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UTILIZAÇÃO DO PCP NO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES
DE UMA EMPRESA DO RAMO CALÇADISTA

RESUMO
Cleiton Eduardo dos
Reis
FACCAT

Gabriel Luis
Krumenauer
FACCAT

José de Souza
FETLSVC

Elton Gimenez
Rossini

O Planejamento e Controle de Produção (PCP) de uma microempresa
participante do ramo calçadista é o objeto de estudo deste trabalho.
Foram analisados dados da industrialização e da manufatura dos
produtos com a utilização de cronometragem das operações. Com
o modelo de PCP foi montado o roteiro de produção e a estrutura de
produto, para assim poder encontrar possíveis gargalos de produção
e gerenciar os insumos utilizados. Como resultado obteve-se melhora
na eficiência e consequente redução de custos, obtidos através do
balanceamento da linha produtiva e de um rigoroso controle de
materiais, classificados pela curva ABC de estoques.

UERGS

Palavras-chave: Planejamento e Controle de Produção (PCP); Cronometragem; Eficiência; Classificação ABC de Estoques.
10.37885/200400019

1.

INTRODUÇÃO

A produção artesanal de calçados no Brasil se
iniciou no estado do Rio Grande do Sul no início do
século XIX com a chegada dos primeiros imigrantes
alemães. No ano de 1888, no Vale do Sinos, Pedro
Adams Filho dava início ao que seria a primeira fábrica de calçados do Brasil (ABICALÇADOS, 2012).
Com a criação da Feira Nacional do Calçado (FENAC) ocorrida durante a década de 1960, houve
uma grande expansão do setor calçadista, tanto
no mercado interno quanto externo, e o ápice de
exportações nesse setor ocorreu entre os anos de
1973 e 1984 devido aos incentivos fiscais do governo relacionados à isenção de ICMS e IPI (NAIME &
ROBINSON, 2009). O principal fator competitivo do
calçado nacional era o seu preço.
Este trabalho tem por finalidade implantar alguns
processos do Planejamento e Controle de Produção
(PCP), tais como a Eficiência produtiva e a Classificação ABC de estoques, em uma microempresa do
ramo calçadista, na cidade de Rolante – RS. Atualmente, o arranjo produtivo de calçados de Rolante
– RS é caracterizado pela existência de produtores
locais, micro e pequenas empresas de calçados e
de artefatos de couro ou de material sintético, sendo

a maioria destas empresas com estrutura familiar,
característica muito comum nos outros polos calçadistas espalhados pelo país. Será abordada neste
trabalho a microempresa calçadista, popularmente
chamada de “atelier”, que faz a etapa de costura na
fabricação do calçado.

2.REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ESTRUTURAÇÃO DA INDÚSTRIA
CALÇADISTA E A SUA RELAÇÃO COM
A TERCEIRIZAÇÃO
Segundo Garcia (2001), a indústria calçadista não
existe sem a participação de muitos fornecedores,
todos com fundamental importância no desenvolvimento da cadeia produtiva. Inicia pela pecuária de
corte, de onde provém o couro, e passa pelo setor
químico, de máquinas e equipamentos, de vestuário
e de serviços (subcontratações ou terceirizações).
O processo produtivo do calçado é complexo e dividido em setores que não variam muito de empresa
para empresa, porém, dependendo do porte, podem todos fazerem parte da mesma organização.
A Tabela 1 apresenta as principais características
de cada etapa:

Tabela 1 - Etapas do Processo de Fabricação do Calçado.

Fonte: Adaptado de Prochnik (2005); Corrêa (2001).
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De acordo com Freitas (2004) a difusão da terceirização se intensificou no Brasil no início da década
de 1990, pois devido às diversas mudanças econômicas pelas quais o país vinha passando, empresas
dos mais variados setores precisaram encontrar uma
forma de tornarem-se mais competitivas tendo mais
qualidade e produtividade. O autor ainda destaca
fatores que determinaram a aceleração do processo
de terceirização, como a grande influência exercida
pelas concorrências internacionais, enxugamento
de processos produtivos, reengenharia de produtos
e processos, e também como oportunidade para
empreendedores.
Giosa (1999) afirma que o conceito de terceirização
pode ser definido como sendo “um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para
terceiros – com os quais se estabelece uma relação
de parceria, ficando a empresa concentrada apenas
em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em
que atua”.
Para Zantedeschi (2009) a terceirização é uma estratégia de gestão que visa concentrar a máxima
atenção possível da organização em sua atividade
principal, transferindo para terceiros as atividades
complementares. No ramo calçadista tais terceiros,
são tratados como parceiros da empresa, não havendo na maioria das vezes nenhuma relação contratual entre a empresa que terceiriza partes de seu
processo produtivo e a empresa terceirizada, podendo a parceria ser desfeita a qualquer momento.
As etapas de produção do calçado que utilizam em
maior escala o serviço terceirizado são as atividades de corte, costura e pesponto. De acordo com
dados do Instituto de Estudos e Marketing Industrial
– IEMI – (2011), no polo calçadista de Franca – SP
e região, a atividade que apresenta o maior índice
de terceirização é o pesponto, alcançando níveis de
até 65,5%, a costura aparece com índice de 15,4%
e o corte 9,5%.
Conforme Zantedeschi (2009) a indústria calçadista
do Rio Grande do Sul, localizada no Vale do Sinos,
aderiu à terceirização durante a década de 1980
através da flexibilização dos processos, tornando
possível a execução das tarefas complementares
da produção do calçado à empresas menores, os

chamados ateliers.
Pesquisas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – DIEESE
- (2007) apontam os benefícios percebidos pelos
empresários brasileiros em relação à terceirização:
o aumento da eficiência; a facilidade de gestão, com
a redução de etapas a serem gerenciadas dentro da
empresa-mãe; a maleabilidade em momentos de crise, pois é mais fácil cancelar a atividade terceirizada
do que realizar dimensionamentos na produção; a
redução de custos; o maior controle da qualidade;
maior participação dos dirigentes nas atividades-fim
da empresa e concentração dos talentos no negócio
principal da empresa.
De acordo com a Confederação Nacional da Indústria – CNI - (2009), na terceirização busca-se a otimização da qualidade, redução de custos e acesso
à tecnologia não disponível. E sem dúvida, pode-se
perceber que o maior motivo a ser destacado como
causa da terceirização é, sobretudo, a redução de
custos (FERRUZZI et al, 2011).

2.2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA
PRODUÇÃO
De acordo com Chiavenato (2008) para que exista
o alcance de objetivos corporativos as empresas
necessitam de planejamento antecipado e controle
adequado de sua produção, não havendo espaço
para improvisos excessivos e contínuos ao longo
do dia-a-dia industrial, mas sim a visão de que se
deve aumentar a eficiência e a eficácia da empresa.
Chiavenato (2004) afirma a existência de fatores que
distinguem largamente os sentidos de eficiência e
eficácia. Chiavenato (2008) é enfático: “A eficiência ocorre quando se utilizam adequadamente os
recursos empresariais, enquanto eficácia significa
o alcance dos objetivos propostos pela empresa”.
O autor ainda elucida que as organizações podem
apresentar características eficientes, mas não eficazes, ou vice-versa, porém o ideal seria a ocorrência,
ao mesmo tempo, dos dois atributos nas empresas.
A Tabela 2 mostra particularidades de eficiência e
eficácia:

Tabela 2 - Características de Eficiência e Eficácia.

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2008).
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Conforme Shingo (1996), o termo Just in time (JIT)
sugere que cada processo seja abastecido com os
itens necessários, na quantidade e no momento
necessário, sem que haja estoques, como diz a expressão que do inglês significa: no momento exato;
em tempo; a tempo. Para Bernardes e Marcondes
(2006), a metodologia JIT prevê um sistema de
gestão das pessoas, para que se garanta a participação, o comprometimento e não conformismo do
indivíduo. As metas colocadas pelo JIT são amplas
e ambiciosas.
Slack, Chambers e Johnston (2009), dizem que o
JIT exige alta performance em todos os objetivos
de desempenho da produção. Para que isso ocorra,
é necessário um alto grau de qualidade, anulando
distúrbios produtivos, propiciando rapidez no fluxo
de materiais, flexibilizando o processo produtivo,
verificando a confiabilidade de equipamentos e processos, sempre em busca da redução de custos.
Como o JIT é muito complexo, empresas optam por
ferramentas e sistemas de gestão de produção que
o gerente deve conhecer para controlar a planta
fabril e a tornar eficiente. Um sistema que pode dar
uma resposta mais rápida e precisa quanto às mudanças, sejam internas ou externas à empresa, é o
Planejamento e Controle da Produção (PCP), com
suas atividades desenvolvidas normalmente em uma
espécie de departamento de suporte a produção,
tendo a responsabilidade por coordenar e aplicar
os recursos produtivos, visando atender aos planos
estabelecidos da melhor maneira possível. Assim,
a abordagem do PCP foca na otimização dos controles de fluxo de informações, materiais e pessoas
(SANTOS, VICTOR & SILVA, 2010).
Para que haja coerência no PCP de uma empresa é
necessário que exista um mapeamento de processos, tal mapeamento permite que se conheçam particularidades do processo, o fluxo de materiais e sua
aplicação, a ocorrência de gargalos e desperdícios.
Conforme afirmam Corrêa, Gianesi e Caon (2009) a
estrutura de produto faz parte desse mapeamento,
e através dessa estrutura têm-se as necessidades
de materiais de cada item que compõe o mix de
produtos de uma empresa.
As estruturas de produto podem ter muitos níveis
de dados ou poucos níveis de dados, elevando a
complexidade da situação a ser gerida de acordo
com suas características, há maiores ocorrências
de situações de apontamento, manutenção e maior
suscetibilidade a erros conforme aumentam as
quantidades de níveis e quanto maior for o número
de componentes por nível (CORRÊA, GIANESI &
CAON, 2009).
De acordo com os autores a necessidade de uma
elevada precisão nos dados e informações das es-

truturas de produtos é de extrema importância. A
necessidade de estruturas tão confiáveis se deve à
cordialidade de manterem-se os prazos de produção
e as especificações do produto que são esperadas
pelos clientes.
Hayes & Wheelwright (1979), definiram uma matriz
para classificar empresas conforme sua estrutura de
produto e sua estrutura de processos, comparando-as e igualando os estágios de ciclo de vida de um
produto por um processo de fabricação escolhido
para aquele produto. Para seguir uma lógica de raciocínio, empresas devem seguir esta matriz numa
diagonal, como sendo uma estrutura “natural”, que
vai de uma empresa com fluxo amontoado, padronização e volume baixos, seguindo até uma comodittie
que conta com altos volumes, e gera fluxo contínuo.
Os autores ainda relatam que uma empresa pode
se posicionar fora da diagonal, diferenciando-se de
uma concorrente, que pode ter mesma diversidade
de produtos e fluxo operacional semelhante, devido a sua estratégia adotada. A qualidade desejada,
inovação para criação de novos produtos e até a
flexibilidade, diferenciam empresas, podendo classificá-las separadamente na diagonal.
Dentro do mapeamento de processos têm-se também os roteiros de produção que disponibilizam
informações importantes para que se tenha o domínio dos procedimentos produtivos, tais informações consistem em determinar claramente quais são
os processos, em que momento são executados e
quais são os tempos das operações envolvidas no
processo produtivo (TUBINO, 2009).
Sendo assim, conforme Tubino (2009), é possível
fazer o balanceamento da linha de produção, através do conhecimento dos tempos de ciclo, tempo
disponível para a produção em minutos por dia e
definição de demanda de um período pré-determinado, chegando assim à capacidade real de produção
da linha em unidades por dia.
Seguindo a linha de pensamento de Chiavenato
(2008) que afirma que “O planejamento está voltado para a continuidade da empresa e focaliza o
futuro.”, pode-se afirmar que o PCP está ligado ao
planejamento estratégico da organização, e para
que haja um alinhamento coerente entre as partes
é necessária a existência do Plano Mestre de Produção (PMP).
Segundo Lustosa et al (2008) o PMP é o processo
responsável pela garantia dos planos de manufatura, através de uma integração plena com o planejamento estratégico da empresa e com os demais planos funcionais. Através do PMP são declaradas as
quantidades planejadas, baseadas nas expectativas
da demanda presente e futura e nos recursos com
os quais a empresa conta atualmente e vai contar
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no futuro. Estas quantidades detalhadas dirigem os
sistemas de gestão de materiais e da capacidade.
Conforme afirmam Corrêa, Gianesi e Caon (2009)
através do PMP, é possível verificar as seguintes
alternativas para tomada de decisões: utilização de
estoques de produtos acabados; necessidade de
uso de horas extras e terceirização; gerenciamento
da demanda; variação dos tempos de promessa de
entrega; combinação de gerenciamento de suprimentos, demanda e lead times; recusa de pedidos
que não possam ser entregues na data solicitada.
Com o cálculo do lead time, que é o tempo decorrido
desde a entrega da matéria-prima para a fabricação
até a saída do produto no final da linha de produção,
empresas montam seus planos de fabricação.
Com base nas saídas do PMP fica claro que os estoques são de fundamental relevância como ativo
das indústrias e que todas dependem dele. Sendo
em forma de insumos, produtos semi-acabados, ou
produtos acabados, os estoques servem como “armas” e se bem geridos e nas quantidades corretas
podem trazer maior competitividade e ganhos de
mercado para as organizações (LUSTOSA et al,
2008; CHIAVENATO, 2008; CORRÊA, GIANESI &
CAON, 2009; TUBINO, 2009).
Segundo os autores a técnica mais usual e eficaz
de se classsificar os estoques é a Curva ABC. Ela
consiste em determinar que: os itens que se encontram em menor quantidade nos estoques e que representam uma grande quantidade dos seus valores
pertencem a Classe A; os itens dos estoques que
existem em quantidades intermediárias e que representam valores intermediários são considerados
de Classe B; e por fim a grande maioria dos itens
encontrados nos estoques e que possuem valores
monetários baixos pertencem a Classe C.
Itens da classe A correspondem a aproximadamente
70% do montante acumulado de itens, precisam de
uma atenção redobrada para que não sejam feitas

compras acima das necessidades, e devem ocupar
posições estratégicas nas prateleiras para fácil retirada e reposição. Itens de classe B correspondem a
20% e itens de classe C equivalem a 10% do total
acumulado. Itens B e C devem ser comprados em
quantidades maiores para evitar despesas de frete
e contatos com fornecedores, para que não eleve o
custo do item. Os dois juntos condizem em torno de
30% do total do estoque, mas vale lembrar que são
indispensáveis para a manufatura, e necessitam de
um controle moderado para que não faltem com a
manutenção de um estoque de segurança elevado.
Assim com a ajuda da classificação pode-se ter o
conhecimento da dimensão dos estoques e dessa
forma evitar gastos desnecessários (LUSTOSA et
al, 2008; CHIAVENATO, 2008; CORRÊA, GIANESI
& CAON, 2009; TUBINO, 2009).

DE APLICAÇÃO DA METO3.CENÁRIO
DOLOGIA
A empresa a ser estudada é uma microempresa do
ramo calçadista, mais especificamente uma terceirizada, popularmente conhecida como atelier. Sendo
assim é uma empresa contratada de uma organização maior, e presta serviços a sua contratante,
no caso serviços de costura de calçados, sendo o
ganho real da empresa obtido com a exploração
da mão de obra de seus colaboradores. Com esse
breve relato, pode-se identificar que a empresa não
vende nem programa sua produção, apenas manufatura o que a contratante lhe fornece. Neste caso
quem vende o produto e programa a produção é a
organização de maior porte, que utiliza os serviços
da terceirizada para ter um apoio e suporte na manufatura de seus pedidos.
Para um melhor entendimento do funcionamento do
ciclo de produção no atelier de costura a ser estudado, está simbolizado na Figura 1 seu ciclo completo
em todas as fases de processamento.

Tabela 3 - Utilização de Mão de Obra.
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4.DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

Para iniciar a análise da empresa, foi definida a estrutura de produto para um determinado modelo de
calçado com maior volume de produção, identificada na Figura 2.
Figura 2 - Estrutura de Produto.

A estrutura de produto identifica os itens do produto e suas dependências entre si, proporcionalmente ao seu
uso (TUBINO, 2009).
Conforme modelo proposto por Hayes & Wheelwright (1979), a empresa é classificada pela estrutura de
produto, tendo um produto principal, de destaque, com outros produtos semelhantes, mas com volume de
produção mediano. A estrutura de processo é configurada pela linha de montagem, o que gera o fluxo contínuo do processo.
Com a tomada de tempos é possível identificar o número de pessoas e postos de trabalho em dado modelo
de calçado, e através de cálculos chegar na capacidade produtiva da linha de produção. O roteiro de produção do determinado modelo de calçado está demonstrado na figura 3.
Figura 3 - Roteiro de Produção.

Tubino (2009) ainda relata que o roteiro de produção além de mostrar os insumos aplicados nos processos,
informa quais processos antecedem cada etapa da produção. O roteiro de produção informa as fases de
reposição dos itens.
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Para iniciar a análise da empresa, primeiramente foi realizado o gerenciamento da mão de obra empregada,
simbolizada no roteiro de produção através do centro produtivo. Trata-se do tempo total de produção do modelo de calçado acima estruturado e roteirizado. Nesse estudo de tempos e movimentos, tem-se o cálculo de
pessoas necessário e exato para atingir uma eficiência de 100%. Todavia ao analisar o estudo de tempos e
movimentos viu-se que as pessoas não estavam bem distribuidas nas operações, sendo utilizadas pessoas
além do necessário para a produção planejada. Em primeiro momento percebeu-se que a empresa estava
sendo pouco produtiva para suprir os gastos com a mão de obra empregada, com uma eficiência de 77,79%,
valor muito aquém do esperado para uma empresa terceirizada que tem como ganho principal a exploração
de mão de obra de seus colaboradores, situação apresentada na tabela 3 e na tabela 4.
Tabela 3 - Utilização de Mão de Obra.

Tabela 4 - Eficiência.
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Como a empresa necessitava aumentar sua produção para suprir a demanda de mercado, em vez de demitir
funcionários, optou-se por remanejar a mão de obra. Como pode-se ver, na tabela 5 houve o acréscimo de
uma coluna – Tarefas Precedentes – para verificar a possibilidade de deslocamento de tarefas, podendo
assim agrupar mais de uma operação para mais pessoas, acabando com a ociosidade no decorrer da linha
produtiva.
Tabela 5 - Estudo da Utilização de Mão de Obra.

Foi possível alcançar uma produção maior, aumentando assim o índice de eficiência produtiva mostrado na
tabela 6.
Tabela 4 - Eficiência.
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Comparando as situações apresentadas, podemos observar no gráfico 1 que a empresa passou a operar
de uma eficiência de 77,79%, para 97,23%, com a mesma quantia de mão de obra e com apenas algumas
trocas de local de operações. Houve assim o acúmulo de algumas tarefas, fazendo com que não houvesse
ociosidade de mão de obra no processo produtivo, sendo assim finalizada a gestão de pessoas e aumento
da eficiência de produção para este produto neste setor.
Gráfico 1 - Progressão da Eficiência.

Outro fator importantíssimo na produção de calçados são os insumos empregados na fabricação, como já
vimos na estrutura de produto na figura 2. A ferramenta utilizada para a gestão desses insumos disponibilizados em estoque fora a Classificação ABC de Estoques, e posteriormente a Curva ABC de Estoques.
Para dar início ao processo de gestão dos insumos, foram listados os materiais, cada um com uma identificação alfabética, mostrando o valor unitário de cada item, seu respectivo consumo mensal, totalizando o
montante monetário total mensal, vistos na tabela 7.
Tabela 7 - Consumo Médio de Materiais.

Após essa etapa os itens são colocados em ordem decrescente conforme o valor monetário total que caracterizam, e ao lado somado o percentual acumulado de cada item informado, como é visto na tabela 8. Com
o percentual acumulado identifica-se as classes que cada item pertence, conforme autores referenciados
neste trabalho.
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Tabela 8 - Classificação ABC.

Pode-se ver no gráfico 2 que os quatro primeiros itens correspondem a praticamente 70% do montante total,
sendo os itens de classificação A. Com a tabela 8 foi possível passar para a empresa estudada os insumos
de seu estoque que merecem atenção maior. Esses itens não podem faltar no estoque, todavia também não
podem ser comprados em excesso, caso contrário resultariam em elevado montante que significaria dinheiro
parado na forma de estoque, ficando exposto ao tempo e a possibilidade de passar a ser um item sem uso
no processo produtivo.
No gráfico 2 finalmente observa-se a Curva ABC composta, com todos os itens utilizados no processo produtivo, simbolizados individualmente em colunas azuis em ordem decrescente. A linha vermelha simboliza a
Curva ABC, que mostra a participação de todos os itens com valores cumulativos, formando assim uma curva
crescente até chegar a 100%, fechando então o valor total de todos os insumos empregados no processo
mensalmente.
Gráfico 2 - Curva ABC.

Com a Curva ABC composta no gráfico 2 ainda identifica-se no gráfico 3 a Classificação ABC dos estoques,
que subdividem os itens em suas devidas classes, como dizem os autores que referenciam este trabalho:
itens da classe A correspondem a 70%; itens da classe B correspondem a 20%; e itens de classe C signifi-
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cam 10% do montante monetário total de insumos,
simbolizados em vermelho.

5.

CONCLUSÃO

Após o término deste trabalho verificou-se a
necessidade e a importância da utilização de conceitos e técnicas acadêmicas aliadas às práticas
de gestão utilizadas pelas empresas, pois através
de estudos realizados observou-se que a empresa
terceirizada operava com uma eficiência bem abaixo
da esperada, 77,79%, e após utilização de técnicas
adotadas, como estabelecimento de estrutura de
produto e roteiro de produção obteve-se um resultado de 97,23%.
Outra situação também abordada foi o dimensionamento e classificação dos estoques através da
utilização da Classificação ABC de Estoques e da
Curva ABC, onde se tornou possível a visualização
do tamanho dos estoques, a necessidade média
mensal, e talvez o mais importante a valoração monetária deste ativo imobilizado tão importante para
as organizações.
Porém é importante salientar, que um PCP completo
não é possível ser implantado na empresa pesquisada, visto que ela se trata de um atelier de calçados,
sendo assim ela não vende os produtos os quais
manufatura, e sim vende o serviço de mão de obra
terceirizada, desta forma ela apenas cumpre o que
vem determinado pela organização contratante.
Outro fator que merece consideração é de que os
estudos feitos são puramente teóricos, realizados
com base em dados fornecidos pela empresa e observações de campo, não havendo tempo nem disponibilidade da organização estudada no momento
para aplicação prática. Para trabalhos futuros sugere-se um estudo mais aprofundado e minucioso
em relação ao roteiro de produção, visto que ainda
existem oportunidades de se melhorar os percentuais de eficiência em 2,77%, e propõe-se que futuramente a pesquisa venha a ser posta em prática,
pois é notável o grande benefício que tal aplicação
pode trazer à empresa.
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Este artigo analisa a identidade dos restaurantes na óptica dos
empregados, identifica o tipo de focagem predominante nesse
negócio e associa a referida identidade com o perfil dos respondentes.
Mediu-se a identidade por meio de uma série de variáveis em 27
restaurantes de uma capital nordestina, aplicando-se um questionário
previamente validado em 343 empregados. Os resultados
indicaram que os empregados incorporaram uma identidade focada
principalmente na atividade e, no geral, identificaram-se com ela,
tanto nas re- presentações conscientes quanto nas inconscientes.
Não se constatou associação estatisticamente significativa entre o
perfil dos empregados, a identidade e a focagem principal, com base
na análise do V de Cramer e no rho de Spearman. Os resulta- dos
deste estudo são úteis aos restaurantes (co- labora com uma gestão
eficaz da mudança), à academia (pode-se replicar o estudo feito),
aos empregados (conhecem a imagem coletiva dos restaurantes) e
a outras organizações similares (podem realizar estudo semelhante).

Palavras-chave: Identidade e Cultura Organizacional Política Empresarial; Focagem; Atividade.
10.37885/200400093

1.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, as organizações sofreram várias mutações e, em nível macro, houve altas taxas de inovação tecnológica, pressão para a
globalização da atividade econômica e emergência
de novos mercados, como a net. Para responder a
estas pressões, as organizações de hoje são desafiadas a repensar sua identidade, tendo em conta
as reformuladas noções de cooperação e de competição organizacional.
Em nível micro, a pressão para mostrar múltiplas
formas de flexibilidade como fator competitivo da organização e a alteração da constituição da força de
trabalho, principalmente os percursos acadêmicos e
profissionais dos membros das organizações, criaram novos valores, novas expectativas e avaliações,
em face do trabalho e da relação entre indivíduos e
empresas, afetando a identificação dos indivíduos
com as organizações.
O dirigente é uma pessoa que governa outras pessoas e, seja qual for o seu gênio, sejam quais forem
os progressos tornados possíveis pelos numerosos
modelos de gestão, a condicionante humana está
presente, e não há como esquecer esse fato.
A estratégia empresarial deve ser posta em prática
por uma coletividade humana, e a ação coletiva passa pelo cérebro humano, estando, portanto, sujeita
ao filtro das suas capacidades cognitivas e dos seus
afetos, e passa também por uma estrutura, com o
jogo de influências, de mimetismos, de alianças e
de manobras.
O restaurante, como qualquer organização, é composto de seres humanos que têm uma certa presença, e a ação coletiva nele é geralmente marcada por
uma lógica coerente que a distingue de qualquer
outra. Esta lógica constitui-se e afirma- se no tempo,
dá ao restaurante uma certa continuidade, permite
aos empregados identificar esse restaurante e, em
certos casos, identificar-se com ele (identidade).
Desde Aristóteles até os dias atuais, a identidade é
discutida nos mais diversos campos do saber científico e, ao ser importada para o âmbito dos estudos
organizacionais e sob discurso metafórico, ela é comumente problematizada nesses estudos apenas
na sua dimensão visível/consciente ou, mais especificamente, na dimensão da cultura organizacional.
De modo a complementar esta dimensão consciente
da identidade, o presente artigo discute a identidade
dos restaurantes em sua dimensão não- visível (os
atores e seus mecanismos psíquicos: a legitimidade, os jogos de poder e a função ideológica, que
constituem a vida cotidiana desses restaurantes).

Estudar a identidade dos restaurantes é enfatizar a
idéia de identidade ou imagem coletiva, baseando-se no pressuposto de que um restaurante é, antes
de tudo, um fenômeno socialmente construído, pois
os empregados que nele trabalham têm um certo
nível de convergência sobre os significados dessa
identidade, ou seja, a identidade vivenciada é resultante da ação dos empregados num deter- minado
contexto de trabalho.
Esse tema é relevante não apenas no aspecto das
representações inconscientes, mas, principalmente,
por situar a questão da identidade numa perspectiva
mais ampla, como parte da política empresarial dos
restaurantes, que abrange a estratégia, a estrutura, os processos de decisão e a própria identidade,
ou seja, a identidade dos restaurantes é uma parte
fundamental da política empresarial deles. Por outro lado, percebe-se, pela revisão da literatura, que
há uma lacuna muito grande em estudos empíricos
sobre a identidade organizacional no Brasil, e, deste modo, o presente estudo busca preencher essa
lacuna.
Com base nos argumentos aduzidos, o objetivo deste estudo é o de investigar a identidade dos restaurantes a partir das representações conscientes e
inconscientes dos empregados e, a seguir, associar
o perfil desses empregados com a respectiva identidade.
O artigo começa com uma discussão sobre identidade, cultura organizacional e o conceito de focagem; em seguida, justifica-se a metodologia usada,
apresentam-se e analisam-se os resultados, e indicam-se as implicações do estudo

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL:
2.
EVOLUÇÃO, CONCEITO E CARACTERÍSTICAS

O estudo da identidade tem uma longa tradição:
surgiu com os trabalhos de James (1918), Cooley
(1902) e Mead (1934), tendo sua base não só na
comparação com outras organizações ao longo do
tempo como também na gestão da própria diversidade existente nos diversos subsistemas organi- zacionais. Além disso, a identidade exprime os
as- pectos da organização que são percebidos como
centrais, distintivos e duradouros.
Para Elsbach & Kramer (1996), há duas percepções da identidade organizacional: (1) a que é percebida pelos seus membros (o que eles crêem ser
os seus atributos centrais, diferenciadores e mantenedores ao longo do tempo); e (2) a identidade
externa construída (aquilo que eles, os membros,
pensam que aqueles que não pertencem à organização crê em ser esses atributos centrais, diferen-
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ciadores e mantenedores). Essas duas percepções
estão relacionadas com representações cognitivas
conscientes (crenças, valores), mantidas pelos indivíduos, membros e não membros da organização.
Albert (1977, 1998) estudou a identidade sob vários
níveis de análise individual, grupal, organizacional
e social, porém a maior parte da literatura da psicologia social e das organizações utiliza apenas uma
aplicação da identidade social a estes diferentes
níveis. De fato, a maioria dos autores consultados
usa um nível de análise psicogrupal para explicar
os processos da identidade organizacional, apesar
de este conceito se direcionar a um nível de análise
organizacional-social.
Advinda do termo latino identitas, em sentido filosófico (aristotélico) “identidade” significa a essência
das substâncias, ou seja, aquilo que lhe é único
(ABBAGNANO, 1970, p. 503). Inicialmente sob uma
concepção aristotélica e, posteriormente, sob uma
concepção iluminista de sujeito, “identidade” remete a algo uno, integral, original, coerente, estável,
quase que imutável.
No campo da Administração, precisamente nos estudos sobre identidade organizacional, a concepção
aristotélica ainda se encontra bastante presente.
Segundo Elsbach & Kramer (1996), Caldas & Wood
Jr. (1997) e Alvesson & Berg (1992), a identidade
de uma organização reflete seus atributos essenciais e diferenciadores, que podem ser seus valores
essenciais, a cultura organizacional, os modos de
desempenho e de agir ou, mesmo, seus produtos.
A identidade organizacional é resultante da cognição ou da percepção dos atributos diferenciadores
e essenciais da organização, incluindo seu posicionamento no contexto (status) e comparações relevantes com outros grupos ou organizações. Assim,
eventos externos e situações ambientais que refutem ou coloquem em questão essas características
definidoras podem ser percebidas como ameaças à
percepção dos membros da identidade da organização da qual façam parte (ELSBACH & KRAMER,
1996; GIOIA & THOMAS, 1996).
Para Bhavani & Phoenix (1994), a identidade é um
construto complexo, multifacetado e transitório, ao
passo que, para Hall (1992), esse construto não é
estável ou fixo, e sim social e historicamente construído, sujeito a contradições, revisões e mudanças. Por sua vez, para Pratt & Foreman (2000), a
identidade é um conjunto comum de características
universalmente partilhadas pelos diversos membros
da organização, mesmo de forma não consciente.
É importante frisar que nem sempre as pessoas estão conscientes dos atributos definidores da identidade organizacional, podendo permanecer sublimi-
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nares para elas até que a identidade seja ameaçada
ou desafiada (ALBERT & WHETTEN, 1985; NEWSOM & KRUCKEBERG, 1996; FIOL, 1991; ASFORTH & MAEL, 1996; SCHWARTZ & GIBB, 1999), e,
muitas vezes, alterações consideradas importantes,
no ambiente ou contexto, como as promovidas por
novas leis ou normas regulamentando o setor ou a
atividade (restaurantes), podem desvelar ou tornar
mais evidente a identidade coletiva da organização.
Para Larçon & Reitter (1979), Reitter & Ramanantsoa (1985) e Meech (1996), a identidade tem a ver
com a ação coletiva numa organização, ação esta
geralmente marcada por uma lógica coerente distintiva que se constitui e se afirma no tempo, dando
à organização uma certa continuidade e, em certos
casos, permitindo identificar-se com ela.
Stimpert, Gustafson & Sarason (1998) observaram que a identidade organizacional explica vários
aspectos: (1) a heterogeneidade interorganizacional, ao evidenciar o que é central e distintivo; (2)
as opções estratégicas da organização (define as
agendas organizacionais), a inércia organizacional
(restringe as opções de resposta organizacional);
e (3) a mudança da organização, ao facilitar ou
impedir o processo de mudança e de renovação
da estratégia organizacional; (4) a possibilidade de
entender os padrões de diversificação corporativa,
além da relação entre a estratégia de diversificação
e o desempenho organizacional; (5) a regulação da
distribuição de recursos organizacionais ao condicionar a avaliação que os empregados fazem da justiça organizacional; e, finalmente, segundo Collins &
Porras (1994), (6) alguns dos aspectos do processo
de identificação organizacional de seus membros.
Détrie et al. (2000) definiram a identidade por meio
dos tópicos sequentes: (1) uma história vivida em
comum, criando um sentimento de pertença (uma
organização é o produto da sua história, dos grandes atos fundadores que levaram à sua criação e
ao desenvolvimento dos grandes momentos que
moldaram seu estilo de vida, seus hábitos de comportamento, seus mitos, ritos e tabus); (2) valores
que guiam a ação, criando um mínimo de consenso (serviço ao cliente, rentabilidade, respeito pela
pessoa, espírito de equipe, desenvolvimento dos
empregados, profissionalismo na ação quotidiana,
participação, autonomia da empresa e fé); (3) um
desafio coletivo, integrando num objetivo valorizador
para a pessoa que o persegue (ser um líder, ser o
melhor no negócio, ser o inovador tecnológico da
profissão, valorizar permanentemente a sua utilidade econômica e social, assegurar o emprego e o
futuro do pessoal, conquistar mercados no estrangeiro, sobreviver); e (4) regras do jogo na gestão
do quotidiano, estabelecendo justiça interna para a
adesão de todos ao projeto coletivo (avaliação de
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desempenho, remuneração, formação profissional,
autonomia, delegação, direito ao erro e ao risco,
qualidade e trabalho em equipe).

lores, crenças), mas também nas representações
inconscientes/simbólicas e lhes dá sentido, segundo
Reitter & Ramanantsoa (1985).

Assim, pode-se dizer que a identidade dos restaurantes envolve ângulos distintos: uma história vivida
em comum pelos empregados, valores que guiam
suas ações (ideologia), um desafio coletivo e regras
do jogo (relações de poder) na gestão do quotidiano
deles.

Barnard (1938) e Selznick (1957) explicaram o termo cultura na teoria das organizações, baseandose
na experiência deles no terreno, e propuseram um
modelo geral do processo de comunalização.

Segundo Boudon & Bourricaud (1982), o conhecimento da identidade da organização (restaurante)
permite geri-la melhor, ajudando a progredir na idéia
de ação coletiva, ou seja, o desejo dos em- pregados de poderem constituir uma comunidade (comunalização), principalmente quando a sobrevivência
deles nesses restaurantes está em perigo, conforme
observou Tavares (1991).
Com base nos vários autores, pode-se dizer que,
em geral, a identidade organizacional parece estar
circunscrita tanto à sua dimensão visível, consciente
(crenças e valores), como à dimensão de representações simbólicas (imagens coletivas).
Em síntese, pode-se concluir que a identidade é
um sistema de características desenvolvidas pelo
restaurante, dando-lhe uma representação específica, estável e coerente, constituindo o significado
profundo da cultura organizacional e tendo como
núcleo as representações conscientes (valores e
crenças) e inconscientes (os atores e seus mecanismos psíquicos: a legitimidade, os jogos de poder
e a função ideológica) que os empregados formam
da sua empresa (restaurante) e da vida organizacional.

2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL
A abundância de estudos sobre cultura organizacional (parte visível da identidade) permite compreender melhor os processos de comunalização,
mas esses estudos limitam-se a um processo social
particular (o funcionamento de um rito), a uma forma
de cultura (a cultura machista) ou, ainda, à ação de
um líder, sem aprofundar a riqueza humana de seu
objeto. Ou seja, não se explica por que determinado
rito e determinada forma de cultura são importantes
para os membros de uma organização, não se sabe
qual a intensidade de afetos nas organizações, que
sentido tem uma cultura para os membros da organização e qual é a dinâmica dessa cultura.
Para responder a estas questões, adota-se o ponto
de vista do indivíduo, em que a cultura é vista como
uma das determinantes da identidade, como um significante ou conjunto de significantes à disposição
dos membros da organização, em que a cultura não
está apenas nas representações conscientes (va-

Essa abordagem empírica fez com que eles apresentassem a organização baseada num conjunto de
representações, símbolos, valores, crenças e regras
vividas pelos membros do grupo, que permitem uma
certa convergência dos interesses desses grupos,
facilitando, além disso, a evolução harmoniosa do
grupo social para o seu trabalho de adaptação interna e externa, considerando a cultura como um dos
subsistemas da empresa.
Os estudos atuais sobre a cultura organizacional,
segundo Roehlisberger & Dickson (1939), Geertz
(1987), Schein (1988), Kagono (1985) e Morin
(1984), consideram que seu conteúdo e funcionamento são apreendidos em três níveis: (1) as crenças, os valores e as normas que prevalecem nos
grupos; (2) os mitos e as histórias sobre a organização; e (3) os ritos coletivos, os tabus e as zonas
de sombra.
A cultura fica apenas no universo simbólico: as ideologias, os mitos, os ritos, os tabus e as normas que
a exprimem, ao passo que a identidade vai além,
e inclui as representações inconscientes. Razão:
uma organização é construída sobre valores quando
não é vivida pelos seus membros apenas como um
instrumento econômico, mas também como fonte
direta de satisfação dos ideais pessoais (BARNARD,
1938) ou das imagens de si (SELZNICK, 1957), isto
é, orgulho do que se faz, sensação de se fazer algo
que tenha sentido, satisfações intelectuais e afetivas, produzindo, por meio disto, uma identidade que
os membros podem subscrever, o que marca todos
os aspectos da vida organizacional e assegura uma
integração que vai além dos mecanismos formais de
coordenação, principalmente hierárquicos.
Em conclusão, a identidade está ligada a tabus,
como o poder e o imaginário, os quais, ainda hoje, a
organização nem sempre consegue aceitar, e tem a
ver com os problemas fundamentais da organização:
a sua legitimidade (relação entre a organização e o
seu contexto), os seus jogos de poder e sua função
ideológica. Motivo: partilhar um mesmo sistema de
valores (gerência e empregados dos restaurantes)
é, antes de saber quem inspirou esses valores, reconhecer uma forma de legitimidade, isto é, uma
forma de poder. Por outro lado, falar só de cultura,
e não de poder, é ignorar o problema de legitimidade e negar, em decorrência, qualquer dimensão
institucional à vida econômica é o mesmo que ficar
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apenas no nível das ferramentas, não indo além da
ideologia.
Finalmente, analisar a identidade dos restauran- tes
permite referenciar e interpretar as produções simbólicas que emanam desses restaurantes sem que
elas tenham sido concebidas consciente e deliberadamente, como afirmaram Reitter & Rama- nantsoa
(1985). Razão: a identidade tem a ver com a consciência do empregado dos restaurantes, consciência
de sua relação com a realidade técnica, comercial
e estrutural que tanto molda como se inspira nela,
num movimento unificador permanente; faz parte
organicamente da totalidade dos restaurantes e,
como sistema de representações, é separada pelos restaurantes como elemento e atmosfera indispensáveis à sua respiração, à sua vida histórica.
Assim, negar a identidade enquanto manifestação
da realidade social dos restaurantes é uma postura
ideológica, seja ela ideologia de tudo referente à
técnica ou de tudo referente à economia.
Os restaurantes não são comunidades orgânicas
nem psicológicas; são e continuarão a ser lugares
de tensões e de conflitos, isso porque não há organização sem poder. Por outro lado, a ação coletiva
(identidade) é sempre complexa, a coerência interna
dos empregados que se encarregam disso nunca
está assegurada, e a corrupção do poder é uma
tentação constante.
Para os propósitos deste estudo, considera-se identidade organizacional como um conjunto de características desenvolvidas pelos restaurantes ao longo
de sua história, e que dá deles uma representação
específica e coerente num dado mo- mento. Neste
caso, a identidade dos restaurantes situa-se além
da cultura organizacional e inclui as representações
conscientes (crenças, valores) e in- conscientes
(legitimidade, jogos de poder e ideologia) que os
empregados formam dos restaurantes nos quais
trabalham e da vida que neles levam, e considera
as dimensões ideológicas e psíquicas exis- tentes
nos restaurantes.

2.2 FOCAGEM DA IDENTIDADE
Segundo Reitter & Ramanatsoa (1985), as numerosas ações empresariais mostram que o objeto
de focagem da identidade pode ser um dos itens
seguintes: (1) um produto ou um domínio de atividade em que se baseia o negócio da empresa e,
por conseguinte, dos que lá trabalham; (2) um modo
de comportamento ou competências particulares;
e (3) um dirigente, líder carismático, ou um grupo
dirigente em que toda a empresa se reconheça e
atrás do qual forme um bloco.

A focagem da identidade de uma orga-

24

nização numa atividade ou num mister
é a origem da coesão do grupo ou de
toda a organização. (...) Ao definirem-se como fazendo parte da empresa,
os indivíduos definem-se, ao mesmo
tempo, como exercendo um negócio e,
portanto, por isso mesmo, encontram o
seu lugar no seio do organismo social
(DÉTRIE et al., 2000, p. 380).
Focar a identidade num negócio ou numa atividade tem implicações estratégicas muito importantes
para uma empresa, pois, ao canalizar o apego, a
motivação e a energia dos empregados mais para
o produto ou para a atividade do que para o restaurante, esse restaurante sobrevaloriza o lado técnico,
levando, como conseqüência, a certos exageros em
tecnologia, pois as funções técnicas acabam por
prevalecer sobre as funções comerciais.
Por sua vez, focar a identidade num modo de comportamento é um estado de espírito formado por
regras, incitamentos e interdições, em geral, implícitos, que orientam e moldam a maneira de os
empregados se conduzirem dentro do restaurante,
ou seja, é uma forma de ideologia, segregada pelo
restaurante, a que os seus membros aderem mais
ou menos de modo implícito. Isso é facilmente compreendido, na medida em que se percebe até que
ponto esse modo de comportamento afeta a vida
quotidiana dos empregados do restaurante.
Focar a identidade de um restaurante num modo
de comportamento é um elemento básico do seu
êxito. No entanto, caso as transformações da sua
atividade ou do seu contexto obriguem o restaurante a adotar novos modos de comportamento, essa
focagem pode ser um entrave considerável à sua
adaptação.
Finalmente, a motivação dos empregados cuja identidade é focada no líder se explica antes de tudo na
relação que se estabelece entre o líder e cada um
dos empregados do restaurante, e essa relação é
tanto mais forte quanto mais tiver a ver com um
dirigente carismático.
As empresas focadas num líder são, a priori, capazes das evoluções estratégicas mais rápidas e mais
diversas, desde que conduzidas e impulsionadas
pelo líder. No entanto, essas mesmas empresas podem entrar em sérias crises com o desaparecimento
do líder ou com mudanças de dirigentes, caso tais
mudanças não sejam previamente preparadas.
As focagens na atividade e nos modos de comportamento são formas particulares de poder, porque
o respeito pela tradição, pelo produto histórico e a
evidência racional da lei e da regra são sistemas

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

de dominação mais ou menos mascarados. Assim,
como disse Weber (1971), legitimidade é dominação
ou poder, e qualquer afirmativa em contrário só pode
ser manipulatória, encantatória ou totalitária.
Em conclusão, focagem/orientação principal é um
processo dinâmico por meio do qual as aspirações
e as ações dos empregados dos restaurantes convergem para um mesmo elemento, constituindo a
base da identidade. Geralmente, há três tipos de
focagem: a atividade ou o negócio, os modos de
comportamento e a ação dos líderes.

3.METODOLOGIA

A metodologia adotou estudo exploratório por
meio de pesquisa bibliográfica, para conhecer os trabalhos anteriores que se debruçaram sobre identidade, cultura organizacional e focagem, reconhecendo
também o caráter cumulativo da produção científica. A seguir, usou-se um estudo descritivo, através
de pesquisa de campo do tipo survey, de natureza
quantitativa, a fim de obter, expor e analisar dados
representativos da identidade, cultura organizacional
e focagem, descrevendo situações a partir de dados
obtidos, relacionando e confirmando pressupostos
do problema proposto, por intermédio da aplicação
de questionários aos empregados dos restaurantes.

3.1 PROCEDIMENTOS
a) População e amostra
A população foi constituída de 1,2 mil restaurantes
de Fortaleza e, desse total, foram selecionados aleatoriamente 27 restaurantes de diferentes partes da
cidade, aplicando-se nove questionários por restaurante aos empregados que tivessem, pelo menos,
dois anos de atuação, totalizando 343 questionários.
b) Instrumento de coleta de dados
Adotou-se um questionário previamente validado
por Levinston (1972) e outros estudos posteriores,
constituído de 25 perguntas divididas em três blocos
(perfil do empregado, identidade e focagem), usando
tanto a escala tipo Likert (trêscinco itens) quanto
perguntas abertas, o que propiciou uma visão abrangente da identidade organizacional (CHISNALL,
1973; ENGELS, BLACKWELL & MINIARD, 1995).
c) Variáveis usadas no estudo
› Organização – unidade econômica de coordenação que tem fronteiras identificáveis e funciona de
maneira contínua, a fim de atingir certos objetivos,
a priori partilhados pelos seus membros.
› Identidade da empresa – sistema de características desenvolvidas pela empresa, que dão dela

uma representação específica, estável e coerente,
constituindo o significado profundo da cultura empresarial e tendo como núcleo as representações
conscientes (valores e crenças) e inconscientes (os
atores e seus mecanismos psíquicos: a legitimidade
da empresa, os jogos de poder e a função ideológica) que as pessoas formam da sua empresa e da
vida organizacional.
› Identificação – aspiração a ser e a comportar- se
como modelo de referência.
› Cultura organizacional – conjunto de postulados
ou pressupostos sobre a ação coletiva, postulados
estes reconhecidos como comuns e expressos por
símbolos – mitos, tabus, ritos
–, os quais têm a ver com valores ou crenças em
que os membros de uma empresa acre- ditam ou
fingem acreditar.
› Crenças – convicções sociais sobre o funcionamento do meio pertinente ao grupo.
› Normas – regras específicas de comporta- mento
que se aplicam a todos os membros do grupo da
organização.
› Imagem da empresa – conjunto das representações que um indivíduo faz para si da sua empresa.
› Imagem da estrutura de poder – percepção do
arranjo dos poderes no seio ou no exterior de uma
organização, e das relações que ambos têm entre si.
› Imaginário organizacional – conjunto das representações que qualquer indivíduo faz para si da sua
empresa, do negócio e das qualidades necessárias
para lá trabalhar, e da distribuição dos poderes no
seio da organização.
› Ideologia da organização – discurso interno que
alimenta a vida interna da referida organização, engloba seus mitos fundadores, os tabus desestabilizadores da memória coletiva, as ilusões que fazem
agir a realidade crua e cuja identidade, por meio de
um discurso aceito ou rejeitado, é sempre objeto de
referência, discurso este às vezes elevado à cultura
dominante, cujos atributos de valor, legitimidade e
distinção são analisados sob diferentes pontos de
vista
› Especialização – tipo de desenvolvimento caracterizado por uma concentração, uma mobilização e um
reforço constantes dos recursos de uma empresa
ou organização num domínio de atividade, a fim de,
aí, adquirir uma posição forte.
› Focagem – processo dinâmico pelo qual aspirações e as ações dos membros de uma mesma
entidade econômica e social convergem para um
mesmo elemento. Constitui a ossatura da identidade
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e há, geralmente, três objetos de focagem: a atividade ou o negócio, os modos de comportamento e
a ação dos líderes.
› Negócio – visão subjetiva que os membros da empresa têm das competências específicas que ela
possui em relação aos segmentos estratégicos em
que exerce a sua atividade.
› Valores – preferências coletivas que se impõem
ao grupo.
› Valores pessoais dos dirigentes – conjunto de
princípios morais, preferências culturais e atitudes
psicológicas que estruturam os juízos dos dirigentes.
d) As medidas utilizadas para analisar a identidade organizacional.
As medidas utilizadas foram retiradas de Levisnton
(1982) e Détrie et al. (2001), e, uma vez que são
originárias de estudos europeus, elas foram traduzidas para a língua portuguesa através da técnica
de tradução reversa (DILLON, MADDEN & FIRTE,
1993). Este procedimento garantiu a manutenção
do significado e da precisão das medidas.
As medidas foram submetidas a três doutorandos e
a três doutores do mestrado profissional em Administração da Universidade Federal do Ceará – UFC,
para a validação de conteúdo, identificando problemas relacionados a escalas, itens, instruções de
preenchimento e outras questões relevantes. Após
validar o questionário, fez-se um pré-teste dele com
16 empregados de quatro restaurantes que se enquadravam no perfil desejado, com os dados variando em grau de tempo de trabalho, identificação por
sexo, idade, tempo de serviço, escolaridade e renda, a fim de garantir uma compreensão irrestrita do
instrumento de coleta de dados. Verificou-se que o
tempo médio de preenchimento rondou oito minutos.
Os autores aplicaram 343 questionários aos empregados dos 27 restaurantes (nove questionários
por restaurante) durante o período de maio a junho
de 2004.
e) Instrumento de coleta de dados
O questionário foi dividido em três partes: (1) quatro
perguntas fechadas sobre o perfil do respon- dente;
(2) 18 perguntas abertas e fechadas sobre a identidade; e (3) três perguntas fechadas sobre o tipo de
focagem dos restaurantes.
A primeira parte do questionário traçava o perfil do
respondente por faixa etária, sexo, rendimento mensal e escolaridade. A segunda analisava a história
do restaurante e a história pessoal dos em- pregados, o modo de resolver conflitos, controle, avaliação e remuneração do trabalho, regras de ascensão profissional, critérios de escolha do sucessor,
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clima interno, tradição versus análise objetiva dos
fatos, liberdade ou não de abordar determinados
assuntos no trabalho, imagem simbólica e externa
do restaurante, o que atraía pessoal qualificado ao
restaurante, vulnerabilidade ou não do restaurante
e posição futura dele em face do mercado. A última
parte analisava a focagem dos restaurantes.
f) Análise dos dados
Os dados foram analisados pelo software SPSS,
tanto na estatística descritiva como na análise de
correlação, usando-se tabelas de distribuição de
freqüências e o coeficiente de Spearman, por seratar de dados ordinais, complementando-se com
a estatística de Cramer.

3.2 ANÁLISE DOS DADOS
A análise de dados teve as seguintes três etapas:
seleção e definição das categorias usadas, designação das unidades de análise e seleção de um
sistema de enumeração viável a ser usado. Essas
três etapas são detalhadas abaixo.

(A) Seleção e definição das categorias/
variáveis a serem usadas: neste caso,
as variáveis usadas foram elaboradas
após avaliação cuidadosa e detalhada
do referencial teórico apropriado, consistindo nas seguintes: organização,
identidade da organização, identificação, cultura organizacional, crenças,
normas, imagem da empresa, imagem
da estrutura de poder, imaginário organizacional, valores pessoais dos
dirigentes, especialização, ideologia,
focagem e negócio.
(B) Designação das unidades de análise: isso foi feito identificando-se escores (médias) como elementos específicos dos questionários atribuídos a cada
variável. Assim, as unidades de análise
foram escores, e, como tal, estes foram considerados em relação a todas
as variáveis, podendo tais escores ser
baixos, médios ou altos, considerando-se uma escala ordinal crescente de um
a cinco, aplicada a todas as variáveis,
juntamente com a síntese da distribuição de freqüências dessas variáveis
usadas no estudo.
(C) Seleção de um sistema de numeração a ser usado: para o conjunto de
questões, tanto das variáveis dependentes quanto das independentes,
usou-se distribuição de freqüências,
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contando-se o número total de avaliações individuais atribuídas a cada
variável e registrando a freqüência de
respostas de avaliação para as perguntas dos questionários, por meio do pacote Statistical Package for the Social
Sciences - SPSS, ver- são 11.5.
A seguir, codificou-se o conjunto de variáveis, considerando-se o conjunto de perguntas para cada empregado dos restaurantes; depois, as informações
foram verificadas e cada item foi contado com base
na resposta a cada pergunta. Finalmente, as respostas foram organizadas e processadas de acordo
com os procedimentos inerentes ao pacote SPSS.
Para relacionar as variáveis, realizaram-se cruzamentos, verificando-se sua grandeza e significância
estatísticas, com a utilização dos índices Spearman
(rho) e V de Cramer. O índice Spearman (rho) foi
usado porque, segundo Siegel (1980) e Kerlinger
(1981), mostra o nível de correlação entre as variá- veis e é um teste não-paramétrico capaz de
deter- minar se duas ou mais variáveis ordinais dos
mesmos casos são semelhantes e cuja validade depende unicamente do pressuposto de uma relação
linear entre elas (TOLEDO, 1983).
O V de Cramer, segundo Liebetrau (1983), mede a
intensidade das associações entre as variáveis testadas, observando que tanto o rho quanto o V variam
de zero a um, e, quanto mais próximo o coeficiente
for de 1, maior a correlação e associação entre as
variáveis, respectivamente..
Finalmente, utilizou-se a análise de correlação, a fim
de avaliar a possível relação de causa e efeito entre
o perfil dos empregados e a identidade percebida,
análise esta baseada na média global das variáveis
em estudo.

E DISCUSSÃO
4.ANÁLISE
RESULTADOS

DOS

Os dados verificados permitiram uma análise quantitativa apresentada por categorias. Inicialmente,
evidenciou-se o perfil dos empregados dos restaurantes e a respectiva análise da sua identidade. A
seguir, apresentaram-se e discutiram-se os dados
da identidade, suas respectivas associações e correlações entre as variáveis.
Segundo os resultados, os empregados têm ida- de
entre 25 e 33 anos (43,9%), seguida de 18 e 24 anos
(28,4%), sendo que apenas 3,2% têm mais de 51
anos; há predominância de homens (70,2%), e eles
auferem até dois salários mínimos (84,2%). Apenas
2,6% recebem entre cinco e seis salários mínimos,
possuem ensino superior incompleto (46,8%) e têm

ensino fundamental concluído (33,3%).
O tempo médio de trabalho dos empregados na
empresa é de três anos (36,17 meses; moda 24
meses), e eles são subordinados ao gerente ou ao
subgerente (77,9%), ou diretamente ao proprietário
do restaurante (3,2%), indicando uma relativa identificação deles com os restaurantes em que trabalham
(valores, crenças).
Quando há conflito interno, este é geralmente resolvido (87,7%); as atividades dos empregados são
controladas (58,5%); eles são avaliados no trabalho
(40,9%); não há regras para a avaliação de desempenho (59,4%); e não há possibilidades de progresso profissional nos restaurantes (38,4%).
A escolha do sucessor nos cargos é feita pela gerência (46,2%); o clima interno é positivo (67,5%); nos
locais de trabalho há interpretações, dogmas, regras
e pontos de vista mais baseados no sentimento ou
na tradição do que nos fatos (30,7%) e há assuntos que são desaconselháveis de ser tratados pelos empregados (41,2%); a imagem da empresa no
mercado é boa (72,8%), ajudando a atrair pessoal
qualificado para trabalhar nos restaurantes. (29,2%).
Os resultados da identidade dos empregados dos
restaurantes estão em consonância com o que diz
a literatura e, sobre isso, Pratt (1998) disse que um
indivíduo se identifica com a organização quando
ele integra as crenças que tem sobre essa organização no caso, os restaurantes. Por outro lado, para
Kawani & Dion (1995), a identificação do indivíduo
em relação à organização é maior quando: (1) a
pertença a ela é recente, freqüente ou distintiva; (2)
os objetivos do indivíduo estão relacionados com a
organização; e (3) a organização é social, cultural e/
ou pessoalmente relevante para a autodefinição do
indivíduo, o que se aplica ao caso dos empregados
dos restaurantes pesquisados. Além disso, Dutton et
al. (1994) disseram que, quando a organização tem
imagem positiva, aumenta não só a identificação do
indivíduo com ela, como também reduz-se o conflito interno e melhora o clima de trabalho. Fombrun
(1996) acrescentou que a boa reputação e o elevado
prestígio da organização facilitam sobremaneira a
identificação do indivíduo com a organização, o que
foi confirmado no presente estudo.
Para os empregados, não há fragilidade nos restaurantes em que trabalham (59,9%); eles acre- ditam
que o futuro dos restaurantes se dará sem problemas (61,4%), o que mostra o seu grau de identificação com os restaurantes em que trabalham.
Os animais escolhidos pelos empregados para representar a imagem simbólica dos restaurantes foram o cachorro (8,7%), o leão (8,7%), o boi (7,8%) e
o gato (6,1%), nessa ordem, revelando uma imagem
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afetiva e reforçando a identificação deles com os
restaurantes. A esse respeito, Dunham et al. (1994)
enfatizaram que a congruência de valores empregado - organização facilita a identificação afetiva dos
empregados com essa organização, fato este confirmado pela escolha de nomes de animais afetivos
pelos empregados, como o cão, o gato e o boi para
representar a imagem simbólica dos restaurantes
em que trabalham.
Em síntese, parece que há uma identificação dos
empregados com os restaurantes, e isso confirma os
pressupostos teóricos sobre a análise da identidade.
Os restaurantes são muito focados na atividade
(65,4%): cada empregado preocupa-se em fazer
bem (especialização) e em querer fazer (satis- fação) sua atividade – ela é a origem da coesão do
grupo de trabalho. Esse fato foi corroborado por
Ramanantsoa & Hoffsteter (1981), Larçon & Reitter
(1979), Reitter & Ramanantsoa (1985), pois, ao se
definirem com fazendo parte dos restaurantes, os
empregados definem-se, ao mesmo tempo, como
exercendo um negócio e, por isso mesmo, encontram o seu lugar no tecido social. Por outro lado, os
restaurantes, cuja identidade é focada na atividade,
fazem implicitamente de todos os empregados especialistas dessa atividade (restaurantes), ou seja,
o apego dos empregados incide, em primeiro lugar,
na atividade e, só depois, nos restaurantes. Resultado: a satisfação experimentada no trabalho e a
motivação estão diretamente ligadas à atividade, o
que é ratificado por Barnard (1938), Selznick (1957)
e Détrie et al. (2000).
No local de trabalho, a orientação aos empregados
é para que as regras, as normas e os procedimentos que orientam sua maneira de trabalhar sejam
praticados (60,1%), e todo o trabalho realizado no
restaurante depende inicialmente da- quilo que o
dirigente disser ou determinar (70,1%), ou seja, a
ação do líder é fundamental. Sobre isso, Ehrenberg
(1991) disse que, quando o indivíduo se identifica
com a organização, a estrutura, as regras e os
valores éticos funcionam como proteção ao risco,
exaltando-se o coletivo (ideologia), o desempenho
e o êxito pessoal, enquanto Enriquez (1983) acrescentou que, quando a organização funciona como
uma imagem materna, há comunhão imediata e total
entre o chefe e o grupo de trabalho.
Para verificar a relação entre as variáveis e ates- tar-lhe a grandeza e a significância estatística, usou- se
o índice de correlação de Spearman (rho) e o V de
Cramer (V).
Cruzando-se idade e clima interno, obteve-se 0,09
para V e 0,07 para rho, concluindo-se que tanto a
associação como a correlação existentes são insignificantes. Por outro lado, a idade e a imagem que
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os empregados fazem do restaurante, resultado da
média do cruzamento entre imagem, atração, fragilidade e futuro, apresentaram 0,14 para V e -0,01
para rho, indicando baixa associação e insignificante
correlação entre elas. Da mesma forma, as variáveis
idade e ideologia da empresa, resultantes da média
do cruzamento entre interpretação e assuntos, apresentaram 0,15 para V e -0,01 para rho, e repetiram o
mesmo resultado para as variáveis idade e atividade
realizada, resultando da média do cruzamento entre
controle, avaliação, remuneração e progresso, que
indicaram para V e rho os valores de 0,19 e 0,02,
respectivamente.
Igualmente, cruzando-se sexo com clima inter- no,
imagem que os empregados têm do restaurante,
ideologia do restaurante e atividade realizada, obtiveram-se os seguintes valores: 0,14 para V e -0,13
para rho; 0,23 para V e -0,19 para rho; 0,23 para
V e -0,21 para rho; e 0,22 para V e 0,00 para rho.
Assim, conclui-se que a associação entre essas variáveis é baixa e a correlação não tem significância
estatística.
Relacionando-se salário com as mesmas quatro
variáveis cruzadas com sexo, obtiveram-se os respectivos índices: 0,09 para V e 0,00 para rho; 0,11
para V e -0,11 para rho; 0,16 para V e -0,09 para
rho; 0,18 para V e 0,12 para rho. Novamente, há
baixa associação e insignificante correlação entre
elas; portanto, sem significado estatístico relevante.
Finalmente, cruzando-se escolaridade com clima
interno, imagem da empresa, ideologia do restaurante e atividade realizada, obtiveram-se os seguintes
índices: 0,12 para V e -0,11 para rho; 0,14 para V
e -0,03 para rho; 0,11 para V e -0,05 para rho; 0,13
para V e 0,13 para rho, respectivamente, o que, uma
vez mais, representa uma baixa associação e uma
correlação sem significado estatístico.
Para relacionar focagem predominante nos restaurantes com a atividade efetivamente rea- lizada,
cruzou-se orientação principal para fazer bem as
atividades com a atividade realizada (controle e avaliação dos empregados), obtendo- se 0,35 para V e
0,37 para rho. Neste caso, houve uma associação e
uma correlação moderadas entre as variáveis, visto
que a orientação para fazer bem as atividades reflete-se no controle e na avaliação dos empregados
dos restaurantes.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho
examina algumas questões importantes no campo
da identidade dos restaurantes, entre elas: (1) o foco
principal na atividade, segundo a percepção desses
restaurantes; (2) o exame das variáveis que permi-
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tem identificar os aspectos visíveis e invisíveis da
identidade organizacional num contexto de serviços
de alimentação; e (3) a aplicabilidade destas medidas européias no contexto brasileiro.

nidade é um processo longo e difícil de mu- dança,
mas é um trunfo para as empresas, pois elas podem
se pôr em causa constantemente (a identidade evolui necessária e permanentemente).

Com relação à pesquisa sobre identidade organizacional, estudos anteriores, baseados em Livins- ton
(1971) e Détrie et al. (2000), identificaram e ratificaram as variáveis analisadas como representativas
da identidade organizacional na óptica dos empregados da organização, fato este corroborado pelos
resultados do presente estudo junto aos empregados dos restaurantes pesquisados.

Os empregados, pela sua experiência nos restaurantes e pela representação que têm deles, são os
portadores da identidade, e é agindo sobre eles que
se faz evoluir a identidade. Neste caso, o papel do
líder é fundamental. Por outro lado, o desenvolvimento dos restaurantes com base na atividade principal leva, progressivamente, ao surgimento de uma
identidade focada nessa atividade, e as mudanças
estratégicas posteriores, principalmente a diversificação, provocam uma nova identidade, focada
mais nos modos de comportamento ade- quados
à diversificação das atividades, ao contexto e aos
tipos de atuação dos restaurantes, e essa evolução
não é linear.

Com relação ao objetivo de analisar a identidade na
óptica dos empregados dos restaurantes, através
de um conjunto de variáveis, os resultados obtidos
permitem dizer que esse objetivo foi atingido, pois
o conflito interno é resolvido (87,7%), as atividades
dos empregados são controladas (58,5%), há avaliação do trabalho feito (40,9%), não há critérios para
avaliar o desempenho (59,4%) e não há progressão
profissional dos empregados. (38,4%). Por outro
lado, a escolha do sucessor é definida pela direção
do restaurante (46,2%); o clima interno é positivo
(67,5%); nos locais de trabalho há interpretações,
dogmas, regras e pontos de vista mais baseados na
tradição do que nos fatos (30,7%); e há assuntos
que são desaconselháveis de ser tratados ou abordados pelos empregados. (41,2%). Finalmente, a
imagem da empresa no mercado é boa (72,8%), e
ajuda a atrair pessoal qualificado para trabalhar nos
restaurantes. (29,2%).
Quanto ao objetivo de analisar a focagem predominante nos restaurantes, os empregados enfatizam
a atividade (especialização) e uma correspondente
satisfação com essa atividade. No geral, identificaram-se com ela, tanto nas representações conscientes (crenças, valores) quanto nas inconscientes (legitimidade, jogos de poder e ideologia).
Finalmente, em relação ao objetivo de associar o
perfil dos empregados com a identidade na óptica
deles, os resultados obtidos não permitem concluir
nenhum tipo de associação e, neste caso, o estudo
foi inconclusivo.
Apesar disso, a análise da identidade aqui feita pode
contribuir para uma melhor gestão da identidade dos
restaurantes, com base nos argumentos apresentados a seguir.
O conhecimento da identidade dos restaurantes permite geri-la melhor, ajudando a progredir a idéia de
ação coletiva, ou seja, o desejo dos empregados de
poderem constituir uma comunidade (comunalização), principalmente quando a sobrevivência deles
nas empresas está em perigo, segundo afirmaram
Boudon & Bourricaud (1982). Tornar-se numa comu-

Em termos gerenciais, os resultados deste estudo
são úteis (1) aos gerentes dos restaurantes, porque
podem fazer uma gestão mais eficaz da mudança;
(2) à própria academia, pois outros pesquisadores
podem replicar o estudo feito; (3) aos próprios empregados, ao permitirem conhecer a imagem coletiva/identidade das organizações em que trabalham
e, finalmente, (4) são úteis a outras organizações,
pois podem realizar estudo semelhante.
Afinal, como a identidade analisada não foi suficiente para estabelecer uma relação estatisticamente
significativa com o perfil dos empregados, recomenda-se a realização de outros estudos, capazes de
permitir outros novos cruzamentos, ao estabelecerem outras correlações relevantes, utilizando uma
amostra muito maior, a fim de se generalizarem os
resultados e que, ao mesmo tempo, seja possível
aplicar as mesmas medidas em outros ambientes de
trabalho, diferentes de restaurantes, para verificar a
viabilidade de se chegar a conclusões semelhantes.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
– ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE LOCAÇÃO DE
BANHEIROS QUÍMICOS
RESUMO
Maieli Taiz Bloot
UNOESC

Leonardo Henrique
de Oliveira
UNOESC

Visando melhorar o desempenho da empresa em termos de mercado
e redução de custos, foi levantada a viabilidade de instalação de uma
Estação de Tratamento de Efluentes - ETE, tratando-se neste caso,
de esgoto doméstico. Para este fim, foi realizado uma proposta de
projeto de estação de tratamento de efluentes e orçamento, para
instalação de um sistema compacto, considerando que a empresa
não possui muito espaço, e que supra a necessidade da empresa
no que diz respeito à legislação ambiental. Foram levantados os
custos para instalação de uma Estação de Tratamento de Efluentes
- ETE, confrontando-o com o custo atual de transporte e destino do
efluente de uma empresa de locação de banheiros químicos, e outros
envolvidos no processo como um todo. De acordo com o modelo
de produção mais limpa, com o propósito do reaproveitamento do
efluente tratado para a lavagem dos sanitários e veículos da empresa,
adequando a ideia central, a sustentabilidade.

Palavras-chave: ETE; Payback; Viabilidade; Reuso.
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1.

INTRODUÇÃO

Segundo Barbieri (2015), a parte ambiental
tem se tornado uma grande preocupação, pois já
se vive algumas mudanças devido à poluição das
águas, do solo, do ar. Como uma maneira de obrigar os cidadãos e principalmente as organizações a
cuidar do meio ambiente, as políticas públicas tem
exercido seu papel legislativo, criando leis que obrigam as organizações potencialmente prejudiciais a
ressarcir os danos ou evitá-los (MOREIRA, 2013).
Para a população, a educação ambiental já vem
sendo implantada nas escolas e vagarosamente
vem se instaurando também nas empresas e indústrias. Estimulando então os clientes a perceberem a importância de comprar de empresas que não
causem danos a natureza (BARBIERI 2015).
Assim, hoje busca-se novas maneiras de lidar com
esses aspectos ambientais, onde no caso da empresa em estudo o efluente gerado na sua atividade
é o potencial causador de um possível impacto ambiental. Assim, a ideia de instalar uma Estação de
Tratamento de Efluente – ETE na empresa torna-se
uma maneira de abordar as questões ambientais de
duas formas distintas: a primeira com o descarte e
tratamento adequados do efluente na própria empresa, com redução de custos e riscos de transporte
e destinação final do resíduo, e a segunda com o
reuso da água resultante do tratamento, como forma de preservar os recursos naturais e redução de
custos com a limpeza dos banheiros.
Dessa maneira, busca-se nesse estudo, identificar se há a viabilidade financeira para instalação e
operação de uma ETE de pequeno porte em uma
empresa de locação de banheiros químicos, substituindo assim o serviço de descarte e tratamento
do efluente gerado, que atualmente é terceirizado,
e ainda, verificar as possíveis tarefas onde pode-se
utilizar a água de reuso gerada na ETE.

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 EFLUENTE

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DO EFLUENTE
Conforme citado por Jordão e Pessôa, (2009), a
composição dos efluentes pode variar amplamente, dependendo de sua origem. Então para a sua
caraterização, Von Sperling (2014) apresenta as
principais características físicas, químicas e biológicas para assim conhecer o efluente e determinar

a melhor forma de tratamento.

2.1.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Entre o rol de características físicas para caracterização do efluente, Von Sperling (2014) e Jordão e
Pessôa (2009) destacam as propriedades de temperatura, cor, odor, turbidez e sólidos dissolvidos ou
suspensos, como as mais importantes na caraterização de um efluente.

2.1.1.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
2.1.1.2.1 MATÉRIA ORGÂNICA
Segundo Jordão e Pessôa (2009), são utilizados métodos para determinar quantitativamente a matéria
orgânica na prática, de maneira muito mais simples
do que determinar todos os compostos presentes.
Estes métodos podem ser indiretos, por meio da medição do oxigênio dissolvido consumido na degradação da matéria orgânica em determinadas condições
(DBO₅, DQO), ou diretos, medindo diretamente o
carbono orgânico do efluente. Segundo Von Sperling
(2014) os mais usuais são os indiretos, através da
determinação da DBO₅ e da DQO.

2.1.1.2.2 NITROGÊNIO TOTAL E FÓSFORO
O nitrogênio, é um elemento com grande importância no tratamento de efluente, tanto com relação
à poluição das águas, quanto com o próprio tratamento em si, podendo ser encontrado no efluente
de diversas formas e estados, como por exemplo,
na forma do íon amônio (NH₄˖), de nitritos (NO₂-),
de nitratos (NO₃-), mas principalmente na forma de
amônia (NH₃) e de nitrogênio orgânico (VON SPERLING, 2014).
Segundo Von Sperling (2014), a importância deste
composto está ligada a dois principais fatores, da
mesma forma que o nitrogênio, o fósforo serve como
nutriente para plantas aquáticas, podem ocasionar
processos de eutrofização e também influencia nos
processos de tratamento, pois é nutriente essencial
para os microrganismos responsáveis pelos processos biológicos de tratamento.

2.1.1.2.3 POTENCIAL HIDROGENIÔNICO
- PH
Segundo Jordão e Pessôa (2009) o pH de efluentes comuns, costuma estar próximo à neutralidade,
tipicamente entre 6,5 e 7,5, mas podendo variar amplamente no caso de efluentes industriais. No caso
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de efluentes armazenados por longo período, ou
sépticos, o pH geralmente está abaixo de 6, devido ao fato dos processos de oxidação biológica da
matéria orgânica costumarem diminuir o pH (VON
SPERLING, 2014).

2.1.1.3 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS
Segundo Jordão e Pessôa (2009) e Von Sperling
(2014), os microrganismos mais aceitos como marcadores de contaminação fecal são as bactérias do
grupo coliforme, os coliformes totais (CT), os coliformes fecais (CF) denominados também de termotolerantes, e Escherichia coli (EC).

decantação, processos estes também denominados
por Jordão e Pessôa (2009) como Tratamento Primário Quimicamente Assistido.

2.2 PRODUÇÃO MAIS LIMPA – P+L
A Produção Mais Limpa incide na aplicação de técnicas estratégicas, econômica e ambientais integradas
aos processos e produtos, de forma a aumentar a
eficiência no uso de matérias-primas, como água
e energia, conforme apresentado na Ilustração 1.
(UNEP, 1990; CNTL, 2003).
Ilustração 1: Efeitos de uma P+L nos processos
produtivos.

2.1.2 TRATAMENTOS BIOLÓGICOS
Os tratamentos biológicos de efluentes, são fundamentais para a estabilização e redução da matéria
orgânica presente, processo este realizado pala
ação de microrganismos, que se “alimentam” dessa matéria orgânica, estabilizando-a (JORDÃO E
PESSÔA, 2009) e (VON SPERLING, 2014).
Dependendo da presença, ou ausência de oxigênio, essa degradação pode ocorrer de duas forma,
aeróbia, quando há oxigênio dissolvido, e anaeróbia, quando este gás está ausente, com cada uma
dessas formas possuindo características e requisitos de aplicação próprios. Também há os processos chamados anóxicos, que são aqueles onde há
a presença do oxigênio, mas apenas na forma de
compostos, como nitratos e sulfatos, mas não oxigênio molecular, assim caracterizando-se também
como anaeróbios (VON SPERLING, 2014)
Os processos de tratamento biológico aeróbio mais
comuns são as lagoas de estabilização aeróbias ou
facultativas, lagoas aeradas, além dos processos
com lodos ativados, como nos filtros biológicos aeróbios e nos reatores aerados (VON SPERLING,
2014) e (JORDÃO E PESSÔA, 2009).
Jordão e Pessôa (2009) citam que como vantagens
dos processos anaeróbios estão a menor geração
de lodo se comparado aos sistemas aeróbios, e
maior eficiência energética, pois não demanda sistemas de aeração, além de geralmente ocuparem
uma menor área. Uma desvantagem está na sua
menor eficiência na remoção da DBO e na maior
possibilidade de liberarem odores desagradáveis
(VON SPERLING, 2014).

2.1.3 TRATAMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS
Os processos de tratamento físico-químicos mais
amplamente utilizados para o tratamento de água
ou de efluentes são a coagulação, a floculação e a
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Fonte: Princípios e ferramentas da produção mais limpa Geraldo Cardoso de Oliveira Neto (2015).

Segundo Silva Filho e Sicsú (2003, p. 17), como
estratégia, a Produção Mais Limpa (P+L) é indicada
como “uma ferramenta que possibilita o funcionamento da empresa de modo social e ambientalmente
responsável, em outras palavras, a P+L aplica uma
abordagem preventiva na Gestão Ambiental.”

2.3 ÁGUA DE REUSO
A água de reuso é um efluente resultado de todo um
processo de purificação e tratamento especializado,
onde as impurezas e contaminantes são removidos
até atingir os índices aceitáveis. Esta água deve
obedecer os parâmetros de qualidade estabelecidos
pela legislação, que não sejam o consumo humano,
parâmetros estes que variam conforme a utilização
que esta água terá. (TERA AMBIENTAL, 2014)

2.3.1 PARÂMETROS DE REUSO
Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos,
Lei 9.433 de 1997, “deve-se assegurar à atual e
às futuras gerações a necessária disponibilidade
de água, em padrões de qualidade adequados aos
respectivos usos”.
A água de reuso, deve seguir parâmetros de qualidade que podem variar de acordo com os usos para os
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quais será destinada, conforme as classes de água
de reuso, segundo a NBR 13.969 e seus padrões de
qualidade. Seu monitoramento é realizado através
de análises microbiológicas e físico-químicas, que
também diferem em consonância com a qualidade
requerida para cada finalidade de uso, seguindo padrões definidos por normas internacionais ou mesmo
pelo cliente final. (TERA AMBIENTAL, 2014)
Segundo Brega Filho e Mancuso (2003, p. 37), “o
reuso de água é dividido em duas categorias: potável e não potável, podendo estes serem direto ou
indireto e destinados à várias finalidades, visto que
a maioria dos usos não requer a qualidade de água
potável.”
Para implementar a Política Nacional de Recursos
Hídricos, em julho de 2000 foi aprovada a Lei Federal nº 9.984, que dispõe sobre a criação da Agência
Nacional das Águas, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

2.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA
Borges (2004) afirma que o estudo de viabilidade é
um dos passos mais importantes para o sucesso no
desenvolvimento de um projeto, pois traz o benefício
de visualizar por meio de projeções e números, o
real potencial de retorno do investimento em questão e, portanto, decidir se o projeto deve ir adiante
ou não.
Segundo Rodrigues (2012), existem diversos métodos para a avaliação de um investimento e, dentre
estes, o autor cita o PayBack como um dos métodos mais utilizados. Baseado no fluxo de caixa, o
PayBack corresponde ao período de tempo necessário para que a empresa recupere, por meio de
entradas de caixa, o investimento inicial do projeto.
Esse método pode ser aplicado de duas formas:
PayBack simples e PayBack descontado, onde os
fluxos de caixa são calculados e corrigidos pelo seu
valor presente. Esse segundo método é denominado
tempo de retorno descontado.
De acordo com Cavalcante (2015) o Valor Presente
é calculado conforme a seguinte equação, onde o
Valor Presente (VP) é determinado a partir do Valor
Futuro (VF), da Taxa (i) e do Período (t):

a viabilidade de implantação de uma Estação de
Tratamento de Esgotos (ETE) em uma empresa do
ramo de locação de banheiros químicos da região.
Para esta análise, decidiu-se pelo método de pesquisa exploratória, pois, este tipo de pesquisa tem
como objetivo proporcionar maior familiaridade com
o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou
a construir hipóteses. (GIL, 2007).
Assim, para atingir o objetivo proposto nesta análise, inicialmente foi realizado uma fundamentação
teórica para embasamento do estudo, bem como
coleta de dados na empresa, em um período de
seis meses, como, custos de operação, volume de
efluente gerado, despesas, além de um orçamento
em empresa especializada para instalação e operação da ETE. Para melhor dimensionamento de
estação de tratamento, também foi realizada uma
coleta do efluente, resultando em um laudo com
análise dos parâmetros do efluente.
Por fim, empregando um método de pesquisa qualitativo e quantitativo, consistindo da análise, comparação e interpretação de dados e informações
disponíveis na literatura especializada, bem como
dados captados na empresa e orçamento, foi verificado a viabilidade de instalação da ETE, como
alternativa à situação atual, bem como a viabilidade
técnica do reuso da água tratada.

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Observando a Empresa, no que diz respeito
ao espaço necessário, vê-se a possibilidade de implantação de um sistema de tratamento de esgoto
compacto, pois, existe terreno adequado para usufruto, são aproximadamente 2.000 m². Atualmente já
existe neste terreno o reservatório com três tanques
com capacidade de 10.000 litros cada, para armazenamento do efluente coletado.

4.1 ANÁLISE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLÓGICA
Para que se possa dimensionar uma Estação de
Tratamento de Esgoto – ETE, ou seja, fazer a escolha do melhor método de tratamento para se obter o
resultado esperado, é necessário a realização análises físico-químicas e microbiológicas. Após a coleta
do efluente na empresa, o mesmo foi enviado para
análise no Laboratório de Estrutura, Saneamento e
Meio Ambiente. Os resultados são expressos por
meio de um laudo (Ilustração 2) sendo possível caracterizar o efluente bruto.

3.MÉTODOS E TÉCNICAS

O objetivo deste estudo de caso é analisar
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O valor de pH foi de 6,9, bem próximo a neutralidade, não interferindo de forma significativa nos
tratamentos propostos.
Tanto a DBO₅ quanto a DQO apresentaram valores
bem elevados, indicando uma elevada concentração
de matéria orgânica no efluente, atingindo valores
na ordem de 9.657 mgO₂/L e 20.631 mgO₂/L, respectivamente. Essa carga de matéria orgânica é
maior do que normalmente se observa para efluentes domésticos, então a ETE projetada pela empresa especializada deve se adequar a esta situação
para que se consiga remover a matéria orgânica de
forma eficiente, atendendo à legislação ambiental e
permitindo como proposta, um sistema para o reuso
da água.
Tanto o fósforo quanto o nitrogênio amoniacal, estão
adequados aos métodos de tratamento propostos,
já que são nutrientes importantes para os microrganismos dos sistema biológico de tratamento.
Nas análise microbiológicas, foram detectadas elevadas quantidades de coliformes totais e termotolerantes, como esperado, já que o efluente é bruto,
não tendo passado por nenhum processo de tratamento. Para ambos os parâmetros, o resultado foi
de 2,4×106 NMP/100mL. Esse parâmetro indica a
possibilidade de contaminação do efluente por material fecal e, portanto, a possibilidade de que existam

bactérias patogênicas no mesmo.

4.2 VOLUME DE EFLUENTE GERADO
Para complementar os dados acima e obter maior
precisão no tipo e tamanho de ETE a ser instalada,
coletaram-se dados referentes ao volume médio de
efluente gerado tanto semanalmente quando diariamente, apresentados na Tabela 2. Os dados foram
coletados ao longo de seis meses, para se obter
uma média mais consistente, já que a quantidade
é variável e sem previsão.
O volume gerado diariamente 1452,2 litros ou semanalmente 10.165 litros, o que resulta em uma
média mensal de aproximadamente 41 m³, deve ser
considerado nos cálculos posteriores referente a
capacidade da estação de tratamento de esgoto a
ser instalada, cálculos estes realizados com o auxílio
da empresa especializada para dimensionamento
do sistema orçado.
Outro ponto importante, é que nos dias atuais a
empresa paga para que o volume de efluente gerado, Tabela 1, seja devidamente tratado conforme o
estabelecido pela legislação vigente, em empresas
aptas para este tratamento e que possuam licenciamento ambiental. Este procedimento gera custos
para empresa.

Tabela 1: Volume de Efluentes gerado.
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Fonte: A autora.

4.3 ETE PROPOSTA
Como alternativa ao transporte e destinação dos
resíduos líquidos, conforme apresentado, foi proposto o projeto para instalação da ETE em terreno
da própria empresa, conforme a Ilustração 3.
Para melhor entendimento dos itens necessários
apresentados na Ilustração 3, são descritas as etapas de funcionamento, da seguinte maneira:
1. O efluente bruto que está depositado nas caixas reservatórias é bombeado para a ETE;
2. A primeira etapa ocorre no decantador físico-químico onde também são adicionados outros
produtos químicos, um alcalinizante, um coagulante e um floculante. Nesta etapa são removidos parte da concentração de matéria orgânica
e outros sólidos em suspensão.
3. Após isso, é enviado para a primeira etapa do
tratamento biológico, que consiste em um reator
anaeróbico, onde parte da matéria orgânica é
estabilizada.
4. Em seguida o efluente é enviado para um reator biológico aerado, onde outra parcela da matéria orgânica será estabilizada, agora por meios
aeróbios, afim de se obter uma maior redução da
matéria orgânica.
5. Por fim, o efluente passa por um tanque decantador secundário para que o resíduo de lodo

gerado no processo anterior decante e a água
saia clarificada, podendo ser utilizada como água
de reuso.
Ao mesmo tempo existe um manejo do lodo em
todo o processo, sendo o excesso de lodo removido
tanto no decantador físico-químico, como no reator
aeróbio e no tanque de decantação secundária. Há
também um reciclo do lodo gerado no reator aeróbio
e no tanque de decantação secundária, lodo este
que é reenviado para o reator anaeróbio de forma
a ser estabilizado.
Por fim o lodo em excesso extraído passa por um
processo de secagem em um leito drenante de forma a reduzir seu volume e então ser descartado
apropriadamente em um aterro sanitário.
A Empresa poderia aumentar seu mercado e sua
gama de serviços se fosse autossuficiente e pudesse tratar seu próprio efluente, o que acontece hoje,
é que muitas vezes as 03 caixas de reservatório de
10.000 L cada que a empresa possuí estão constantemente cheias, o que causa muitos transtornos,
devido a logística e os custos de deslocamento e
tempo que se leva para que o efluente possa ser
transportado até a estação de tratamento mais próxima, muitas vezes serviços acabam sendo rejeitados
ou adiados devido ao excesso de efluentes, isso
tudo seria resolvido com a instalação de uma ETE
compacta.
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4.4 LEVANTAMENTO DE CUSTOS ATUAIS
Na Tabela 2 consta quanto cada organização que
a empresa tem contrato no momento cobra por m³
de efluente e também qual o custo de transporte
do efluente para as mesmas, pois a coleta não é
realizada in loco.

químicos, refletindo-se, muitas vezes, no lucro da
empresa.
Tabela 3: Gastos mensais atuais da empresa – sem a
ETE.

Tabela 2: Custos mensais para coleta e transporte de
efluente.

Fonte: A autora.

Fonte: A autora.

Pode-se analisar com os dados levantados que os
custos mensais, Tabela 3, são elevados e isso interfere diretamente no valor de locação dos banheiros

Percebe-se na tabela que constam 03 licenças ambientais de operação diferentes, pois cada estado
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tem uma instituição que é responsável por este licenciamento, em Santa Catarina, a entidade é a
antiga FATMA que agora refere-se a IMA, no estado
do Rio Grande do Sul o órgão licenciador é a FEPAM
e no estado do Paraná é a IAP. Como a empresa
trabalha atendendo a Região Sul do país, a mesma
precisa estar de acordo com cada órgão de cada
estado respectivamente.

consumida pelas bombas e pelo soprador de ar, e o
custo para descarte do lodo gerado no tratamento,
conforme totalizados na Tabela 7.
Tabela 6: Potência elétrica instalada e consumo diário
de energia elétrica.

No que se refere a instalação do sistema de tratamento de efluentes é apresentado o custo necessário para implantação de uma estação de tratamento
de efluentes compacta, Tabela 4. Para apresentar
valores mais próximos à realidade, entrou-se em
contato com a empresa Empresa Especializada da
cidade de Joaçaba que disponibilizou um orçamento
preliminar baseado em uma visita in loco e no laudo
emitido pelo laboratório da UNOESC campus de
Joaçaba conforme apresentado anteriormente, na
Ilustração 2.
Tabela 4: Orçamento da ETE.
Fonte: Empresa Especializada (2018).

Fonte: Empresa Especializada (2018).

4.5 CUSTOS DE OPERAÇÃO DA ETE
Com relação aos produtos químicos, apesar dos
valores poderem variar no mercado, dependendo de
sua qualidade, a empresa especializada que orçou
a ETE, estimou um custo com os produtos químicos
girando à volta de R$ 1,00 (um real) por metro cúbico de efluente tratado, sendo que a média mensal é
de 41 m³, baseado na sua experiência com outras
estações semelhantes e à elevada carga biológica
do efluente em questão e considerando os preços
por quilograma de produto químico conforme Tabela
6.
Tabela 5: Custo por quilograma dos produtos
consumidos na operação da ETE.

Fonte: Empresa Especializada (2018).

Os custos envolvidos na operação da ETE, são basicamente três, os relativos aos produtos químicos no
processo de tratamento primário, a energia elétrica

Quanto à energia elétrica, na Tabela 7, há os equipamentos presentes na estação, sua potência e o
período pelo qual operam, considerando um período
de um dia. Estes valores então, foram extrapolados
para o período de um mês (30 dias), de forma a
proporcionar uma melhor comparação com os custos mensais que a empresa atualmente possui com
os serviços terceirizados de tratamento e descarte.
O valor pago pelo quilowatt hora foi obtido no site
da distribuidora de energia elétrica e é referente ao
mês de Novembro, do ano de 2018, considerando
ainda uma alíquota de ICMS de 25%, o que resulta
em um custo de aproximadamente R$ 0,70 (setenta
centavos) por kWh.
Quanto ao lodo gerado, foi pesquisado em empresas da região (Nov/2018), um custo para o descarte
adequado de R$ 500,00 (quinhentos reais) por metro
cúbico de lodo. Então para se determinar o custo
referente à este descarte, é necessário também
estimar o volume de lodo que será gerado mensalmente, considerando o volume de efluente a ser
tratado atualmente que, como citado anteriormente,
é de 41 m³. Para uma ETE como a proposta, e para
as características do efluente tratado, a empresa
especializada que projetou a ETE, estimou que o
volume de lodo gerado após o processo de secagem, realizado em soleira drenante para se obter
um menor teor de umidade, encontra-se na ordem
de 5% do volume de efluente tratado, ou seja, cerca
de 2 m³ por mês de lodo para descarte.
Na Tabela 8, há um total do custo mensal para operação da ETE, considerando o consumo de energia
elétrica, de produtos químicos para tratamento e do
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descarte do lodo de uma carga de efluente mensal
média de 41 metros cúbicos, considerando os valores obtidos in loco, conforme já apresentado na
Tabela 3.
Tabela 7: Custos envolvidos na operação da ETE.

Fonte: A autora.

Comparando-se os valores para tratamento com os
custos atuais, verifica-se uma considerável redução,
que fica evidente na Tabela 9, onde se estimou os
custos de operação da empresa após a instalação
da ETE. Nesta tabela, pode-se verificar que a redução no custo é devido à eliminação dos custos de
transporte, já que o tratamento será realizado na
própria empresa, há também uma pequena redução nas despesas com água, devido à ideia de se
reutilizar a água tratada em algumas tarefas da empresa, onde estima-se uma economia de no mínimo
50%. O valor do tratamento em si, acabou por ficar
acima do cobrado pelas empresas terceirizadas, o
que acredita-se ser devido à economia de escala
que essas empresas especializadas em tratamento conseguem. Mas o somatório final resultou em
uma economia de cerca de 35% nessas principais
despesas da empresa.
Apesar da importante economia nos custos mensais que a ETE proporcionaria, há que se considerar
outros dois pontos para se determinar a viabilidade
da instalação da mesma. O primeiro é o período de
retorno do investimento, o qual será determinado
pelo Payback descontado, considerando a economia
gerada de aproximadamente R$ 2.300,00 (dois mil
e trezentos reais) mensais, como entradas de caixa
para cobertura do investimento inicial, considerando
uma taxa anual de 4,5% (meta central da inflação).
Tabela 8: Gastos mensais da empresa, com ETE
instalada.

Fonte: A autora.
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Então, considerando a economia gerada com a instalação da ETE como “entradas no fluxo de caixa da
empresa, se obteve um Payback Descontado de 4,2
anos, ou de aproximadamente 4 anos e 2 meses
para se obter o retorno do investimento inicial, considerando uma taxa anual de 4,5%, como verificado
nos dados da Tabela 10.
E o segundo ponto ao se analisar a viabilidade é a
possibilidade de empresa atender mais clientes com
outros serviços, como o de limpeza de fossas, que
hoje são recusados, devido à dificuldade e o custo
em enviar o efluente para tratamento, bem como a
limitação na capacidade de armazenamento deste
na empresa.
Tabela 9: Analise de Viabilidade.

Fonte: A autora.

Neste caso, o efluente gerado ao prestar esses serviços, deixaria de ser o gargalo da empresa, pois
passaria a ter uma capacidade de tratamento semanal de até 70 m³ de efluente. Além da redução de
custo que a ETE geraria, as empresas que prestam
este serviço de tratamento de efluente, não estão
presentes nos municípios próximos à empresa, o
que também abre a oportunidade para não apenas
tratar efluente gerado em sua própria operação, mas
também o efluente gerado por outras empresas próximas.

4.6 POSSÍVEIS APLICAÇÕES DA ÁGUA
DE REUSO
É impossível tratar do reuso da água proveniente do efluente tratado sem nos depararmos com a
P+L, ou produção mais limpa, nada pode exemplificar mais do que isso, um efluente potencialmente
poluente sendo transformado em água de melhor
qualidade, que pode ser utilizada na empresa, para
que a mesma não utilize água potável para grande
parte de suas tarefas diárias, como na lavagem dos
banheiros químicos e caminhões, bem como o reabastecimento de água nos banheiros.
Conforme pode-se analisar na Tabela 11, para que
se possa viabilizar a reutilização da água tratada
pela ETE, precisa-se de investimento em alguns
equipamentos, são eles: uma caixa d’agua para
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armazenar a água tratada para que a mesma seja
utilizada quando necessário e uma bomba d’agua
para pressurizar a água quando a mesma for utilizada na lavagem dos caminhões ou banheiros e abastecimento do reservatório dos banheiros químicos.
Tabela 10: Equipamentos necessário para viabilizar o
reuso da água.
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Fonte: A autora.

Verificou-se através do orçamento que o investimento necessário para viabilizar o reuso da água é
relativamente baixo comparando com os benefícios
não só econômicos mas ambientais que a prática
pode gerar. Entretanto, é de escolha da direção da
empresa a implantação deste sistema de reuso, já
que a água resultante da ETE pode ser descartada
em cursos hídricos atendendo a legislação vigente.

5.CONCLUSÃO

Por meio deste estudo verificou-se que apesar
do alto investimento na implantação de uma ETE
compacta e também do custo para operá-la, o retorno do investimento é de aproximadamente quatro anos, o que indica a viabilidade econômica na
instalação de uma estação de tratamento própria,
quando comparada aos custos de terceirizar este
serviço. Quanto a parte técnica, foi viável instalar
uma estação compacta adequada a limitação de
espaço que a empresa possui de forma também a
atender aos parâmetros de qualidade exigidos para
o reuso da água.
Ao instalar a ETE abre-se caminho para explorar o
reuso da água resultante do tratamento do efluente,
que pode ser utilizada em diversas atividades na
empresa, o que ocasionaria em redução significativa nos custos com água, mais do que isso, é uma
maneira de praticar a sustentabilidade já que a água
potável é um recurso escasso e sempre deve ser
utilizado com consciência.
Tanto a ETE como o reuso da água trazem para
a empresa a importância da sustentabilidade e da
consciência ambiental, afinal, sustentabilidade é
mais do que preservar o meio ambiente, mas sim
fazê-lo de maneira que também seja benéfico para
a Empresa, ou seja viável economicamente.
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ANÁLISE DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE OS SETORES
DA ECONOMIA MATO-GROSSENSE COM O SETOR DE
TRANSPORTE: UMA APLICAÇÃO DA MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL
RESUMO
Silvia Aparecida Vieira
Cangussu
UNEMAT

Adriano Marcos
Rodrigues Figueiredo
UFMS/UFMT

Nas últimas décadas, a economia mato-grossense apresentou
transformações na estrutura produtiva e na distribuição espacial da
produção nas diferentes regiões. Para mesurar essas transformações
é necessário a construção de um modelo de análise com desagregação
multissetorial e multirregional, essa análise é possibilitada pela Matriz
de Contabilidade Social-MCS. Os resultados, destacaram os setores
de agropecuária, agroindústria, comércio e outros serviços são
responsáveis por 79,48% da produção. Considerando um choque
de 100 milhões reais nas exportações, proporcionalmente de acordo
com o percentual de participação na produção final de cada setor
que compõem as atividades e dada a localização do Estado de
Mato Grosso (em relação aos portos de destino, o uso do modal
rodoviário como meio unimodal), que é de aproximadamente 2.000
quilômetros, demonstra a importância do transporte para a economia
mato-grossense. Para acompanhar a expansão das exportações do
estado em R$100 milhões, o setor de transporte deveria expandir
em 25%, para acompanhar o efeito da expansão das exportações e,
consequentemente, o efeito do aumento das importações de insumos
tanto do resto do Brasil, quanto do resto do Mundo. Entretanto,
alguns obstáculos ainda persistem, o que impedem melhorias de
competitividade de seus produtos.

Palavras-chave: Matriz de Contabilidade Social; Mato Grosso; Multiplicadores; Matriz Insumo-Produto.
10.37885/200400048

1.

INTRODUÇÃO

O estado de Mato Grosso possui 141 municípios distribuídos em uma área de aproximadamente
903 mil km². Em 2007, ano de referência desse estudo, contava com uma população de 2,8 milhões
de pessoas e um Produto Interno Bruto de 42,6 bilhões de reais (IBGE, 2010). As principais atividades
econômicas do Estado baseiam-se na agricultura,
pecuária e indústria extrativista. Entre os principais
produtos agrícolas cultivados no estado destacam-se a soja (15,4 milhões de toneladas), o milho safrinha (5,1 milhões de toneladas), cana-de-açúcar (9,2
milhões de toneladas), e o algodão em pluma que
correspondeu em 2007 a 48% da produção nacional.
Porém a infraestrutura logística existente não acompanhou o crescimento produtivo, gerando custos
elevados em razão, basicamente, de dois aspectos:
a concentração do transporte de mercadorias no
modal rodoviário; e a falta de investimentos suficientes para manutenção e expansão dos sistemas de
transporte em níveis compatíveis com a demanda
(CAIXETA FILHO, 1998).
Nas últimas décadas, a economia mato-grossense
apresentou transformações na estrutura produtiva e
na distribuição espacial da produção nas diferentes
regiões. Estas transformações foram provocadas,
sobretudo, pelo avanço na utilização de tecnologias
modernas e pela abertura externa da economia do
estado. Assim, devido às diferenças nas estruturas
produtivas, as regiões sofrem efeitos diferentes
causados pelas políticas macroeconômicas ou por
outros choques exógenos (SEPLAN, 2010).
Por isso, é importante a construção de modelos de
análise com desagregação multissetorial e multirregional porque possibilitam identificar as relações
setoriais entre os diferentes setores e agentes da
economia. A análise é possibilitada pela Matriz de
Contabilidade Social (MCS), a qual para ser construída, depende da existência de uma Matriz de Insumo-Produto (MIP).
O objetivo deste artigo é elaborar e analisar uma
Matriz de Contabilidade Social (MCS) para o estado
de Mato Grosso. Ponderando as inter-relações entre
os setores da economia mato-grossense com o setor
de transporte, através das informações obtidas na
MCS, buscando verificar qual o impacto de um aumento nas exportações sobre o setor de transporte
e a economia do estado.

2

. CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS
DE MATO GROSSO

A economia mato-grossense, passou por diversos
ciclos econômicos, gerando nas regiões e suas
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formas de ocupação influências diretas sobre as
atividades econômicas que se desenvolveram ao
longo do tempo, fortalecendo o setor do agronegócio
(SEPLAN, 2010).
De acordo com Tavares (2004), o crescimento do
agronegócio e aumento da produção nas novas
fronteiras agrícolas, evidenciou a falta de infraestrutura de transporte para movimentação da produção. Consentâneo à localização do estado de Mato
Grosso,observa-se que os custos de infraestrutura
de transporte são extremamente elevados quando
comparados aos dos Estados Unidos e Argentina,
fazendo com que o produto perca sua competitividade a cada movimentação realizada.
Dada a localização do estado, verifica-se que há
uma tendência forte de um maior deslocamento de
produtos agrícolas para os portos de Paranaguá e
Santos. Portanto, o próprio avanço das fronteiras
agrícolas e a falta de roteiros alternativos para o
escoamento dos produtos, o transporte torna-se um
gargalo para as exportações. A falta de infraestrutura de apoio ao deslocamento dos grãos concentra
a movimentação pelo modo rodoviário, congestionando as estradas nos períodos de colheita e de
exportação (IMEA, 2009).

DA MATRIZ DE CONTABI3.ORIGEM
LIDADE SOCIAL - MCS
A Matriz de Contabilidade Social (MCS) tem sua origem atribuída aos trabalhos desenvolvidos por Stones nos anos 60, em que o objetivo era a inclusão
dos setores institucionais e suas inter-relações em
uma estrutura econômica, através da contabilidade.
A partir deste estudo outras ideias foram desenvolvidas e utilizadas para analisar questões de pobreza,
desigualdade de renda em países subdesenvolvidos
e em desenvolvimento por autores como: Pyatt e
Round (1979), Powel e Round (1985) e Thorbecke
(1998). Foi criada como uma forma de visualizar
as transações econômicas, dentro de um sistema
econômico, podendo até ser usada como meio de
planejamento de políticas.
Pyatt e Round (1985) e Sadoulet e De Janvry (1995),
argumentam que a MCS reflete em todos os ângulos
as transações de uma economia em um determinado período, possibilitando representar e analisar as
relações econômicas e os efeitos de choques (intervenções) na economia de um país, estado ou região.
A Matriz de Insumo-Produto (MIP) fornece as relações intersetoriais e as informações detalhadas
sobre o consumo intermediário, a demanda final das
instituições, o valor adicionado das atividades e os
impostos indiretos. Nas contas nacionais são obtidas
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outras informações necessárias para completar o
fluxo circular da renda da economia, gerando assim
a MCS. Portanto, a MCS se constitui em um importante instrumento de análise econômica, pois captura as interdependências entre os diversos setores
institucionais, organizados de maneira consistente,
de modo a igualar receitas e despesas para cada
um de seus componentes (FOCHEZATTO, 2005).

Segundo Pyatt e Round (1985), Pyatt (1988) e Thorbecke (1998), ao estruturar uma MCS é importante
determinar quais as contas devem ser consideradas
exógenas e quais devem ser endógenas. Onde as
contas atividades, fatores e instituições seriam consideradas endógenas, e as contas governo, conta
capital, resto do Brasil, e o resto do mundo seriam
consideradas exógenas.

A MCS possibilita análises macro e micro, considerando o nível de desagregação utilizado. É uma excelente ferramenta para análises, tanto micro como
macroeconômicas, para a elaboração de políticas
econômicas, servindo de base de dados para a
construção de Modelos multissetoriais de Equilíbrio
Geral Computável (EGC).

Thorbecke (1998) avisa que se podem agregar
subcontas, mas não o contrário, permitindo construir uma MCS detalhada. Não existe um padrão
de agregação, desagregação ou classificação de
organização de dados na construção de uma MCS.
Logo a classificação usada em qualquer construção
de uma MCS depende do país, região, estado ou
município ao qual se direciona a pesquisa.

3.1 A ESTRUTURA DA MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL REGIONAL

Quadro 1 - Estrutura da Matriz de Contabilidade Social de Mato Grosso-2007

Fonte: A autora.
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O Quadro 1 apresenta a estrutura básica da MCS
de Mato Grosso – 2007, na qual podem ser visualizadas todas as transações econômicas importantes
dentro de um sistema socioeconômico. De acordo
com Round (2003), a MCS apresenta três características básicas:
1) as contas são apresentadas em uma matriz quadrada, onde as entradas e saídas são exibidas em
linhas e colunas; 2) a matriz retrata todas as atividades econômicas (consumo, produção, acumulação e
distribuição), de forma estática de uma economia em
determinado período de tempo; 3) a MCS mostra-se
flexível o que a difere da MIP, devido ao fato de poder usar diversos níveis de desagregação, podendo
dar ênfase a cada parte de acordo com os objetivos
da pesquisa. Outra característica importante é que
a soma das linhas (entradas) e colunas (saídas)
devem ser iguais como na contabilidade (relação dé-

bito e crédito) em qualquer nível de desagregação.

3.METODOLOGIA

3.1 MATRIZ DE CONTABILIDADE
SOCIAL (MCS)
A construção de MCS parte do princípio narrado
na Figura 1, o fluxo circular da renda, despesa e
Mercado da economia. O fluxo circular da receita
e despesa nas operações entre as instituições, associada com a indústria e os fluxos de mercadorias
e a relação do mercado externo, é possível identificar explicitamente os locais onde essas transações ocorrem, nomeando assim os mercados, ou
seja, considerando todos os fluxos apresentados
na economia.

Figura 1 - Fluxo Circular da Renda em Mato Grosso- 2007

Fonte: Elaboração própria. Nota: Os fluxos estão dispostos de acordo com a economia mato-grossense
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A primeira etapa para a obtenção da MCS regional
para o Estado de Mato Grosso foi à escolha do ano
base, tendo como ano base 2007 devido ao fato da
principal base de dados a MIP regional ter como
ano base 2007. Em seguida, passou-se a definição
dos setores a serem adicionados à estrutura da MIP.
Com relação ao nível desagregação Shoven e Whalley (1984) e Thorbecke (1998), argumentam que se
devem levar em conta alguns aspectos importantes
como: o nível de desagregação deve permitir alcançar os objetivos requeridos na pesquisa; limitar-se
à disponibilidade de dados confiáveis, pois quanto
menor for à desagregação em uma MCS regional,
menos dados serão agregados e melhor será a consistência dos mesmos. Neste sentido, optou-se por

construir uma matriz com 11 setores produtivos, dois
fatores de produção, famílias, dois níveis de governo
e duas regiões externas.
Os fatores de produção incluídos foram trabalho e
empresas. O grupo de famílias não foi desagregado, mas pode ser feito caso o objetivo da pesquisa
seja analisar a distribuição de renda. O governo foi
desagregado em dois níveis, estadual e federal, pois
é importante analisar as transferências intergovernamentais de recursos e os efeitos de mudanças
políticas sobre a receita e despesa dos governos.
A matriz incorpora as receitas e despesas do governo estadual, incluindo as transferências do governo
federal e as receitas e despesas do governo federal
no estado de Mato Grosso.

Tabela 1 – Agregação setorial da Matriz de Insumo-Produto de Mato Grosso, 2007.

Fonte: Agregação a partir de Figueiredo et al (2010).

O setor externo foi desagregado em Resto do Brasil e Resto do Mundo visando incluir as diferentes regiões
com as quais a economia de Mato Grosso efetua transações externas. As atividades produtivas foram desagregadas em 11 setores. A Tabela 1 mostra a agregação feita a partir da MIP 2007do estado de Mato Grosso
que foi usada como base para a construção da Matriz de Contabilidade Social de Mato Grosso (FIGUEIREDO
et. al., 2010). Devido ao fato de a MCS ser de nível regional, buscou-se agregar de modo que mantivesse a
consistência da base de dados.
A terceira etapa da obtenção da MCS foi à compatibilização e estruturação dos dados. O formato de agregação adotado permitiu fechar a matriz sem a necessidade de calibração do modelo. Foram acrescentadas
algumas linhas e colunas à MIP para contemplar as instituições que mesma não analisa.
Portanto o formato Matricial de um MCS baseia-se no princípio contábil da dupla entrada. Portanto, os fluxos
econômicos podem ser vistos como transferências de um agente (empresas, famílias, governo, resto do
Brasil e resto do mundo), tendo obrigatoriamente de se igualar receita e despesa se transformando em uma
matriz quadrada.
No Quadro 2, têm-se o detalhamento das fontes dos dados utilizados para obtenção da MCS-MT 2007, conforme a linha e coluna de cada célula da MCS construída.
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Quadro 2 - Fontes dos dados utilizados para obtenção da MCS-MT 2007

Fonte: elaboração própria

3.2 MULTIPLICADORES DA MATRIZ DE
CONTABILIDADE SOCIAL
Os multiplicadores da MCS diferem dos multiplicadores de Leontief, pelo fato de os multiplicadores da
MCS incluem a renda dos fatores de produção e o
nível de renda, o padrão de despesas resultante dos
produtos ou atividades (dependendo da agregação),
gerando multiplicadores que refletem as transações
da economia de forma mais ampla. Round (1988)
ressalta que na modelagem da MCS, em particular
o governo, capital e as contas do resto do Brasil e
do mundo são consideradas exógenas.
Seguindo as orientações de Sadoulet e De Janvry
(1995), Miller e Blair (2009) e Breisinger, Thomas e
Thurlow (2010), para que se possa efetuar a análise
dos multiplicadores de uma Matriz de Contabilidade
Social, é necessária a partição das contas presentes
na matriz em endógenas e exógenas. A derivação
abaixo se encontra no livro de Miller e Blair (2009).
Primeiro define-se

, onde F a matriz de

demandas finais exógenas, Z é a matriz das transações entre as variáveis endógenas, W a matriz de
renda exógena e B é a matriz de transação entre
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as variáveis exógenas. A matriz F de demanda final
inclui somente os usuários finais que foram definidos
como exógenos.
A soma das linhas correspondentes de Z e F é definida como x̅. Como a soma das linhas e colunas
de uma MCS são idênticas, a transposição do vetor
x̅ corresponde à soma das colunas de Z̅ e W. A
matriz Z̅ dos fluxos endógenos inclui os fluxos intersetoriais, das atividades para o valor adicionado
e de demandas finais endógenas. Para um melhor
entendimento, estes fluxos podem ser diferenciados
ao particionar a matriz Z̅ como:

(10)
em que Z corresponde aos fluxos intersetoriais,
V̅aos componentes do valor adicionado,C̅às demandas finais endógenas, Yà renda transferida do
valor adicionado Hàs transferências interinstitucionais endógenas. A matriz de coeficientes de uma
MCS, onde as partições de S correspondente às
partições de Z̅.
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(11)
em que A é a matriz de coeficientes técnicos interindustriais, C é a matriz de coeficientes de demanda
final, V é a matriz de participação do valor adicionado, Y é a matriz dos coeficientes de distribuição de
renda e H é a matriz de coeficientes de distribuição
endógenos para a distribuição das instituição e renda familiar.
Também se define o vetor

onde x é o vetor

de saídas totais do setorinterindustrial, v é o vetor
de entradas totais de valor adicionado, e y é o vetor
da renda familiar total. Assim, pode-se especificar
o modelo básico da MCS coma seguinte função:

(12)

em que

e f é o vetor de demanda final exó

gena, w é o vetor do valor adicionado que são especificados exógenos e h é o vetor da renda determinando de forma exógena. Com
as partições de S tal como definido acima e os seus
vetores associados em relação aos totais de produção da indústria, do valor adicionado, da renda
familiar, e assim interpretar as partições da MCS.
Quadro 3 - Estrutura básica para obtenção dos
multiplicadores da MCS

Fonte: Sadoulet e De Janvry (1995)

Em que:
X - Vetor de renda total ou despesa total das contas
endógenas;
F – Vetor coluna da soma das colunas de despesas
das contas exógenas;
L – Vetor coluna da renda das contas exógenas;
A – Representa a matriz quadrada de dimensão n
dos coeficientes das contas endógenas;
B – Representa a matriz retangular de dimensões (m
x n) dos coeficientes das m contas exógenas como
linhas e das n contas endógenas como colunas.
Os multiplicadores e vetores de choques e impactos

de acordo com Sadoulet e De Janvry (1995) podem
ser expressos matricialmente por:
Matriz de multiplicadores M = (I – A) -1;

(13)

Vetor de choques,

∆F = Ft – Ft-1

(14)

Vetor de impactos,

∆X = M.∆F ;

(15)

Os efeitos induzidos, ou “leakages”,∆L = B.∆X.(16)
Com a matriz inversa da MCS pode-se calcular
os multiplicadores de atividades, de produção, de
renda. Os multiplicadores das atividades produtivas correspondem à soma das linhas e coluna das
atividades, enquanto os multiplicadores de produção correspondem à soma das linhas atividades na
coluna produto. Já os multiplicadores de renda, são
calculados pela soma das linhas correspondentes ao
trabalho e remuneração do capital em cada atividade. Portanto, as contas governo, conta capital, resto do Brasil e resto do mundo sendo consideradas
contas exógenas permitirão análises de alterações
nas exportações, nas transferências com o exterior,
nas demandas de serviços públicos ou nos investimentos, entre outros cenários criados associados a
estas contas, através dos multiplicadores.
Assim os multiplicadores de uma MCS são maiores
que os multiplicadores obtidos no modelo insumoproduto.

3.3 CHOQUES
Com o objetivo de mensurar os efeitos de uma expansão na produção do agronegócio em relação ao
efeito no encadeamento com outros setores, será
dado um choque de R$100 milhões reais no setor
agropecuário de acordo com Sadoulet e De Janvry (1995) e Breisinger, Thomas e Thurlow (2010).
O segundo choque será uma expansão de R$100
milhões de reais nas exportações, proporcionalmente de acordo com o percentual de participação
na produção final de cada setor que compõem as
atividades. Mensura-se, assim, o efeito no setor de
transporte. A escolha deste valor é uma escolha que
permite alcançar os objetivos propostos, sugerindo
um aumento de produção sem haver uma expansão
na infraestrutura de transporte.
O setor agropecuário foi escolhido devido a sua
importância para economia do estado, buscando
verificar o efeito de uma expansão na produção do
mesmo e os efeitos de encadeamento e o choque
nas exportações buscou refletir o efeito no setor de
transporte. O choque nas exportações foi feito em
dois cenários diferentes, um choque para a conta Resto do Brasil e outro para a conta Resto do
Mundo. Com o intuito de responder ao interesse de
mensurar a relação de Mato Grosso com os demais
estados e com o mundo, aumentando as exporta-
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ções sem haver uma expansão na infraestrutura de transporte.

4.ANÁLISE DOS RESULTADOS

O resultado foi uma MCS agregada em 11 setores (atividades e produtos), mais trabalho, firmas, famílias, governo estadual, governo federal, capital, resto do Brasil e resto do mundo. Segue o detalhamento das
informações contidas na construção da MCS, apresentada no Quadro 4.
Na primeira linha Atividades da MCS, encontra-se o Consumo Intermediário (CI) que é a soma no valor de
R$19.707 milhões dos setores1 ao 11 da, tanto na linha quanto na coluna da MIP. Na célula quatro da primeira
linha apresenta-se o Consumo das Famílias (CF), que é a soma no valor de R$ 24.616 milhões da coluna
consumo das Instituições sem Fins de Lucro s Serviço das Famílias (ISFLSF), dos setores1 ao 11, da. Na
célula cinco da primeira linha apresenta-se o Consumo do Governo Estadual (CGE), que é a soma no valor
de R$ 2.194 milhões das contas Educação Pública, Saúde Pública e Administração Pública (dados retirados
do Balanço Patrimonial – despesas 2007, SISTN).
Quadro 4 - Matriz de Contabilidade Social Agregada de Mato Grosso, 2007 (milhões de reais)

Fonte: elaboração própria

Na célula seis da primeira linha apresenta-se o Consumo do Governo Federal (CGF), que é a soma no
valor de R$ 6.101 milhões da coluna Consumo da
Administração Pública dos setores 9 ao 11 da MIP,
menos o consumo do governo estadual extraído do
Balanço Patrimonial- despesa do poder executivo
2007. Na célula seis da primeira linha apresenta-se
o Consumo do Governo Federal (CGF), que é a
soma no valor de R$ 6.101 milhões da coluna Consumo da Administração Pública dos setores 9 ao
11 da MIP, menos o consumo do governo estadual
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extraído do Balanço Patrimonial- despesa do poder
executivo 2007.
Na célula sete da primeira linha apresenta-se o Investimento (I), que é a soma no valor e R$ -7.545
milhões das colunas Formação Bruta de Capital
Fixo (FBKF) e Variação de Estoque dos setores 1
ao 11, informação extraídas da MIP. Na célula oito
da primeira linha apresentam-se as Exportações do
Resto do Brasil (XRB), que é a soma no valor de R$
22.686 milhões da coluna Consumo da Administra-
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ção Pública, Consumo das ISFLSF, Consumo das
Famílias, FBKF e Variação de estoque, dos setores
1 ao 11 da MIP. Na célula nove da primeira linha
apresenta-se as Exportações do Resto do Mundo
(XRM), que é a soma no valor de R$ 9.993 milhões
da coluna Exportações Bens e Serviços dos setores1 ao 11 da MIP.
Na segunda linha Trabalho da MCS, na célula um
apresenta-se a Renda do Trabalho (RT), que é a
soma no valor R$ 16.680 milhões linha remunerações dos setores1 ao 11 da MIP agregada de Mato
Grosso ano base 2007. Terceira linha Firmas da
MCS Agregada, na célula um da terceira linha apresenta-se a Renda do Capital (RK), que é a soma
no valor de R$ 21.468 milhões da linha Excedente
Operacional Bruto (EOB) dos setores 1 ao 11 da
MIP. Quarta linha Família da MCS Agregada, na célula dois da quarta linha apresenta-se a Renda do
Trabalho Alocado as Famílias (RTF), que é a soma
no valor de R$ 13.261 milhões da linha salários dos
setores 1 ao 11 da MIP. Na célula três da quarta
linha apresenta-se a Renda do Capital Alocado as
Famílias (RKF), que é a soma no valor de R$ 24.179
milhões da linha do EOB da MIP agregada de Mato
Grosso ano base 2007 + a Depreciação que ficará na célula abaixo, 020. Calculado por identidade
contábil e por resíduo obteve-se o valor conforme
Hosoe et al, (2010). Na célula cinco da quarta linha
apresenta-se a Transferência do Governo Estadual
as Famílias (TGEF), que são os benefícios e aposentadorias que o Estado paga as famílias no valor de R$ 116 milhões, a informação é extraída do
Relatório APES da Previdência Social, tabela C.4,
ano base 2007.
Na célula seis da quarta linha apresenta-se a Transferência do Governo Federal as Famílias (TGFF),
que é as pensões, aposentadorias e reformas pagas
pelo governo federal as famílias no valor R$ 592
milhões, dados extraídos do Balanço Patrimonial
Anual dos Estados – Execução Orçamentária/ Receita Federal, ano base 2007.
Quinta linha Governo Estadual da MCS Agregada,
na célula um da quinta linha apresenta-se os Tributos Indiretos Estaduais (TIE), que é a soma no valor
de R$ 2.041milhões ICM NAC + Importado, Outros
impostos sobre a produção e Outros subsídios à
produção, extraído da linha ICM NAC + Importado,
dos setores 1 ao 11 da MIP. Na célula dois da quinta
linha apresenta-se a Contribuição Social do Trabalho
Estadual (CSTE), que é a contribuição do servidor
público mato-grossense no valor de R$ 584 milhões,
extraída do Relatório APES da Previdência Social,
tabela 47.5, ano base 2007. Na célula seis da quinta
linha apresenta-se a Transferência do Governo Federal para o Estadual (TGFE), que é a transferência
feita pela a união ao Estado no valor de R$ 1.923

milhões. Extraído das séries de dados temporais do
Banco Central.
Sexta linha Governo Federal da MCS, na célula um
apresentam-se os Tributos Indiretos Federais (TIF),
que é a soma no valor de R$ 1.400 milhões da linha
dos impostos (IPI Nac+ Importado, outros IIL Nac+
Importado, Outros Impostos Sobre a Produção, Outros Subsídios à Produção) dos setores 1 ao 11 da
MIP. Na célula dois apresentam-se as Contribuições
Sociais do Capital Federal (CSKF), que é o INSS
pago pelo fator trabalho ao governo federal no valor
de R$ 1.515 milhões. Extraído do Relatório APES
da Previdência Social, tabela 34.4, ano base 2007.
Na célula três apresentam-se as Contribuições Sociais do Capital (CSK), que é a soma no valor de
R$ 811 milhões dos impostos (PIS/PASEP + CSLL
+ COFINS), extraídos do Relatório da Receita Federal-Arrecadação das Receitas Federais por Unidade de Federação, ano base 2007. Na célula quatro
apresentam-se os Tributos Diretos (TD), que é o
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) no valor
de R$ 91 milhões, extraído do Relatório da Receita
Federal- Arrecadação das Receitas Federais por
Unidade de Federação, ano base 2007.
Sétima linha Conta Capital da MCS, na célula dois
da sétima linha apresenta-se o Lucro Retido (LR),
que foi calculado por identidade contábil e resíduo
no valor de R$ 1.320 milhões da relação linha coluna
da MCS. Na célula três, quatro, cinco, seis, oito e
nove da sétima linha apresenta-se a Depreciação
(DEP) no valor de R$ -3.522 milhões, a Poupança
das Famílias (SF) no valor de R$ 13.441 milhões,
a Poupança do Governo Estadual (SGE) no valor
R$ 2.228 milhões, a Poupança do Governo Federal
(SGF) no valor de R$ -4789 milhões, a Poupança do
Resto do Brasil (SRB) no valor de R$ -8.084 milhões
e a Poupança do Resto do Mundo (SRM) no valor
de R$ -8138, que foram calculadas por identidade
contábil e resíduo da relação linha coluna da MCS.
Oitava linha Resto do Brasil da MCS Agregada, na
célula um da oitava linha apresentam-se as Importações do Resto do Brasil (MRB), que é a soma no
valor R$ 14.601 milhões da linha resto do Brasil, dos
setores 1 ao 11 da MIP. Nona linha Resto do Mundo da MCS Agregada, na célula um da nona linha
apresentam-se as Importações do Resto do Mundo
(MRM), que é a soma no valor de R$ 1.856 milhões
da linha importações, extraído da MIP dos setores 1
ao 11 da MIP. Finalizando o detalhamento de onde
cada dado foi extraído, fecha a décima linha com a
soma total da mesma e da coluna.
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Tabela 2 - Origem e destino da produção de Mato Grosso, 2007 (em %)

Fonte: Resultado da pesquisa

A Tabela 2 informa o destino e a origem dos produtos
transacionados dentro do estado. As exportações
internacionais concentram-se em aproximadamente
94% no setor agropecuário e na agroindústria, evidenciando a vertente agroexportadora do estado de
Mato Grosso e a dependência da economia regional
com o mercado externo e a importância de uma
malha viária de qualidade para o escoamento da
produção, considerando a localização do Estado.
Essa dinâmica é um fator importante para entender
o papel das atividades na economia local e capturar
o efeito de encadeamento das atividades.

4.2 RESULTADOS DOS MULTIPLICADORES DE MCS
A desagregação feita na MCS de Mato Grosso permitiu obter a inter-relação dos setores produtivos por
meio do cálculo de diversos tipos de multiplicadores,
bem como os índices de ligações intersetoriais. A
soma de cada linha gera os multiplicadores correspondentes. Os resultados encontrados para os
multiplicadores mato-grossenses indicam o enca-

deamento das atividades na estrutura econômica
mato-grossense. A Tabela 3 apresenta os resultados
encontrados. O setor agropecuário apresenta um
multiplicador de produção (2,13), devido aos efeitos
induzidos da renda, o multiplicador do PIB (0,99) e
da renda (1,00), que indica o encadeamento do setor
com alguns outros setores da economia. Como a
atividade está presente em quase todas as regiões
do estado, ela indica ser uma boa escolha para políticas que visem à expansão da economia.
Comparou-se aos valores encontrados por Mazzucco (2013), realizado para Santa Catarina. Naquele
estado, o setor Agroindustrial apresenta multiplicador de produção (2,24), PIB (0,89) e renda (0,57);
o setor Agropecuário apresenta multiplicador de
produção (1,84), PIB (1,10) e renda (0,77); o setor
de Comércio apresenta multiplicador de produção
(1,98), PIB (1,30) e renda (0,91). Ou seja, quase
com as mesmas proporções para produção, PIB e
renda com relação aos multiplicadores mato-grossenses. Os investimentos nesses setores são fortes
impulsionadores das respectivas economias.

Tabela 3 - Multiplicadores contábeis da economia mato-grossense, 2007

Fonte: Resultado da pesquisa
Nota: Os números entre parênteses indicam a ordem.

52

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

O setor da agroindústria é um setor em expansão
na economia mato-grossense, apresenta um multiplicador de produção (2,30), PIB (0,66) e renda
(0,67), ou seja, alto multiplicador de produção, mas
mais baixo multiplicador do PIB e da renda. O setor
agropecuário o maior fornecedor de matéria prima
do setor agroindustrial, existindo uma forte conexão
entre esses setores. A verticalização da cadeia produtiva com a industrialização, é um fator para corrigir
o baixo índice do multiplicador do PIB e da renda e
consequentemente uma redução na concentração
econômica.
A indústria de transformação apresenta multiplicador de produção (2,30), PIB (0,89) e igualmente o
multiplicador de renda (0,89), renda, são bons em
comparação às outras atividades. Grande parte dos
insumos utilizados vem de fora de MT, tanto domésticos como importados. O setor da construção
apresenta multiplicador de produção alto (2,41), e
altos multiplicadores de PIB (1,12). O setor de comércio também apresenta um alto multiplicador de
produção (2,46), PIB (1,31), renda (1,33) - altos em
comparação às outras atividades.
As atividades do setor terciário são destaques pelos altos multiplicadores de produção, PIB, renda.
A conta administração pública e seguridade social
apresenta um alto multiplicador de produção (2,50),
o multiplicador do PIB (1,27) e a renda (1,18) também são alta em relação às outras atividades, dada
a dimensão do estado. O setor atividades imobiliárias e aluguel com o maior multiplicador de produção
(2,71), o PIB (1,62) e a renda (1,74), o maior índice
de todos. O setor de outros serviços também é destaque com um alto multiplicador de produção (2,54),
PIB (1,21) e renda (1,19). O fato dos setores de
construção, comércio, indústria de transformação,
agroindústria e serviços apresentar um multiplicador de produção elevado e razoável de renda, torna
o investimento nestes setores duplamente atrativo
para políticas sociais e regionais no estado.
Ressalta-se também que os multiplicadores de renda para todos os setores são mais baixos do que o
multiplicador de produção, devido a várias fugas do
fluxo circular da renda (por exemplo, importação e
fugas fiscais). O crescimento do setor agropecuário,
acompanhado pelo crescimento do setor da agroindústria está no centro da estratégia de desenvolvimento da economia mato-grossense.

M.Com o objetivo de mensurar os efeitos de uma
expansão na produção do agronegócio em relação
ao efeito no encadeamento com outros setores,
será dado um choque de 100 milhões reais no setor
agropecuário de acordo com Saudolet e De Janvry
(1995) e Breisinger, Thomas e Thurlow (2010).
O setor agropecuário foi escolhido devido a sua
importância para economia do Estado, buscando
verificar o efeito de uma expansão na produção do
mesmo e os efeitos de encadeamento do setor.
Ponderando a vantagem comparativa de produção
do Estado e a fragilidade por depender, excessivamente, de um setor e quase de um único produto
em um formato primário. É necessário ampliar o
nível de agregação de valor dos principais produtos,
verticalizar a produção. Uma vez que os produtos
do setor apresentam um baixo nível de agregação
e restrito encadeamento com os demais setores da
economia. Deste modo, reduz o efeito de transbordo
para a expansão do emprego e da renda e por fim
da economia mato- grossense.
O choque realizado como mostra a Tabela 3, apresentou o efeito no próprio setor é de 64%, seguido pelo setor agroindustrial com uma expansão de
27%, o principal receptador dos insumos produzidos
no setor agropecuário. O efeito de transbordo para
os demais setores foi pequeno. O setor de transporte que é essencial para o escoamento da produção
do setor apresenta uma expansão de 12%. Contudo
apresenta uma ampliação na renda das famílias de
26%, no trabalho de 22% e nas firmas de 26%.
As contas exógenas também se beneficiam de uma
expansão na produção agropecuária. O Governo
Estadual tem uma expansão na renda de 14% após
o choque, não sendo maior devido à maioria dos
produtos receberem incentivos de isenção de impostos. A esfera federal recebe uma ampliação na
renda recebida do estado de Mato Grosso de 26%,
uma vez que se trata do setor base da economia
mato-grossense.

4.3 CHOQUE NO SETOR AGROPECUÁRIO
Como citado na metodologia desta pesquisa o choque é calculado através da forma matricial por ∆F
=Ft – Ft-1 e o vetor de impactos são calculados através da multiplicação do vetor de choques pela matriz
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Tabela 4 - Resultado do choque de R$100 milhões no setor agropecuário

Fonte: Resultado da pesquisa

Como esperado uma expansão na produção do setor agropecuária, gera a necessidades de compras maiores
de insumos tanto do Resto do Brasil com 34%, como do Resto do Mundo com 35%. Os efeitos permitem demonstrar que existe encadeamento com os demais setores, porém o baixo nível de agregação dos produtos
do setor acaba por reduzir o nível de transbordo para os demais setores e maiores efeitos de geração de
renda para a economia mato-grossense.

4.4 CHOQUE NAS EXPORTAÇÕES DO RESTO DO BRASIL E RESTO DO MUNDO E
O EFEITO NO SETOR DE TRANSPORTE
Considerando a dependência da distribuição da produção mato-grossense pelo modal rodoviário, foi dado
um choque de 100 milhões reais nas exportações para o resto do Brasil e do mundo, proporcionalmente de
acordo com o percentual de participação na produção final de cada setor que compõem as atividades. Os
resultados demonstram que o setor agropecuário é um nicho de mercado que deve ter sua produção ampliada e assim fornecer insumos para a instalação de novas agroindústrias, uma opção para a expansão do
crescimento econômico do estado com agregação de valor aos seus produtos e a verticalização da economia.
Como esperado uma expansão nas exportações para o Resto do Brasil gera a necessidades de compras
maiores de insumos tanto do Resto do Brasil com 35%, como do Resto do Mundo com 32%.
Tabela 5 - Resultado do choque de R$ 100 milhões nas Exportações para o Resto do Brasil

Fonte: Resultado da pesquisa
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Dada a localização do Estado de Mato Grosso (em relação aos portos de destino, o uso do modal rodoviário
como meio unimodal), que é de aproximadamente 2.000 quilômetros, demonstra a importância do transporte
para a economia mato-grossense.
Para acompanhar a expansão das exportações do estado em R$100 milhões, o setor de transporte deveria
expandir em 25%, para acompanhar o efeito da expansão das exportações e, consequentemente, o efeito
do aumento das importações de insumos tanto do resto do Brasil, quanto do resto do Mundo.
O resultado de um choque de 100 milhões nas exportações para o resto do mundo gerou uma expansão no
setor agropecuário de 45% (Tabela 6), e o setor agroindustrial com uma expansão de 51%, demonstrando
um crescimento na agregação de valor aos produtos do setor. O choque demonstra transferência de renda
de um setor ao outro. Os resultados confirmam o mesmo efeito do primeiro cenário, em que o setor agropecuário é um nicho de mercado que deve ser ampliado.
O setor de transportes recebeu um impacto menor na expansão das exportações para o resto do mundo,
com uma expansão de 13%, comparados com a expansão de 25% no choque dado as exportações para o
resto do Brasil. Com relação ao choque nas exportações o setor de transporte estava entre os setores com
o menor valor base ao receber o choque, porém o efeito devido ao transbordo de um setor para outro acaba
evidenciando a importância do setor para economia mato-grossense, requerendo maiores investimento no
mesmo.
Tabela 6 - Resultado do choque de R$100 milhões de reais nas Exportações do Resto
do Mundo

Fonte: Resultado da pesquisa

O estado tem mantido taxas elevadas de crescimento econômico, nos últimos anos. Entretanto alguns
obstáculos ainda persistem, o que impedem melhorias de competitividade de seus produtos. Um importante passo para vencer esses obstáculos é atenuar
as limitações de infraestrutura, particularmente, no
setor de transportes, dada a localização do estado
com relação aos demais centros comerciais e aos
portos mais utilizados no escoamento da produção
do estado, localizados nas regiões sul e sudeste.

5.CONCLUSÃO

O resultado respondeu ao o objetivo principal
e ao problema de pesquisa, originando uma MCS
com 11 atividades, dois fatores de produção (firmas
e trabalho), 1 classe de rendimento familiar, duas
esferas governamentais (Estadual e Federal), Conta
Capital, Resto do Brasil e Resto do Mundo. Dois
setores destacaram-se na economia mato-grossense: o setor agropecuário e a agroindústria com a
participação de aproximadamente 49% da produ-
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ção do estado. As informações contidas na MCS
permitiram o cálculo dos multiplicadores indicando
o encadeamento das atividades na estrutura econômica mato- grossense, proporcionando análises
mais detalhada e a execução de choques em determinados setores, buscando constatar as inter-relações dos setores que compõem a economia
mato-grossense. Os efeitos permitiram demonstrar
que existe encadeamento com os demais setores,
porém o baixo nível de agregação dos produtos do
setor acaba por reduzir o nível de transbordo para
os demais setores e maiores efeitos de geração de
renda para a economia mato-grossense.
A MCS regional construída nesta pesquisa poderá
ser utilizada por outros pesquisadores como ponte entre os diversos estudos setoriais existentes e
futuros e modelagem computacional de equilíbrio
geral. A pesquisa sofreu algumas limitações devido
ao fato de se tratar da primeira pesquisa do gênero
na literatura estadual, esta pesquisa sofre de entraves intrínsecos a esta condição.
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O objetivo do trabalho foi realizar um planejamento estratégico em
uma empresa de lácteos, sugerindo estratégias para se chegar a um
planejamento construtivo e contínuo. Além da pesquisa documental,
a pesquisa de campo foi realizada na empresa utilizando-se a análise
SWOT, que demonstrou seus pontos fortes, fracos, oportunidades e
ameaças. Foram identificadas as ações necessárias para atingir os
objetivos propostos, bem como os principais entraves que prejudicam
a atividade da empresa. No ambiente interno, observou-se que os
pontos fortes disseminam por toda a organização. Já no ambiente
externo, as oportunidades são excelentes para se negociar e
desenvolver as marcas. As principais ameaças são geradas pela
grande concorrência do mercado, devido ao elevado número de
marcas existentes.

Palavras-chave: Planejamento Estratégico; Empresa de Lácteos;
Análise SWOT.
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1.

INTRODUÇÃO

O mercado está se tornando cada vez mais
competitivo e exigente. A qualidade e a produtividade
são vistas como investimento que garante vendas,
aumento dos lucros e competitividade. A influência
mútua entre os ambientes da organização tornou-se o ponto principal para o sucesso das empresas.
Desta maneira, os gestores são responsáveis por
analisar e considerar as mudanças e a dinâmica
do ambiente para estabelecer as estratégicas que
criarão novas conquistas, não apenas do mercado,
mas também dentro da organização.
Nesse contexto, o planejamento estratégico é conceituado como um processo que gerencia e possibilita ao administrador estabelecer o rumo a ser
seguido pela empresa, visando obter um nível de
otimização na relação da empresa com o seu ambiente. É através das constantes mudanças do ambiente externo que as empresas se deparam com a
necessidade de elaborar e implantar o planejamento
estratégico para que, desta forma, possa ter postura
ativa e atender às expectativas de seus colaboradores, empreendedores, fornecedores e, principalmente, clientes (OLIVEIRA, 1999).
Para a implantação do planejamento estratégico é
preciso que a empresa realize uma análise situacional, verificando como se encontra no presente
para poder pensar o seu futuro. Nessa análise verificam-se o ambiente interno e o ambiente externo
para poder otimizar as oportunidades e os pontos
fortes e amenizar os pontos fracos e as ameaças,
podendo eliminá-los em alguns momentos, obtendo
um planejamento estratégico que direcione a empresa para o sucesso organizacional e empresarial.
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo sugerir um planejamento estratégico em uma
empresa de lácteos localizada na Zona da mata de
Minas Gerais, buscando estratégias para se chegar
a um planejamento construtivo e contínuo. Especificamente, pretende-se realizar uma análise sobre
seus ambientes interno e externo, além de sugerir
estratégias que possam contribuir para aumentar a
eficiência da empresa.

2.REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Planejamento é o processo de determinar como uma
organização pode chegar, onde deseja e o que fará
para executar seus objetivos. É o desenvolvimento
sistemático de programas de ação destinados a alcançar objetivos de negócio estabelecidos por meio

da análise, avaliação e seleção das oportunidades
previstas (CERTO e PETER, 2005). O autor acrescenta que o planejamento tem como objetivos:
1. Protetor: consiste em minimizar o risco, reduzindo incertezas e esclarecendo consequências
das ações relacionadas ao gerenciamento;
2. Afirmativo: consiste em aumentar o grau de
sucesso organizacional;
3. Estabelecer um esforço dentro da organização.
De acordo com Wright (2000) a estratégia refere-se
aos planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos
gerais da organização. Pode-se encarar estratégia
de três pontos de vantagem: (1) a formulação da
estratégia (desenvolvimento da estratégia); (2) implementação da estratégia (colocar a estratégia em
ação); e (3) controle estratégico (modificar a estratégia, ou sua implementação, para assegurar que os
resultados desejados sejam alcançados).
Já a administração estratégica, segundo o autor é
um termo mais amplo que abrange não somente
a administração dos estágios já identificados, mas
também os estágios iniciais de determinação da
missão e os objetivos da organização no contexto
de seus ambientes externo e interno. Desse modo,
administração estratégica pode ser vista como uma
série de passos em que a alta administração deve
realizar as tarefas a seguir:
1. Analisar oportunidades e ameaças ou limitações que existem no ambiente externo;
2. Analisar os pontos fortes e fracos de seu ambiente interno;
3. Estabelecer a missão organizacional e os objetivos gerais;
4. Formular estratégias;
5. Implementar as estratégias;
6. Realizar atividades de controle estratégico
para assegurar que os objetivos gerais da organização sejam atingidos.
O planejamento estratégico em uma organização
pode ser entendido como o conjunto de decisões
programadas previamente, relativas ao que deve
ser feito na organização a longo prazo, como no
nível tático. Conceitualmente, administrar é pôr em
prática uma estratégia direcionando a gestão das
organizações.
A Teoria Clássica da Administração mostra quatro
funções a serem desenvolvidas na gestão de qualquer organização: Planejamento; Organização; Direção e Controle. Nota-se que o Planejamento se
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coloca como a primeira das funções. Justifica-se
isso, pois sem planos, os administradores não podem organizar eficientemente as pessoas, controlar
resultados ou até mesmo dirigir de forma geral a
instituição (Stoner, citado em TYSZLER, 2008).

O controle estratégico é um tipo especial de controle
organizacional que se concentra na monitoração e
avaliação do processo de administração estratégica
no sentido de melhorá-lo e assegurar um funcionamento adequado.

Certo e Peter (2005) descrevem o processo de planejamento em cinco etapas:

Cabe ressaltar que o presente trabalho se limitou
até a etapa de formulação das estratégias, sendo
impossível avaliar os resultados de imediato. Assim,
ao implementar as estratégias, sugere-se a utilização do ciclo PDCA. Trata-se de uma ferramenta da
qualidade que pode contribuir efetivamente na melhoria da gestão das organizações.

1ª Etapa: Análise do Ambiente (Interno e Externo)
O ambiente organizacional é o conjunto de todos os
fatores, tanto internos como externos que podem
influenciar as metas que se deseja chegar. A análise
do ambiente organizacional é um processo de monitoramento para identificar oportunidades e riscos
tanto atuais como futuros que podem vir influenciar
as metas. Como as organizações são sistemas abertos que recebem influência do ambiente e estão em
constante interação com ele, é necessário realizar
essa análise do ambiente, para assegurar que essas influências sejam canalizadas para uma posição
positiva e contribua para o sucesso organizacional.
O ambiente interno da organização tem implicação
imediata e específica em sua administração e são
mais facilmente perceptíveis e controláveis.
2ª Etapa: Definição da Missão e Objetivos
A missão organizacional é a finalidade de uma organização ou a razão de sua existência. Para desenvolver a missão, a organização deverá considerar
as informações geradas pela análise do ambiente.
Os objetivos são as metas das organizações.
3ª Etapa: Formulação de uma estratégia organizacional
Formular estratégias envolve determinar cursos de
ação apropriados com vistas a garantir que a organização alcance seus objetivos. Formular estratégias é projetar e selecionar estratégias que levem
à realização dos objetivos organizacionais. Assim
que o ambiente tenha sido analisado e a diretriz organizacional estipulada, a administração é capaz de
traçar cursos alternativos de ação em um esforço conhecido para assegurar o sucesso da organização.
4ª Etapa: Implementação da estratégia organizacional
Nesta quarta etapa colocam-se em ação as estratégias desenvolvidas logicamente que emergiram
de etapas anteriores ao processo de administração
estratégica. Sem a implementação efetiva da estratégia, as organizações são incapazes de obter os
benefícios da realização de uma análise organizacional, do estabelecimento de uma diretriz organizacional e da formulação da estratégia organizacional.

2.2 ANÁLISE AMBIENTAL: FATORES
EXTERNOS E INTERNOS
De acordo com Certo e Peter (2005), a análise dos
fatores externos e internos é uma ferramenta útil
para o entendimento da situação global da organização. Essa abordagem tenta equilibrar oportunidades
e riscos que o ambiente externo apresenta com os
pontos fortes e fracos de uma organização. Sugere
que as questões-chave enfrentadas pela organização podem ser tratadas por meio de uma cuidadosa análise de cada um dos quatro itens analisados
anteriormente.
No ambiente externo a empresa analisa as oportunidades e ameaças delimitadas pelo seu negócio,
visando a definição do modelo organizacional a ser
adotado. No ambiente interno a análise é realizada
com base nas atividades que se espera que a organização desenvolva (TAVARES, 1991).
Tavares acrescenta ainda que, a análise do ambiente interno vem a ser um esforço sistêmico e metódico de ampliação do conhecimento dos elementos da
Organização e do sistema em que ela está situada.
É um esforço dirigido à ampliação do conhecimento
que se tem da organização, seus colaboradores,
seus recursos e produtos, sua estrutura organizacional, seus clientes, entre outros.
Nos componentes internos das organizações, temos
os pontos fortes e fracos. Como pontos fortes, destacamos as características positivas da organização,
as quais incentivam ou colaboram para o crescimento da mesma, tais como a marca da empresa,
recursos industriais e a capacidade de pesquisa e
desenvolvimento dela. Como pontos fracos, entendemos as características ou aspectos negativos da
instituição, que prejudicam o cumprimento do propósito da mesma, como exemplo, falta de processos
confiáveis e a ausência de manuais do usuário do
produto, claro e legível (CERTO e PETER, 2005).

5ª Etapa: Controle estratégico
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2.3 DEFINIÇÃO DE MISSÃO, VISÃO E
VALORES
A missão define a razão de ser da organização, para
que ela serve qual a justificativa de sua existência
para a sociedade, ou seja, qual a função social exercida por ela. Não há formulas pré-estabelecidas para
a definição de missão, exceto que ela tem de fazer
sentido para o público interno e manter aderência
com as ações e estratégias adotadas pela organização para ser legitimada pelo público externo.
Portanto, tem de ser especifica para cada organização e não genérica a ponto de servir para qualquer
instituição (PORTO, 2008).
Segundo Porto (2008), qualquer organização seja
pública ou privada, seja grande ou pequena, necessita compreender sua missão no mercado e a
partir disso estabelecer sua visão para dentro de
seus padrões. É importante respeitar suas características, pois assim poderá encontrar soluções que
ajudam a desenvolver e reforçar a sua qualidade
organizacional e de seus produtos. Os produtos e
serviços são os caminhos pelo qual a organização
leva para a sociedade a sua missão e a visão orienta
o processo de criação deste caminho, estimulando o
rompimento com a situação atual e o estado futuro
desejado.
Costa (2008) acrescenta que estabelecer a missão
e a visão de uma organização é estabelecer um
caminho a seguir e um sonho a alcançar.
A visão deve estar alinhada como os valores centrais
da organização. Ou seja, são os princípios essenciais e duradouros da organização. A organização
precisa voltar seus olhos para dentro da própria
organização para definir a visão, portanto um observador externo não pode considerar como certo
ou errado a visão desta organização. A visão tem
que ser inspiradora e impulsionadora, ela deve gerar
uma energia positiva para seus colaboradores. A
visão será bem definida quando a resposta, “o que
queremos criar?” for respondida (PORTO, 2008).
Para Certo e Peter (2005), estabelecer e documentar uma missão organizacional é importante porque:
- Ajuda a concentrar esforços em uma direção comum;
- Ajuda a assegurar que uma organização não persiga propósitos conflitantes;
- Serve de base para a alocação de recursos organizacionais;
- Estabelece áreas amplas de responsabilidade por
tarefa na organização;
- Atua como base para o desenvolvimento de objetivos organizacionais;

3.METODOLOGIA
3.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA
A empresa de lácteos estudada é uma das maiores
do Brasil. Hoje, a empresa possui Unidades Produtivas espalhadas pelo Brasil, com capacidade de
produzir mais de 2 bilhões de litros de leite por ano,
além de contar com cerca de 5 mil colaboradores
e uma cadeia comais de 50 mil produtores de leite.
Marcas fortes e bem conceituadas no mercado nacional fazem parte da empresa, que levam qualidade, segurança e sabor à mesa dos consumidores
de todo o Brasil.
Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado
a pesquisa na Unidade localizada na Zona da Mata
do Estado de Minas Gerais, que conta com cerca
de 180 colaboradores e capacidade de produção de
350.000 litros processados por dia.
Quanto aos fins, esse trabalho é de caráter descritivo (VERGARA, 1997) e quanto aos meios será utilizado a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo
e o estudo de caso para a elaboração do presente
trabalho.

3.2 FORMA DE INSTRUMENTOS DE
DADOS
Para execução do trabalho utilizou-se do método de
pesquisa documental e de campo com o auxílio dos
colaboradores. O método de pesquisa documental
partiu através de localização das normas da empresa e sua estrutura organizacional documentada.
A pesquisa de Campo foi realizada na empresa através da análise SWOT, que demonstrou seus pontos
Fortes, Fracos, Oportunidades e Ameaças, focando
para prever determinados cenários a médio e longo
prazo e mudanças na organização.

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
É importante que o planejamento estratégico seja
comunicado para todos os envolvidos no processo
participativo, sendo necessário informar todos os colaboradores da organização. Pois, de nada adianta
a realização de um planejamento estratégico se os
organizadores do projeto não transmitirem as informações para os níveis mais baixos. É preciso que
todos estejam comprometidos neste processo para
que o objetivo seja efetivamente alcançado.
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Pois se a organização não souber administrar as
necessidades, valores, motivações, interesses,
atitudes, sentimentos e reações de seus recursos
humanos, poderá receber como retorno uma resistência ao planejamento estratégico. Daí a necessidade de uma boa liderança que forneça estímulos
a seus funcionários, para que desta forma fiquem
motivados, envolvidos, e em um grau mais elevado, comprometidos com o seu trabalho, tornando-os
mais produtivos.
Visando uma melhor produtividade, adesão e esclarecimento sobre como será o processo do planejamento estratégico, foi marcado uma reunião
com todos colaboradores para explicar como serão
as etapas e a importância do planejamento para a
organização como um todo. Reunião que se tornou
um ponto fundamental para o planejamento, visto
que foi bem sucedida sendo abraçado com colaboração de todos os colaboradores, que entenderam
a necessidade de se colocar a empresa no rumo
desejado, tornando-se um bom investimento para
a empresa como um todo.

Oportunidades
- Procurar obter mais estabilidade na venda do
leite UHT;
- Investir na marca Parmalat por ser consolidada
no mercado;
- Entrada de novos fornecedores de insumos e
caixas de papelão no mercado;
- Solicitar intercompanys para possuir um mix
maior de produtos;
- Investir em máquinas Tetra Pak Flex.
- Aproveitar a estabilidade no preço pago ao produtor para negociar.
Ameaças
- Muitas marcas fortes, por isso há maiores responsabilidades na distribuição;
- Preço entre safra;

4.2 ANÁLISE SWOT
A análise do ambiente interno possibilitou identificar
os pontos fortes e fracos da organização.
Pontos fortes
- Processos organizacionais bem definidos;
- Motivação;
- Gratificações por reconhecimento de trabalho;
- Capacitação dos funcionários para realização
de tarefas;
- Investimento contínuo em máquinas e manutenção;
- Marcas fortes no mercado;

- Competitividade no setor;
- Ameaças naturais como chuvas e raios que
ocasionam parada de produção;
- Entrega de lenha em períodos chuvosos.

4.3 MISSÃO
Produzir e distribuir com responsabilidade alimentos, prioritariamente de origem láctea, confiáveis e
saborosos, proporcionando retorno financeiro excepcional na busca contínua da construção de uma
empresa de classe mundial, garantindo a sustentabilidade.

- Logística bem distribuída e estruturada;

4.4 VALORES E CRENÇAS

- Marketing com visão renovada.

• Marcas Fortes – é realizado trabalho intenso para
disponibilizar os melhores produtos para os consumidores, pois entendemos que somente com marcas
fortes e de qualidade superior, para ser uma Companhia de Classe Mundial.

Pontos fracos
- Falta de um plano de carreira;
- Reuniões semanais em horários confusos para
os funcionários;
- Dependência de lenha para caldeira;
- Refeitório terceirizado de baixa qualidade;
- Calçamento inadequado para trânsito de empilhadeiras;
- Localização inadequada do almoxarifado de
produção.
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Em relação ao ambiente externo em que a empresa
está inserida foram identificadas as seguintes oportunidades e ameaças:

• Excelência em Gente – é recrutado, selecionado
e desenvolvidos as pessoas de forma excelentes
e entusiasmadas, encorajando-as a correr riscos
e ousar, comportando-se como verdadeiros donos da empresa. Também é delegado total autoridade e responsabilidade para que as pessoas
exerçam adequadamente suas atribuições. Este
é considerado o diferencial competitivo e a maneira pela qual a empresa acredita garantir o seu
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crescimento contínuo.
• Meritocracia – é reconhecido e valorizado as
pessoas pelo seu desempenho e atitude de dono,
sempre garantindo oportunidades de crescimento
proporcionais a velocidade do desenvolvimento e
talento de cada um, nunca permitindo manifestações que destaquem o indivíduo em detrimento
do time.
• Ética – a empresa pauta suas ações nos mais
altos padrões éticos e profissionais. O comportamento que não atende este critério deve ser excluído independentemente da magnitude da falta.
• Simplicidade – as coisas são realizadas de forma simples porque é necessário ser simples para
ser ágil e é necessário ser ágil para vencer.
• Nada é Impossível – o negócio da empresa é
alimentado de persistência, criatividade, otimismo
e estar onde as coisas acontecem.
• Trabalho de Qualidade – buscam-se padrões
globais de excelência em todo e qualquer trabalho produzido pelo time e a execução das atividades é pautada em qualidade como diferencial
para o sucesso.
• Sustentabilidade – todos devem assegurar o
sucesso do negócio a longo prazo e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento
econômico e social das regiões onde a empresa
atua e para a preservação do meio ambiente,
implementando ações para uma convivência mais
saudável.
• Valorizamos nossa Cultura – todos são igualmente responsáveis por disseminar os valores,
principalmente através de atitudes e do exemplo
pessoal, adotando tolerância zero para qualquer
atitude que desrespeite o próximo.
• Clientes e Consumidores – os clientes e consumidores da empresa são a razão e a inspiração
para que ela produza produtos cada vez melhores e oferte serviços incomparáveis. A segurança
dos alimentos é um compromisso da Companhia.
Todos os colaboradores que participam do processo de produção devem conhecer as ferramentas básicas para a manutenção da segurança
dos alimentos e se comprometer a cumpri-las
permanentemente. A preocupação com a qualidade, aparência, embalagem, exposição e prazo de
validade devem fazer parte do dia-a-dia de todos,
independente da área em que se atua.
• Fornecedores e Parceiros – busca-se estabelecer relacionamentos baseados no respeito e
na confiança mútua. As práticas de compras e
contratos de serviços são realizadas conside-

rando preço, qualidade, quantidade, entrega e
assistência. Os orçamentos são realizados de
forma clara e justa para todos os fornecedores
participantes da concorrência.
• Acionistas – Busca-se constantemente o lucro
para que a empresa possa crescer continuamente e assegurar os interesses dos nossos acionistas e investidores, sem esquecer a segurança
financeira de nosso negócio.
• Meio Ambiente e a Comunidade – a empresa
tem como política respeitar e preservar o meio
ambiente no desenvolvimento de nossas atividades, produtos e serviços, exercendo uma postura
proativa e contribuindo para o crescimento da
consciência socioambiental. Também faz parte
da política o respeito às leis e aos costumes das
comunidades que está inserida, atuando sempre
dentro dos requisitos e regulamentações legais.
Deve-se ser o exemplo na própria empresa, promovendo o uso racional dos recursos naturais,
a preservação do meio ambiente, a redução de
carga orgânica e o tratamento dos efluentes.
• Concorrentes – deve-se manter um relacionamento leal com os concorrentes. Devem-se evitar ações que possam ser interpretadas como
anticompetitivas ou ilegais de acordo com as regras de mercado. Respeitam-se os concorrentes
e seus produtos. Não buscam-se conseguir de
forma imprópria segredos comerciais ou outras
informações confidenciais dos concorrentes.
Também não é permitido aos colaboradores,
fornecedores ou parceiros que divulguem informações sobre produtos, serviços e projetos da
empresa.
• Órgãos Governamentais e Sindicatos – Cumprem-se as leis e deveres, pagam-se todas as
taxas, impostos e tributos devidos, e assim,
mantêm-se um bom relacionamento com órgãos
governamentais. A companhia não se manifesta
em questões político-partidárias e não apoia a
participação de colaboradores em campanhas
ou atividades relacionadas.
• Informações Financeiras e Contábeis – a política da empresa assegura a fidedignidade da
situação financeira, patrimonial e dos resultados
da empresa. Esses dados devem ser suportados por documentação. As operações e negócios
devem ser imediatamente lançados nos livros e
registros contábeis oficiais. Todas as pessoas envolvidas em processos financeiros e/ou contábeis
devem garantir a divulgação completa, precisa e
transparente das informações e resultados. Não é
permitido mascarar ou burlar números para atingir metas. Os resultados devem ser alcançados
com esforço conjunto, atuando nas melhorias de
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processos, reduções de perdas e desperdícios.

4.5 OBJETIVOS DA EMPRESA
1. Avaliar como está sendo conduzida a gestão
da nossa gente para garantir um ambiente de
trabalho adequado e agradável, com gente motivada, alinhada a nossa cultura e preparada para
alcançar resultados.
2. Avaliar a disciplina na execução do sistema
de gestão como ferramenta de planejamento de
ações e alcance/ melhoria de resultados.
3. Avaliar se a unidade desempenha de maneira correta e eficaz as atividades relacionadas à
qualidade assegurada, garantindo um nível de
excelência em qualidade aos nossos produtos.
4. Definir as diretrizes dos processos de gestão
da produtividade das linhas de produção, através
da acuracidade dos apontamentos das paradas
de linha e sua utilização como fonte de dados
para trabalhos de produtividade, do processo de
manutenção preventiva e corretiva, dos projetos
industriais e inspeções dos vasos de pressão e
caldeiras nas unidades.

• Estratégias de Produto/Mercado: estratégia de
desenvolvimento de produto, buscando cada vez
mais seu espaço em um mercado muito concorrido e no desenvolvimento da marca Parmalat.
O lançamento de produtos novos em mercados
atuais caracteriza a estratégia de desenvolvimento de produto.
• Estratégias de Utilização de Meios: estratégia
utilizada na matriz BCG, denominada Vaca Leiteira, pois procura se manter uma estabilidade nas
vendas já que o mercado é estável e a empresa
possui um portfólio de produtos que sobressai
sobre os concorrentes. Logo, a maior parte dos
produtos da empresa são produtos que são de
fácil aceitação no mercado.
• Estratégia de Produção: baseada em um fluxo
contínuo, onde se possui uma linha de montagem
que produz 24 horas, com um elevado volume de
produção e padronização, disponibilizando, treinamentos e check-up de padrões. Dessa forma
é possível produzir em escala, reduzindo o custo
unitário de produção.

5. Avaliar o gerenciamento de interface da atividade fabril com o meio ambiente, com o objetivo
de minimizar os seus impactos.

4.7 ESTRATÉGIAS FUNCIONAIS SUGERIDAS

6. Avaliar a aderência das rotinas fabris quanto
ao cumprimento dos processos logísticos com o
objetivo de aperfeiçoar custos, prevenir perdas e
melhorar o nível de serviço ao cliente.

4.7.1. ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE
PESSOAS

7. Avaliar a aderência das rotinas fabris quanto
ao cumprimento dos processos financeiros da
Unidade com o objetivo de garantir a maximização de recursos e eliminação de distorções nas
demonstrações financeiras.
8.Avaliar os principais resultados obtidos pela
Unidade Fabril frente às metas estabelecidas,
utilizando-se para isto indicadores de desempenho. Estes indicadores são distribuídos em cinco
dimensões: Qualidade, Custo, Atendimento, Moral & Segurança e Meio Ambiente.

4.6 MIX ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL
Foi possível identificar as seguintes estratégias adotadas pela empresa:
• Estratégia Competitiva: diferenciação com ênfase em 17 marcas distribuídas por regiões e liderança de custos, já que a produção é em grande
escala podendo produzir até 5 bilhões de litros de
leite por ano, com a empresa investindo pesado
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na tecnologia de processo para se manter neste
posto, liderando com seus custos.

Gestão do Turnover:
- Recrutamento e Seleção;
- Integração na Companhia;
- Avaliação do período de experiência;
- Entrevista de desligamento.
Gestão de Jornada de Trabalho:
- Atestados médicos (Absenteísmo);
- Horas Extras e Banco de Horas;
- Férias.
Comunicação:
- Plano de comunicação interna e reconhecimento;
- Gestão de crises;
- Disseminação da cultura
Saúde e Segurança Operacional:
- Sistemática da CIPA;
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- Prevenção e Tratamentos de Acidentes;
- Exigências Legais.

4.7.2. ESTRATÉGIAS GERENCIAIS
Gerenciamento de Metas:
- Plano Anual;
- Tratamento de Metas Não Atendidas;
- Gestão á Vista.

deiras.
Manutenção Programada:
- Agendamento de Paradas;
- Priorização de Paradas;
- Execução das Ordens de Serviço.
Gestão das Paradas:
- Relatórios de análise de falha;
- Apontamento GEBOM.

Padronização:
- Disponibilização dos Padrões;
- Treinamento em Padrões;
- Check-up de Padrões.
Agenda de Reuniões:
- Definição, divulgação e cumprimento da Agenda
de Reuniões.

4.7.3. ESTRATÉGIAS DE QUALIDADE
Controle de Qualidade de Produtos e Processos:
- Padrões Técnicos de Processo;
- Aferição e calibração dos equipamentos de medição;
- Análise de insumos e produto acabado;
- Análises de embalagens;
- Higienização de Caminhões-tanques.
Programa de Qualidade:
- Procedimento Padrão de Higienização Operacional – PPHOs
- Análise de perigos e pontos críticos de controle
– APPCC
Tratamento de Não Conformidades:
- Resultado de análises laboratorial;
- Desvios;
- RNCs do SIF, clientes e auditorias;
- Reclamações de mercado (SAC) / Devoluções.

4.7.4. ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO
Planejamento da Manutenção:
- Matriz de criticidade;
- Plano de manutenção;
- Inspeções NR 13 dos vasos de pressão e cal-

4.7.5. ESTRATÉGIAS DE MEIO AMBIENTE
Tratamento de Efluentes:
- Monitoramento dos níveis de Poluentes;
- Tratamento de 100% dos Efluentes.
Tratamento de Resíduos:
- Segregação, acondicionamento e destinação;
Licenciamento Ambiental:
- Licenças Ambientais;
- Plano de Ação Ambiental.

4.7.6. ESTRATÉGIAS DE LOGÍSTICA
Armazenagem:
- Gestão de estoque;
- Armazenagem;
- Fluxo de recebimento de Produto Acabado no
Armazém;
- Follow-up Semanal de Insumos e Embalagens;
- Controle Físico x Contábil.
Expedição:
- Carregamento e acondicionamento de carga;
- Padrão Técnico Logístico;
- Separação de Carga para carregamento.
Controle de Perdas:
- Gestão de pallets e ativos de giro;
- Perdas e descarte de produto acabado.
Prêmio por Produtividade do Motorista.

4.7.7. ESTRATÉGIAS FINANCEIRAS
Inventário:
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- Inventário Físico x Contábil;

- Desvio de Consumo (%);

- Diferenças de Inventário.

- Estoque (insumos, embalagens, peças) ($).

Apontamento de Produção:
- Mapeamento dos pontos de controle;
- Apontamento de Produção.
Rotinas Fiscais:
- Fechamento financeiro;
- Lançamento de notas no sistema;
- Fluxo de Recebimento da Unidade;
- Digitalização das Notas.
Gestão do Orçamento Fabril:
- Utilização do Fundo Fixo;
- Orçamento Base Zero;
- Gestão dos Ativos.

4.7.8. ESTRATÉGIAS DE AFERIÇÃO DOS
RESULTADOS
Atendimento
- Acuracidade de Produção (%);
- Produtividade.
Moral & Segurança
- Turnover (%);
- Absenteísmo (%);
- Horas Extras ($);
- Acidente com Afastamento (n°).
Meio Ambiente
- Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO (%);
- Demanda Química de Oxigênio – DQO (%);
- Consumo de água (L/ 1000 l processados).
Qualidade
- SAC MARCAS REGIONAIS (ppm);
- Devoluções Origem Fabril (%).
Custo
- GGF fixo ($);
- GGF variável (KG / 1000 L processados);
- Perdas ($);
- Diferença de Inventário (%);
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a pesquisa, buscou-se aprimorar o
conhecimento e as percepções de aspectos a serem melhorados e desenvolvidos dentro da unidade,
chegando-se à conclusão da necessidade de aplicação de instrumentos gerenciais para formar um
planejamento estratégico.
A empresa se encontra relativamente bem estruturada, mas reconhece que há necessidade de
informações em alguns setores, mesmo com as
explicações iniciais sobre como se desenvolveria
o planejamento estratégico e a participação de todos no desenvolvimento organizacional desejado.
Um problema verificado foi que as metas não se
ficaram claras, pois as reuniões periódicas com a
equipe ocorria em horários que alguns funcionários
se encontravam cansados depois de seus turnos.
A análise SWOT pode ser englobada e desenvolvida através dos objetivos específicos, que dará um
ponto de partida para se buscar estratégias que
minimizem e orientem todos os setores da empresa. Destacou-se a importância do planejamento de
longo prazo, direcionando a empresa em caminhos
mais definidos estrategicamente o que, consequentemente, possibilitaria maior retorno organizacional
e produtivo.
Foram identificadas pela análise SWOT as ações
necessárias para atingir os objetivos propostos,
além dos principais entraves que prejudicam a atividade da empresa. Quanto ao ambiente interno,
observou-se que os pontos fortes disseminam por
toda a organização, transformando-se em uma cadeia de pontos altos que se deve servir de exemplo
para outros setores mais deficitários. Nesses setores
onde ocorrem os pontos fracos há necessidade de
mudanças buscando ao menos minimizar as consequências que deles se distribuem pela unidade.
Já no ambiente externo as oportunidades são excelentes. É preciso negociar e desenvolver as marcas criando um mix de produtos pelas regiões e,
principalmente, explorar a marca mais conhecida,
que possui grande valor de mercado e imagem bem
consolidada.
Quanto às ameaças, a principal é a grande concorrência do mercado, com grande variedade de
marcas. Tal fato reforçou a necessidade de realização do planejamento estratégico, ficando claro sua
contribuição para que a empresa opere com maior
eficiência econômica e processual, apresentando
continuidade de crescimento com maior atuação e
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participação no mercado.
A avaliação periódica dos resultados foi outro ponto
importante. Com o planejamento sendo reavaliado
anualmente, pode-se adaptá-lo da melhor maneira
às mudanças de ambiente em que a empresa está
inserida, realizando os ajustes indispensáveis para
a estratégia contínua de aperfeiçoamento de todos
os setores da empresa
Em síntese, após a realização do planejamento estratégico, pode-se dizer que a empresa passou a
analisar seus pontos fortes e fracos de forma mais
clara e definida, criando uma otimização de recursos
possibilitando transformar as ameaças do mercado
em oportunidades de negócios.
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CAPÍTULO

6

APLICAÇÃO DA LÓGICA FUZZY NA QUANTIFICAÇÃO DA
PROBABILIDADE DE EMISSÃO DE ENERGIA DE IGNIÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS INSTALADOS EM ÁREAS
CLASSIFICADAS NAS PLATAFORMAS DE PERFURAÇÃO
NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO
RESUMO
Rafael Augusto
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UFF
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O objetivo deste artigo é apresentar uma metodologia de confiabilidade
fuzzy com a finalidade de quantificar a probabilidade de emissão de
energia de ignição dos equipamentos elétricos comumente instalados
em áreas classificadas nas plataformas de perfuração offshore
na indústria do petróleo. Nesta pesquisa, a lógica fuzzy proveu
um método de traduzir expressões verbais, vagas, qualitativas e
imprecisas, comuns na comunicação humana, em uma representação
formal, estruturada e lógica do conhecimento implícito na avaliação
de especialistas sobre situações potenciais de emissão de energia
de ignição causadas por equipamentos elétricos desconformes às
normas técnicas. O objetivo geral da pesquisa foi atingido, visto que a
utilização da metodologia contribui na quantificação da probabilidade
de emissão de energia de ignição e permite que gestores e equipe
de manutenção priorizem os equipamentos desconformes com maior
probabilidade de ignizar uma atmosfera explosiva.

Palavras-chave: Atmosferas Explosivas; Lógica Fuzzy; Probabilidade
de Ignição.
10.37885/200400059

1.

INTRODUÇÃO

A análise, avaliação e gerenciamento de riscos industriais são imprescindíveis nos processos e
atividades das empresas modernas e devem estar
diretamente relacionados com a gestão estratégica
visando a continuidade sustentável do negócio. Não
há negócio ou atividade sem riscos.
O controle dos riscos nas atividades industriais é
um grande desafio. No contexto das atividades
industriais, a indústria do petróleo possui um elevado potencial para ocorrência de consequências
indesejáveis para a sociedade, tais como incêndios,
explosões e impactos ambientais. A incidência e o
aumento no número de acidentes, associados aos
impactos significativos aos trabalhadores e ao meio
ambiente, afetado por esses eventos, tem despertado um aumento de planejamento e investimentos
em ações preventivas e corretivas, como por exemplo, os Programas de Análise de Riscos, incluindo
auditorias de campo. (OLIVEIRA, 2012).
Sociedades modernas contam com grandes plantas
químicas e petrolíferas para a produção de energia
e materiais a serem transformados em alimentos,
drogas e componentes de bens de consumo. Mas
estas plantas podem ser perigosas de operar. Um
fato que em 6 de julho de 1988, um vazamento de
condensado de gás gerou uma grande explosão
sobre a plataforma de Piper Alpha ocasionando um
incêndio e impossibilitando o acesso ao centro de
comunicação. 167 colaboradores foram a óbito e 62
sobreviveram. (PAULA, 2013).
O acidente narrado acima e outros de igual característica tiveram em comum acidentes iniciados por
falhas de processo, em quase sua totalidade proveniente de erros humanos, onde ocorreram vazamento indesejados de hidrocarbonetos que geraram um ambiente de atmosfera explosiva. Bastou
esta atmosfera explosiva encontrar uma fonte de
ignição, geralmente um equipamento elétrico energizado, para ocorrer a primeira explosão e assim
desencadear uma incontrolável reação em cadeia de
explosões, vindo a causar verdadeiras catástrofes
humanas, patrimoniais e ambientais.
Segundo Bossert (2001), acidentes ocorridos em
várias partes do mundo, e em várias épocas da era
industrial, tiveram como origem um equipamento
elétrico indevidamente especificado, instalado ou
malconservado, para operar em uma área cuja presença de substâncias inflamáveis no ambiente criava condições especiais para sua ocorrência.
Toda organização cujas instalações produzem,
transformam, manipulam, utilizam, descartam ou
armazenam de uma maneira permanente ou transi-

tória, uma ou várias substâncias classificadas como
perigosas, deve definir como um dos objetivos de
sua gestão, a redução de acidentes que ameaçam o
ambiente, a segurança e a saúde dos trabalhadores
e comunidades do entorno.
As plantas industriais de exploração e produção
de petróleo utilizam equipamentos elétricos em
suas instalações, muitas das vezes em áreas onde
há riscos de formação de atmosferas explosivas,
provenientes principalmente dos hidrocarbonetos
que são produzidos ou explorados por plataformas
de petróleo. Estes equipamentos elétricos devem
atender aos requisitos de normas especializadas
em proteção contra explosão, no tocante ao projeto, fabricação, instalação, operação e manutenção.
Fato é que estes equipamentos muitas vezes são
encontrados nas instalações fora de conformidade
com os requisitos de segurança, o que ocasiona
riscos de se tornarem uma fonte de ignição para
uma atmosfera potencialmente explosiva.
A análise das causas de acidentes envolvendo explosões devido a vazamentos de hidrocarbonetos
é muitas vezes difícil de se concluir, devido principalmente ao fato de que a fonte de ignição inicializadora da explosão fica totalmente destruída
após o acidente e não se percebe qual fragilidade
este componente apresentava antes da ignição e,
consequentemente, da explosão. Soma-se a isto, o
fato da dificuldade em registrar o histórico de falhas
dos equipamentos elétricos utilizados em atmosferas
explosivas, o que aumenta a variabilidade estocástica e dificulta a análise da confiabilidade da forma
tradicional.
Segundo Donghan e Won (2000), o tratamento de
informações incertas induzidas por especialistas
tem sido um assunto de crescente interesse entre
vários pesquisadores nos últimos anos. Em particular, a opinião de especialistas desempenha um
papel importante na avaliação de probabilidades
relacionadas a fenômenos físicos complicados na
avaliação de segurança probabilística, como frequências sísmicas ou a ocorrência de explosões
devido a gases e vapores de hidrocarbonetos. Em
termos aproximados, existem três questões básicas
a serem consideradas no tratamento da opinião de
especialistas:
a) como representar a informação incerta induzida por especialistas;
b) como combinar a informação incerta obtida de
diferentes especialista; e
c) como propagar a informação através de um
sistema.
Zadeh (1965) introduziu a teoria do conjunto difuso
em seu trabalho pioneiro, onde argumentou que a
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teoria da probabilidade tradicional, por si só, é insuficiente para caracterizar todos os tipos de incerteza
associados às conceituações humanas do mundo
real.
A teoria dos conjuntos difusos é especialmente concebida para fornecer uma linguagem com sintaxe e
semântica para traduzir conhecimentos / julgamentos qualitativos em raciocínio numérico e para capturar incertezas subjetivas e vagas (ABRAHAMSSON,
2002). Chen (1994) apresentou um método para
analisar a confiabilidade de sistemas difusos usando
operações aritméticas com números triangulares
fuzzy.

moderada (M), alta (A), muito alta (MA) e certeza
(C). A representação destes termos linguísticos e
seus respectivos números fuzzy estão descritos na
Tabela 1. Os termos linguísticos utilizados neste trabalho e seus respectivos números fuzzy são do tipo
normais triangulares positivos.
Tabela 1 – Números fuzzy triangulares (a; m; b).

1.1 OBJETIVOS
Identificar os principais equipamentos elétricos e
componentes instalados em áreas classificadas em
que não estejam em conformidade com os requisitos
de segurança, de forma a permitir uma priorização
de ações corretivas para a equipe de manutenção.
Para isto, utilizou-se a teoria de conjuntos fuzzy
para agregar opiniões individuais de especialistas
por consenso e importância.

1.2 DELIMITAÇÃO

Fonte: O Autor

Segunda etapa:
As funções de pertinência dos termos fuzzy são
representados por números fuzzy triangulares. A Figura 1 mostra a representação dos números fuzzy.
Figura 1 – Representação das funções de pertinência

No presente trabalho as principais suposições são
feitas:
a) Somente os equipamentos elétricos instalados
e seus componentes são considerados como fonte de ignição na hipótese de inflamar uma atmosfera potencialmente explosiva. Qualquer outro
elemento do sistema não é considerado como
fonte de ignição, tais como trabalhos à quente,
reações pirofóricas e vasos pressurizados;
b) A área de abrangência desta pesquisa limita-se
às instalações de campo usuais em plataformas
de perfuração de óleo e gás em operação offshore na indústria do petróleo.

2.

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Primeira etapa:
Escolha dos termos linguísticos para avaliar as
probabilidades de geração de energia de ignição de
cada equipamento em função da situação de não
conformidade encontrada nas auditorias de segurança.
Foram escolhidos sete termos que definem a incerteza da variável linguística “probabilidade de
ignição”, conforme avaliação da situação de cada
equipamento: zero (Z), muito baixa (MB), baixa (B),
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Fonte: O Autor

Terceira etapa:
Escolha dos especialistas.
A teoria dos conjuntos fuzzy permite representar
o conhecimento elicitado por meio de funções de
pertinências. É possível construir um modelo fuzzy
com ajuda de um especialista, mas se for possível
elicitar o conhecimento de mais especialistas e ao
mesmo tempo que sejam de alto nível de hierarquia,
o modelo heurístico ganharia em precisão.
Foram escolhidos um total de 11 especialistas que
atuaram ou atuam na área de engenharia, operação,
manutenção, pesquisa, ou fiscalização na disciplina de Classificação de Áreas, dentre engenheiros,
consultores e técnicos que trabalham na empresa
Petrobras no ramo de óleo e gás. Como base teó-
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rica, considera-se:
E = {E1, E2, E3,.., Em} o conjunto de especialistas,
onde m = 11.
Quarta etapa:
Elaborar o questionário e determinar o grau de
importância de cada especialista.
O questionário contempla as situações mais comuns
de erros e não-conformidades encontradas em auditorias de campo nas plataformas de perfuração
para os equipamentos elétricos e componentes instalados em áreas classificadas. O guia corporativo
da Petrobras Instruções gerais para instalações
em atmosferas explosivas / Instru-Ex (2002) e
a norma ABNT NBR IEC 60079-17 - Inspeção e
manutenção de instalações elétricas (2014) foram
utilizados como referência.
O guia corporativo da Petrobras Instruções gerais
para instalações em atmosferas explosivas / Instru-Ex (2002) apresenta os erros mais comuns encontrados em equipamentos e nas instalações para
atmosferas explosivas, com o objetivo de subsidiar
roteiro de inspeção;

A norma ABNT NBR IEC 60079-17 - Inspeção e
manutenção de instalações elétricas (2014) apresenta recomendações relacionadas à inspeção e
manutenção de instalações elétricas em áreas classificadas, incluindo uma lista de programa de inspeção para instalações Ex-d, Ex-e, Ex-n, Ex-p e Ex-i.
As situações escolhidas de não-conformidade dos
equipamento e componentes elétricos para estudo
deste trabalho é um compilamento dos dados de
auditorias de campo nas plataformas de perfuração
no ramo de óleo e gás nos últimos doze anos, no
guia corporativo da Petrobras Instru-Ex e na norma
ABNT de inspeção e manutenção. Estas situações
contemplam 95% das situações de não-conformidade encontradas nas auditorias de segurança de
campo em atmosferas explosivas nas plataformas
de perfuração no ramo de óleo e gás no período de
2005 a 2017. A Tabela 2 apresenta as principais situações de não-conformidade destes equipamentos e
componentes elétricos. Os equipamentos e componentes elétricos estão organizados por categorias de
aplicação e tipos de proteção (geral, cabos elétricos,
Ex-d, Ex-p, Ex-e, Ex-n e Ex-m q). Esta tabela faz
parte do questionário apresentado aos especialistas.

Tabela 2 –situações de não-conformidades
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Fonte: O Autor

Para se ter uma indicação da importância relativa de
cada especialista, foi utilizado um Questionário de
Identificação do Perfil de Especialista (QIPE) com
o objetivo de avaliar cada especialista e determinar o peso do especialista. A Tabela 3 apresenta
as opções de preenchimento pelos especialistas e
o respectivo peso de cada opção. O cálculo dos
pesos de cada especialista é utilizado no método de
agregação das opiniões dos especialistas.
Tabela 3 – Questionário de Identificação de Perfil do
Especialista.

Sexta etapa:
Transformar as expressões linguísticas em números fuzzy.
Agregar as opiniões dos especialistas através do
método proposto por Hsu e Chen (1996).

Fonte: O Autor

Quinta etapa:
Levantamento dos julgamentos subjetivos dos
especialistas em termos linguísticos sobre as probabilidades de emissão de energia de ignição de cada
equipamento em função da situação de não conformidade encontrada nas auditorias de segurança.
Foi realizado um levantamento de opiniões fuzzy
com os especialistas com relação às probabilidades
de emissão de energia de ignição de cada equipamento elétrico em função da situação de não conformidade encontrada nas auditorias de segurança.
Para responder o questionário, cada especialista
classificou (assinalar com X) com as seguintes opções:

A Tabela 4 apresenta os termos linguisticos utilizados na pesquisa e os respectivos números fuzzy
normais triangulares positivos, referentes à variável
linguística “probabilidade de emissão de energia de
ignição”. O processo de conversão das opiniões fuzzy dos especialistas num formato numérico usando
números fuzzy é chamado de fuzzificação.
Tabela 4 – Números fuzzy triangulares (a; m; b)
para termos linguísticos representando a variável
“probabilidade de emissão de energia de ignição”.

Fonte: O Autor

O método utilizado para agregar as opiniões dos
especialistas foi o proposto por Hsu e Chen (1996).
A combinação dos prognósticos individuais é feita
a partir de uma função fuzzy específica envolvendo
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um cálculo do grau de concordância entre opiniões,
a geração de uma matriz de concordância (MC),
a determinação do grau de concordância relativa
(GCR), o cálculo do coeficiente de grau de consenso
(CGC) dos especialistas e a determinação do valor
fuzzy de cada variável linguística.

Figura 3 – Representação da área de interseção dos
números fuzzy Z e MB.

Segue a sequência do método utilizado neste trabalho:
1. Cálculo da área das opiniões (números) fuzzy.
É calculada a área de cada número fuzzy correspondente ao seu termo linguístico. Por exemplo, a área
do número fuzzy triangular que representa o termo
linguístico “Zero” (0 ; 0,125 ; 0,3125) é:

Fonte: O Autor

Figura 4 – Representação da área de interseção dos
números fuzzy Z e B.

A Figura 2 visualiza a região hachurada da área
deste número fuzzy.
Figura 2 – Representação da área do número fuzzy Z

Fonte: O Autor

Fonte: O Autor

A Tabela 5 ilustra as áreas dos números fuzzy.

A Figura 3 e Figura 4 representam a área de interseção dos números fuzzy Z e MB e Z e B, respectivamente.
Na Tabela 6 é apresentada a área de interseção
entre cada dois termos linguísticos fuzzy.

Tabela 5 – Matriz de números fuzzy e a áreas dos
números fuzzy.

Tabela 6 – Matriz de interseção dos números fuzzy.

Fonte: O Autor

Fonte: O Autor

2. Cálculo da área de interseção de cada dois termos linguístico fuzzy (matriz de interseção).
Área de interseção (AI) de dois termos linguísticos

3 Cálculo da área total de cada dois termos linguístico fuzzy (matriz de união).
Área Total (AT) de dois termos linguísticos fuzzy =

fuzzy =
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Figura 5 – Representação da área de união dos números
fuzzy Z e MB.

Assim, na Tabela 8 é apresentada a função medida
de similaridade entre cada dois termos linguísticos
fuzzy.
Tabela 8 – Matriz função de similaridade de opiniões
fuzzy.

Fonte: O Autor

Figura 6 – Representação da área de união dos números
fuzzy Z e B.

Fonte: O Autor

5. Cálculo da Matriz de Concordância (MC) de opiniões fuzzy.

Fonte: O Autor

Depois que definidos os graus de concordância (função medida de similaridade) entre cada dois termos linguísticos fuzzy, pode-se construir a Matriz
de Concordância (MC) de opiniões fuzzy entre os
n especialistas:

A Figura 5 e a Figura 6 representam a área de união
dos números fuzzy Z e MB e Z e B, respectivamente.
Na Tabela 7 é apresentada a área de união entre
cada dois termos linguísticos fuzzy.
Tabela 7 – Matriz de união dos números fuzzy.

Exemplo.
Para exemplificar esta etapa e as etapas posteriores,
será considerada a situação de não conformidade
do item 1.1 – “Conexões de aterramento frouxas
ou inexistentes” para os cálculos de avaliação.
A Tabela 9 mostra o resultado do cálculo dos graus
de concordância entre os especialistas que geram a
matriz de concordância correspondente ao item 1.1.

Fonte: O Autor

4. Cálculo da matriz função medida de similaridade
de cada dois termos linguísticos fuzzy.
A função medida de similaridade entre cada dois
termos linguísticos fuzzy é calculada pela seguinte
equação:
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Tabela 9 – Matriz de concordância (MC) de opiniões fuzzy da situação de não conformidade do
item 1.1 – “Conexões de aterramento frouxas ou inexistentes”.

Fonte: O Autor

6. Cálculo do grau de concordância relativa (GCR) de cada especialista.
Inicialmente calcula-se o grau de concordância médio do especialista Ei (i=1, 2, ... , n):

Em seguida, calcula-se o grau de concordância relativa (GCR) do especialista Ei (i=1, 2, ... , n) utilizando a
seguinte equação:

O grau de concordância relativa, GCRᵢ , de cada especialista, em relação aos demais especialistas, foi obtido
pela média ponderada de M(Eᵢ) de cada especialista.
A Tabela 10 mostra o resultado do grau de concordância relativa de cada especialista para a situação “Conexões de aterramento frouxas ou inexistentes”.
Tabela 10 – Grau de concordância média M(Eᵢ) e grau de concordância relativa
GCRᵢ de cada especialista para a situação “Conexões de aterramento frouxas ou
inexistentes”.

Fonte: O Autor
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7. Cálculo do coeficiente de grau de consenso de cada especialista (CGCᵢ) de cada especialista.
O coeficiente de grau de consenso (CGCᵢ) de cada especialista considera tanto o grau de concordância relativa GCRᵢ , quanto o peso do especialista wi. A partir do Questionário de Identificação do Perfil de Especialista
(QIPE), calculou-se o peso de cada especialista, conforme Tabela 11.
Define-se o grau de importância wi como:

Onde ri é o peso relativo do i-ésimo especialista. O especialista mais importante é atribuído peso um.
Tabela 11 – Resultado do Questionário de Identificação do Perfil de Especialista
(QIPE).

Fonte: O Autor

Define-se coeficiente de grau de consenso (CGCi) de cada especialista como:

Neste trabalho foi escolhido o valor de β igual a 0,4 , pois o grau de concordância dos especialistas foi considerado mais importante que o grau de importância dos especialistas.
Assim, a Tabela 12 apresenta o resultado do cálculo do coeficiente de grau de consenso (CGCi) de cada
especialista, para a situação “Conexões de aterramento frouxas ou inexistentes”.
Tabela 12 – Coeficiente de grau de consenso (CGCi) de cada especialista
para a situação “Conexões de aterramento frouxas ou inexistentes”.

Fonte: O Autor
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8. Resultado da agregação.
Seja
um número fuzzy “global” de opiniões de
especialistas combinados. Pela definição do coeficiente de grau de consenso do especialista Ei (i=1,
2, ... , n), o resultado da agregação pode ser definido como:

Onde

Figura 7 – Representação do número fuzzy resultado
de agregação das opiniões para o item 1.1 “Conexões de
aterramento frouxas ou inexistentes”.

é o operador multiplicação fuzzy, confor-

me descrito por Kauffman e Gupta (1985).
éo
número fuzzy (a, m, b) proveniente da avaliação
linguística feita pelos especialistas.
Assim, resultado da agregação , em função dos
coeficientes de grau de consenso (CGCi) dos onze
especialistas e dos números fuzzy (a, m, b) provenientes dos termos linguístico avaliados pelos
especialistas para a situação de não conformidade
do item 1.1 “Conexões de aterramento frouxas ou
inexistentes”, conforme representados na Tabela
13, é cálculado por:

Fonte: O Autor

Os resultados de agregação de todas as situações
de não conformidade dos equipamento elétricos e
componentes da variável linguística “probabilidade
de emissão de energia de ignição” foram calculados
seguindo as etapas descritas até este momento e
estão representados na Tabela 14.
Tabela 14 – Representação da agregação fuzzy das
situações de não conformidade e defuzzificação.

Este número fuzzy, que também é triangular, é representado na Figura 7.
Tabela 13 – Números fuzzy e coeficiente de grau de
consenso (CGCi) de cada especialista para a situação
“Conexões de aterramento frouxas ou inexistentes”.

Fonte: O Autor
Fonte: O Autor
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Para obter-se um único valor numérico discreto
(crisp) que melhor represente os valores fuzzy inferidos para cada item, utiliza-se o método chamado
de defuzzificação.
Um dos métodos de defuzzificação mais utilizados
na literatura é Centro de Gravidade, conhecido também como COG (Center of Gravity). Para números
fuzzy do tipo triangular, uma maneira de calcular
o centro de gravidade é pelo método analítico das
coordenadas medianas.
Assim, a defuzzificação dos itens foram calculados
e representados na Tabela 14.
Desta forma obteve-se a probabilidade de emissão
de energia de ignição para cada situação de não
conformidade dos equipamentos elétricos e componentes encontrados usualmente em áreas classificadas nas plataformas de perfuração offshore no
ramo de óleo e gás.
Esses valores de probabilidade podem ser utilizados
para ranquear as situações de não conformidade
encontradas em auditorias de segunça de campo
visando aplicar maior penalidade nas situações de
maior probabilidade de emissão de energia de ignição, da mesma forma que a equipe de manutenção
deve priorizar o ajuste das pendências de não conformidade dos equipamentos e componentes elétricos de maior probabilidade de emissão de energia
de ignição.

3.CONCLUSÃO

Neste trabalho foi proposta a utilização de uma
metodologia de confiabilidade fuzzy com a finalidade
de quantificar a probabilidade de emissão de energia
de ignição dos equipamentos elétricos comumente
instalados em áreas classificadas nas plataformas
de perfuração offshore na indústria do petróleo.
A metodologia foi delineada com a definição dos
termos linguísticos e representação das funções
de pertinência das variáveis linguísticas fuzzy e,
levantamento e agregação dos julgamentos dos
especialistas. Essa abordagem permitiu tratar, de
forma matemática, medidas subjetivas sujeitas a
incertezas, obtidas a partir de opiniões de especialistas e previsões.
Nesta pesquisa, a lógica fuzzy proveu um método
de traduzir expressões verbais, vagas, qualitativas
e imprecisas, comuns na comunicação humana, em
uma representação formal, estruturada e lógica do
conhecimento implícito na avaliação de especialistas
sobre situações potenciais de emissão de energia
de ignição causadas por equipamentos elétricos
desconformes às normas técnicas.
Foi verificado que os itens que apresentam maior
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probabilidade de emissão de energia de ignição são
aqueles em que há deficiência no principal requisito técnico de supressão do risco de cada tipo de
proteção Ex, como por exemplo, equipamento Ex-p
sem pressurização ou equipamentos Ex-d sem capacidade de resistir à explosão interna por causa
da ineficiência de seus interstícios de segurança.
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CAPÍTULO

7

APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS (RSU) EM NOVO HAMBURGO

RESUMO
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UERGS

Elton Gimenez
Rossini
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José De Souza
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A disposição final dos resíduos urbanos, na maioria das vezes é de
responsabilidade das prefeituras que por vezes recorre aos lixões,
ou vazadouros, realizando a simples disposição dos resíduos no
solo. Na cidade de Novo Hamburgo, RS, não há aterros sanitários
ativos, e a coleta e disposição dos resíduos é terceirizada, sendo
os resíduos enviados para a cidade de Minas do Leão, RS. Visando
encontrar uma alternativa para o gerenciamento dos resíduos sólidos
na cidade, foi realizado um estudo sobre os diferentes métodos para
armazenamento e tratamento de resíduos, de forma a aproveitar seu
potencial para geração de energia, seguido de uma pesquisa sobre a
gestão de resíduos sólidos e características do município. Para este
estudo, utilizou-se o método multicriterial de apoio à decisão para
definir que tipo de tecnologia para reciclagem energética corresponde
às necessidades locais, e as tecnologias com melhor desempenho
verificadas foram a queima do gás de aterro diretamente em caldeiras
e a incineração dos resíduos com pré-tratamento. Elaborou-se, então,
uma proposta de gestão integrada utilizando estas duas tecnologias.

Palavras-chave: Gestão de Resíduos; Reciclagem Energética, Método Multicriterial de Apoio à Decisão.
10.37885/200400020

1.

INTRODUÇÃO

A produção de resíduos em áreas urbanas vem
aumentando, e seu gerenciamento é um problema
crescente nos municípios de todo o país. O gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos urbanos
gera diretamente outros impactos importantes, tanto
ambientais quanto na saúde da população (GOUVEIA, 2012).
A prática mais comumente adotada pelos municípios
é o aterramento dos resíduos, ocupando uma grande área próxima a grandes centros urbanos e impossibilitando qualquer aproveitamento de materiais
recicláveis. Além disso, a decomposição da matéria
orgânica produz um gás (biogás), que em aterros
são captados e queimados em flares, queimadores.
O objetivo deste trabalho é descrever as tecnologias
disponíveis no Brasil para aproveitamento energético de resíduos urbanos, e definir qual é a melhor
opção para ser implantada na cidade de Novo Hamburgo, RS. Para auxílio na tomada de decisão, em
um primeiro momento será realizado um estudo sobre as características de produção de resíduos na
cidade, e então será utilizado o método de decisão
multicriterial desenvolvido por Saaty (2008).
Neste trabalho, será abordado um método de decisão composto por cinco etapas: i) definição de um
objetivo; ii) definição dos critérios que influenciarão
no objetivo final; iii) definição dos pesos de cada critério, com auxílio de outras pessoas especializadas
na área; iv) avaliação das tecnologias v) comparação par a par para tomada de decisão.
A figura 1 mostra, de forma simplificada, como será
feita a análise, supondo que sejam definidos seis
critérios de análise e sejam estudadas seis tecnologias diferentes. Após a definição do objetivo e dos
critérios, a pesquisa contou com a análise de dez
pessoas especializadas no assunto que definiram
uma ordem de importância para os critérios. Esta
análise resulta em um valor percentual que corresponde ao peso de cada um.
Figura 1 - Método de decisão utilizado neste trabalho.

Em seguida, cada tecnologia será avaliada em relação aos critérios pelos mesmos especialistas. Nesta
avaliação, para cada critério, a tecnologia receberá
uma nota que varia entre 0 e 1. A mesma será multiplicada pelo peso definido e a soma delas consistirá
na nota final da tecnologia.

DE RESÍDUOS
2.GERENCIAMENTO
SÓLIDOS

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
(RSU)
O teor de matéria orgânica (C, H, O, N) dos resíduos
sólidos brasileiros é em média de 60% conforme
Cortez et al., (2011), e é sobre esse tipo de matéria
prima que ocorre a digestão anaeróbia. Baseado
nessa matéria orgânica é possível calcular o potencial de energia por geração de biogás, ou gás de
aterro. A tabela a seguir mostra a composição do
lixo em diferentes cidades brasileiras (D’ALMEIDA
E VILHENA, 2000).
Tabela 1. Composição percentual média dos resíduos
sólidos domiciliares em cidades brasileiras.

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS
Schalcht et al., (2002) diz que normalmente os resíduos sólidos são classificados segundo a sua origem, como:
Urbanos: incluem o resíduo domiciliar gerado nas
residências, o resíduo comercial, produzido em escritórios, lojas, hotéis, supermercados, restaurantes
e em outros estabelecimentos afins, os resíduos de
serviços, oriundos da limpeza pública urbana, além
dos resíduos de varrição das vias públicas, limpezas de galerias, terrenos, córregos, praias, feiras,
podas, capinação; Industriais: correspondem aos
resíduos gerados nos diversos tipos de indústrias
de processamentos.
Este trabalho tratou principalmente dos resíduos sólidos urbanos, e a partir daqui, serão tratados por
RSU. Tendo definido o objeto de estudo, pode-se
partir para a análise de alguns métodos de tratamento e deposição utilizados ou projetados atualmente.
Cada tipo de resíduo é responsabilidade de um
órgão diferente. A tabela 2 relaciona o tipo de resíduo com o responsável pelo seu gerenciamento
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(SCHALCH et al., 2002).
Tabela 2. Responsabilidade pelo gerenciamento de cada
tipo de resíduo.

Sendo que, nas categorias comercial e entulho, a
prefeitura é corresponsável por pequenas quantidades (geralmente menos que 50 kg/dia), e de acordo
com a legislação municipal específica.
Independente da existência de coleta seletiva nas
cidades, a etapa mais impactante do ponto de vista
sanitário e ecológico do gerenciamento de resíduos
é a disposição dos RSU.

2.3 PROCESSOS DE CONVERSÃO DE
RSU EM ENERGIA
As tecnologias para o processamento e transformação de biomassa em energia têm sido estudadas,
e todas elas possuem dois problemas cruciais: o
custo da biomassa e a eficiência energética de sua
cadeia produtiva (CORTEZ et al., 2011). Segundo
Pavan (2010), as tecnologias para conversão de
resíduos de biomassa em energia podem ser classificadas em três grupos: i) processo de conversão
termoquímica; ii) processo de conversão bioquímica;
e iii) processo de conversão físico-químico. Vamos
definir rapidamente cada um:
a) Conversão termoquímica: produz uma quantidade significativa de calor durante o processamento.
Reações endotérmicas e exotérmicas ocorrem neste tipo de processo, mudando a composição dos
resíduos. Os produtos resultantes incluem gás de
síntese (composto de hidrogênio gasoso, monóxido
e dióxido de carbono), resíduos sólidos inertes ou
vitrificados (no caso do plasma) e, dependendo do
processo, líquidos orgânicos. Estão incluídos neste
grupo os processos de incineração, gaseificação,
pirólise e plasma e liquefação;
b) Conversão bioquímica: trata-se da transformação
dos resíduos de biomassa mediante a decomposição por micro-organismos, acompanhada da produção de líquidos ou gases. A digestão anaeróbia (sem
a presença de oxigênio) e a fermentação pertencem
a este grupo. Estudaremos a digestão anaeróbia
mais a fundo na sequencia. Na fermentação, os
açúcares são convertidos em álcool pela ação de
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micro-organismos (geralmente fungos e leveduras)
e os componentes finais são separados através de
destilação;
c) Conversão físico-química: envolve a síntese física
e química de produtos, como a transformação de
óleos vegetais em biodiesel. As reações químicas
são realizadas, em geral, através do processo de
transesterificação que, por sua vez, empregam catalisadores alcalinos, ácidos ou enzimáticos e metanol
ou etanol.
Dentre os processos citados, os mais utilizados com
RSU são a digestão anaeróbia e a incineração, principalmente por tratar-se de uma massa heterogênea, e não ser viável a sua separação criteriosa. A
digestão anaeróbia possui bons resultados de aplicações em aterro sanitário, devido ao alto índice
de matéria orgânica presente nos resíduos sólidos
urbanos. Já a incineração é uma solução eficiente
para geração de energia e também para redução
de volume.

3.MATERIAIS E MÉTODOS

Novo Hamburgo localiza-se no estado do Rio
grande do Sul, aproximadamente 40 km ao norte
de Porto Alegre. Possui uma área de 223 km², e
faz divisa ao norte com os Municípios de Campo
Bom, Sapiranga, Araricá e Dois Irmãos, ao sul com
a cidade de Gravataí, ao leste com Taquara e ao
oeste com São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Estância Velha. A área do município é de 67 km² em área
urbana, com 156 km² de área rural (IBGE, 2010).
Para estimar a quantidade de resíduos sólidos, a
CETESB (2012) sugere a utilização da seguinte tabela, que relaciona a população da cidade com a
produção de RSU per capita.
Tabela 3. Índices de produção per capita de resíduos
sólidos urbanos em função da população urbana.

No entanto, segundo Dorneles et al., (2012), os habitantes de Novo Hamburgo geram uma média de
180 toneladas de resíduos domésticos diariamente.
O Município de Novo Hamburgo tem uma população de 239.051 habitantes dividida em 27 bairros
ou localidades. Cada habitante de Novo Hamburgo
gera 0,75 kg/dia de resíduo.
O município remete seus resíduos sólidos para a
central de resíduos da SIL Soluções Ambientais, em
Minas do Leão/RS, a 127 km do município de Novo
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Hamburgo. A empresa VEGA Engenharia Ambiental
S.A. terceiriza a SIL para transportar os resíduos da
área de transbordo localizada na Unidade de Triagem até Minas do Leão. Uma média de 4.000 t/mês.
O município de Novo Hamburgo apresenta um aterro
sanitário desativado que não recebe mais os resíduos sólidos desde 2005. Em relação ao passivo que
lá existia, este foi remediado e no momento está
sendo monitorado (DORNELES et al., 2012).
De acordo com estudo dos órgãos que atuam no
serviço de coleta e destinação, em Novo Hamburgo
a composição gravimétrica dos resíduos domiciliares
apresenta-se na forma representada na figura 2.
Figura 2 - Composição Gravimétrica dos resíduos sólidos
de Novo Hamburgo.

tados para realizar a análise multicriterial definiram
os parâmetros que devem ser levados em consideração na hora de definir a tecnologia a ser utilizada: espaço físico necessário; emissões tóxicas/
danosas; solução para disposição dos RSU; preço
de implantação; necessidade de pré-tratamento do
RSU; eficiência da geração de energia elétrica.

4.2 DEFINIÇÃO DOS PESOS DOS CRITÉRIOS
Conforme visto, foram elaborados seis critérios de
análise. Em seguida, foi montado um formulário,
para que os avaliadores pudessem definir qual a
ordem de importância.
Como pode ser visto na figura 3, de acordo com os
especialistas consultados, o parâmetro com maior
importância é a eficiência de geração, corespondendo à 25% da nota final de cada tecnologia. O
parâmetro definido como menos importante foi o
espaço físico necessário para a implantação do empreendimento, com peso igual a 7,74%. Esta classificação se dá, provavelmente, pelo fato de que
Novo Hamburgo possui uma área rural extensa e
pouco urbanizada.
Figura 3 - Peso definido para cada parâmetro.

Existe, no município, uma Unidade de Triagem com
área de 1500 m², o local está equipado com 3 esteiras e 3 prensas. No momento, existem 60 cooperativados que realizam o serviço de triagem através
de convênio com a Prefeitura Municipal. A cidade
recicla atualmente de 10 a 15 ton/dia (DORNELES
et al., 2012).

4.ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS
Dentre as diferentes maneiras de aproveitamento
energético de resíduos urbanos as alternativas que
foram definidas como aplicáveis no município por
serem comumente utilizadas no Brasil foram: a) turbinas a gás; b) microturbinas; c) motores de combustão interna (Diesel ou Otto); d) uso em caldeiras
(termoelétricas); e) incineração de RSU na forma
bruta; f) incineração com pré-tratamento dos RSU.

4.3 AVALIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
Após os pesos de cada parâmetro terem sido definidos, cada tecnologia foi avaliada em função destes
parâmetros. Para cada tecnologia os avaliadores receberam formulários semelhantes à figura 4 e foram
orientados a avaliar a condição da tecnologia para
cada critério, com notas variando de 0 (muito ruim)
a 1 (muito bom). Este processo ocorreu conforme
a figura 4.

Baseada nas características de cada uma e no panorama geral da cidade de Novo Hamburgo, iniciou-se a aplicação do método. Os especialistas consul-
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Figura 4 - Procedimento realizado para a tomada de decisão.

Após as notas serem dadas para as seis tecnologias, foi feita a média de cada um dos parâmetros, e em
seguida essa média foi multiplicada pelo seu respectivo peso. A soma destes resultados consistirá na nota
correspondente à tecnologia. Em uma situação hipotética, em que uma tecnologia receba nota máxima (1) em
todos os parâmetros, sua nota seria de 100% (excelente). Esse procedimento, feito para todas as tecnologias.
Na figura 5, podemos ver os resultados parciais, que indicam o desempenho das tecnologias para cada um
dos critérios.
Figura 5 - Desempenho das tecnologias estudadas.

Através deste gráfico, percebemos que algumas tecnologias tem desempenho muito bom em alguns parâmetros, e muito inferior em outros. Nestas ocasiões percebe-se a eficiência do método, pois avalia estes
desempenhos considerando sua importância.

4.4 COMPARAÇÃO
Após a avaliação de cada tecnologia em função dos seis parâmetros definidos, a média aritmética das notas
recebidas em cada critério foi multiplicada pelo seu peso. Os resultados estão expressos na figura 6. Percebe-se, analisando a figura 6, que a extração do biogás seguido de sua queima em caldeiras para produção de
energia elétrica foi considerada a melhor solução para o município de Novo Hamburgo. Esta técnica consiste
na implantação de um aterro sanitário com dutos para a extração do chorume e do biogás.
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Figura 6 – Resultado final para a tomada de decisão.

Uma tubulação deverá transportar o gás diretamente
para a caldeira, onde ocorrerá a combustão. O calor
liberado será utilizado para produção de vapor, que
moverá uma turbina conectada a um gerador.

etapas de pré-tratamento, como moagem ou pirólise
dos resíduos antes de serem levados para a grelha. Esta decisão afetará na eficiência de queima
da biomassa.

4.5 PROPOSTA DE GESTÃO INTEGRADA

5.CONCLUSÃO

Na análise multicriterial realizada neste trabalho,
o segundo melhor desempenho foi verificado para
a incineração dos RSU com pré-tratamento. Propõe-se então, uma combinação entre este método
de aproveitamento energético com a captação de
biogás. Serão feitas algumas sugestões de como
esta proposta deve ser implantada.
Uma triagem inicial é de fundamental importância
para separar os resíduos orgânicos dos resíduos
secos. Após a coleta, o lixo separado como orgânico deverá ser transportado diretamente para um
aterro sanitário, pois é a matéria orgânica existente
nos RSU que realiza digestão anaeróbia e produz
biogás. Conforme visto, a parcela de Materiais orgânicos dos RSU no município corresponde a 40,22%,
ou seja, uma quantia aproximada de 2170 t/mês.
A parcela do lixo definida como lixo seco deverá ser
direcionada para uma estação de triagem. A cidade de Novo Hamburgo já possui uma unidade de
triagem, e esta estrutura deverá ser aproveitada e
ampliada. Nesta estação, os cooperativados separam o material que pode ser reinserido na indústria
e que possui algum valor comercial. Esta etapa é
importante, pois realiza forte inclusão social envolvendo uma cooperativa de catadores.
O restante dos resíduos deverá ser direcionado para
a caldeira e queimado na grelha. Embora a queima
do gás recolhido e da biomassa ocorram de maneiras diferentes, o poder calorífico de ambas pode ser
combinado para a geração de energia. Fica, então,
a cargo da prefeitura fazer uma análise financeira
para definir se devem ou não ser inseridas outras

Atualmente um dos maiores desafios das administrações públicas é a gestão dos RSU. Esta
tipologia de resíduo é gerada em quantidades excessivas e os locais voltados para a destinação/
disposição final dos mesmos encontram-se cada
vez mais saturados. Foi visto que para o Município
de Novo Hamburgo, a situação não é diferente, e
então foi possível propor uma solução.
De acordo com as características gerais da cidade, a instalação de um sistema de aproveitamento
energético do biogás produzido em aterro sanitário
e queimado diretamente em caldeiras é a melhor alternativa para a cidade. Apesar de exigir um espaço
físico muito grande, a alternativa não foi considerada
inviável, pelo fato de Novo Hamburgo dispor de uma
área não urbanizada extensa.
No entanto a cidade já possui projetos sociais que
viabilizam a triagem dos materiais. Foi proposta, então, a integração entre a extração do biogás para
queima em caldeiras e a incineração com pré-tratamento da biomassa. Presume-se a incineração de
cerca de 2780 t/mês de resíduos e acomodação de
2170 t/mês de resíduos no aterro sanitário.
A proposta desenvolvida neste trabalho prevê inclusão social dos catadores de material reciclável
e geração de mais empregos para as estações de
triagem ampliadas, mostrando assim um papel social importante. Para seu pleno funcionamento, deve
haver coleta seletiva efetiva em todo o município,
fazendo-se necessária a conscientização da população.
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Sugere-se, para estudos futuros, o cálculo da geração de energia na caldeira, bem como análise de
custos. Para a implantação deste serviço, se faz
necessária, também, uma consulta à legislação vigente para inserir a energia gerada à rede, conforme
necessidade, ou a realização de um estudo para
utilização direta dessa energia.

REFERÊNCIAS
CORTEZ, L. A. B.; LORA, E. E. S.; GÓMEZ, E.
O.: Biomassa para energia. Editora Unicamp.
Campinas - SP. 2011.
CETESB – Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo – Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos – SP, 2012.
D’ALMEIDA, M. L. O.: VILHENA, A.: Lixo municipal – manual de gerenciamento integrado. Segunda edição, São Paulo: IPT/CEMPRE,
2000 (Publicação IPT 2622).
DORNELES, J.; PRASS, M.; DAMILANO, H. T.
Plano Municipal de gestão integrada de resíduos sólidos de Novo Hamburgo. PRÓ-SINOS
- EQUIPE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA DO RIO DOS
SINOS, 2012.
GOUVEIA, N. Resíduos sólidos urbanos: impactos socioambientais e perspectiva de manejo sustentável com inclusão social. Universidade de São Paulo. São Paulo - SP, 2012.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo de 2010. Disponível em http://
cidades.ibge.gov.br, acessado em 08/12/2013,
às 10:30;
PAVAN, M. C.O. - Geração de energia a partir
de resíduos sólidos urbanos: avaliação e diretrizes para tecnologias potencialmente aplicáveis no Brasil - São Paulo -SP, 2010.
SAATY, T. - Decision making with the analytic
hierarchy process. Pittsburgh, PA –
SCHALCH, V.; LEITE, W. C. A.; FERNANDES
JÚNIOR, J. L.; CASTRO, M. C. A.: Gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos. São Carlos, SP, 2002. Disponível em http://www.deecc.
ufc.br/Download/Gestao_de_Residuos_Solidos_PGTGA/Apostila_Gestao_e_Gerenciamento_de_RS_Schalch_et_al.pdf, acessado
em 26/11/2013, às 14:25.

86

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

CAPÍTULO

8

ARRANJO PRODUTIVO NA ORGANIZAÇÃO DE ARMAZÉNS
DE ESTOQUE

RESUMO
Jari Luís Silva Gomes
FACCAT

Bruno Wingert
FACCAT

José de Souza
FETLSVC

Elton Gimenez
Rossini
UERGS

Este artigo descreve como são organizados arranjos produtivos em
armazéns de estoque e alguns fatores para medida e organização do
mesmo, tendo um foco principal na produção para a movimentação
do processo de entrada e saída de estoque. Dentre vários fatores de
estudos e maneiras analisados em diversos setores de armazenagem
e até mesmo de produção, foram encontrados os melhores métodos
para a organização, como: o estudo da área e de combinação de
layout para movimentação fluente, o empilhamento e formas de
cálculo do espaço físico, tudo isso sendo possível de formatar
dentro de um simulador, que é que capaz de desenvolver o fluxo e o
espaço físico do ambiente. Devido as várias maneiras de se simular
resultados e prever arranjos antes mesmo de eles estarem prontos
para estocar, os cálculos de saída da produção foram de total foram
de total importância para o bom desempenho do simulador.

Palavras-chave: Arranjo Produtivo; Armazéns; Estoque.
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1.

INTRODUÇÃO

Nos estudos de arranjos produtivos empresariais, o que se analisa com profundidade é a complexidade do comportamento das principais variáveis,
para quem observa de fora, um raciocínio semelhante ao das ciências naturais. Cientistas naturais produzem interpretações mecânicas da natureza, estes
com um propósito de assumir um padrão. Para as
estruturas empresariais tem-se a mesma ideia, visto
que é possível um equilíbrio de entradas e saídas,
partindo claro de um rigor no controle e desenvolvimento do processo. Para isso seriam necessárias
técnicas especiais destinadas a cada setor, para que
haja um balanceamento do tempo de produção e um
bom andamento no processo, visando o equilíbrio
citado anteriormente (SELLITO, 2010).
O que torna as decisões tomadas para arranjos físicos importantes é que, um arranjo errado pode
causar descontrole do processo produtivo, falhas
no controle de estoque, fila de clientes, demora em
entregas, insatisfação do consumidor e autos custos
(SLAK, 2002). Arranjo físico nada mais é que posicionamento de máquinas, pessoas e equipamentos,
para que haja o melhor controle e um bom fluxo
de desenvolvimento e comunicação da produção
(CHRISTENSEN, 2007).
A definição de tarefas serve também para desenvolvimento territorial, principalmente em regiões onde
não há uma boa dinâmica empresarial. Estas empresas localizadas nestes locais podem se servir de
arranjos produtivos locais para que haja um surgimento de laços e assim as empresas ambicionem
um fortalecimento desse arranjo para o crescimento
próprio (SILVA, 2010).
Os fatores envolvidos para o bom desempenho em
arranjos e processos produtivos são vários e de
grande complexidade, dentre eles podemos citar,
demanda prevista ou existente, atrasos em entregas
falhas nos recursos, até mesmo a falta de qualidade de informações como: tempos mal calculados
no processo, descontrole no estoque e falta de conhecimento na disponibilidade de recursos obtidos
(FAVARETTO, CHAIN e SANTANNA, 2011).
Diversos autores comentam e discutem a necessidade de uma comunicação de qualidade em um sistema produtivo para que o mesmo tenha um conhecimento para que alcance o equilíbrio. Discute-se
que um sistema detalhado de produção só é efetivo
quando informações de estoque tiverem um controle
superior a 98% (CORRÊA e GIANESI, 1996).
Este artigo vai tratar sobre arranjos produtivos de
armazéns. Com estudos feitos a partir de um programa de modelo simulação chamado ProModel,
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têm-se como objetivo dar ao leitor conhecimento sobre a organização de espaços físicos, à medida que
o processo vai sendo desmembrado e conhecido,
vão se esclarecendo cada parte uma das partes do
processo. Começando o assunto com um esclarecimento sobre armazém e gestão de armazéns de
estoque de uma empresa calçadista, logo seguido
mostrando as modelagens de simulação de processo, em meio a isso, foram feitos estudos de tempo
de produção desta mesma empresa, encontrando o
método de maior eficiência na produção. Com isso
podemos proporcionar a saída e entrada de estoque
baseado na produção destacada na seqüência. Por
fim, as considerações finais analisando os artigos
citados no decorrer deste e o resultado da aplicação
do simulador no nosso estilo de armazém.

2.ARMAZÉNS DE ESTOQUE

Os armazéns são arranjos produtivos que,
possuem uma dinâmica que consiste basicamente
em receber, movimentar, estocar e armazenar, movimentar e expedir, organizar e analisar com maior
exatidão as áreas que corresponderão a este processo para que não cause um problema maior de
arranjo produtivo no futuro.
Sendo com base nos estudos, um dos princípios
básicos de armazenagem e planejamento consiste
antes em avaliar a área que serão armazenados os
produtos antes da contratação de um determinado
lote para ser armazenado, verificando as condições
físicas e técnicas para receber, armazenar, controlar
e entregar o melhor possível, controlando sempre as
condições, pesos para garantir uma melhor forma
de manusear e assegurar o lote que será contratado
(RODRIGUES, 2007).
A principal função de um armazém é o estoque de
mercadorias. Onde é usada principalmente para,
definir quantidades estocadas em qualquer recurso necessário, dar origem a um bem que seria de
criar independência entre vários estágios de cadeia
produtiva, sendo que, a gestão de estoques é uma
ferramenta muito importante para a organização de
estoque e para manutenção do mesmo, até o controle de quantidades adquiridas, com a intenção de
medir a sua localização, utilização e armazenagem
dos produtos de modo que respondam as regularidades como, os clientes em relação aos preços,
quantidades e prazos (SEVERO FILHO, 2006).

2.1 GESTÃO DE ESTOQUES
Várias ferramentas são muito conhecidas por gestores de estoques, pois eles são fundamentais para
manter a organização e controle, são elas; LEC (lote
econômico de compras) e a curva ABC. São necessárias verificações preliminares de absoluta impor-
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tância para receber ou destinar as mercadorias com
insistência que serão determinantes para uma boa
realização de todas as operações envolvidas, desde
a mais simples até mesmo a mais complicada, mantendo sempre a disciplina para que não acabe com
seu depósito, com cuidado de fazer com que todos
mantenham organizados. Sobre estas duas ferramentas, são ótimas para este ambiente, neste caso
o depósito, mas não esquecendo que estas mesmas
podem ser aplicadas nas empresas calçadistas, mas
no momento a pesquisa foca a logísticas de armazéns. Dentre estas duas ferramentas, encontram-se
mais características como, a relação entre o peso e
o volume, tamanho das cargas, fragilidade, estado
físico, compatibilidade com outras cargas, como a
carga pode ser utilizada e mais características para
como o gestor do estoque se cinta melhor em organizá-lo (RODRIGUES 2007 e BENZATO 2009).
Precisa-se de vários estudos para fazer com que
seu depósito consiga suportar diversos tipos de
cargas e produtos, isso tudo varia de acordo com
o tamanho e o volume de cada carga, sabendo-se
isso pode se calcular a quantidade de docas para o
descarregamento ou o carregamento de mercadorias e dos produtos, verificando a área necessária
para que possa conferir as mercadorias recebidas
e entregues, verificar locais para a colocação de
produtos e mercadorias, com a ajuda de pessoas e
equipamentos adequados para cada carga.
Sabe-se que a gestão de espaço físico do armazém é muito importante, vai além de um simples
cálculo de área que será utilizado como deposito
do armazém, tem que se levar em consideração
a capacidade de que o armazém tem para manter
seus produtos, levando em consideração em que
muitas vezes o gestor ignora a capacidade estática
como uma ferramenta de gestão do armazém. Isto
tudo se avalia como a estrutura que o deposito do
armazém se encontra, exigindo que este tenha uma
altura equivalente as alturas que as cargas chegam
ao local, cuidando sempre da forma que serão empilhados os produtos, não descartando o material que
o chão foi fabricado, pois dependendo da carga que
é recebida, se for muito frágil o chão, corre o risco
de rachaduras, e isso seria inconveniente. Sendo
assim, não deve ter somente um pé direito muito
alto no armazém, tem que levar em consideração
os equipamentos necessários para a elevação de
cargas e a segurança da operação, com as características de empilhamento de cada mercadoria armazenada cuidando com que não aconteça sequer
algum acidente (RODRIGUES 2007).

2.2 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE
CAPACIDADE E MOVIMENTO

Neste caso de armazenamento, propõe-se uma
ferramenta para calcular a capacidade estática do
deposito, permanecendo um ambiente grande para
receber cargas com quantidades grandes, como toneladas, neste cálculo é levado em consideração a
altura do empilhamento e a área de armazenagem,
não levando somente o pé direito para a armazenagem, levando em consideração o tipo de mercadoria
que será armazenada no local. Com todas essas
movimentações e operações para o depósito, tem
uma questão muito importante nesta área, que seria
o layout, cuidando com que o fluxo do depósito ou
armazém seja feito com o maior cuidado, para que
não haja problemas de movimentação entre uma
carga e outra, pois cada vez modificado o layout
seria como se fosse um ponto negativo para a organização, sendo que as alterações no layout geram
grandes problemas no sistema de movimentação,
desta forma, a única forma de organizar novamente
a movimentação no armazém é por meio da otimização do layout, ou seja, essa otimização seria em
reduzir o fluxo de todos os materiais do depósito
(RODRIGUES 2007).
Quando os impactos das alternativas de layouts
sobre a movimentação de materiais são avaliados,
existem duas variáveis que são rigorosamente avaliadas, que se tornam muito importantes no processo, por ser de uma dimensão enorme, sendo estas
necessárias para os recursos de movimentação, intensidade de fluxo e distância. A distância entendida
é que o quanto um equipamento de movimentação
percorre dentro do armazém ou depósito ao longo
do fluxo, e este pode ser medido através da intensidade de paletes transportados por hora, ou número
de viagens que uma empilhadeira faz por dia. Com
isso nada mais é que o momento de transporte é
igual à distância, vezes intensidade de fluxo (BENZATO, 2009).
Para o decorrer do processo, é de muita importancia
a implantação de um bom monitoramento. Em 2006,
foi desenvolvido um Sistema de Monitoramento de
Arranjos Produtivos (SIMAP), o mesmo teve por objetivo agregar a participação de pequenas empresas
em cadeis produtivas consolidadas, que apontava
requisitos mínimos para para a seleção de fornecedores (ALBERTIN, 2010).
A sequencia desse monitoramento segue de um mapeamento das cadeias produtivas. Logo depois, as
empresas são cadastradas em um sistema online,
onde la acontecem apaliações de desempenho do
arranjo e também comparativos, analisando requisitos técnologicos e de fornecimento para a empresa
em foco, comparando ainda com a média de desempenho dos concorrentes (ALBERTIN, 2010).
O SIMAP tem por objetivo garantir uma base de
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dados através de benchmarking competitivo, que é
realizado em sete subsistemas, aplicando-os a 46
critérios do questionário eletrônico. Cada critério é
composto por 5 cinco níveis de desempenho que representam e indicam, entradas e saídas, tecnologias
de produto e processo e gestão caracterizando as
melhores praticas de uma empresa de excelência
(ALBERTIN, 2010).
Analisando dimensionamento da carga e do volume,
deve-se avaliar o espaço proposto para o recebimento/expedição de mercadorias, verificar uma área
destinada a conferência de mercadorias expedidas,
verificar o direcionamento do produto no contexto
do centro de distribuição e providenciar o aprimoramento de equipamentos e pessoal focado a área
de atuação (PALLETA e SILVA, 2010).
Com estes métodos e ferramentas citados os resultados e trabalhos da pesquisa em si já se mantém
na busca por uma organização com bom desenvolvimento. São ferramentas básicas, porém de extrema responsabilidade e complexidade de quem as
manuseia, para que os cálculos saiam corretamente
para o sucesso da combinação de arranjos na busca
pelo total fornecimento e controle do armazém de
estoque.
É de extrema importância, a empresa apresentar conhecimento e informação suficientes para o conhecimento do local e do tipo de produto nele conduzido
e armazenado. Os estudos devem conter dados de
tudo, para que os arranjos funcionem sem defeitos
e também haja uma prevenção de riscos que é importante não só para o bom funcionamento, mas
também segurança do pessoal que faz o processo
interno dentro do armazém.
Tratando da movimentação interna de materiais,
podemos dizer que a movimentação se baseia de
atividades interligadas, nesses pontos vários fatores
devem ser conferidos. É importante que haja um
com fluxo, que impeça congestionamento do produto
e gargalos que atrasem a linha de produção por falta
de material preso em estoque. Outra coisa que é
necessária é a escolha certa dos equipamentos de
movimentação, para que seja adaptável a demanda
e ao produto (PALLETA e SILVA, 2010).

2.3 DESENVOLVIMENTO DO MODELO
DE SIMULAÇÃO
De acordo com Shannon (1975), o desenvolvimento
de um processo de simulação é mais uma extensão
das artes do que das ciências. Com esta colocação
compreende-se o quanto pode ser difícil desenvolver
modelos de simulação que contemplem todos os
cenários e variáveis.

tais de um modelo de simulação e alguns passos
que, se seguidos, podem ajudar o “analista” a atingir
um bom desempenho no desenvolvimento de modelos de simulação (COSTA, 2002). Neste sentido,
segundo adaptações de Banks (1998) e Law e Kelton (2000), um projeto de simulação deve seguir as
seguintes fases:
a) Definição do problema: define-se claramente o
problema para estabelecer a finalidade, ou seja, por
que estudá-lo?
b) Definição dos objetivos e plano geral do projeto:
estabelece-se o(s) objetivo(s) da pesquisa e demais
necessidades - o tempo necessário, a equipe utilizada, os requisitos de hardware e software e o custo
dos procedimentos;
c) Conceituação do modelo: traduz-se o sistema real
para um modelo conceitual, por meio de uma série
de relações matemáticas e lógicas sobre componentes e estrutura do sistema (exemplo: fluxograma);
d) Coleta de dados: reúnem-se informações como,
fluxos de informações, recursos, procedimentos da
operação e considerações teóricas;
e) Tradução do modelo: codifica-se no software de
simulação o modelo conceitual tornando-se, assim,
um modelo operacional;
f) Verificação: trata-se de realizar testes com o modelo, de modo a verificar se o mesmo foi construído
conforme desejado;
g) Validação: verifica-se se modelo é uma boa representação do sistema real e se suas respostas
são compatíveis com as saídas do mesmo, dentro
de um nível de confiança desejável;
h) Projeto de experimentos: etapa para planejar os
conjuntos de variáveis controláveis e parâmetros
do modelo que serão utilizados na etapa seguinte;
i) Testes e análises: executa-se o modelo diversas
vezes para alcançar resultados confiáveis, com a
utilização de abordagens estatísticas para análise
dos dados de entrada e de saída;
j) Mais testes?: determina-se se é necessário efetuar
mais testes com o modelo ou se eventuais cenários
adicionais precisam ser desenvolvidos, a partir das
análises que já foram concluídas;
l) Documentação e relatórios: relata-se de forma
clara e concisa todos os resultados gerados, pois
serão utilizados nas análises e nos processos de
futuras tomada de decisão;
m) Implementação: coloca-se em prática as informações e ações descritas no relatório.

Contudo, no geral, há alguns elementos fundamen-
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2.4 CÁLCULO DE EFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO E SAÍDA DE MATÉRIA PRIMA DE
ESTOQUE
Nossa proposta de modelo que se mostre mais eficiente, se dá por conta do número de funcionários necessários para que se possa produzir a quantidade de pares desejáveis pela empresa. A partir da coleta dos
tempos de máquina e de processo de cada setor, foram feitas algumas simulações matemáticas no software
da Microsoft Excel.
Foi levada em conta uma jornada de trabalho de 528 minutos/dia e dois cenários foram posteriormente estabelecidos:
1° Cenário: produção/dia de 1400 pares;
2° Cenário: produção/dia de 1000 pares;
Observando-se a figura 1 é possível verificar a simulação feita para que se encontrasse o número de funcionários que proporcionaria a melhor eficiência.
Figura 1 - Cálculo de Eficiência.

Esses dados são tirados de uma empresa da região metropolitana do Rio Grande do Sul, com os
mesmos, foi encontrada a movimentação de média
de maior eficiência. Com isso, podemos constatar
a movimentação média do estoque a medida que a
produção segue o rítimo planejado.
O software de simulação ProModel, possui características voltadas para a manufatura, abrangendo
desde pequenas células até produção em grandes
escala e sistemas de manufatura flexível. Sua flexibilidade de programação permite também aplicações
em diversas outras áreas, como serviços.
Law e Kelton (1991) classificam este software como
um dos simuladores mais flexíveis devido a sua capacidade de construir lógicas complexas. Apresenta
também bons recursos de análise estatística, interface simples (user-friendly), permite considerar paradas baseadas em calendário, turnos de trabalho

e múltiplas replicações de simulação.
O sistema possui uma interface gráfica intuitiva e
orientada a objeto, o que reduz em muito a necessidade de programação e também dá a possibilidade
de se trabalhar em grupo, possibilitando que diferentes partes do modelo sejam implementadas por
diferentes grupos e posteriormente sejam agrupadas
em um grande modelo final.
Com esse sistema e aos números tirados da produção atual da empresa podemos montar o arranjo
nesse simulador, fazendo assim uma análise de
todos os pontos de movimentação e do prórprio
espaço físico para o estoque da matéria prima do
calçado ali fabricado.

FINAIS E CON3.CONSIDERAÇÕES
CLUSÃO
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Para que o armazém mantenha um bom desenvolvimento e fluxo contínuo do material nele estocado,
foram citadas várias formas de controle no decorrer
do artigo.
O principal ato dos gestores dos armazéns é o conhecimento integral do local. Depois disso, há uma
análise para saber que tipos de produtos podem ser
estocados e armazenados ali de modo que o galpão
tenha resistência ao mesmo e espaço físico compatível ao que se pede. Estes modelos de pesquisa e
adequação a armazéns funcionarem para qualquer
tipo de empresa onde se tenha estoque de matéria
prima em grande escala.
Tratando da movimentação de materiais internamente, sabe-se que o armazém tem que ter espaço
para a movimentação do material estocado, mas
não simplesmente o espaço é importante. Dentre as
características anteriormente citadas vemos que a
movimentação é tão importante quando capacidade de armazenamento. A escolha dos métodos de
movimentação deve ser feita de acordo com o que
o produto necessita, logo, os corredores e locais de
movimentação devem ser totalmente adequados ao
processo que ali está sendo aplicado para que não
haja atrasos e falhas nos pontos de armazenamento.
O que se conclui com isso, é a total importância
no armazenamento bem capacitado, para que não
haja quebra no sistema produtivo de empresas que
utilizam armazéns. Podemos perceber que a organização do armazém não é importante apenas pela
quantidade de material que é possível estocar, mas
sim da maneira que este material é estocado e a
mobilidade interna desse material entre armazém
até o início do processo de fabricação do produto
pretendido.
Foi feita a análise de eficiência de produção em
uma empresa calçadista, essa nos revelou as entradas e saídas do processo, de modo que possamos
analisar o fluxo de saída de matéria prima do estoque em questão. Com isso, se propôs um método
de simulação de processos, arranjos produtivos e
layouts, montados dentro do programa de simulação
ProModel. Tirando desse artigo um conhecimento
de armazéns e alguns métodos de organização e
também a capacidade de montagem de fluxo de
produção da empresa, para aplicação no programa
desmembrado e conhecido no decorrer do artigo.

REFERÊNCIAS
BANKS, J. Principles of simulation. In: Handbook of simulation: principles, methodology, advances, applications and practice. Nova
York: John Wiley & Sons, 1998.

Fator Influente no Clima Organizacional dos
Trabalhadores In: Congresso Nacional de Administração – Ponta Grossa, PR, Brasil, 17 a
21 de Setembro de 2007.
CORREA, H. L.; GIANESI, I. G. N. Just-in-time.
MRP II e OPT: um enfoque estratégico, Ed.
Atlas, 1996.
COSTA, M.A.B. Simulação de sistemas. Apostila de suporte a disciplina Simulação aplicada
a Engenharia de Produção. Departamento de
Engenharia de Produção, 2002.
FAVARETTO, Fábio; CHANG, Milena; SANTANA, Ângelo; Impacto de Variações nos Tempos de Produção no Resultado de um Plano
Mestre de Produtos; vol. 03; 2011; 7 pag.
LAW, A.M.; KELTON, W.D. Simulation modeling
and analysis. 3. ed. Nova York: McGraw Hill,
2000.
MONTEIRO, Allan Pinheiro; NEVES, Camila
Medeiros; PIMENTEL, Maykol Kefesson Barbosa; PEREIRA, Nyzar Augusto dos Santos;
FREITAS, Wellington Monteiro de; UNAMA;
UNAMA; UNAMA; UNAMA; 2009; 11 PAG.
NEUMANN, Carla Simone Ruppenthal; FOGLIATTO, Flávio Sanson; Sistemática para
Avaliação de Melhoria da Flexibilidade de
Layout em Ambientes Dinâmicos; UFRGS;
UFRGS; 2009; 13 pag.
PALETA, Marco Antonio; SILVA, Alexandre
Gonlçalves da; Otimizando o Layout do Armazém Através da Movimentação Eficiente
de Materiais; Faculdade de Tecnologia Prof.
Luiz Rosa; Faculdade de Tacnologia Prof. Luiz
Rosa; 15 pag 2010.
PONTES, Alysson Leandro; CHAVES, Lívio Felipe Gomes, ALMEIDA, Marlysson Guimarães;
SANTANA, Robson Lourenço de; Tecnologia
de Armazéns; Fundação Educacional Jayme
de Altavila; Centro de Estudos Superiores de
Maceió; Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas; Curso de Graduação em Engenharia de Produção; vol. 01, 2009; 30 pag.
RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrósio. Gestão estratégica da armazenagem. São
Paulo: Aduaneiras, 2007.

CHRISTENSEN et al. O Arranjo Físico como

92

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

SELLITO, Miguel Afonso; GUIMARÃES, Marcelo Giovani; Cálculo da Complexidade Organizacional em Dois Arranjos Produtivos da
Indústria Calçadista. PPGEPS – Unissinos;
Unisinos; vol. 03; 2010; 16 pag.
SILVA, N. G. A. Programa de fortalecimento
de arranjo produtivo Local de Cerâmica Vermelha no município de Russas. Dissertação
(Mestrado em Economia)- Programa de Pós-Graduação em Políticas Publica e SociedadePró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa,
UECE, Ceará, 2010.
SHANNON, R.E. System simulation: the art
and science. Englewood Cliffs, N.J: Prentice
Hall, 1975.
SLACK, et AL. Administração da Produção.
Edição Compacta. São Paulo: Atlas, 2002.
CORREA, H. L.; GIANESI, I. G. N. Just-in-time.
MRP II e OPT: um enfoque estratégico, Ed.
Atlas, 1996.

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

93

CAPÍTULO

9

AS IMPLICAÇÕES E VANTAGENS DO USO DO MODELO
DE CONSÓRCIO MODULAR NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

RESUMO
Délvio Venanzi

FATEC - SOROCABA

Na atual competitividade as novas configurações produtivas da
indústria automobilística: consórcio modular e condomínios industriais
se destacam por possuirem inuneras vantagens competitivas no seu
uso. O modelo estudado: consórcio modular, caso único na VWResende-RJ, fábrica de caminhões e chassis de ônibus, permite a
VW integrar vários parceiros dentro do próprio site, já que esses
parceiros montam os módulos de suas core competences na linha
de montagem final da VW, compartilhando Know-how em todos os
aspectos(montadora e parceiros), tecnologia e gestão da cadeia de
suprimentos. Com a adoção do modelo, uma forma de outsourcing, a
VW consegue priorizar as competências principais: engenharia, pósvendas, atendimento a cliente e P&D, além da perfeita integração
entre os participantes, dando a VW vantagem competitiva no mercado:
market share, qualidade, customização de modelos entre outras.

Palavras-chave: Outsourcing; Consórcio Modular.
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1.

INTRODUÇÃO

O propósito deste artigo é identificar quais as
características, justificativas, potencial e limitações
do uso do modelo de consórcio modular no Brasil. O
modelo de Consórcio Modular adotado pela fábrica
de caminhões e ônibus da Volkswagen em Resende,
RJ, causou grande interesse nos primeiros anos a
partir de sua inauguração em 1996. Tratou-se de
iniciativa pioneira em que uma montadora de veículos automotores decide terceirizar absolutamente
todas as suas atividades de produção até a montagem final do veículo para parceiros. Dos mais de
1.500 funcionários trabalhando na fábrica apenas
286 são funcionários da Volkswagen e destes, nenhum executa atividades de montagem. Passados
mais de uma década de operação, a nova unidade
bate recordes de produção, ultrapassando a marca
dos 230 mil caminhões e ônibus produzidos por um
lado, observa-se que o modelo inicialmente concebido sofreu alterações. Por outro lado, as mais
recentes fábricas da própria Volkswagen (como a
de São José dos Pinhais, Paraná, que fabrica o VW
Golf e o Audi A-3, GM-RS) e de outras montadoras
têm sido concebidas segundo um modelo diverso
o de condomínio industrial que mantém a lógica de
grandes módulos fornecidos por parceiros com unidades contíguas, mas quem executa a montagem
em si no veículo é a própria montadora. Este artigo
pretende analisar em detalhe o modelo de consórcio
modular e analisar suas implicações, vantagens e
desvantagens, assim como possíveis pressupostos
que devem estar presentes para sua utilização.
Em 1996, quando a fábrica da VW Resende, pioneira mundial na adoção do modelo de consórcio
modular foi inaugurada, a atenção mundial da comunidade de gestão de operações voltou-se para
lá. Tratava-se de levar ao extremo uma tendência
mundial já de muitos anos, das montadoras, de reduzir suas bases de fornecedores para um número
menor de parceiros com quem estabeleceriam relações de mais longo prazo e mais centradas em
cooperação que em conflito, delegando a cada um
destes parceiros parcelas crescentes de responsabilidade, tanto na produção como no projeto de
peças e conjuntos. O extremo para onde a VW levou estas idéias significou um modelo em que, na
fábrica de caminhões e ônibus de Resende, uma
fábrica nova, a VW relacionar-se-ia apenas com 7
fornecedores de grandes sistemas (ou módulos),
que seriam responsáveis, tanto pelas suas respectivas redes de fornecimento como pela montagem dos
grandes módulos componentes dos veículos feito
dentro da fábrica da VW até a montagem destes
módulos na linha de montagem final, de forma que
absolutamente nenhum funcionário da VW executaria qualquer operação de produção ou montagem.

Os modulistas, como passaram a ser conhecidos os
fornecedores de grandes módulos foram selecionados e escolhidos:
Maxion - fornecedora e montadora do módulo de
chassis;
Meritor - fornecedora e montadora do módulo de
eixos;
Powertrain - fornecedora e montadora do módulo
de motor e transmissão ;
Remon - fornecedora e montadora do módulo de
rodas;
Delga - fornecedora e montadora do módulo de cabine;
VDO/Mannesmann - fornecedora e montadora do
módulo de revestimento interno da cabine;
Carese - fornecedora do serviço de pintura .
Abaixo layout esquemático do consórcio modular:
Figura 1. Layout esquemático da planta da VW –
Resende.

Fonte: VW Adaptado pelo autor (2004)

Interessante observar que alguns dos modulistas
são joint-ventures de empresas até mesmo concorrentes no mundo exterior, que foram formadas para
atender ao consórcio (caso por exemplo, da Powertrain, uma joint-venture entre a MWM e a Cummins,
concorrentes em motores e transmissões). Isso implica que o “caldo cultural” a gerenciar, dentro de
uma mesma planta, não inclui apenas VW e 7 modulistas, mas um número ainda maior de empresas,
com origens e culturas variadas, além dos fornecedores de outros serviços (chamados “terceiros”),
como segurança, alimentação e logística interna e
externa. Embora muitos dos problemas mais evidentes tenham sido equacionados, como por exemplo a
equalização de níveis salariais entre os modulistas
e a VW, há questões ainda por resolver.
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2.

IMPLICAÇÕES PARA CONSÓRCIO
MODULAR DE RESENDE

As implicações para o caso do Consórcio Modular
de Resende são grandes, das proposições de Hamel
& Prahalad (1994) e Kanter (1994). A VW em 1996
resolveu estabelecer um modelo em que terceiriza
a totalidade das atividades de projeto e produção
das partes que compõem seu caminhão assim como
a montagem destas na sua linha de montagem. A
imediata pergunta que surge é: “quais os riscos de
a Volkswagen caminhões tornar-se uma empresa
vazia de competências centrais da rede e portanto tornar-se ou dispensável ou tendo pouco poder
sobre os lucros e os rumos que a rede irá tomar no
futuro”?

2.1 CONCEITO DE CORE COMPETENCES
De acordo com Porter (1983), analisando as estratégias de suprimento utilizadas na indústria automobilística norte americana, observou que tanto a GM
quanto a Ford e a Chrysler as Big Three produziam
alguns componentes internamente, enquanto outros
eram adquiridos de terceiros. Alguns dos componentes produzidos internamente possuíam em comum a
característica de serem “componentes principais, críticos (tipicamente motores, transmissões e eixos)”,
sendo “conhecidos como ‘cativos’ e produzidos
exclusivamente pela OEM”. Outros componentes
não-críticos também eram produzidos internamente.
Mas, enquanto a decisão de fabricar esses produtos
era principalmente fruto de justificativas econômicas
(Porter, 1983), ou seja, a produção in-house incorria
em menores custos do que a compra de terceiros,
os componentes cativos não eram externalizados
também por outro motivo: eram considerados o “coração” do produto final da montadora. Em outras
palavras, a produção dos componentes cativos era
uma das core competences da montadora. Prahalad
e Hamel (1990) consideram que as core competences são “as raízes da competitividade”. As core
competences geram core products, que por sua
vez originam os produtos finais. Por exemplo, um
motor é um core product, e o veículo é o produto
final. Dessa forma, para manter-se competitiva no
mercado, a empresa deveria investir em suas core
competences.
Prahalad e Hamel elencam três características presentes nas core competences: elas “proporcionam
acesso potencial a uma ampla variedade de mercados”, porque uma core competence pode gerar vários core products, que podem gerar vários produtos
finais. Elas também contribuem significativamente
para o aumento de valor do produto final aos olhos
do consumidor. Dessa maneira, podem levar a um
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aumento de lucratividade via aumento de preços ou
de market share. Por último, as core competences
devem ser exclusivas da empresa, ou seja, difíceis
de serem imitadas pela concorrência. Isso é conseguido, segundo os autores, quando a competência
é constituída por uma “harmonização complexa de
tecnologias individuais e habilidades produtivas”. Em
outras palavras, a core competence diz respeito a
uma capacidade de coordenação de uma série de
atividades, o que envolve aspectos de comunicação
e aprendizagem entre várias partes da organização.
Assim, por exemplo, no caso da produção do motor,
a competência envolve as atividades de concepção
do componente, elaboração de protótipos, testes
e fabricação propriamente dita e qualificação da
mão-de-obra envolvida. Essas atividades devem
ser perfeitamente coordenadas, isto é, a core competence é a mobilização de toda a organização a fim
de proporcionar aumento de valor no produto final.
A partir do momento em que as core competences
são identificadas, a empresa pode se dedicar a elas,
abdicando de outras atividades que não sejam centrais e que, portanto, não são diferenciais para que
a empresa seja líder em seu mercado. É nesse sentido que a análise das core competences influencia
no grau de integração vertical de uma empresa, na
medida em que ela se concentra nas atividades ligadas às competências e pode externalizar as demais.
No consórcio modular de Resende, a definição das
core competences foi ainda mais ousada, já que a
montadora retirou-se de todas as atividades diretas
e manteve-se apenas nas atividades consideradas
suas competências centrais, como projeto, desenvolvimento e certificação de produtos, atividades
de vendas e pós-vendas, além da gestão financeira. No consórcio, a VW também está presente em
atividades de apoio indiretas (compras, programação e controle da produção, qualidade assegurada,
RH). Todas as atividades diretas de produção são
realizadas por terceirosos fornecedores diretos, ou
parceiros dentro da mesma planta.

2.2 DECISÕES ESTRATÉGICAS DE COMPRAR OU FAZER (MAKE OR BUY)
De acordo com Fine e Whitney (1996) propõem uma
matriz de decisão make versus buy, que agrupa quatro tipos de interdependência entre empresas : tecnológica (integral x modular), organizacional (integral
x modular), intertemporal (clockspeed, movimento cíclico ao redor da hélice dupla), e competição
(densidade da base de fornecedores). Os riscos de
terceirização dependem em qual das situações da
matriz a empresa se encontra: se a terceirização
é motivada pela falta de conhecimentos (capacitação) ou pela falta de capacidade (recursos, principalmente financeiros). Depende também da arquitetura
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do produto, que define a facilidade de decompor o
produto em subsistemas ou componentes, sendo
que projetos modularizados permitem o tratamento
separado de diversos componentes. Depende ainda
da intensidade de competição na atividade.
Quando um produto tem uma arquitetura modular,
ele pode ser decomposto em subsistemas, cada
qual podendo ser mais facilmente terceirizado. Se
a busca pela terceirização é motivada pela falta de
capacidade produtiva da empresa em produzir internamente estes componentes, seja pela falta de
recursos financeiros ou para evitar a perda de foco
em outras atividades, e o números de fornecedores
no mercado é grande, a empresa encontra a melhor
oportunidade de terceirização. Mas se a empresa
terceiriza também o projeto deste componente ou
subsistema, pela falta de conhecimentos, a empresa
corre o sério risco de perder o controle sobre estas
atividades, principalmente se o número de fornecedores no mercado for pequeno. Neste caso, a
empresa deve refletir se não é melhor deter esta
atividade internamente. Este problema aumenta
quanto maior a integração do produto e a conseqüente impossibilidade de subdividi- lo em componentes. A empresa torna-se totalmente dependente
das fontes de fornecimento, podendo ser facilmente
manipulada.
Figura 2 - Relações de dependência com fornecedores

de produzir módulos, pois a competência para projetar a configuração do caminhão como um todo ela
hoje domina, assim como a competência “invisível”
de ser a empresa arquiteta da rede, de criar a coalisão, de deter o carisma industrial necessário para
ser o grande timoneiro da rede estratégica e definir a
partitura e conduzir a orquestra em que cada modulista toca um instrumento, mas cuja rede só terá sucesso se forem tocados em uníssono. Desta forma,
é importante elaborar cuidadosamente se trata-se de
uma posição de “armadilha” em que a VW poderia
se tornar dispensável e ser sobrepujada por um dos
modulistas que começar a verticalizar-se ou se encontra-se numa situação de “melhor oportunidade”,
já que as competências de cada modulista têm possibilidade restrita de sobrepujar-se à competência de
timoneiro e projetista de configurações da VW. Na
medida em que a VW prepara-se para ampliar a sua
parcela de produtos montados sob encomenda do
cliente, a habilidade de configurador e de timoneiro
ganham cada vez mais proeminência, o que levaria
o posicionamento da VW caminhões para mais distante do quadrante superior esquerdo, “armadilha”.
Isso não porque a VW passaria a dominar mais a
tecnologia dos módulos mas porque esta tecnologia
de forma isolada, teria cada vez relevância menor
na escolha do cliente. Entretanto o modelo de Fine
(1998) sinaliza para a conveniência de a VW caminhões evitar um crescimento de verticalização dos
módulos, em que se permitiria que um módulo se
tornasse responsável por parcelas crescentes do
veículo, tornando-se assim crescentemente ameaçador à dominância da VW na rede.
Figura 3 – Modelo de Fine

Fonte: Adaptada de Fine e Whitney, 1996.

Segundo o modelo de Fine (1998), o Consórcio
Modular encontra-se numa posição intermediária
entre os dois quadrantes de cima. Trata-se hoje de
produto modular (os motores, pneus, chassis, eixos,
etc. não são exclusivos) e a VW é hoje dependente
de capacidade e de tecnologia, quanto aos módulos,
já que não detém por exemplo conhecimento para
produzir motores ou transmissões de caminhões,
por isso que formou uma parceria com a Scania
para esse tipo de desenvolvimento. Entretanto, sua
dependência tecnológica restringe-se à competência

Fonte: Fine (1998)

MODULAR DE PRODU3.OÇÃOMODELO
EM OUTRAS INDÚSTRIAS
De acordo com Ettlie (1998), manufatura modular é
o compartilhamento de produção e projeto do produto com fornecedores. Economistas denominam
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este modelo co-produção ou coordenação entre proprietários dos ativos necessários para produzir um
produto ou serviço. Numerosos experimentos estão
sendo feitos usando a lógica de manufatura modular
dentro da indústria automobilística entre montadoras
e seus fornecedores. Exemplos: GM em Gravataí,
que hoje monta os veículos “Celta”, Conceito similar
tem o projeto da Volkswagen Resende e da fábrica
da DaimlerBenz na França na produção do minicarro
Smart. O conceito modular não deve ser confundido
com o conceito de produção conjunta, por exemplo,
como trabalha a joint-venture da Mitsubishi com a
Volvo, na Europa, NEDCar, que produz dois diferentes produtos de diferentes marcas/concepções
na mesma linha por questões mais voltadas à necessidade de economias de escala. Experimentos
com o trabalho conjunto com fornecedores não são
entretanto iniciativas novas. Um dos casos recentes
de maior visibilidade é o da fábrica de auto-falantes
de alta qualidade Bose, que tem experimentado por
mais de 10 anos com um sistema de gerenciamento
de relacionamento com fornecedores a que foi dado
o nome JIT II. A Bose livrou-se de agentes de compras e seus fornecedores livraram-se do pessoal de
vendas, para cortar custos burocráticos (“custos de
transação” na denominação dos economistas) da
gestão de suprimentos.
Em modelos modulares a questão fundamental é
a obtenção de coordenação entre empresas compradoras e fornecedoras (que é a questão crucial
para explicar porque o projeto Smart da Daimler na
França não funcionou como o esperado seis meses de atraso no lançamento e uma reticência de
a empresa embarcar no modelo para suas outras
fábricas). O SMART foi uma joint venture da Daimler
com a SMH, fabricante suiça dos relógios Swatch.
Problemas de qualidade foram principalmente os
responsáveis pelos atrasos de lançamento. A grande
questão é se o gerenciamento dos relacionamentos
com fornecedores de fato levarão a reduções substanciais em custo e aumento de lucros. Manufatura
modular, segundo o autor ainda não é um conceito
consagrado na indústria automobilística.
Segundo Schonberger (1998), um renomado especialista em modelos de gestão industrial, alguns dos
principais pontos que representam vantagens dos
modelos modulares de produção são que fábricas
convencionais de veículos têm de lidar com um número excessivo de componentes (não raro excedendo 10.000 por veículo), sendo que ao mesmo tempo
fornecedores não têm a capacitação para “produtos
completos”, sendo responsáveis por poucos itens.
Com isso, tanto os fornecedores ficam com suas
posições enfraquecidas (não “core” para a rede de
suprimentos em que se insere) como as montadoras
têm de gastar muito com atividades não agregadoras
de valor como armazenagem e movimentação de
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materiais, logística e planejamento de compras e
produção, atividades que em si não agregam valor
ao produto.
Segundo Kerwin (1998), executivos da indústria automobilística têm o sonho de chegar a uma fábrica
super-eficiente, em que grandes sub-montagens
pré-elaboradas, são montadas por linhas enxutas,
por um punhado de montadores, da mesma forma
que as crianças montam seus blocos Lego. Os resultados esperados: espetaculares reduções de investimento em capital, folhas de pagamento e custos
unitários por veículo. Este sonho, segundo a autora
está no caminho de se tornar real, em versões para
volumes relativamente baixos, de fábricas de países
emergentes, principalmente Brasil, onde Volkswagen, Ford, Chrysler e GM estão adotando modelos
no caminho de obter os benefícios esperados acima. Modelos de montagem modular segundo Kerwin
(1998), são uma extensão da idéia de outsourcing
(troca de competências entre parceiros ). Por anos e
anos as montadoras se afastam do modelo em que
produziam a maioria das em torno de 5.000 partes
necessárias estar presentes para que um veículo
hoje seja montado e entregue ao cliente. O modelo
modular então vai adiante da mera terceirização,
delegando a fornecedores responsabilidade pela
engenharia e produção de sub- montagens inteiras,
como o chassis e o interior. Fornecedores projetam
um módulo, fazendo algumas de suas centenas de
peças e terceirizam outras. Eles estabelecem operações próximas ou mesmo dentro da operação da
montadora e entregam módulos de forma correta
para a montagem do veículo final, onde funcionários
da empresa montadora ou do próprio fornecedor do
módulo “parafusam-nos” formando o veículo. Hoje
é inviável para qualquer montadora pagar por todo
o esforço de pesquisa e desenvolvimento necessário para a produção de um veículo este custo tem
de ser compartilhado (Kerwin, 1998), essas novas
configurações permitem fazer dessa maneira, devido
a competência, tecnologia e integração da cadeia
produtiva.

PROBLEMAS NA IMPLEMENTA4.OS
ÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES
Mas armadilhas não faltam. Os sindicatos americanos, por exemplo, não parecem gostar particularmente da idéia, pois trata-se de terceirizar milhares
de postos de trabalho. Segundo Murphy e Winter
(1999), 74.000 postos de trabalho seriam perdidos
pelo sindicato americano de trabalhadores das montadoras (UAW) se os modelos modulares fossem
adotados. Segundo a autora, Ford e Chrysler não
vêem tanta urgência em seguir a GM em suas iniciativas pois já têm fábricas eficientes (estima-se
que há em torno de mil dolares para se ganhar com
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o quesito fornecedores por carro nas operações de
carros pequenos na GM). Entretanto suas operações
no Paraná (pequenos utilitários Dakota da Chrysler)
e na Bahia (em Camaçari a Ford está construindo
uma fábrica para carros pequenos) seguem os princípios da produção modular.
Para que o conceito de modularidade funcione, segundo Baldwin e Clark (1997), executivos das montadoras terão de aprender o que executivos da indústria de computadores já sabem há algum tempo.
Modularidade, segundo os autores fundamenta-se
no princípio de construir produtos complexos a partir
de subsistemas menores que possam ser projetados
de forma semi-independente mas que funcionarão
bem em conjunto. Através da difusão ampla dos
conceitos de modularidade, o indústria de computadores aumentou drasticamente sua taxa de inovação. Como a tecnologia torna-se crescentemente
complexa, modularidade auxiliaria as empresas a
lidarem com esta crescente complexidade. Mas, Baldwin e Clark (1997) questionam: se modularidade é
tão bom, por que todos os fabricantes não adotam
seus princípios? Segundo os autores, é que sistemas modulares são muito mais difíceis de projetar e
operar que os tradicionais modelos interconectados.
Na indústria automobilística os autores crêem que o
primeiro passo para modularização foi a migração
para os modelos de manufatura celularizada, em
que células de manufatura ficam responsáveis pela
produção completa de módulos ou sub-montagens.
Num segundo passo está o estágio que a montadora
terceiriza a responsabilidade pela produção deste
módulo ou sub-montagem e num terceiro ainda, estaria a iniciativa do consórcio modular de Resende,
onde a VW teria terceirizado inclusive a montagem
dos módulos na sua própria linha de montagem.

5.

CONCLUSÃO

O modelo de consórcio modular (outsourcing
entre a montadora e os parceiros) proporcionou a
VW competências para projetar a configuração do
produto e a cabine em si; competência para garantir um serviço pós-venda competitivo; competência
para gerenciar o “brand-name” VW; competência
em gestão de suprimentos: a VW negocia muitos
de seus componentes de caminhão de forma centralizada, juntamente com seus componentes para
veículos leves. Com isso pode ganhar vantagens
de barganha com fornecedores que eventuais concorrentes fabricantes apenas de caminhões (cujas
taxas de produção são sensivelmente menores que
as taxas de produção de carros). A maior vantagem
é você ter várias empresas com filosofias diferentes,
políticas diferentes, unidas para o mesmo objetivo e você vem com um know-how diferente, tudo
diferente, e se junta e acaba fazendo um produto

competitivo em comum.
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COMO O USO DO GERENCIAMENTO DO SUPPLY CHAIN
PODE CONTRIBUIR NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
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A concorrência mercadológica permeia todos os meios produtivos e
de serviços. O cenário da indústria da construção civil não é distinto,
pois os integrantes buscam uma melhor posição competitiva. Desta
forma, a indústria da construção civil requer aprimoramentos no
que tange os processos das etapas de serviços. Vários tipos de
desperdícios são identificados, como retrabalhos, produtividade com
baixo índice, não cumprimento de prazos, desperdícios de insumos.
Assim essa pesquisa investigar como o gerenciamento do supply
chain pode contribuir com a indústria civil. A metodologia consistiu
em uma pesquisa aplicada, exploratória e qualitativa; e a pesquisa
bibliográfica realizada a partir do levantamento de referenciais
teóricos. Após a análise dos documentos técnicos, seguiu-se
a elaboração da interpretação dos mesmos e a definição dos
parâmetros de análise. Elementos como planejamento, integração,
coordenação, comunicação, qualidade, custo, gestão do tempo
servem de contribuições do gerenciamento do supply chain na
indústria da construção civil. Desta forma o processo produtivo da
construção civil pode-se beneficiar com melhoria em seus processos
e rendimentos financeiros mais atrativos.

Palavras-chave: Compras; Supply Chain; Insumos; Indústria Civil;
Gestão de Processos.
10.37885/200400064

1.

INTRODUÇÃO

Em diversos segmentos produtivos o passar
dos anos trouxe valiosas adequações, inovações e
tecnologias refletindo em eficácia, eficiência e efetividade que vem corroborar na gestão do negócio e
na condição de ser mais ou estar mais competitivo
no mercado atuante.
A relevante condição da indústria da construção civil
na economia do país é constatada nas participações em termos valores e percentuais no PIB do
país. Segundo dados da CBIC (Câmara Brasileira
da Construção Civil), a participação média desse
segmento no PIB no período de 2007 à 2017 atingiu
5,7% do valor adicionado bruto, conforme tabela 1
demonstra:
Tabela 1. Participação da indústria civil no PIB do país

anos, pois a compra de matéria prima representa
um custo na ordem de 50% do custo da produção.
Além disso, os custos logísticos com distribuição
e transporte relacionados à entrega de produtos
oriundos dos fornecedores tem recebido atenção
devido à busca intermitente na redução de custos
para viabilizar o comércio internacional. (SLACK et
al, 1997).
Na construção civil a cadeia de suprimentos caracteriza-se por ser desagregada, não estável, projetos
únicos, e com envolvimento de várias empresas nas
relações comerciais (Vrijhoef e Koskela; 2000). A
característica de ser desagregada fomenta a falta de
coordenação e integração entre as variadas faces
funcionais da cadeia de suprimentos, em função da
separação entre o projeto e a construção do empreendimento (XUE et al., 2005)

2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 GERENCIAMENTO DA CADEIA DE
SUPRIMENTOS – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SCM
Sendo a logística o conjunto de processos de gestão da aquisição, movimentação e armazenagem,
buscando o máximo de lucro; e que a gestão da
cadeia de valores anseia pela articulação entre os
integrantes da cadeia, propõem-se que uma cadeia
de suprimentos possa ser definida como (CHRISTOPHER,2014 , p.4):

Fonte: Modificado CBIC (*) Dados de 2016 e 2017 referem-se
às Contas Nacionais Trimestrais - 1º Trim./18.

Para Melo (2010) as empresas com o passar dos
anos, sofreram influências das transformações
proporcionadas pelo advento da tecnologia; sendo compreensível notar as que as empresas mais
competitivas no mercado tiveram seus processos
de mudanças organizacionais, com a adoção de novas fontes tecnológicas de gerenciamento. Nesse
sentido Melo (2010) e Pradella (2012) contribuem
que o planejamento, as estratégias e os processos
organizacionais gerenciados contribuem para uma
melhor entrega dos produtos e serviços de acordo
com as necessidades do mercado.
Já Christopher (2014) afirma que cadeia de suprimentos significa a gestão das relações com fornecedores, entregando mais valores ao cliente a um
custo menor para a cadeia como um todo. A atenção
à cadeia de suprimentos tem aumentado nos últimos

uma rede de organizações conectadas
e interdependentes entre si e trabalhando cooperativamente e em conjunto
para controlar, gerenciar e melhorar
o fluxo de informações de materiais e
informações de fornecedores par usuários finais.
Logo a organização pode se destacar por meios
da vantagem competitiva: os três Cs de clientes,
companhia e concorrente; vantagem do custo e da
vantagem de valor (CHRISTOPHER, 2014).
De acordo com Gattorna (2010) as empresas tentam alinhar suas estratégias e metas de acordo com
as demandas dos clientes, todavia o alinhamento
da cadeia de valor é sinônimo de perfilar as estratégias de suas cadeias às definições dos clientes,
com alinhamento dinâmico; contudo deve-se tratar
as cadeias como seres vivos, e não inanimados. A
cadeia é dinâmica pois conta com a dinâmica dos
movimentos, das pessoas.
O mesmo autor, propõem que uma cadeia de valor
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é (GATTORNA, 2010, p.20):

qualquer combinação de processos,
funções, atividades, relacionamentos e
caminhos, ao longo dos quais produtos,
serviços, informações e transações financeiras movimentam-se internamente entre as empresas. Isso inclui todas
e quaisquer atividades, começando
com a extração de matéria prima e terminando com o consumo final, sendo
que todos na empresa estão envolvidos
para fazer isso acontecer.
Após a década de 1990, com a pulverização da internet, a forma de negociar mudou, porém na gestão
de cadeia de valor, as redes logísticas – fornecedores e clientes – a montante e a jusante respetivamente, representam um subconjunto de cadeias de
valor; e o ponto de diferenciação está nas interfaces
de cada ponto de contato. Desta forma uma cadeia
de valor é uma agregação de várias redes logísticas, com grande potencial para melhorias (fig.1).
Também vale ressaltar que a gestão de cadeia de
valor engloba o entendimento da comunicação entre o ser humano, a informação, a tecnologia e a
infraestrutura.

custos e as potenciais fontes existentes de diferenciação Uma empresa ganha vantagem competitiva executando
estas atividades importantes de forma
mais barata ou melhor do que sua concorrência.

O referido autor contribui com a análise do efeito
da terceirização – ato de delegar a um terceiro uma
produção ou um serviço – pode trazer mais faces
de contato, logo de gestão, com consequente incremento do fluxo na gestão de relacionamento, pois
a cadeia de valor ultrapassa os muros da empresa
e assim a cadeia de suprimentos assume o papel
de cadeia de valor. Essa empresa pode ser o meio
da vantagem competitiva perdida ou conquistada.
Figura 2. A cadeia de valor

Figura 1. Operacionalizando o conceito de cadeias de
valor

Fonte: Christopher (2014, p.13)

As cadeias de valor representam o negócio; logo
liderança, missão, valores são elementos mandatórios para o êxito empresarial. Como as cadeias de
valor percorrem os negócios, então esses atributos
devem se fazer presentes como integrantes da instituição da cadeia de valor (GATTORNA 2010).
Fonte: Gattorna (2010, p.7), modificado

E como a cadeia de suprimentos torna-se a cadeia
de valor? O conceito de cadeia de valor estabelecido
por Porter (1986) (fig. 2) apud CHISTOPHER (2014,
p.12), não analisa a empresa como um todo e sim
por partes, e:

cada uma dessas atividades pode contribuir para a posição de custo relativo
de uma empresa e criar uma base para
a diferenciação cadeia de valor desagrega uma empresa em suas atividades estrategicamente relevantes para
compreender o comportamento dos
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Cada organização deseja as melhores oportunidades no mercado, seja com inovações internas,
clientes ou fornecedores. Assim a cadeia de suprimentos tem como responsabilidade promover o pleno atendimento do cliente, equalizando os recursos
físicos financeiros e de informação, ao longo de toda
a cadeia.
Desde a revolução industrial até meados da década de 1990, quando a um novo ritmo foi aplicado
aos negócios, graças à pulverização da tecnologia
de informação, estoques em grandes quantidades
eram mantidos como garantia de atendimento aos
clientes.
Porém o processo que iniciou no século XX, perdurará ao longo do século XXI, na era digital ou da
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informação, requerendo dos administradores desempenhos cada vez melhores em áreas da manufatura, compras, logística e marketing, resultando
em desempenhos de alto nível, com custo total menor e menor empenho dos recursos financeiros do
que anteriormente (Bowersox et al 2014).
Devido ao grau de complexidade da cadeia de suprimentos e sua interação constante com mercado e fornecedores, a busca pela melhor gestão da
mesma é fator de diferenciação e estratégia para
uma empresa no mercado atual face ao alto grau de
concorrência local, regional ou internacional. Desta
forma a cadeia de suprimentos visa o alinhamento
entre empresa e clientes, para se alcançar vantagem competitiva contando com o suporte do tripé
composto por fornecedores, informação e canais de
distribuição. A fig.3, apresenta graficamente essas
relações.
Figura 3. Estrutura da cadeia de suprimentos integrada

Fonte: Bowersox et al (2014, p.7)

Segundo Bowersox et al (2014), a gestão da cadeia
de suprimentos, está baseada na cooperação entre
as empresas da cadeia para alavancar o posicionamento estratégico e eficiência operacional, com
o emprego da logística – conjunto de atividades
que se desenrolam dentro da cadeia e serve de
meio para posicionar o estoque, gerando valor na
cadeia, graças ao posicionamento do estoque. Porém a logística integrada cria os vínculos e combina
movimentos para que ocorram no mesmo tempo,
promovendo a o fluxo contínuo e a condição de fazer
operações num ambiente de rede.

clientes. Assim como o cliente pode ser o consumidor final do produto, pode, também, ser o fornecedor
para mais alguma empresa, e desta forma, a cadeia
continua.
O gerenciamento da cadeia de suprimentos é um
conceito que passou a ser desenvolvido a partir da
década de 90. Apesar de ter ganhado força nos últimos anos a partir do reconhecimento de seus benefícios, em seu início não foi totalmente aceito, pois
era considerado apenas uma ampliação de logística
(MOURA, 2004).
De acordo com Bowersox, et. al. (2006, p.22), o
relacionamento entre as empresas de uma cadeia
de suprimentos é caracterizado pelo fato de que
nenhuma empresa “É autossuficiente a ponto de
conduzir todos os seus negócios sozinha, esta estrutura é resultada das limitações de capacidade,
informações, competências essenciais, capital e
de restrição de recursos humanos” das empresas
integradas. Para Lee (2004) o Supply Chain Management, as cadeias de sucesso têm três características básicas: deve ser ágeis para adaptar-se
as variações das demandas do mercado; devem
ser adaptáveis as alterações do mercado e devem
também alinhar-se as demandas dos integrantes da
cadeia de suprimentos. Para o autor uma cadeia de
suprimentos ser considerada de sucesso deve concatenar os três elementos: adaptabilidade, agilidade
e alinhamento.
A cadeia de suprimentos sofre influências da cadeia
de desenvolvimento (fig. 4) que “é o conjunto de atividades e processos associados com o lançamento
de um novo produto”. (Simchi-Levi, et al 2010, p.35),
e a situação mais facilmente encontrada é a ausência de alinhamento entre as equipes de projeto,
produto e estratégias para a cadeia de suprimentos.
A cadeia de suprimentos é uma trama de organizações, relacionadas por elos em diversos processos;
e não é sinônimo de integração vertical, pois as organizações cada vez mais tem foco em seu core
business, e o restante é terceirizado. Essa condição
demanda da organização integração e organização
dos fluxos físicos oriundos dos fornecedores, até
a entrega no seu cliente. (CHRISTOPHER,2014).

Arnold (1999) explica que, a cadeia de suprimentos
consiste em três principais fases do fluxo de materiais, que ligam empresas compradoras e vendedoras entre si por um vínculo de oferta e procura. As
três fases descritas pelo autor são o fornecimento
físico de insumos, fabricação ou transformação da
matéria-prima e distribuição do produto acabado aos
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Figura 4. Cadeia de Suprimento e a influência na cadeia
de desenvolvimento

Contribuindo Martins (2009) define o sistema logístico voltado na construção civil como o, sistema este
que envolve todo o fluxo de informações desde o
início da produção até o consumidor final. Para Haga
e Sacomano (2000) afirmam ser importante a gestão
de materiais nas obras devido ao alto valor financeiro do produto final e pela grande quantidade de
suprimentos envolvidos, resultando em um enorme
impacto direto no lucro da construtora.
Haga (2000) contribui com a divisão de processos
na gestão da cadeia de suprimentos na indústria da
construção civil: apresentada na tabela 2.

Fonte : SIMCHI-LEVI (2010)

Tabela 2. Processos na gestão da cadeia de suprimentos
na indústria civil

A convergência de áreas como gestão da produção,
compras, marketing e logística, pode ser entendida
como sendo a criação do supply chain management;
assim ela ilustra os desejos dessas áreas (Vivaldini,
Pires, 2010).
Kotler (1998), apresenta os 4Ps do composto de
marketing representantes dos interesses do vendedor, e Lautgerborn apud Kotler (1998), sugere os
4Cs do comprador. Vivaldini, Pires (2010) afirmam
que os 4PS tem relação com o supply chain management; logo que 4Ps são relacionáveis com 4Cs;
desta forma ambos são aplicáveis no supply chain
como os 4Ps e 4Cs (quadro 1):
Quadro 1. Relação 4Ps, 4Cs e SCM

Fonte Haga (2000)

Fonte : Elaborado pelos autores (2019)

Já Souza (1996) define que na construção civil a
cadeia produtiva é complexa e heterogênea, abrangendo uma diversidade de produtos que são gerados ao longo do processo de produção. E Cardoso
(1996) apresenta duas classificações da logística
da construção civil: i) logística de canteiro; ii) logística de rua. A logística de canteiro que tem como
atividades centrais os controles dos fluxos físicos
ligados à execução; à gestão das interfaces entre
os agentes e à gestão da obra. A logística de rua é
constituída pelos processos: gestão da logística de
suprimento de materiais e componentes; serviço de
compra; seleção de fornecedores.
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3.METODOLOGIA

Para atingir o objetivo deste trabalho de identificar quais elementos da contribuição da gerenciamento do supply chain management na indústria da construção civil , foi realizada uma pesquisa
aplicada, exploratória e qualitativa. A abordagem
qualitativa, segundo Oliveira (2010, p.60), “facilita
a apresentação de revisões, uma descrição detalhada dos fatos e fenômenos observados”, e surge
quando informações sobre determinado assunto não
podem ser quantificadas, tornando a interpretação
necessária ( TRIVIÑOS, 1987).
Quanto aos procedimentos, utilizou-se a pesquisa
bibliográfica realizada a partir do levantamento de
referenciais teóricos já analisados e publicados em
meio físico e / ou eletrônico.
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A análise dos dados que subsidiou esta pesquisa refere-se à pesquisa bibliográfica, qualitativa, baseada
em informações que não podem ser quantificadas;
assim a interpretação é aplicada.
Para a busca do material bibliográfico foram definidas palavras-chave que melhor representassem
o tema abordado. Após a pesquisa exploratória, as
palavras-chave escolhidas foram “gerenciamento da
cadeia de supply chain”, “matéria prima”, “indústria
da construção civil”, e a escolha do Google Acadêmico deveu-se ao alto grau de acessibilidade e abrangência dos periódicos científicos. foi consultado o
“Portal de Revistas da CAPES” para acesso ao ISI
Web of Science (Instituto de Informação Científica),
adotando-se a base Web of Science para agregar
alto volume de periódicos de maior relevância sobre
o tema abordado.
Desta forma a análise dos dados teve a primeira
a análise dos documentos técnicos, e a segunda
a elaboração da interpretação dos mesmos e os
elementos em análise. Ao longo das avaliações dos
temas, foi possível elaborar considerações sobre a
conectividade entre esses temas e seus reflexos,
relações de causa e efeito em termos de gestão de
uma organização.

é maior e por consequência aportar melhorias no
processo do gerenciamento do supply chain da indústria da construção civil.
De posse das características básicas da cadeia de
suprimentos, pode-se identificar os elementos chaves que uma cadeia de suprimentos deve apresentar
para proporcionar uma efetividade quando aplicada
ao negócio e por consequência render competitividade, posição de destaque face aos concorrentes
e frutos financeiros igualmente. A tabela 4 sumariza
os elementos chaves e a representação daqueles.
O supply chain deve ser planejado em termos de
custos, comunicações e tempo. Deve haver coordenação e integração, para que se tenha habilidade,
agilidade e alinhamento entre todos os elementos
que compõem a cadeia
Tabela 4. Principais resultados obtidos

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com as análises realizadas à respeito do tema
de gerenciamento do supply chain na indústria da
construção civil, alguns aspectos ficam definidos no
que diz respeito as contribuições para a indústria da
construção civil. A tabela 3, ilustra os princípios que
devem orientar, segundo (CHRISTOPHER 2014):
Tabela 3. Princípios do supply chain

Fonte : Modificado Christopher 2014

Com uma cadeia de suprimentos apresentando responsividade, ou seja, com capacidade de responder
ao cliente, com controle da qualidade do material
utilizado, um estruturado processo de aquisição e
controle à respeito dos fornecedores, as chances
dessa cadeia ter um rendimento mais satisfatório

Fonte: Autores (2019)

Por outro lado ao analisar a indústria da construção
civil percebe-se que seu processo é complexo, com
demandas de vários fornecedores em momentos
distintos, seu processo produtivo é criado para uma
única obra, e detém processos internos ao canteiro
de obra e externos. Essas relações e processos
externo e interno demandam um planejamento robusto, desde a fase de projeto até a conclusão da
obra, e por assim dizer um bom alinhamento entre
todos os elementos intervenientes nos processos,
integração, par se atingir uma boa gestão do tempo
e redução de desperdícios.
Logo a gestão dos elementos do supply chain podem oferecer para a indústria da construção civil
uma melhor gestão de seu processo produtivo.

5.CONCLUSÕES

O questionamento que deu origem a esse estudo era investigar como o gerenciamento do supply
chain pode contribuir na indústria da construção civil.
Após pesquisas e análises, vários elementos relacio-

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

105

nados com o gerenciamento do supply chain foram
elencados, como responsividade, planejamento, integração, coordenação, comunicação, qualidade,
custo e gestão do tempo. Todos esses elementos
aqui relacionados podem ser desenvolvidos na gestão das organizações que atuam na indústria da
construção civil, pois contribuirão para uma cadeia
de suprimentos mais ágil, com capacidade de atender de forma melhor os desejos do cliente, definindo
sua posição no mercado de maneira competitiva e
tendo processos internos mais maduros, obtendo
assim a redução dos desperdícios, e logrando melhores resultados financeiros.
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COMPARAÇÃO ENTRE A METODOLOGIA DE SALA DE AULA
INVERTIDA E A METODOLOGIA DE AULA TRADICIONAL
EM UM CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
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Este trabalho tem como objetivo comparar a aplicação da metodologia
de sala de aula invertida com a metodologia de aula tradicional na
disciplina de estatística de um curso de Engenharia de Produção,
verificando a percepção de aprendizagem dos alunos. A metodologia
consistiu em uma Pesquisa-Ação, com abordagem qualitativa. Os
resultados obtidos apresentaram um aumento na aquisição de
conhecimento dos alunos que participaram da metodologia de Sala de
Aula Invertida em relação aos alunos que tiveram o mesmo conteúdo
aplicado com a metodologia de aula tradicional.

Palavras-chave: Sala de aula invertida; Ensino; Aprendizagem.
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1.

INTRODUÇÃO

Para Delozier e Rhodes (2016) a sala de aula
invertida refere-se à prática de designar palestras
fora da aula e dedicar tempo de aula a uma variedade de atividades de aprendizagem. Valente (2014),
afirma que nesta metodologia o professor tem papel
fundamental com mediador no processo de aprendizagem, não precisando se focar na apresentação
dos conteúdos, enquanto que o aluno fica responsável por se preparar previamente e se envolver
durante as aulas.
O aprendizado torna-se mais flexível com as atividades a distância permitindo ao estudante acessar o
conteúdo em seu próprio ritmo, quando e onde quiser. Esta flexibilidade, estimula sua autonomia e responsabilidade, características que atualmente são
muito relevantes para o desenvolvimento pessoal e
profissional (MASON et al., 2013). Outro benefício, é
a possibilidade dos professores terem informações
sobre a preparação dos alunos. Com isto, podem
customizar as aulas conforme as necessidades dos
mesmos (VALENTE, 2014).
A metodologia Sala de Aula Invertida (SAI) apresta-se atualmente como um modelo bastante promissor, em relação a metodologia tradicional de ensino.
As pesquisas atuais revelam que essa metodologia,
em conjunto com atividades a distância e práticas
ativas, apresentam grande potencial para melhoria
do desempenho acadêmico dos alunos e redução
da evasão escolar. Entretanto necessita que os alunos apresentem maior capacidade para gerir seus
próprios estudos e comprometimento com a sua
aprendizagem (SILVA et al., 2018).
Neste contexto, este artigo tem como objetivo comparar a aplicação da metodologia de sala de aula
invertida com a metodologia de aula tradicional, por
meio da percepção de aprendizagem dos estudantes da disciplina de estatística de um curso de Engenharia de Produção.
Este artigo está estruturado em cinco seções. Nesta presente seção apresenta, além da introdução,
o objetivo, a justificativa e a estrutura da presente
pesquisa. A seção 2 traz o referencial teórico, com
a formação de uma base conceitual e teórica, que
fornecem subsídios para o desenvolvimento deste estudo. Na seção 3 são apresentados o método
empregado e as técnicas e procedimentos metodológicos utilizados. Na seção 4 estão descritos
os resultados obtidos na pesquisa e discussão.
Por fim, a seção 5 retoma o objetivo do artigo e
como ele foi alcançado.

2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Sala de Aula Invertida, é uma metodologia ativa,
na qual o aluno realiza, em casa, algumas atividades
que, normalmente, seriam realizadas na escola, e
utiliza o tempo na escola para realizar atividades
mais ativas, como experimentos, debates, atividades
em grupo, pesquisas, etc (MATTAR, 2017). Para
o mesmo autor, o professor passou a assumir um
papel de mediador e orientador, enquanto o aluno
assumiu uma posição mais ativa no processo de
ensino, estando estes fatores relacionados diretamente à internet e a enorme quantidade de informações disponíveis atualmente. Para Bergmann e
Sams (2018, p. 11) a metodologia da Sala de Aula
Invertida caracteriza-se simplesmente como “[...] o
que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora
é executado em casa, e o que tradicionalmente é
feito como trabalho de casa, agora é realizado em
sala de aula”.
Acredita-se que o uso da Sala de Aula Invertida possa potencializar, personalizar e facilitar a aprendizagem, tornando-a relevante, podendo contribuir para
aprimorar as antigas práticas pedagógicas. O aluno
passaria a ser protagonista no processo de aprendizagem, estimulando a colaboração entre os pares,
enquanto o professor deixaria de ser mero expositor,
atuando como mediador no processo (SANTOS e
TEZANI, 2018).
Segundo Moran (2018), a aprendizagem é realizada
desde o nascimento por meio da relevância e significação, processos indutivos e dedutivos. Entretanto
o que traz significado para o aluno é a aprendizagem
por experimentação e questionamento, promovendo
uma aprendizagem ativa, valorizando os conhecimentos prévios dos estudantes e colocando estes
como foco do processo de ensino e aprendizagem.
Conforme o mesmo autor, o importante ao inverter
a sala de aula é envolver os alunos no processo de
ensino e aprendizagem, e não utilizar tecnologias
complexas. Rever, ampliar e apresentar o que foi
visto no ambiente virtual, utilizando questionamentos
e resoluções de problemas, sempre com atividades bem planejadas e feedbacks imediatos, com
propostas de projetos, pesquisas, leituras prévias e
produções, buscando promover o aprofundamento
em classe do conteúdo sob a orientação e supervisão do professor.
Para Bergmann e Sams, (2012) o maior benefício
da sala de aula invertida, é o tempo liberado para
atividades práticas presenciais com maior qualidade
e mais envolvimento dos estudantes em estratégias
auxiliares, tal como: a aprendizagem baseada em
projetos. Assim, com mais tempo livre, o professor
pode auxiliar melhor a aplicação do conteúdo, tirar
dúvidas e direcionar maior atenção aos estudantes com dificuldades nas aulas presenciais. A sala
de aula invertida pode proporcionar o aumento da
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compreensão pelos alunos, facilitando entender
os conceitos, estimulando a inovação e permitindo
que ocorram aulas colaborativas e personalizadas.
Quando o professor detecta alguma dificuldade
por parte do estudante, este pode buscar meios de
melhorar a compreensão sobre aquele conceito,
utilizando outros instrumentos e recursos (KNUTH,
2016).
A sala de aula invertida apresenta algumas características interessantes, como por exemplo: visão
holística – os alunos não ficam limitados ao conhecimento do professor sobre determinado assunto, o
aluno pode procurar mais materiais que julgar necessário, as atividades em grupo em sala de aula
após o entendimento prévio do conteúdo pesquisado
podem resultar no compartilhamento de diferentes
visões gerando diferentes perspectivas, podem ampliar o alcance do conhecimento estudado; Autonomia no aprendizado – o aluno pode ver, rever, onde
e quando e quantas vezes achar necessário uma
determinada vídeo-aula, tendo controle sobre o material e seu aprendizado; Reflexão e crítica – a sala
de aula invertida permite maior reflexão e crítica por
parte tanto dos professores, podendo refletir sobre
sua aula, aprimorar a transmissão do conhecimento,
refletir e atualizar seu conhecimento ao discutir ele
com os alunos, quanto dos alunos, que são ativos
e pensantes ao aplicar seus conhecimentos nas
atividades individuais e conjuntas, tendo agora um
espaço para a dúvida mais consolidado, conduzido
por um professor mediador e não apenas avaliador;
Transdiciplinaridade – a sala de aula invertida permite a discussão entre as disciplinas, possibilitando
que diferentes disciplinas confeccionem vídeos em
conjunto e depois realizem trabalhos com professores de diferentes áreas em um mesmo ambiente,
podendo auxiliar também, na visão holística do conhecimento (BRANCO e ALVES, 2015).

3.METODOLOGIA

Utilizou-se nesta pesquisa o método da Pesquisa-Ação. Segundo Turrioni & Mello (2012, p.149),
“trata-se de um tipo de pesquisa social com base
empírica que é concebida e realizada em estreita
associação com uma ação”. Nesta pesquisa, realizou-se um levantamento bibliográfico em busca de
informações sobre o modelo SAI, a partir destas
elaborou-se um plano de sala de aula invertida que
foi aplicado no primeiro semestre de 2018 e comparado com um plano de sala de aula tradicional
que foi aplicado no primeiro semestre de 2017, na
disciplina de estatística de um curso de Engenharia
de Produção, o que possibilitou a comparação do
desempenho dos estudantes em duas turmas diferentes, mas com o mesmo conteúdo.
Na metodologia de sala de aula tradicional, utilizou-
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-se oito aulas, onde foram repassados todo o conteúdo planejado com apresentação de exemplos.
Posteriormente, foi fornecida uma lista de exercícios para que os estudantes resolvessem em casa
e entregassem a mesma resolvida como parte da
avaliação, na próxima aula. Para a metodologia de
sala de aula invertida, foram disponibilizados vídeo
aulas para a transmissão do conteúdo antecipado,
por meio do YouTube. Assim, para cada aula, foi
disponibilizado um vídeo, com cinco dias de antecedência para poderem assistir. Nas aulas, foram
aplicados exercícios de aprendizagem sobre o conteúdo assistido e realizado o atendimento para tirar
as dúvidas dos alunos. Em ambos os casos foram
realizadas avaliações de aprendizagem ao final das
aulas para verificar qual a performance de cada
modelo. Essa avaliação foi realizada na forma de
exercícios individuais.

DOS RESULTADOS OBTI4.ANÁLISE
DOS
Em relação a metodologia de sala de aula invertida
foram realizadas algumas perguntas ao final das
atividades. A primeira pergunta foi se os mecanismos de apoio utilizados na abordagem contribuíram
com o aprendizado antes da aula. Nesta questão, 27
alunos (58,7%) afirmaram que os vídeos utilizados
antes da aula para estudo e compreensão dos conceitos teóricos sobre o conteúdo conseguiram contribuir com a aquisição de conhecimentos necessários
para realização das atividades. Enquanto somente
7 alunos (15,2%) disseram que os vídeos não foram
suficientes para compreensão dos conceitos sobre
o conteúdo e assim não conseguiram aprender o
suficiente para realizar as atividades. Ficou claro que
estes alunos que disseram não conseguir aprender
com os vídeos, acreditam ser fundamental a presença do professor para passar o conhecimento,
tendo dificuldades em aprender sozinhos, pela falta
do professor para sanar as dúvidas no momento
da aprendizagem, talvez sendo necessário rever
o material didático utilizado, disponibilizando mais
exemplos.
Perguntados sobre a importância das discussões
em sala. Quarenta e três alunos (93,5%) disseram
que as discussões são extremamente importantes,
para sanar as dúvidas que surgiram com o estudo
antes da aula, além de ser um momento para aprofundamento. Quando solicitados a apresentarem
sugestões para melhoria da abordagem, os estudantes disseram que seria importante mais materiais didáticos em formatos diferentes, aumentar a
quantidade de exemplos dos vídeos, criação de um
fórum de discussão on-line para retirar as dúvidas e
equívocos sobre o conteúdo no momento da aprendizagem.
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Na Tabela 1, observar-se que dos quarenta e quatro
alunos que realizaram as atividades na sala de aula
tradicional (1o semestre/2016), 45,5% conseguiram
efetivar o conhecimento e ficaram com a nota acima
da média da disciplina. Ao comparar com as atividades da sala de aula invertida (1°semestre/2017),
82,6% conseguiram ficar com a nota acima da média da disciplina. Pelos dados apresentados, houve
uma melhoria dos resultados visto que o número de
alunos reprovados diminuíram e a grande maioria
dos alunos, ou seja, 92% deles afirmaram através
do questionário ter preferência pela nova metodologia aplicada.
Tabela 1 - Resultados dos Rendimentos dos Alunos

de sala de aula invertida traz novas possibilidades
ao processo de ensino aprendizagem, tornando o
aluno mais independente na sua aprendizagem e o
professor um facilitador neste processo, permitindo
ao professor um atendimento mais focado nas deficiências individuais dos alunos.
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ser considerada válida e recomendada, entretanto
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pelos alunos.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo tem como objetivo comparar a
aplicação da metodologia de sala de aula invertida
com a metodologia de aula tradicional, por meio da
percepção de aprendizagem dos estudantes da disciplina de estatística de um curso de Engenharia de
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Com o avanço da tecnologia, técnicas e equipamentos ficam cada
vez mais aplicáveis independentemente da área de atuação, que
visa melhorar desempenho e segurança. Se tratando de empresas, a
busca por técnicas e equipamentos que melhorem seus processos e
ajudem a reduzir custos, por exemplo, possíveis gastos com acidentes
em que os colaboradores estão sujeitos. Assim, uma das formas de
atingir tais melhorias, é o investimento em equipamentos de proteção
individual inteligente, que realiza basicamente todas as funções
necessárias de segurança em um equipamento eficaz, fazendo com
que o operário produza com segurança.
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1.

2.1 SEGURANÇA DO TRABALHO

INTRODUÇÃO

Para que o colaborador ofereça e realize ações
condizentes com aquilo que o foi descrito, é preciso
que a ele seja oferecido os aparatos que garantam a
sua integridade física tanto a pequeno prazo quanto
(em alguns casos, dependendo do tipo de atividade
que ele esteja realizando) a longo prazo. Mas que
também o mesmo contribua agindo e utilizando tais
aparatos que é lhe oferecido, da forma correta.

A segurança do trabalho é a ciência que atua na
prevenção dos acidentes do trabalho decorrente
dos fatores de risco operacionais. Sob o ponto de
vista legal, acidente do trabalho é o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a morte ou a perda ou redução, permanente
ou temporária, da capacidade para o trabalho (art.
19 da Lei n. 8.213/91).

Segundo (FILHO, 2011), segurança está diretamente ligada a qualidade, estado ou condição segura
em que tal colaborador esteja se submetendo na
atividade exercida dentre o ambiente de trabalho
garantindo a integridade tanto ao que se diz respeito
ao indivíduo, quanto a todos ali presentes. Os meios
pelos quais tais condições possam estar presentes
no ambiente de trabalho, sejam eles tangíveis ou
intangíveis. Podendo ser uma máquina, uma ferramenta, informações, pode exemplo. E assim, nos
remetendo a ideia da saúde ocupacional que é promover a o bem- estar físico, mental e social de todos
os trabalhadores presentes em um espaço produtivo, e com isso, prevenir determinados desvios de
saúde decorrente das condições trabalhistas em que
os mesmo podem se encontrar, ou seja, colocá-lo
e mantê-lo a trabalho seguro e adequado as suas
condições e aptidões psicológicas e fisiológicas.

Para (SALIBA, 2011), quando se leva o conceito
segurança do trabalho para o ponto de vista prevencionista, o acidente do trabalho é o mais abrangente, pois engloba também os quase- acidentes e os
acidentes que não provocam lesões, mas perda de
tempo ou danos matérias, pois nos locais de trabalho existem inúmeras situações de risco passíveis
de provocar acidentes do trabalho.

De acordo com, as revoluções industriais antepassadas incentivaram a produção em massa, a
eletricidade e foi um ponta pé para o surgimento
da tecnologia da informação, otimizando a linha de
produção e incentivando a capacitação da mão de
obra e consequentemente elevando a renda de tais
operadores. Esta nova revolução é denominada de
indústria 4.0, que terá como impacto e resultado precisamente na aplicação em conjunta de tecnologias
que permitam a fusão do mundo digital, biológico e
físico.

- Armazenamento e transporte de materiais;

O presente trabalho tem como objetivo expor os
conhecimentos adquiridos à cerca do conteúdo
apresentado e além disto aplicar determinados
conhecimentos na criação de uma ferramenta que
auxilie o colaborador controlador de máquinas que
solda, mas que tal ferramenta tem o carácter de
ser utilizado em mais de um sistema. Juntamente
a isto, a aplicação do princípio da indústria 4.0 com
a aplicação de recursos tecnológicos para oferecer
mais funcionalidades a determinados equipamentos
já existentes de forma que haja a otimização dos
mesmos, por exemplo.
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REFERENCIA TEÓRICO

2.1.1 FATORES DE RISCO
Pode ser citado os seguintes fatores de riscos que
mais se destacam:
- Eletricidade;
- Máquinas e equipamentos;
- Incêndios;
- Manuseio de produtos perigosos, etc.

2.2 HIGIENE OCUPACIONAL
A definição do estudo do ambiente de trabalho e a
prevenção das doenças dele originadas são objetos
da higiene ocupacional, da higiene do trabalho e da
higiene industrial que se destaca por ser a modalidade que o termo higiene ocupacional mais abrange
(SALIBA, 2011).
Segundo (SALIBA, 2011), higiene do trabalho é a
ciência que atua no campo da saúde ocupacional,
por meio da antecipação, do reconhecimento, da
avaliação e do controle dos possíveis riscos físicos
originados nos locais de trabalho e passíveis de
produzir danos à saúde dos trabalhadores, observando-se também seu impacto no meio ambiente.
Os riscos físicos presentes no ambiente de trabalho
são:
- Ruído;
- Calor;
- Vibração;
- Radiação ionizante;
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- Radiação não ionizante;
- Frio.
No ambiente de trabalho, além dos riscos físicos ainda estão presentes os agentes químicos
e biológicos:
- Gases, vapores, poeira, fumo, névoas, neblinas.
- Bactérias, fungos, etc.

2.2.1 RISCO FÍSICO (RADIAÇÃO NÃO
IONIZANTE)
A grande maioria dos processos de soldagem como
já mencionado, utiliza um arco elétrico como fonte
de calor para realizar o aquecimento dos materiais.
Com este arco aberto uma grande quantidade de
energia é liberada durante o processo na forma de
ondas eletromagnéticas. Essas ondas transmitem
diversos tipos de radiações liberados pelo arco,
como ultravioleta, infravermelho, etc. Essas radiações podem provocar danos à saúde do soldador
como queimaduras na pele e nos olhos, caso este
funcionário não esteja devidamente protegido. Os
sintomas geralmente se apresentam com efeito retardado sendo, portanto notados somente depois
de algumas horas após a exposição (FANTAZZINI,
1997).
Segundo (SOCIETY., 1997), existem algumas medidas para diminuir riscos provocados pela radiação
nos soldadores:
- Uso de lentes (filtros) apropriadas, selecionados conforme a necessidade de cada processo
utilizado;
- Roupas de proteção (luvas, perneiras, macacão,
etc de raspas de couro);
- Divisórias em áreas de soldagem (separação
dos demais setores);
- Uso de materiais não refletivos;
- Uso de protetor solar.

orientar o funcionário quanto ao uso dos EPIs. Os
equipamentos de proteção individual devem ser utilizados durante toda a jornada de trabalho (ATLAS,
2013).

2.4 SEGURANÇA NO TRABALHO EM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Esta Norma regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais
e medidas de proteção para garantir a saúde e
integridade física dos trabalhadores e estabelece
requisitos mínimos para prevenção de acidentes e
doenças do trabalho nas fases de projeto de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos.
(ATLAS, 2013).
- São consideradas medidas de proteção, a ser
adotadas nessa ordem de prioridade:
- Medidas de proteção coletiva;
- Medidas administrativa ou de organização do
trabalho;
- Medidas de proteção individual.

2.4.1 INSTALAÇÕES E DISPOSITIVOS
ELÉTRICOS
As instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem ser projetadas e mantidas de moto
a prevenir, por meios seguros, os perigos de choque
elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidentes, conforme previsto na NR-10 (ATLAS, 2013).
Para (ATLAS, 2013), os condutores de alimentação
elétrica das máquinas e equipamentos devem atender aos tem como requisitos mínimos que devem
ser atendidos para a segurança.
- Oferecer resistência mecânica compatível com sua
utilização;
- Possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico.

2.3 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (NR- 6)

2.4.2 DISPOSITIVOS DE PARTIDA, ACIONAMENTO E PARADA

A legislação brasileira prevê, por meio da NR-6 que
EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de
riscos suscetíveis de ameaçara segurança e a saúde
no trabalho (ATLAS, 2013)

De acordo com (ATLAS, 2013), os dispositivos de
partida, acionamento e parada das máquinas devem
ser projetados selecionados e instalados de modo
que:

A NR-6 determina que os EPIs sejam fornecidos de
forma gratuita ao trabalhador para o desempenho
de suas funções dentro da empresa, que a empresa
tem como obrigação de fiscalizar, supervisionar e

- Não se localizem em suas zonas perigosas;
- Possam ser acionados ou desligados em caso
de emergência por outra pessoa que não seja o
operador;
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- Impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma
acidental;
- Não acarretem riscos adicionais;
- Não possam ser burlados.

de mercado e alimentação daquilo que o mercado
busca, atingindo o público-alvo. (ROSENFELD et
al., 2006).
Fluxograma 1 - Processo Metodológico do Projeto

2.4.3 DISPOSITIVOS DE PARADA DE
EMERGÊNCIA
Segundo (ATLAS, 2013), diz que, as máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de
parada de emergência, por meio dos quais possam
ser evitadas situações de perigo latentes e existentes.

Fonte: Autoria própria (2018)

Fluxograma 1 - Processo Metodológico do Projeto

O acionamento do dispositivo de para de emergência deve também resultar na retenção do acionador,
de tal forma que quando a ação no acionador for
descontínua, este se mantenha retido até seja que
desacionado (ATLAS, 2013).

3.METODOLOGIA

O presente trabalho tem como caráter de
pesquisa experimental exploratória. Pois, a mesma
toma um determinado aparato como objeto de estudo e sobre ele é criado e aplicada as condições
adequadas para o seu tratamento. Juntamente a
isto, o fato de que tal estudo busca informações à
cerca de tal aparado já melhorado e expondo as
condições de melhorias que podem ser ou foram
aplicadas decorrente ao estudo e além disto, a aplicação dos conhecimentos à cerca de tal ou tais melhorias. (GERHARDT e TOLFO, 2009)
A partir do incentivo da feitoria de tal EPIN por meio
da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho
(ver Fluxograma 1), foi-se realizada a construção de
um sistema que interligado a uma máquina de solda
se tenha o controle, garantia e segurança de que o
usuário da máquina esteja devidamente protegido
e pronto para manusear a mesma. Com o auxílio
da ferramenta de criação de circuitos eletrônicos
presente no site tinkercad.com, em sua fase de prototipagem (ver Figura 1), o sistema em estudo conta
em sua estrutura fios, LED (diodo emissor de luz),
um buzzer (componente eletrônico que emite sinais
sonoros), módulo de relé (componente responsável
por ligar ou desligar a máquina de solda caso o
usuário não esteja devidamente protegido), resistor de 10K ohms, botão táctil e o micro controlador
Arduino que irá interligar todos os componentes e
comandar toda a parte lógica do sistema por meio
da linha de programação que pode ser armazenada
a ele). E assim, nos remetendo e direcionando ao
PDP (Processo de Desenvolvimento de Produtos)
que nada mais é que a investigação da necessidade
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Fonte: Autoria própria com auxílio da ferramenta Tinkercad
(2018)

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

O EPIN de desarme partiu da observação de
determinados trabalhadores da região que em sua
maioria não portam um certo conhecimento teórico
à cerca dos danos que tal atividade pode acarretar
a médio ou longo prazo para a sua saúde. Tal EPIN
ao detectar que o operador não está devidamente
protegido com o EPI, irá alertá-lo do seu uso e irá
fazer com que a máquina em que ele opera seja
desligada para que assim ele não faça o uso inadequado da mesma.

4.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Em primeira estância foram realizadas pesquisas
à cerca de quais equipamentos tal EPIN poderia
acolher e que desta forma atendesse a necessidade
de uma forma mais geral possível e acima de tudo
sem que houvesse alterações do estado original da
máquina que o mesmo será interligado. E assim, em
uma nova versão de prototipagem, tal dispositivo
conta com um módulo de rele que irá fazer com
que haja o desarme da tensão que por ele passa
(dispositivo disposto de bobinas que interagem que
atuam na passagem de eletricidade), juntamente ao
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módulo de rele tem-se o buzzer que é o responsável
por emitir sinais sonoros (bips), um diodo emissor de
luz (LED) que irá servir como emissor de comando
visual, sistema que conta com uma chave de acionamento, micro controlador Arduino UNO que é o
responsável pelo controle e excussão de toda a parte lógica do sistema, fonte de 9 volts para alimentar
o Arduino, e por fim, tomadas e fios de cobre.
Logo após o recolhimento de todos os componentes
participantes do sistema elétrico do EPIN, houve a
programação e a prototipagem do sistema em uma
escala menor com o auxílio de uma protoboard (placa auxiliar para prototipagem. Por fim, a montagem
do circuito elétrica em uma estrutura mais robusta e
consequentemente o teste com altas tensões a fim
de promover e simular uma situação não mais de
prototipagem e sim já algo que pode ser aplicado
em situação prática e real.

possível entender as causas e consequências do
uso e mau uso das ferramentas que agregam importância a atuação do colaborador em atividade e
que com essa ferramenta possamos contribuir para
a conscientização e práticas de bom uso de equipamentos de segurança.
E assim sempre incentivando a inovação e a busca
pela otimização de procedimentos, processos e ferramentas que visam a saúde de um modo geral. E
assim, pensamos cada vez mais formas de otimizar
o sistema que aqui foi exposto. Como por exemplo,
a diminuição do espaço que ele pode ocupar, realizar a comunicação entre o dispositivo e a gerência
da empresa (tempos em que o operário está devidamente protegido e fazendo uso do maquinário),
criação de um sistema universal para que atenda
o maior número de maquinários possíveis e consequentemente a propagação da importância da
segurança no ambiente de trabalho.

4.2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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Ao realizarmos tal trabalho, foi-se notado a importância das relações entre empresas e universidades
(geralmente berço de grandes inovações) para a
geração e ascensão de contribuinte para o crescimento da capacidade profissional dos atuantes
desta área. De acordo com os estudos contidos em
toda fundamentação teórica do presente artigo, foi
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Em um ambiente de transformação enxuta, as mudanças nos
processos devem acontecer de forma rápida e assertiva. Vários
aspectos devem ser considerados para a garantia da entrega de um
processo com alto nível de produtividade, dentre eles a eergonomia,
a interação entre homem e máquina, os fluxos de entrada e saída de
materiais, bem como os resíduos gerados pelo processo. O presente
estudo de caso mostra a aplicação da simulação de processos
(mockup) para validação da adaptação de um processo de manufatura
tradicional para o modelo enxuta, por meio de estudo de caso aplicado
em linha de montagem de equipamentos agrícolas. Os resultados
são amplamente expressivos, chegando a alcançar aumento na
produtividade na ordem de 100%, com significativa redução de área
produtiva e melhoria nos aspectos ergonômicos dos operadores.

Palavras-chave: Mockup; Trabalho Padronizado; Lean Manufacturing.
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1.

INTRODUÇÃO

O cenário econômico de estagnação do crescimento industrial gera uma competitividade ascendente entre as empresas, na qual para manter a
sustentabilidade, torna-se imprescindível implantar
melhorias. Uma forte cultura e pensamento sistêmico são importantes frente a técnicas comprovadamente eficientes de aumentar a produtividade, não
apenas da mão de obra, mas de todos os recursos,
como materiais, recursos energéticos e financeiros
(SPRICIGO, 2014).
A competitividade é parte integrante dos mercados
tanto nacional quanto global e faz com que as empresas busquem melhorias em redução de tempo
e de custos e aumento da demanda dos mercados
por novos produtos, o que torna o desenvolvimento muito dinâmico. A capacidade de reação rápida,
rede de aprendizado e adequação aos estímulos de
mercado são imprescindíveis para reduzir o prazo
de lançamento de um produto (time to market) e fez
com que as indústrias buscassem novas tecnologias
para desenvolver o seu produto com maior rapidez
e qualidade e simplicidade. Nas últimas décadas, as
atividades que antecedem o início da produção foram gradativamente se adequando à nova realidade
(MACARRÃO JR, 2004; GERSZEWSKI, SCALICE
E MARTINS, 2009).
Com isso, uma métrica empresarial usualmente empregada é a reavaliação de seu layout fabril, visto
que muitas organizações têm se estabelecido inicialmente de maneira rápida e sem planejamento,
levando em consideração apenas qualidade e custo
do produto, muitas vezes, mais simples e fáceis de
resolver (TRINTIN e SELITTO, 2012).
Tais ambientes se desenvolveram desde a fabricação artesanal a um novo ciclo de evolução, a manufatura enxuta, também conhecida como Lean Manufacturing, um novo sistema de produção utilizado
com sucesso na Toyota e mostrado ao mundo por
Jones e Womack (2004), no livro “A máquina que
mudou o mundo”. Segundo Ohno (1988) o objetivo
do Sistema Toyota de Produção foi produzir muitos modelos em pequenas quantidades e a custos
baixos, e dessa forma atender a variedade exigida
pelo mercado.
Em um ambiente de transformação enxuta, as mudanças devem ser rápidas e precisas. Todas as
intervenções devem ser planejadas, garantindo o
mínimo possível de paradas de equipamentos e
processos. Os processos alterados devem ter uma
curta rampa de aceleração e também precisam entregar os volumes planejados, sem que os operadores sejam onerados ergonomicamente.

Segundo Tompkins et al (2010), mudanças significativas em produtos e processos acontecem devido à vários fatores, como a variação da demanda,
exigência dos clientes quanto a redução de custos e prazos, redução de tolerâncias e aumento da
qualidade. Para responder a estas demandas, uma
célula produtiva deve ser projetada para ser flexível
e rápida, sendo capaz de fabricar produtos com qualidade superior, custo reduzido e entregas pontuais.
Além disso, o projeto de célula concebido levando
em conta estas premissas estará alinhado com a
cultura de melhoria contínua.
Na comunidade empresarial, normalmente existem
restrições em aplicar seus recursos sem a confiança de que o investimento trará o retorno esperado,
então a utilização do mockup no desenvolvimento
de novos produtos ou de sistemas produtivos facilita a sua visualização, esclarece as características
dos equipamentos, os tipos de sistemas de abastecimento necessários, qual espaço o novo sistema
produtivo ocupará, torna mais assertiva a necessidade de investimentos e aumenta a confiabilidade
da avaliação dos benefícios, auxiliando na tomada
de decisão dos investidores em prosseguir ou não
com o projeto. (SPRICIGO, 2014; MACARRÃO JR,
2004).
Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é desenvolver melhorias na sistemática de montagem de
equipamentos, sob a ótica de aspectos processuais,
físicos e ergonômicos de uma célula de montagem,
por meio do emprego de mockups de processo para
validação da sistemática, antes da realização efetiva
nos postos de trabalho.

2.REVISÃO DE LITERATURA

Nesta seção, são explanados resultados de
pesquisa bibliográfica e alicerces para o desenvolvimento do proposto trabalho.

2.1 PENSAMENTO ENXUTO
A manufatura enxuta (Lean Manufacturing) consiste
em uma abordagem, originada no Sistema Toyota de
Produção, e que tem sido aplicada em diversos tipos
de sistemas produtivos como uma estratégia operacional visando o incremento dos níveis de qualidade dos produtos, da produtividade e, consequente,
da competitividade, por meio de criação de fluxos
contínuos (OZKESER, 2018; BASTOS et al, 2017).
Para Womack e Jones (2004), o propósito da filosofia Lean Manufacturing consiste na eliminação de
todo e qualquer desperdício, ou seja, tudo o que não
agrega valor ao produto e que impede as melhorias
incrementais de processo. Com a eliminação destes
desperdícios, há uma melhoria no fluxo dos proces-
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sos e no trabalho dos colaboradores, diminuindo
o lead time produtivo, e tornando a empresa mais
flexível para atendimento do seu mercado. Para tanto, há cinco princípios que sustentam a manufatura
enxuta, que são: valor, cadeia de valor, fluxo, fluxo
puxado e perfeição.

2010).

2.2 CÉLULA DE MANUFATURA

Na formatação das células, visualiza-se a demanda
do cliente e o Takt time, que corresponde ao o ritmo
de produção necessário para atender a demanda.
Ainda, é preciso conhecer o tempo de ciclo das atividades, ou seja, o período transcorrido entre a repetição de um mesmo evento que caracteriza o início
ou fim desse ciclo. Em um sistema de produção, o
tempo de ciclo é determinado pelas condições operativas da célula ou da linha. Antunes et al. (2008)
apud Gonçalves e Oliveira (2010) descrevem que,
em uma célula ou linha de produção, o tempo de ciclo é definido em função de dois elementos: (i) tempos unitários de processamento em cada máquina/
posto (tempo padrão); e (ii) número de trabalhadores
na célula ou linha.

Frente as tendências de aumento da variedade de
produtos, a redução do tamanho do lote, melhoria
da qualidade, redução de custos, concorrência no
mercado, flexibilidade, sistemas de fabricação, dentre outros, nota-se que essas mudanças de mercado
necessitam de uma resposta rápida para um melhor
atendimento ao cliente. Neste contexto, o layout celular vem tornando- se uma das principais soluções
empregadas (TRINTIN e SELITTO, 2012).

O processo de transformação de um sistema de
produção qualquer, para um sistema de manufatura
celular, compreende as seguintes etapas (YAUCH;
STEUDEL, 2002):

Idealmente, para que os princípios enxutos sejam
alcançados em sua plenitude, as células produtivas
devem ser projetadas de maneira a atender os requisitos da filosofia enxuta, envolvendo decisões sobre
a forma como os recursos devem ser dispostos e
como distribuir os centros de trabalho para facilitar a
movimentação de pessoas e materiais (SPRICIGO,
2014).

Uma célula de manufatura é constituída por duas
ou mais estações de trabalho em um só local, que
são capazes de fabricar todo um produto ou de executar por completo uma etapa de sua fabricação
(SIQUEIRA, 2009).
No arranjo físico de uma célula, operações e processos são agrupados de acordo com a sequência
de produção de uma determinada família de produtos (CONTADOR, 1995; BLACK, 1998). Através
da mudança de um layout funcional para um leiaute celular atua-se diretamente no Lead time de um
produto, devido à redução dos lotes de fabricação
e de transferência.
O Lead time é fator diferencial no custeio de um
processo de manufatura. Sua redução resulta em
menores custos de operação e agrega benefícios ao
consumidor. Movimentações de materiais por meio
de operações mais rápidas resultam em um sistema
mais enxuto e produtivo. A redução do Lead time
proporciona aproximação entre requisitos do cliente
e resposta da empresa, resultando em fidelidade
de clientes e em menor complexidade gerencial. O
tempo ganho é um investimento na satisfação do
consumidor e na redução dos custos da manufatura
(SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2002). Outra
vantagem do layout celular é que nesta configuração pode-se trabalhar com um número variável de
pessoas proporcionalmente a variação de demanda
(SHINGO, 1995 apud GONÇALVES e OLIVEIRA,
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Um bom projeto de célula visa à redução dos estoques intermediários, fluxo unitário de peças (ou o
mais próximo disso), melhor aproveitamento da mão
de obra (multifuncionalidade) e redução de espaço
físico (BLACK, 1998).

1) formação: refere-se à criação conceitual das
células;
2) desenho da célula: refere-se à determinação
dos parâmetros operacionais da célula;
3) implementação: refere-se ao processo de executar as sugestões recebidas durante o processo
de formação de células;
4 operação: refere-se ao funcionamento diário
das células.
Geralmente a mudança do arranjo físico é custosa
tanto financeiramente quanto em relação ao tempo despedido para realizá-la. E mais, isso acarreta
mudanças que podem desencadear em perdas na
produtividade.

2.3 DESENVOLVIMENTO DE MOCKUPS
Segundo Almeida e Kuwahara (2018), mock-ups são
modelos físicos que imitam o produto final, geralmente em escala natural, servindo para um estudo
posterior à volumetria com a finalidade de estudos
ergonômicos e testes de simulação.
De acordo com Macarrão Jr (2004) mockups são
modelos construídos em tamanho real usando simulações de produtos e postos de trabalho. O material e o processo empregados na fabricação de
um mockup são justificados pela sua necessidade.
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Como um mockup é utilizado na maioria das vezes
nas fases iniciais de um projeto, seu objetivo é estar
pronto o mais rápido possível a fim agilizar o trabalho do projetista, que ao ver seu projeto, poderá
identificar potenciais melhorias e corrigir erros não
detectados no desenho. Por este motivo, não se
espera que um mockup seja bonito ou preciosamente acabado, com pintura ou outro acabamento,
salvo quando um acabamento superficial específico
seja solicitado, a fim de atender às necessidades do
usuário do mockup. Isso tornaria seu processo de
fabricação muito moroso e poderia fazer o projetista
parar para esperar que o mockup fique pronto, para
então continuar seu trabalho. Neste caso, o mockup
não estaria executando a sua função.
Podem ser confeccionados em papelão, madeira,
metal leve ou tubos plásticos. É uma maneira simples de envolver os trabalhadores e de conseguir resultados bem detalhados. Através do mockup podem
ser descobertos detalhes que seriam dispendiosos
de alteração posterior no projeto. É um método de
fácil visualização e baixo custo que pode substituir
programas computacionais por ambientes em 3 dimensões. São também frequentemente aplicados
a estudos ergonômicos e de segurança aos seus
operadores (Gerszewski, Scalice e Martins, 2009).
De acordo com Macarrão Jr (2004) a aplicação de
mockups não deve ficar restrita ao produto. Pode
também ser aplicada ao processo de fabricação. A
figura 1 mostra um mockup de uma pinça de solda
a ponto construído em papelão, a fim de analisar o
seu manuseio perante o produto, verificando assim
o seu acesso às regiões onde serão aplicados os
pontos de solda na carroceria.
Figura 1. Mockup em papelão de uma pinça de solda

Fonte: Macarrão Jr (2004)

Os mockups podem ser físicos ou virtuais. Segundo
Maropoulos et al (2011) apud Spricigo (2014), mockup virtuais são uma ferramenta de colaboração
nos projetos da indústria de transformação, em torno
do qual diferentes equipes de engenharia trabalham
para verificar o produto ao longo de todo seu ciclo
de vida. Song e Chung (2009) apud Spricigo (2014)
comentam que vários sistemas CAD são usados

para projetar produtos complexos em um ambiente
de design colaborativo. Desencontros e interferências devido a falhas dos designers e uso de vários
sistemas CAD ocorrem. Para remover e compensar
tais dificuldades no processo de design, mockups
físicos têm sido utilizados.
Zwaanenburg (2002) apud Macarrão Jr (2004) argumenta que deve haver integração entre testes
com protótipos físicos e virtuais. Isso significa que o
resultado obtido com testes virtuais deve ser utilizado na etapa subsequente do teste físico. Da mesma
forma, o resultado físico alimentará o teste virtual da
terceira etapa, e assim sucessivamente.
Almeida e Kuwahara (2018), no artigo intitulado
“Proposta de Base Pré-Fabricada Adaptável Para
Mockups Automotivos”, concluem que a modelagem automotiva manual provavelmente não se tornará obsoleta integralmente, pois ainda não existe
tecnologia disponível que confira ao mockup virtual
quaisquer aspectos táteis. Consequentemente, a
visualização da ideia só se faz completa quando há
interação entre projetista e superfície.

METODOLÓGI3.PROCEDIMENTOS
COS

A pesquisa apresentada neste trabalho utiliza uma
abordagem qualitativa exploratória, com o propósito
de verificar a eficiência de certa atividade. Segundo
Miguel (2012), o foco deste tipo de pesquisa é observar sob qual ponto de vista o evento está sendo
analisado. Desta forma, este estudo é considerado
qualitativo, e busca apresentar a percepção inicial
de um problema pouco conhecido. O procedimento
de pesquisa adotado aqui é um estudo de caso,
uma vez que o caso se limita a uma empresa em
específico. De acordo com Gil (1991), o estudo de
caso vem como uma base introdutória para o pesquisador, pois servirá como uma generalização e
compreensão para um trabalho futuro.
Os estudos foram desenvolvidos em uma empresa
fabricando de equipamentos agrícolas. Em virtude
do tamanho da empresa, foi definido uma área de
trabalho com a empresa foco do estudo e foi definida a linha de montagem final dos produtos, em
virtude de decisão própria da empresa e também
por ser notório a implantação de oportunidades de
melhorias nesta prospecção.
O trabalho inicial realizado foi um diagnóstico da
condição atual neste processo, no qual levou em
consideração as atividades de montagem, os elementos de trabalho e seus respectivos tempos de
ciclo. Foram contempladas todas as atividades de
montagem do produto, até a entrega para o departamento de armazenagem.
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A metodologia empregada no desenvolvimento do
sistema de produção seguiu o fluxo indicado por
Yauch e Steudel (2002) e é representado na Figura
2.

Figura 3. Fluxograma da elaboração dos Mockups

No transcorrer do supracitado processo, foram realizadas simulações do processo empregando mockups dos postos operacionais para a montagem
dos equipamentos. As simulações foram feitas em
tamanho real (em escala 1x1), utilizando-se de materiais disponíveis na fábrica de fácil modelagem,
tais como papelão, madeira e sucata (mesas e carrinhos velhos), com possibilidade de montagem dos
produtos para validar o trabalho padronizado proposto no próprio Mockup, a redução da movimentação, os aspectos ergonômicos e a validação da
produtividade projetada da nova linha de montagem.
Após a simulação, o processo de manufatura foi validado, possibilitando que a engenharia da empresa
possa dar sequência ao projeto e execução da nova
linha de montagem.
Figura 2. Metodologia de desenvolvimento de sistema
produtivo

Fonte: Autores (2019)

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados alcançados no transcorrer do
presente trabalho são enumerados na sequência, na
qual inicia-se com o diagnóstico da condição atual.
Na linha de montagem dos equipamentos agrícolas
escolhida pela empresa para a aplicação das simulações de processo (mockup), foi evidenciado um
total de 14 operadores trabalhando em linha, com
uma meta diária de 300 produtos em um turno.
A Figura 4 apresenta o GBO com todas as atividades executadas pelos 14 operadores distribuídos
nas linhas de pré-montagem e montagem final do
equipamento agrícola.

Fonte: Adaptado de Yauch e Steudel (2002)

A Figura 3 representa o fluxograma do desenvolvimento da simulação adotado, na qual todas as
atividades de montagem com seus tempos associados através de filmagens de todos os processos, a
quantidade de operadores e elementos de trabalho
atribuídos a cada um. Posteriormente foi elaborado
o Gráfico de Balanceamento de Operações (GBO).
No GBO, foi acrescentada uma linha com o takt time
para análise do balanceamento de atividades e a
sobra teórica de tempo das operações com relação
à demanda/meta diária de produção.

Figura 4. GBO - Gráfico de Balanceamento de Operações
X Takt time

Fonte: Autores (2019)

Foi desenvolvido o cálculo da eficiência do balanceamento, considerando o gargalo do processo como
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limitante da capacidade produtiva da linha, utilizando
a relação do somatório dos tempos de ciclo, dividido pelo produto do número de operadores pelo
takt time. Desta forma, a eficiência calculada foi de
46%. A Figura 5 representa o layout das linhas de
pré-montagem e montagem final com a distribuição
dos 14 operadores, bem como a movimentação dos
principais componentes do equipamento agrícola
pelo processo.

Figura 6. Operador pegando kit pré-montado no pallet

Nas linhas de pré-montagem e montagem foram
evidenciadas muitas atividades que não agregam
valor à montagem do produto. Os operadores utilizavam grande parte do tempo disponível movimentando os componentes dos pallets para as mesas
e vice-versa.
A soma de todos os tempos de operação sem a
diferenciação de agregação ou não de valor, totalizou 998 segundos por produto. Este tempo, dividido
pelo Takt time da família de produtos, calculado em
aproximadamente 105 segundos, gera uma necessidade teórica de 9,5 operadores. Na situação atual
não foram evidenciados princípios de fluxo contínuo
na montagem dos produtos. As diferenças de velocidades de produção de cada posto, evidenciadas
pelo GBO da situação atual, causam a formação
de estoques entre operações, com excesso de manuseio. As constantes movimentações para pega,
transporte e transferência dos componentes, desperdiçavam não só tempo operacional, mas também
prejudicavam os operadores, que não desfrutavam
de um posto de trabalho que seguisse os princípios
ergonômicos, conforme a Figura 6.
Figura 5. Layout da linha de montagem com evidenciação
da movimentação dos principais componentes do
equipamento agrícola

Fonte: Autores (2019)

Nota-se na Figura 6 um operador realizando uma
atividade de pegar o kit pré-montado no pallet, porém com um desconforto ergonômico. O ângulo da
coluna do operador está próximo a 87º, o que representa um risco de lesão e desconforto muscular.
Para a execução do trabalho, primeiramente foram
analisados todos os elementos de trabalho e tempos
associados para a compreensão e diferenciação das
atividades entre agregação e não agregação de valor
nos 14 postos de trabalho.
Foi então esboçado o novo desenho da célula de
montagem, mais produtiva, que ocupa menos área
e mais segura, sob os aspectos ergonômicos conforme mostra a Figura 7.
Figura 7. Proposta de Layout com base no processo
validade pelo mockup

Fonte: Autores (2019)
Fonte: Autores (2019)

A movimentação da proposta validada é diminuída

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

123

quando os materiais são separados em quantidades
menores e abastecidos nos flow racks da célula de
manufatura projetada.
A construção do Mockup aconteceu com base na
distribuição dos elementos de trabalho para cada
posto operacional.
As regras para a montagem do mockup que foram:
• Montagem do mockup em escala 1x1;
• Utilizar materiais de fácil modelagem – papelão,
plástico, sucata, etc;

Nesta nova configuração, foi elaborado novo GBO,
no qual foram desconsiderados os tempos de não
agregação de valor evidenciados. A redução ou eliminação dos tempos de não agregação de valor
entraram como meta da nova linha de montagem
simulada pelo mockup.
A Figura 9 mostra o balanceamento proposto para
7 operadores.
Figura 9. GBO Proposto para 7 operadores

• Eliminar movimentação – componentes precisam chegar na mão nos operadores
• Não buscar a perfeição – fazer de modo simples.
A Figura 8 retrata parte das atividades de montagem do mockup com os materiais disponíveis na
empresa, bem como a simulação de montagem de
alguns produtos.
Figura 8. Construção do Mockup e Simulação da
Montagem do Produto

Fonte: Autores (2019)

Todas as atividades propostas, sem os desperdícios,
ficaram abaixo da linha do takt time com uma folga
mínima de 5% (linha 95% do takt), esta aplicada
para absorver possíveis variações no processo.
Na comparação destas melhorias, nota-se o comparativo da necessidade de operadores na célula
de montagem, conforme Figura 10.
Figura 10 . Fluxograma da elaboração dos Mockups

Fonte: Autores (2019)

Após a montagem do mockup e simulação dos processos de manufatura dos equipamentos agrícolas, pequenas correções foram necessárias até a
validação dos processos de acordo com o tempo
meta para cada posto. Aspectos ergonômicos foram considerados para a entrega de um processo
produtivo e seguro.
A meta de minimizar ou eliminar os tempos de não
agregação de valor gerou uma proposta com tempo
total de operação de 650 segundos, que divididos
pelo takt da linha demonstrou uma necessidade teórica de 6,16 operadores. Com base nesta necessidade, foi montada uma proposta de balanceamento
de atividades para 7 operadores. Esta proposta foi
simulada através do mockup na linha de montagem.
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Fonte: Autores (2019)

Com o mockup foi possível realizar a simulação e
validar a proposta de balanceamento de operações.
Pequenos ajustes precisaram ser feitos com a transferência de elementos de trabalho de um posto para
o outro para garantir o tempo meta de 95% do takt
time. O mockup, da forma como foi montado, conseguiu validar todos os tempos, eliminar as atividades
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de não agregação de valor e reduzir drasticamente o
risco ergonômico dos postos de trabalho. A redução
da necessidade de mão de obra, mantendo a mesma produtividade, resulta em um processo 100%
mais produtivo.

5.CONCLUSÃO

Por meio da pesquisa e do estudo de caso
apresentado, foi possível verificar que as simulações
de processos (mockups) são uma forma eficaz de se
validar processos de manufatura antes mesmo de
serem implantados. A técnica aplicada é capaz de simular os processos em escala 1x1, dando uma visão
clara dos possíveis problemas que podem ocorrer
em um processo de manufatura.
Esta visão possibilita que o trabalho padronizado
proposto possa ser revisado e adequado antes
mesmo que os postos de trabalho sejam alterados,
tornando o projeto da célula / linha de manufatura
mais assertivo e seguro, além de reduzir drasticamente os custos.
Nota-se a possibilidade de redução do quadro de
operadores na linha, chegando a uma redução de
100% em relação ao número inicial, empregando o
pensamento sistêmico e as ferramentas de trabalho
padronizado e célula de montagem.
Para estudos futuros, sugere-se a estruturação de
grupos de trabalho multifuncionais para as atividades de simulação, incluindo no grupo um especialista capaz de realizar as análises ergonômicas dos
postos de trabalho. A presença deste profissional
pode aumentar a assertividade da simulação incluindo uma visão respaldada na ergonomia.
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CAPÍTULO

14

DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO PARA IMPRESSÃO
3D MULTIMATERIAL UTILIZANDO UM MÓDULO EXTRUSOR
DUPLO PARA IMPRESSÕES PESSOAIS
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O tema deste estudo envolve a tecnologia de impressão 3D. Apesar
do tão apregoado crescimento e atualidade desta tecnologia, o
que não deve ser totalmente refutado, a impressão 3D com seu
respectivo estágio de desenvolvimento tecnológico, já estava
presente desde o ano de 1984, quando Charles Hull inventou
o processo de estereolitografia. A problemática reside no fato de
buscar impressão que permita imprimir com materiais diferentes, em
impressoras pessoais. Assim, o objetivo deste estudo é projetar e
desenvolver um sistema de extrusão para impressoras 3D, baseadas
em tecnologia FDM, com baixo custo e com capacidade de trabalhar
com dois materiais diferentes simultaneamente. A pesquisa tem
natureza exploratória e foi desenvolvida pelo método experimental
com análises de laboratório. No contexto foi levado em conta que o
principal componente de uma impressora 3D é o seu módulo extrusor,
verificou-se que grande parte das impressoras pessoais ainda
utilizam módulos extrusores capazes de trabalhar com apenas um
material por vez. Nesse sentido, o resultado deste projeto consistiu
no desenvolvimento de um módulo extrusor capaz de trabalhar com
dois materiais diferentes, expandindo a capacidade da maioria das
impressoras vendidas para uso pessoal.

Palavras-chave: Impressão 3D; Placas de Circuito; Módulo Extrusor.
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1.

INTRODUÇÃO

Apesar do apregoado crescimento e atualidade da tecnologia de impressão 3D nos últimos
anos, essa tecnologia já estava presente desde
1984, quando Charles Hull inventou o processo
de estereolitografia (Marquardt & Zheng, 2018). A
concepção de manufatura aditiva, processo de manufatura que adiciona matéria prima sobre matéria
prima, para criar objetos a partir de modelos 3D,
essa normalmente trabalhando camada por camada
do objeto, conforme vista em ASTM (2010), já existia
desde o ano de 1860, entende-se que a tecnologia
desenvolvida por Hull, é a que mais se aproxima
da impressão 3D, da forma como ela é conhecida
atualmente, sendo, portanto, “conhecida como a tecnologia precursora da impressão 3D” (Marquardt &
Zheng, 2108, p. 8).
O processo criado por Hull “consiste em curar uma
resina com raios UV em pontos específicos para
a criação do objeto final, utilizando um laser e um
jogo de espelhos para movimentação dos raios e
desenho da camada” (Jacobs, 1992, p. 34). Esse
processo ficou conhecido como SLA (stereolithography), sendo utilizado ainda hoje para impressão
em 3D de modelos (Figura 1).
Apesar de ser considerada a tecnologia precursora da impressão 3D, o modelo SLA não é o mais
comum para impressões de uso pessoal, cedendo
espaço nesse campo, por exemplo, para o estilo ou
tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling). Este
estilo também foi criado na década de 1980, por
Scott Crump. Essa tecnologia começou sua escalada para uma utilização mais ampla em 2004, quando
a primeira impressora de código aberto chegou ao
mercado, por meio da comunidade RepRap, conforme afirma Dormehl (2018).
Figura 1 - Impressora com tecnologia SLA

Fonte: (Alexandrea, 2017)

As impressoras de tecnologia FDM funcionam adicionando plástico, camada após camada a uma
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peça, modelando-a até se chegar ao formato final.
Diferentemente da tecnologia SLA, a FDM utiliza
um filamento sólido em formato de fio para fazer
as impressões, fato esse que também auxiliou na
popularização da tecnologia, uma vez que estes
plásticos não são tóxicos e são muito mais simples
de se trabalhar e armazenar.
Em 2009 chegam no mercado kits do it yourself
(DIY), ver Figura 2, com os componentes da impressora prontos para o usuário montar. Com essa
tecnologia tão aberta para o público, rapidamente
comunidades com milhares de participantes se formaram, para discutir impressão 3D e como melhorar, acelerar e principalmente reduzir o custo deste
processo (um exemplo é a comunidade 3D printing,
que funciona dentro do fórum Reddit, que hoje possui 222 mil usuários). Para Nagano (2011), essas
comunidades foram as principais responsáveis pelo
crescimento tão rápido da tecnologia FDM para o
mercado, já que através do compartilhamento de
informações, soluções e invenções, novas tecnologias conseguiam atingir o público com uma rapidez
impressionante.
Figura 2 - Impressora RepRap com tecnologia FDM

Fonte: (Nagano, 2011)

Um desses avanços na tecnologia FDM foi a expansão dos tipos de materiais que é possível se utilizar
com essas impressoras. No início, funcionavam apenas com os plásticos ABS e PLA (ácido poliático),
hoje já contam com tecnologias de filamentos de
plásticos condutivos, solúveis e flexíveis, além de
se trabalhar também com filamentos a base de fibra
de carbono ou PET (Wishbox, 2016).
Para Brian (2016), com a combinação de materiais
para a impressão, é possível verificar resultados ainda mais complexos e abrangentes em comparação
com a impressão em um único material, por exemplo: combinando um plástico que irá servir como
estrutura e um plástico solúvel, é possível ampliar
ainda mais a complexidade da geometria impressa
e acabamento superficial da peça final, permitindo
a criação de peças que antes não seriam possíveis,
como mostra a Figura 3.
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Para a combinação de matérias primas em uma única peça, é necessária a modificação do extrusor
(parte da impressora onde o filamento é aquecido
e tem seu diâmetro reduzido) para que ele trabalhe
com dois bocais simultaneamente, permitindo assim
que cada um dos bocais trabalhe com um material
independente do outro (Joel, 2017).
Diante desse contexto, o trabalho aqui apresentado
possui como sua principal vantagem o desenvolvimento de um módulo extrusor com a capacidade de
ampliar a versatilidade de impressoras 3D pessoais.
Esse método é capaz de permitir a impressão de
dois materiais diferentes simultaneamente, permitindo o usuário utilizar, por exemplo, uma combinação
de um material estrutural e um material solúvel para
servir de suporte para conseguir geometrias extremamente complexas as quais não eram possíveis
sem esta tecnologia.

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico estão descritos os principais conceitos que envolvem o trabalho, visando dar maior
consistência a compreensão dos temas trabalhados.

2.1 EXTRUSÃO
A impressão em 3D para módulos FDM abarca o
princípio de um processo de fabricação amplamente
utilizado: a extrusão. O polímero é processado sob
ação da temperatura de trabalho que se encontra na
temperatura de fusão do material, conforme Figura
4, em Lira (2017), ou seja, o polímero atinge um
ponto igual ou maior que sua temperatura de fusão
antes de passar pelo processo, já que, para ação
final do processo, é necessário que o mesmo não
esteja mais no seu estado sólido.
Figura 4 – Equação de Fusão

Figura 3 - Geometria impressa em impressora FDM
utilizando a combinação de um plástico estrutural (preto)
e um plástico solúvel (branco) antes e depois do uso do
solvente

Fonte: Lira (2017)

A extrusão é um dos processos mais utilizados
quando se fala de termoplásticos - polímeros com
a capacidade de amolecer ou até se liquefazer sob
temperaturas elevadas e se enrijecem novamente
quando resfriados, conforme Callister & Rethwisch
(2012), e também é a base para diversos outros
processos de polímeros (Lira, 2017).
Fonte: Brian (2016)

Assim, o objetivo deste estudo é projetar e desenvolver um sistema de extrusão para impressoras
3D, baseadas em tecnologia FDM, com baixo custo
e com capacidade de trabalhar com dois materiais
diferentes simultaneamente e imprimir uma placa
de circuito.
A pesquisa tem natureza exploratória no sentido de
desvendar aspectos de um fenômeno ainda pouco
conhecido, conforme afirma Boaventura (2004). Os
caminhos seguidos contiveram duas orientações: a)
projetar um sistema capaz de manter temperaturas
altas apenas em pontos específicos para permitir o
uso de plástico na estrutura do extrusor e o funcionamento correto dos bicos de extrusão e; b) integrar
um novo motor extrusor no firmware da placa de
controle MKS Gen para permitir que o sistema reconheça dois extrusores separados e faça-os atuar
no momento e lugar pré-determinado com margens
de erro de apenas 0,1 mm.

Na Figura 5 constam todos os componentes de uma
máquina de extrusão e o detalhamento do funcionamento do sistema, demonstrando a semelhança
entre o processo de extrusão e o processo de impressão FDM.
Figura 5 – Componentes de uma máquina de extrusão.

Fonte: (Lira, 2017)
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Nesse processo, o polímero é inserido no sistema
pelo tubo de alimentação (K) em formato de pellet
e logo se encontra com o parafuso (A) que está
sendo rotacionado pelo conjunto motor elétrico +
caixa de redução (I, H e B). O polímero, então, é
impulsionado por todo o comprimento do cilindro
(C) pelo parafuso e, durante este percurso, passa
pelas mantas de aquecimento (D) e pela fase de
aumento do diâmetro do parafuso, com objetivo de
aumentar a pressão dentro do sistema e fazer com
que o polímero atinja a sua temperatura de trabalho (Ttrabalho). Ao final do parafuso, é acoplada na
máquina, uma ferramenta denominada de matriz
(destaque na Figura 5) a qual dá a forma desejada
ao polímero Lira (2017).

de desenho. Nela utiliza-se um software de CAD
(Computer aided design) para modelar a peça a ser
impressa, considerando todos os requisitos definidos
na fase anterior e todas as limitações do processo
de impressão. Depois de garantir o atendimento dos
requerimentos, é necessário exportar o modelo 3D
para o formato .stl, o qual deve ser importado em
um software de fatiamento.
Figura 7 - Fluxograma de impressão

O módulo extrusor das impressoras com tecnologia
FDM funcionam de maneira muito semelhantes, porém podem conter também algumas diferenças. Na
Figura 6 objetiva-se verificar como é feito o processo
de extrusão em uma máquina com tecnologia FDM.
Figura 6 - Processo de extrusão em impressoras FDM

Fonte: Adaptado pelos Autores (2019)

Fonte: (JON, 2016)

O filamento polimérico (A) é inserido no sistema e
empurrado pelo motor de passo (B) para o hot-end
- parte da estrutura do módulo que é aquecida pela
resistência (D) - com auxílio de um rolamento (C),
que pressiona o filamento na engrenagem conectada ao motor. Neste ponto, o filamento alcança sua
temperatura de trabalho (T_trabalho) e em seguida
é pressionado por uma redução de diâmetro no bico
(E). O movimento de todo este módulo gera então
as camadas da peça final (F), conforme afirma Jon
(2016).

2.2 O FLUXO DA IMPRESSÃO 3D EM
MÁQUINAS COM TECNOLOGIA FDM
Na Figura 7 objetiva-se o fluxograma do processo
de impressão, desde a concepção da ideia até a
impressão em si. Em seguida, os principais passos
desse processo serão explicados e exemplificados
para melhor entendimento.
O processo inicia-se com a definição dos requisitos
da peça impressa e leva em consideração a função
e usabilidade da peça, para depois passar para fase
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O software apontado é o responsável por gerar o
código G – linguagem de programação que utiliza
comandos para guiar a movimentação nos eixos X,
Y e Z. Para gerar este código, é necessário definir
todas as variáveis de impressão como velocidade,
resolução e preenchimento da peça, para somente
depois utilizar o software para sua criação.
Com o código gerado, torna-se necessário analisá-lo
no intuito de prevenir erros. Deve-se levar em consideração todas as limitações da impressora, para
conseguir prever possíveis erros e corrigi-los antes
da impressão. Por fim, se tudo estiver de acordo
com o que foi planejado, deve se exportar este código para o formato .gcode e utilizá-lo para impressão.
A seguir estão descritos alguns tópicos, com os principais passos do fluxograma, os quais estão exemplificados, contextualizados para este trabalho, com
mais detalhes:
a) Variáveis de Impressão
Os principais fatores que definem o resultado de
uma impressão são chamados de variáveis de impressão. Essas são números definidos pelo usuário,
capazes de indicar as capacidades da impressora
a ser usada, a qualidade de impressão desejada, a
velocidade que a peça será impressa e informações
sobre a matéria-prima utilizada. A seguir, as princi-
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pais variáveis de impressão são detalhadas.
I) Altura de camada (Layer height): essa é a definição de quantas camadas a sua peça terá. Definido
pela altura total da peça dividido pela altura da camada, quanto menor for esta configuração, mais
detalhes e melhor será o acabamento da peça, mas
o tempo de impressão também aumentará, ver Cain
(2018).

A impressora 3D trabalha de forma que a camada
de baixo sustente a camada de cima e assim sucessivamente.
Figura 9 - Peça impressa com suportes e seu resultado

II) Perímetros (Perimeters): define a quantidade de
perímetros que será impressa na sua peça, independente da configuração de preenchimento, como
mostra a Figura 8. Implica na resistência mecânica
e no acabamento da peça, conforme Cain (2018).
III) Preenchimento (Infill): para economizar material
e tempo de impressão, é possível diminuir a quantidade de material que é depositado no interior da
peça, como mostrado na Figura 8. Diminuir esta configuração resulta em uma impressão mais rápida e
com menos material gasto, perdendo em resistência
mecânica e peso, ver Cain (2018).
Figura 8 - Diferença entre configurações

Fonte: (Monnerat, 2012)

Então, caso a camada acima não tenha um apoio,
será essencial a existência dos suportes. Esses servem para dar sustentação a camada necessitada
e serão descartados ao final da impressão, como
mostrado na Figura 9. Portanto, os materiais a serem utilizados são de suma importância.

2.3 A NECESSÁRIA COMPOSIÇÃO DOS
MATERIAIS
Fonte: (Cain, 2018)

b) Variáveis Físicas
A temperatura depende do filamento usado e tem
influência direta na qualidade da peça impressa. O
bico extrusor deve se encontrar quente o suficiente,
para que o material escolhido se funda e frio o suficiente para que durante a impressão se solidifique
e ganhe resistência. Além do bico, a mesa também
deve ser aquecida para facilitar a fixação da peça
na mesma e evitar contrações drásticas graças a
diferença de temperatura (Azevedo, 2013).

A qualidade e características do material utilizado,
torna-se vital para o processo. O material utilizado
na impressão 3D em FDM necessita ser um termoplástico com baixa temperatura de fusão e baixa
contração térmica. Os materiais mais utilizados na
indústria 3D são PLA, ABS e PET, podendo se afirmar nessa ordem. O Quadro 1 procura demonstrar
uma comparação entre estes, conforme sinalizado
por (3DALT, 2018).

Em um sistema de impressão em FDM são necessários coolers no extrusor da impressora posicionados
de modo a exercerem a função de esfriar tanto o
conjunto de extrusão quanto a peça para garantir que as camadas se fundam de maneira correta.
Azevedo (2003, p.7) afirma que “a falta de ventilação adequada no sistema de extrusão pode gerar
entupimento do bico graças a dilatação do filamento
dentro do sistema do extrusor”.
c) Limitações

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

131

Quadro 1 - Comparação entre PLA, ABS e PETG

Fonte: Adaptado de Cardoso (2018)
É importante ressaltar que as observações feitas sobre os materiais, devem ser relativizadas no tempo
e espaço. Com o avanço da tecnologia de hardware
para impressão 3D, novos materiais próprios para
impressão começam a ganhar o mercado e os estudos nessa área se tornam cada vez mais comuns,
resultando em uma variedade de novos materiais e
novas técnicas de impressão, como afirmam Kietzmann, Leyland Pitt, & Berthon (2014).

2.4 ENGENHARIA ASSISTIDA POR COMPUTADOR
O termo Engenharia Assistida por Computador
(CAE), apresenta-se como uma ferramenta de auxílio ao desenvolvimento de projeto para a engenharia.
Essa ferramenta permite realizar análises (estática,
fluídos, dinâmicas etc.), com o objetivo de identificar
possíveis falhas no design, sem a necessidade de
um protótipo físico, ver ESSS (2014).
O método dos elementos finitos (MEF), tem sido o
método de análise predominante nos softwares de
análise assistida por computador. O método consiste em determinar estados de tensão e deformação de um sólido com base em ações exteriores
(Azevedo, 2003). É importante destacar que para
se chegar aos resultados desejados, este método
gera um agrupamento de pequenos elementos com
dimensões conhecidas e parametrizados pelo usuário. Este conjunto é chamado de Malha e tem sido
a base para toda análise em MEF, conforme afirma
Tavares (1998). Esse autor, afirma ainda que a união
de cada elemento da malha é chamada de nó, e o
método utiliza os dados fornecidos pelo usuário para
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calcular seu deslocamento e, por meio de funções
de interpolação, chegar ao resultado desejado do
estudo.

3.METODOLOGIA

A pesquisa tem natureza exploratória no sentido de desvendar aspectos de um fenômeno ainda pouco conhecido, conforme afirma Boaventura
(2004). Os caminhos seguidos contiveram duas
orientações: a) projetar um sistema capaz de manter
temperaturas altas apenas em pontos específicos
para permitir o uso de plástico na estrutura do extrusor e o funcionamento correto dos bicos de extrusão
e; b) integrar um novo motor extrusor no firmware
da placa de controle MKS Gen para permitir que
o sistema reconheça dois extrusores separados e
faça-os atuar no momento e lugar pré-determinado
com margens de erro de apenas 0,1 mm.
Para tanto foram utilizadas três etapas: a) etapa
conceitual, a qual deu sustentação científica ao trabalho; b) etapa técnica e documental, na qual foram
consultados documentos técnicos publicados, visando ancorar o estudo sobre normas e parâmetros
técnicos e; c) etapa empírica, a qual se destinou a
fazer os testes e as experimentações.
Na etapa técnica e empírica, foram definidos os requisitos para a funcionalidade do projeto e depois
desenhado o primeiro esboço do módulo. Este esboço passou por diversas análises em Engenharia
Assistida por Computador (CAE), sendo que com os
resultados obtidos, diversas adaptações e modificações foram realizadas, para a estrutura se adequar
aos requisitos desejados.
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Com o projeto final validado virtualmente, a estrutura
foi impressa e o módulo foi montado para ser adaptado a impressora. Algumas modificações foram feitas para que a impressora conseguisse suportar o
uso de dois motores extrusores. Depois de feitas
as adaptações necessárias, o projeto foi calibrado
e testado sucessivamente para garantir que estava
funcionando adequadamente, cumprindo os seguintes diversos protocolos.

3.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto consiste no desenvolvimento de um módulo extrusor, capaz de utilizar dois bicos de impressão, com objetivo final de uma impressora capaz
de imprimir peças maciças com dois materiais diferentes, permitindo a impressora a fabricação de
peças utilizando matérias especiais. Dentro desse
protocolo, foram superadas as seguintes etapas:

i. 3D MakerBot Replicator 2X
ii. Cliever CL2 Pro
iii. Prusa MMU 2.0
iv. Ultimaker S5
Este estudo resultou no primeiro esboço do módulo
que foi utilizado para rodar diversas simulações em
CAE, até chegar a um resultado satisfatório. Desta
fase saiu também a definição dos trocadores de calor a serem utilizados: foi definido o modelo E3D V6
(Figura 10) por ser eficiente, ter baixo custo e pela
facilidade em encontrar no mercado.
Figura 10 - Modelo de trocador de calor E3D V6

a) Requisitos
Utilizando como base o estudo bibliográfico anteriormente apresentado, foi definida uma lista de
requisitos, para os quais o projeto deverá atender.
No Quadro 1 são apresentadas as diferentes propriedades para materiais diversos. Isso deve ser
levado em consideração quando se fala do projeto,
transformando-se em um requisito: cada bico deve
operar com diferentes temperaturas e velocidades
de extrusão.
Assim, em se tratando de um processo de manufatura, este deve atender a tolerâncias nas medidas
da peça final. Para essa definição foram analisadas
impressoras já existentes como a Prusa MMU 2.0
e 3D MakerBot Replicator 2X. Neste particular é
necessária uma precisão nas dimensões e na resolução da impressão de 100 mícron.
Para garantir uma fácil manutenção e usabilidade, o
módulo deve ser facilmente montado e desmontado
e atender os padrões apresentados no mercado,
portanto, apenas parafusos M3 cabeça Allen devem
ser utilizados, além de possuir uma estrutura totalmente impressa em 3D. Considerando o objetivo do
trabalho como um módulo para adicionar versatilidade a impressoras, este deve funcionar em pelo
menos dois modelos de impressoras diferentes.
b) Soluções
A principal base para o desenvolvimento da tecnologia foi o estudo de soluções já existentes no
mercado. Impressoras que já utilizam este artifício
foram estudadas e dissecadas, no sentido de prover a fundamentação necessária, para a solução
desenvolvida. Um exemplo disso, são as impressoras que já trabalham com extrusores duplos, as
quais podem ser citados:

Fonte: Adaptado pelos Autores (2019)

As primeiras modificações do modelo foram pensadas em como viabilizar a impressão e montagem do
conjunto estrutura e extrusor, sendo que para isso
foi necessário dividir sua estrutura em três partes e
abrir cavidades internas no modelo para inserção
de porcas, as quais foram utilizadas para fixar as
três partes.

3.2 ANÁLISES ASSISTIDAS POR COMPUTADOR (CAE)
O projeto do módulo extrusor foi validado virtualmente, por meio de análises que utilizou o método
de elementos finitos. Para ser considerado viável,
o projeto precisava atingir os seguintes requisitos:
a) Sustentar seu próprio peso mais pressão (0,59
Kgf/cm², conforme Neoyama (2019.), exercida no
extrusor pelo motor de extrusão (Item B Figura 5);
b) usando como base a variável Tg (temperatura de
transição vítrea) para o PLA, conforme apresentada
no Quadro 1, foi definida uma temperatura máxima
de 80ºC, para os locais de contato entre o extrusor e
a estrutura plástica, após o equilíbrio térmico durante
o funcionamento da impressora; c) para análise estática de peso e pressão, foi utilizado o suplemento
Simulation do software SolidWorks, o qual permitiu a
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análise de esforços em um sólido, simulando condições reais de uso através do método de elementos
finitos.

Figura 12 - Resultado da simulação de fluxo em
condições normais de uso

Assim, como mostra a Figura 11, a análise final do
módulo foi concluída com sucesso, utilizando como
condições de contorno uma força de 50 N em cada
em cada bico do extrusor (força máxima alcançada
pelo motor de passo), tendo os rolamentos presos
com fixação total em sua parte interna e a gravidade também foi levada em consideração, obtendo
assim tensões máximas de 1,052 Mpa, contra uma
tensão de escoamento do PLA impresso em 3D de
24,8 Mpa (Quadro 1), resultando em um fator de
segurança de 23,57.
Figura 11 - Resultado da simulação a esquerda e condição
da malha a direita

Fonte: Adaptado Pelos Autores (2019)

Figura 13 - Resultado da simulação de fluxo em
condições de pior caso

Fonte: Adaptado Pelos Autores (2019)

Fonte: Adaptado Pelos Autores (2019)

As Figuras 12 e 13 mostram o resultado das análises
na peça final. Em condições normais de uso (bico
a 200ºC e capacidade completa dos coolers) e em
condição de pior caso (bico a 250ºC e apenas metade da capacidade dos coolers), respectivamente.
Assim, com o resultado de todas as análises, foi possível validar o projeto e iniciar etapa de fabricação.

Fonte: Adaptado Pelos Autores (2019)

Para análises térmicas foi utilizado o suplemento Flow Simulation do software SolidWorks. Esse
permite análises de fluxo de fluídos e transmissões
de calor em modelos 3D, incluindo montagens de
diversas peças. Com objetivo de diminuir o custo
computacional da análise, a montagem do sistema
foi reduzida apenas para as partes críticas da análise e como condições de contorno, foi definida a
temperatura ambiente de 25ºC, tendo um cooler com
capacidade de fluxo de 1,9 pés³/min (Sunon, 2018)
e pressão atmosférica de 1 atm.
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Figura 14 - Vista frontal explodida da montagem do
módulo extrusor.

Como definido nos requisitos do projeto, as três partes que compõem a estrutura do módulo extrusor
serão impressas em 3D usando o polímero PLA.
Como parâmetros de impressão foi utilizada uma
resolução de 100 mícron, 25% de preenchimento
interno e não foi necessária a utilização de suportes
para a impressão.

3.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INTEGRAÇÃO
De forma simples, logo após a aquisição dos materiais necessários, o módulo extrusor foi montado
(Figura 17).
Fonte: Adaptado Pelos Autores (2019)

Figura 17 - Módulo extrusor montado Fonte

Figura 15 - Vistas isométrica (esquerda) e lateral direita
(direita) da estrutura do módulo extrusor explodida.

Fonte: Adaptado Pelos Autores (2019)
Fonte: Adaptado Pelos Autores (2019)

Figura 16 - Vista isométrica da montagem final do
módulo extrusor.

Já para a integração do módulo extrusor foi utilizada
a impressora modelo A8 (MA8) da empresa Anet.
Como ela não utiliza 2 extrusores para impressão,
algumas modificações em hardware foram realizadas. A placa de controle da impressora selecionada não permite a adição de mais de um extrusor
na impressora, então a primeira modificação a ser
realizada na impressora foi a substituição da placa
controladora original, por uma MKS Gen V1.4, a qual
permite a adição do segundo extrusor.
Figura 18 - Impressora Anet modificada com o projeto

Fonte: Adaptado Pelos Autores (2019)

Como as análises e simulações, foi definido o projeto final com dois coolers. Fluxo de ar voltado para
dentro da estrutura, saídas de ar nos lados de cima
e de baixo da estrutura, interior com ranhuras internas para circulação de ar, corte da estrutura em
três partes para possibilitar a impressão e porcas no
interior da estrutura, para fixação das três partes e
dos dois coolers. As Figuras 14, 15 e 16 mostram
diversas vistas do projeto final do módulo extrusor.

Fonte: Adaptado Pelos Autores (2019)
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Originalmente a MA8 da Anet, utiliza o motor de
extrusão conectado diretamente ao extrusor. Nesse
sentido, foi necessária uma adaptação utilizando
o projeto do usuário “schlotzz” do site Thingsverse para utilização de motores separados do extrusor. Foram impressos 2 sistemas e adicionados à
estrutura da MA8 da Anet, permitindo o uso dos
dois motores. Como a altura entre o bico e a mesa
foi modificada, também foi necessário modificar o
sistema para acionamento do sensor fim de curso
do eixo Z da impressora, sendo necessário projetar
um pequeno adaptador para acoplar o sensor na
posição correta. A figura 18 é capaz de mostrar em
detalhes a montagem final, já com todas as modificações necessárias.

4.TESTES E RESULTADOS

Com todo o sistema montado na impressora,
foi iniciada a fase de testes e calibração utilizando
o novo sistema de extrusão. Durante o processo de
calibração, houve a necessidade de realizar alterações em algumas variáveis: a) Alinhamento dos
dois bicos no eixo Z – caso os bicos não estejam
perfeitamente alinhados, o bico que não está sendo
utilizado para impressão, pode acabar colidindo com
a peça sendo impressa pelo outro bico; b) Ajuste
da distância entre os bicos nos eixos X e Y –
a precisão da máquina está diretamente ligada a
correta dimensão entre essas diferenças, portanto,
o software de fatiamento deve ser alimentado com
as dimensões, de forma precisa e; c) Variáveis de
impressão – como toda a estrutura de funcionamento da MA8 da Anet foi modificada para o projeto,
houve a necessidade de rever todas as variáveis de
impressão novamente. Essas foram ajustadas com
sucessivos testes, usando o método de tentativa e
erro. A Figura 19 mostra a evolução da qualidade
de impressão e a precisão da máquina.
Figura 19 - Testes de impressão suscetíveis após
modificação de parâmetros.

análises feitas pelo método de Elementos Finitos,
atingindo uma temperatura máxima de 50ºC nas regiões controladas e resistindo sem problemas, aos
esforços gerados pelo uso, conforme era esperado.
Diante dessas etapas cumpridas pode-se concluir
com algumas observações.

5.CONCLUSÃO

Diante do contexto definido para o trabalho, de
enfrentar a problemática para encontrar o desenvolvimento de um módulo extrusor, que tivesse a capacidade de ampliar a versatilidade de impressoras 3D
pessoais, permitindo que esse método fosse capaz
de permitir a impressão de dois materiais diferentes
simultaneamente, permitindo o usuário utilizar, por
exemplo, uma combinação de um material estrutural
e um material solúvel para servir de suporte para
conseguir geometrias extremamente complexas as
quais não eram possíveis sem esta tecnologia, foi
estabelecido o objetivo de projetar e desenvolver um
sistema de extrusão para impressoras 3D, baseadas
em tecnologia FDM, com baixo custo e com capacidade de trabalhar com dois materiais diferentes
simultaneamente.
Assim, foi possível verificar que o projeto desenhado
apresentou o desenvolvimento completo de um extrusor para impressoras 3D FDM, com a capacidade
de imprimir 2 materiais diferentes simultaneamente.
Este processo adiciona versatilidade a impressoras comuns, permitindo-a imprimir peças complexas
sem a necessidade de montagens posteriores.
Os testes de impressão foram capazes de atingir
os requisitos do projeto, mas ainda existem melhorias que podem ser implementadas futuramente no
módulo. É observável nas impressões realizadas
que existe a dificuldade na impressão de pontes e
overhangs, e para solucionar isso será necessária a
adição de ventoinhas de refrigeração voltadas para
a peça a ser impressa, como explicado anteriormente. Também pode ser estudado a aplicação de
diferentes materiais para impressão, como plásticos
condutivos para a impressão de placas de circuito
e materiais solúveis para impressão de suportes.
Assim, fica estabelecido um ponto de partida, por
meio de uma leitura relativa feita em um tempo e espaço definidos. Dada a velocidade das tecnologias,
é possível que estudos futuros venham contribuir,
trazendo avanços significativos, porém fica registrada essa possibilidade real que aqui foi estabelecida.
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Em um mercado extremamente concorrido como o da Saúde
Suplementar, é de fundamental importância construir vantagens em
relação às empresas concorrentes. Na economia de escala, uma
forma de tornar-se competitivo é manter os preços de praticados em
um cluster inferior ao da concorrência. O presente estudo tem como
objetivo mostrar um procedimento simplificado para a determinação
dos custos assistenciais per capita e mostrar também a importância
do tamanho do grupo segurado para o carregamento técnico de
solvência, consequência direta da Lei dos Grandes Números,
primeiramente descrita por Jakob Bernoulli. Para tal fim utiliza-se
dados históricos, através da técnica de Simulação de Monte Carlo.
A pesquisa classifica-se metodologicamente como bibliográfica,
documental e de laboratório em ambiente de informática. Os dados
são reais e foram obtidos em uma operadora de saúde da cidade
de Fortaleza. Em termos práticos, este estudo colaborou com os
tomadores de decisão, atuantes na área da saúde suplementar,
no que diz respeito à determinação da parcela custo assistencial,
componente do preço a ser cobrado por um plano de saúde.

Palavras-chave: Planos de Saúde; Simulação de Monte Carlo; Cálculo Atuarial.
10.37885/200400168

1.INTRODUÇÃO

É visível a decadência do sistema público de
saúde no Brasil. Por problemas de ordens política e
econômica, a estrutura de assistência à saúde tornou-se muito precária. Os hospitais públicos estão
munidos de equipamentos com tecnologia defasada
e o quadro técnico do estado formado por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e outros profissionais
da saúde é insuficiente para atender de forma satisfatória as necessidades da população.

2.REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 SIMULAÇÃO

Diante deste quadro, as operadoras de saúde procuraram conquistar uma fatia de mercado cada vez
maior. Na busca da conquista de novos clientes, é
de fundamental importância construir-se vantagens
competitivas. Um dos itens que pode compor uma
vantagem competitiva é o preço dos planos de saúde ofertados pela operadora.

A palavra simulação refere-se a qualquer método
analítico cuja intenção seja imitar algum sistema
real, principalmente quando outras análises são matematicamente complexas. Entende-se por sistema
o conjunto de componentes que atuam e interagem
com o fim de alcançar determinado objetivo. O estudo de um sistema pode ser efetuado através de observações no sistema real ou a partir da elaboração
de um modelo que permita a sua compreensão e a
previsão de seu comportamento sob determinadas
condições (LUSTOSA; PONTE; DOMINAS, 2004,
p. 244). Pode-se compreender a classificação do
estudo de sistemas pela Figura 1.

Apesar do setor de saúde complementar ser essencialmente privado, o governo, exercendo o papel de protetor dos interesses dos cidadãos, criou
a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
com a Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000. O Artigo
3o dessa lei afirma que a ANS tem por finalidade
institucional promover a defesa do interesse público
na assistência suplementar à saúde, regulando as
operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores de serviços e consumidores,
contribuindo para o desenvolvimento das ações de
saúde no País.

A simulação, portanto, é uma técnica que permite
reproduzir o funcionamento de um sistema, com
o auxílio de um modelo, e gerar expectativas de
resultados. Os modelos, por sua vez, podem ser
físicos ou matemáticos. Os modelos matemáticos
representam, em termos lógicos e quantitativos, os
relacionamentos entre as variáveis. Quando for possível determinar os valores das variáveis, o modelo
tem solução analítica. Quando estes valores não
forem conhecidos, a solução deverá ser buscada
através de simulação (LUSTOSA; PONTES; DOMINAS, 2004).

No momento de definir qual preço deve ser adotado,
em um plano específico, as empresas devem analisar diversas variáreis. A quantidade de clientes na
carteira do plano em questão, o preço praticado por
outras operadoras em planos similares, os custos
assistenciais relativos a cada usuário do plano e a
probabilidade das receitas obtidas cobrirem os custos. Essas são algumas das variáreis mais importantes e serão consideradas no estudo a ser realizado.
Dessa forma, entende-se que o presente estudo
contribui com o mundo acadêmico, mostrando um
procedimento simplificado para a determinação dos
custos assistenciais per capita, valendo-se da Simulação de Monte Carlo, e mostrando também a
importância do tamanho do grupo segurado para o
carregamento técnico de solvência.
Nesse trabalho utilizou-se a carteira de clientes de
um plano de saúde com aproximadamente 114.000
usuários, população estável nos últimos 12 meses,
e a taxa de inflação, utilizada para reajustar os custos assistenciais, foi obtida através de uma média
ponderada das variações dos principais índices de
inflação divulgados.

Figura 1. Formas de se estudar um sistema

Fonte: Law e Kelton (1991)

Dessa forma, o objetivo da simulação é descrever a
distribuição e características dos possíveis valores
de uma variável dependente, depois de determinados os possíveis valores e comportamentos das
variáveis independentes relacionadas (WINSTON,
2004).
Em muitos casos, os modelos de simulação são
utilizados para analisar uma decisão envolvendo
risco, ou seja, um modelo no qual o comportamento
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de um ou mais fatores não é conhecido com certeza. Neste caso, estes fatores são conhecidos como
variável aleatória, e o seu comportamento é descrito por uma distribuição de probabilidade (MOORE;
WEATHERFORD, 2005). O Método de Monte Carlo
é, portanto, um modelo de simulação que utiliza a
geração de números aleatórios para atribuir valores
às variáveis que se deseja investigar. Os números
aleatórios podem ser obtidos diretamente no computador através de funções específicas (LUSTOSA;
PONTE; DOMINAS, 2004).

2.2 SAÚDE
No Brasil a atenção à saúde é realizada de três formas: particular, sistema público (SUS) e o sistema
de assistência suplementar a saúde. Conforme Ugá
e Santos (2006), o sistema público atende a maior
parte da população (43,8%), o sistema de assistência suplementar atende 21,7% e finalmente, tem-se
o atendimento exclusivamente particular que é responsável pela minoria dos atendimentos (34,5%).
O sistema de saúde suplementar teve início nos
anos 60, com a medicina de grupo e destinava-se
basicamente ao atendimento da classe trabalhadora que se instalava na região Metropolitana de
São Paulo. Este sistema de pré-pagamento pelo
oferecimento de serviços médicos surgiu com a organização de alguns médicos que se destinaram a
atender esta demanda, insatisfeita com a precariedade dos serviços públicos na região e o alto custo
da medicina liberal.
Na década de 80, com o florescer do axioma saúde
como direto a vida, os programas de Assistência Médico-Hospitalar Privados aumentaram significativamente a sua participação no modelo de assistência
à saúde, principalmente através das empresas de
Medicina de Grupo e Cooperativas Médicas. Segundo BAHIA (2001), esta expansão da assistência
médica suplementar ocorreu devido a insuficiência
da capacidade resolutiva do SUS. Neste mesmo
período a Constituição de 1988 passou a garantir,
teoricamente, a assistência à saúde como direito do
cidadão e um dever do Estado.
Porém, muitos dos usuários de planos de saúde
continuaram a utilizar o SUS nos casos em que um
item não era oferecido, principalmente nos tratamentos de alto custo e alta complexidade, ou para
a realização de atividades típicas da saúde pública,
como vacinação (BAHIA, 2001).
Em 1998 o governo criou a Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS, através da Lei 9.656/98,
em virtude das constantes reclamações no PROCON contra as operadoras dos planos de saúde,
na qual foram instituídos o registro e autorização
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de funcionamento, obrigatoriedade de prestar informações financeiras, o cadastro dos usuários e o
estabelecimento de ressarcimento ao SUS, devido
a oneração do setor público em procedimentos que
deveriam ser feitos pelo setor de saúde suplementar.
Outra modificação importante que entrou em vigor
com a Lei 9.656/98 foi o estabelecimento de sete
faixas etárias, evitando, por parte das operadoras,
a discriminação de consumidores em idade muito
avançada. Assim, as operadoras passaram a se interessar por todos os públicos, independentemente da
idade, surgindo a necessidade de satisfazê-los para
mantê-los em sua carteira e, consequentemente,
gerar uma imagem mais positiva do plano visando a
conquista de novos clientes. Vavra e Pruden (1995)
afirmam que a retenção de clientes é a chave para o
sucesso no mercado do novo milênio, e é proposta
como o componente mais importante para a consolidação da participação de mercado da empresa,
sendo direcionada, basicamente, pela satisfação do
cliente. Assim, estratégias de marketing defensivo,
baseadas na retenção de clientes, ganham destaque
na literatura e passam a ser sugeridas por diversos
pesquisadores.
De acordo com Reichheld (1993), não se pode negar que os lucros são importantes não como um fim
em si mesmos, mas porque permitem à empresa
melhorar a geração de valor e propiciar incentivos
para que os clientes permaneçam retidos e leais
à empresa. Ainda, para o autor, como uma etapa
decorrente da retenção de clientes, é imprescindível
lembrar que os benefícios da lealdade geralmente
são os motivos pelos quais um competidor é mais
lucrativo do que outro.
Para terem uma maior lucratividade, as operadoras
de planos de saúde necessitam reduzir seus custos
e, conforme Martins et al. (2013), as estratégias mais
adequadas a serem adotadas fundamentam-se no
just in time e no kaizen, contudo, sem deixar de implementar outras ações, tais como como auditorias
nas liberações de exames e nas contas médicas,
utilização da biometria e negociação de materiais e
medicamentos com fornecedores.
E com o objetivo de atender a todas as classes sociais, os planos de saúde proporcionam aos seus
usuários atendimento médico-hospitalar, odontológico e laboratorial em todos os níveis e orçamentos.
Com o intuito de agregar mais consumidores a sua
carteira, as operadoras podem reduzir os custos de
seus serviços e oferecer uma mensalidade mais
acessível, porém com a Lei 9.656 foram tomadas
algumas medidas para equilibrar o mercado, proibindo os planos de saúde operar com um preço abaixo
do custo de mercado.
Em relação aos custos assistenciais, Leal e Matos
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(2009) apontam que a análise de índices de valor
(índice de preço e índice de quantidade) é crucial
para a averiguação dos principais determinantes
da variação das despesas dos planos de saúde. O
índice de preços, que se refere ao custo médio por
evento, pode ser determinado basicamente pela inflação dos insumos e pela incorporação tecnológica.
O índice de quantidade diz respeito à frequência de
utilização pelos beneficiários e pode ter relação com
fatores sociais, demográficos e perfil epidemiológico.
A pesquisa de Soares, Gondim e Rocha (2017)
apontou que, apesar de significante, a idade tem
uma importância reduzida na determinação dos custos de uma operadora de planos de saúde quando
considerada em conjunto com o estado de sobrevivência e a proximidade à morte. O trabalho de Cota
e Da Silva (2019) demonstrou que a faculdade de
utilização de coparticipação, como mecanismos de
regulação financeira, por parte das operadoras de
planos de saúde, cumpre sua principal função como
fator moderador de custos assistenciais.

3.METODOLOGIA

O objetivo geral deste trabalho é mostrar um
procedimento simplificado para a determinação dos
custos assistenciais per capita e mostrar também a
importância do tamanho do grupo segurado para o
carregamento técnico de solvência. Fazendo uso
dos dados de um plano de saúde específico, será
apresentado um procedimento para a determinação
do preço assistencial, considerando o grau de solvência dos custos assistenciais, através de simulação computacional, e serão apresentados fatores
que podem alterar esse grau de solvência. Para
tanto, utilizou-se dos métodos Estatístico e Experimental. Segundo Fachin (2001, p. 41), “denomina-se
método experimental aquele em que as variáveis
são manipuladas de maneira preestabelecida e seus
efeitos suficientemente controlados e conhecidos
pelo pesquisador, para observação do estudo”.
O método estatístico aplica-se ao estudo dos fenômenos aleatórios, e praticamente todos os fenômenos que ocorrem na natureza são aleatórios. Esse
método se fundamenta nos conjuntos de procedimentos apoiados na teoria da amostragem e, como
tal, é indispensável ao estudo de certos aspectos da
realidade social em que se pretenda medir o grau de
correlação entre dois ou mais fenômenos (FACHIN,
2003).
No que concerne à parte inicial deste trabalho, o
tipo de pesquisa utilizado será o exploratório, pois o
intuito é de contextualizar o leitor no problema a ser
abordado. Na sua parte final, apresentará características de pesquisa aplicada, pois irá demonstrar rela-

ções existentes na pesquisa exploratória. A primeira
das partes utiliza pesquisa em níveis bibliográfico
e documental. A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas
publicadas em documentos. A pesquisa bibliográfica consiste no exame desse manancial para levantamento do que já se produziu sobre determinado
assunto (FACHIN, 2001).
De acordo com Fachin (2001, p. 152), “a pesquisa documental consiste na coleta, classificação,
seleção difusa e na utilização de toda espécie de
informações, compreendendo também as técnicas
e métodos que facilitam a sua busca e a sua identificação”.

4.PROCEDIMENTO

Obtiveram-se de uma operadora de saúde, em
Fortaleza-CE, dados dos custos assistenciais de um
determinado plano de saúde. Esses dados foram
classificados em 6 categorias, quais sejam, exames,
consultas, terapias, outros procedimentos, internações e outras despesas médicas. Para cada uma
dessas categorias foi calculada uma distribuição de
frequência dos custos assistenciais, mostrada resumidamente na Figura 2.
Figura 2. Custos assistenciais da categoria Exames

Fonte: Própria pesquisa

Como exemplo, o valor da probabilidade da célula
C3 (0,68312) foi obtido por meio da divisão entre a
frequência 77.438 do valor do custo assistencial de
R$0,00 e o total de clientes (113.359). O mesmo
procedimento foi realizado para o cálculo das demais probabilidades.
Em uma outra planilha, utilizando as funções =Aleatório() e =Procv(), calculou-se o custo hipotético
de cada um dos 113.359 clientes que compõem a
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carteira do plano em estudo, para cada uma das
categorias. A função =Aleatório() gera um número
randômico que será procurado pela função =Procv()
na distribuição de frequência da classe indicada e
retornará o custo assistencial relativo a esse valor.
Como exemplo, na Figura 3, na primeira linha,
segunda coluna, tem-se a função =PROCV(ALEATÓRIO();Exames!$C$3:$E$163;3). A função irá
procurar em que linha o valor gerado pela função
=Aleatório() se enquadra, considerando os intervalos
criados pelos valores das colunas C e D, retornando
como resultado o valor constante na terceira coluna do intervalo de C3 até E163. Exemplifica-se
considerando que a função =aleatório() tenha gerado o número 0,68. Por estar incluso no primeiro
intervalo, a função retornará o valor 0 (zero) para
o gasto assistencial relativo à classe consulta para
esse usuário.
Somando-se os custos assistenciais hipotéticos,
nas 6 classes de custos, para todos os usuários,
tem-se o custo assistencial total. Dividindo o custo
assistencial total pela quantidade de usuários, tem-se o custo assistencial médio do plano. A repetição
deste processo irá gerar dados para a construção
do histograma de frequência acumulada da variável
dependente Custo Assistencial Médio, possibilitando
um melhor entendimento desse fenômeno.
Figura 3. Custos assistenciais por usuário

Figura 4. Gráfico de dispersão dos valores simulados

Fonte: Própria pesquisa

Após a geração dos 30.000 possíveis custos assistenciais médios, esses valores foram ordenados, e
são mostrados na Figura 5. Dessa forma, facilita-se
a visualização desses valores, compreendidos entre
R$ 68,77 e R$ 85,15.
Os valores ordenados permitem uma melhor percepção do risco da atividade, pois para cada um
desses valores corresponde um valor percentual de
confiabilidade. Ao adotar-se um dos valores gerados
pela simulação para o custo assistencial médio como
valor a ser cobrado dos usuários, saber-se-á qual a
probabilidade dessa receita vir a honrar as despesas
assistenciais que ocorrerão no futuro. Para exemplificar, adota-se o valor R$ 78,41, 27.005o maior valor,
abaixo apenas de aproximadamente 3.000 valores,
ou seja, 10% dos 30.000 valores gerados. Desta
forma, pode-se dizer que em aproximadamente 90%
das ocasiões, os custos assistenciais médios a ocorrer serão inferiores ou iguais a R$ 78,41.
Figura 5. Gráfico dos valores simulados ordenados

Fonte: Própria pesquisa

5.RESULTADOS

Na simulação, foram geradas 30.000 variates
do custo assistencial médio. A Figura 4 mostra as
30.000 previsões exatamente na ordem em que foram geradas.
Fonte: Própria pesquisa

O valor adotado como preço terá validade por um
ano, sendo muito importante a escolha e determinação de um apropriado mecanismo de reajuste.
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Com o passar dos meses, os custos assistenciais,
navegando o mercado, sofrem o natural processo
inflacionário. A ANS regulamenta o reajuste máximo anual, após decorrido o ano de contrato. Desta
sorte, para enfrentar o risco do reajuste permitido
pela ANS vir a ser menor do que a inflação que
efetivamente venha a ocorrer, deve-se adicionar um
Δvalor ao preço adotado inicialmente. Como premissa simplificadora, considerou-se a inflação mensal
futura constante em 0,1876% am., incidindo sobre
os custos. O saldo remanescente das diferenças
entre os preços assistenciais e os custos previstos
será reajustado a uma taxa de juros ativa de 1%
am.. O valor escolhido para representar os custos
assistenciais no instante zero será R$ 78,41. Com
isso, vê-se que o menor preço assistencial que poderá ser cobrado é R$ 79,21, se o decisor desejar
trabalhar com 90% de confiança (QUADRO 1).
Na primeira linha tem-se o preço assistencial mensal
constante. Na segunda linha têm-se os custos assistenciais médios previstos a ocorrer mês a mês. Na
terceira linha têm-se as diferenças entre os valores
da linha 1 e os valores da linha 2. E para finalizar,
na quarta linha, têm-se para cada valor o saldo do
período anterior, capitalizado a 1%, mais o valor da
linha 3.
Posteriormente, foram realizadas duas novas simulações, com a geração de 30.000 variates de custos assistenciais médios para carteiras com 1.000 e
10.000 clientes, ceteris paribus. Com a experiência,
pôde-se constatar que a amplitude, diferença entre
o valor máximo e o valor mínimo, obtida com a simulação para aproximadamente 114.000 usuários,
foi menor do que a obtida para 1.000 usuários. Com
o mesmo custo assistencial mínimo de R$ 78,41, o
nível de confiança na simulação para 10.000 usuários foi de 67,94% contra os 90% para a simulação
para aproximados 114.000 usuários.
Quadro 1. Cálculo valor cobrado

Fonte: Própria pesquisa

Para obter-se o nível de confiança de 90%, precisa-se escolher o valor R$ 78,41 para 113.359 usu-

ários, R$ 85,02 para 10.000 usuários e R$ 101,97
para 1.000 usuários. Considerando-se que o preço
assistencial mínimo a ser cobrado por uma carteira
com 113.359 usuários, para que se obtenha uma
probabilidade de 90% dos custos ocorridos serem
menores do que o preço cobrado, seja de R$ 79,21,
para uma carteira com 10.000 usuários, deveria ser
cobrado um valor 8,43% maior e para uma carteira
com 1.000 usuários, deveria ser cobrado um valor
30,05% maior, como mostra o Quadro 2.
Quadro 2. Impacto do tamanho da carteira do plano
de saúde

Fonte: Própria pesquisa

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se perceber que, em um processo de tomada de decisão, existem vários fatores que influenciam de forma significativa o resultado final deste
processo. No caso do estudo em tela, ou seja, o da
determinação do custo assistencial médio, a quantidade de clientes em carteira, os custos assistenciais
relativos a cada usuário e o nível de confiança desejado, são os fatores que devem ser considerados
mais importantes.
A simulação é uma ferramenta flexível e amplamente
utilizada para estimar o comportamento de sistemas
estocásticos. Dentre os campos possíveis de aplicação da Simulação de Monte Carlo, encontra-se
a área de saúde.
Entende-se ter sido atingido com sucesso o objetivo
do estudo, qual seja, o de mostrar um procedimento
simplificado para a determinação dos custos assistenciais per capita e mostrar também a importância
do tamanho do grupo segurado para o carregamento
técnico de solvência, consequência direta da Lei
dos Grandes Números, primeiramente descrita por
Jakob Bernoulli. Entende-se, também, que se colaborou com os tomadores de decisão, atuantes na
área da saúde suplementar, no que diz respeito à
determinação da parcela custo assistencial, componente do preço a ser cobrado por um plano de
saúde.
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DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO EM UMA INSTALAÇÃO INDUSTRIAL E AUMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
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A importância da energia elétrica na vida dos seres humanos
na sociedade atual é crucial para a sua sobrevivência, para a
sustentação da produção industrial e para a prestação de serviços.
Da mesma forma, a geração de energia através das mais variadas
fontes de recursos naturais, é uma preocupação para a sociedade
brasileira, pois essa geração provém, predominantemente, de usinas
hidrelétricas, onde há forte dependência de variações naturais.
Esse trabalho tem como objetivo realizar um estudo de caso sobre
a situação energética em uma indústria de bebidas de grande porte
localizada em Igrejinha/RS. Foi realizado um levantamento e análise
de dados sobre diagrama elétrico da indústria, fator de potência e
estudo do histórico da demanda contratada comparada ao consumo
real, verificando possíveis desperdícios e oportunidades de redução
de custos. Foi verificado que havia a necessidade de elevar o fator
de potência da planta, melhorando o aproveitamento energético e
aumentando a vida útil dos equipamentos. Com o estudo, foi alterado
o horário de partida semanal de uma linha de produção, obtendo-se
uma redução nos custos de taxas excedentes por consumo além da
demanda contratada.

Palavras-chave: Eficiência Energética; Fator de Potência; Demanda
Contratada.
10.37885/200400022

1.

INTRODUÇÃO

É notória a necessidade de aparelhos e máquinas que funcionam através de sistemas energéticos
na atualidade, a crescente demanda por diversificação de atividades, sejam elas de lazer ou profissionais, e a incessante busca por conforto do ser humano, criaram novas formas de utilização de energia.
Através de inovações e descobertas nas áreas da
matemática, engenharia e geometria, tornou-se possível a criação de dispositivos complexos capazes
de satisfazer os anseios do homem (PIERRE apud
FARIAS e SELLITTO 2011). Farias e Sellitto (2011)
afirmam que através da transformação de fontes de
energia primárias, tais como os ventos, a luz solar e
a força das águas, a energia elétrica é obtida e denominada energia secundária, e chega aos usuários
finais através das redes de distribuição. Conforme
Salazar (2012), a quantidade do consumo desses
sistemas energéticos serve como medidor de nível
das atividades industriais, comerciais, e de serviços,
e também reflete o poder aquisitivo da população em
relação a produtos como, por exemplo, automóveis,
eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
De acordo com Lira et. al (2009), a consideração
dada ao tema eficiência energética no meio industrial é bastante grande, uma vez que as empresas
dependem diretamente das energias, principalmente
a elétrica, para manterem sua produção. Sellitto e
Verdum (2009) afirmam que um desempenho energético satisfatório e eficiente tem ligação direta com
benefícios econômicos e ambientais, e para que tais
benefícios sejam alcançados é necessário o planejamento de políticas energéticas. Sendo assim,
conforme essa afirmação, o presente artigo visa o
estudo da maneira de aplicação da energia elétrica
em uma indústria de grande porte, se há controle
de consumo, buscando a identificação de possíveis
falhas de dimensionamento e desperdícios.
Com base na fundamentação teórica realizada, foi
verificada a situação da produção de energia elétrica no Brasil, seu uso na indústria, a importância
da eficiência energética. Foi realizado um estudo
de caso em uma empresa de bebidas no Vale do
Paranhana, no estado do Rio Grande do Sul sobre
a distribuição elétrica da indústria, levantamento do
consumo de eletricidade, identificação de oportunidades de melhoria, a fim de definir os pontos que
seriam trabalhados com o intuito de evitar desperdícios e reduzir custos em energia elétrica.
Ao final de toda a pesquisa de campo realizada,
foram observados desperdícios financeiros na unidade fabril devido a consumos de energia além da
demanda contratada.
A importância da energia elétrica para um país atual-
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mente é tão grande, que o desenvolvimento de uma
população pode ser medido através do consumo
desse recurso (TEIXEIRA apud BARDELIN, 2004).
Assim sendo, percebe-se que é fundamental para
a sobrevivência do modo de vida que se conhece a
existência de energia elétrica, por isso sua produção
e utilização conscientes são de crucial importância.
Avaliando a produção, ao se verificar a participação
das fontes fornecedoras de energia elétrica do Brasil no ano de 2011, a Figura 1 apresenta a quase
totalidade da utilização de hidrelétricas para geração de eletricidade, com participação de 81,9%, a
seguir, em escala bem menor de utilização tem-se
a biomassa (6,6%), gás natural (4,4%), energia nuclear (2,7%), derivados de petróleo (2,5%), e com
representação mínima para o cenário energético
brasileiro de fontes geradoras de energia elétrica,
aparecem carvão e derivados (1,4%) e energia eólica (0,5%):É notória a necessidade de aparelhos e
máquinas que funcionam através de sistemas energéticos na atualidade.
Figura 1: Gráfico da oferta interna de energia elétrica
por fonte

Fonte: Balanço Energético Nacional (2011).

De acordo com dados do Balanço Energético Nacional – BEN 2011 (MME, 2011), o Brasil apresentou
no ano de 2011, aumento de 3,1% na geração de
energia elétrica em relação ao ano de 2010, sendo
que, segundo pesquisas da Empresa de Pesquisa
Energética - EPE, o setor industrial do Brasil responde por um consumo de 39,4% do total de energia
elétrica produzida, sendo também o maior desperdiçador desse recurso.
A utilização de energia elétrica é vital para o funcionamento das indústrias de um país. No Brasil, 97%
da utilização de eletricidade nas indústrias é para
a geração de força motriz, segundo Garcia (2003).
Isso torna ainda mais importante as boas práticas
no consumo de energia elétrica para que sejam evitados problemas fabris de produção.
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Conforme Alves (2007 apud Salazar, 2012), o termo
eficiência energética pode ser tratado como a utilização da menor parte dos insumos energéticos para
a constituição de um produto ou serviço. Na obra o
autor usa o termo eficiência energética relacionando-o com qualquer forma de obtenção de energia,
e qualquer espécie de energia obtida.
Citando Capelli (2010), eficiência energética enquadra-se como uma filosofia de trabalho que requer estudos sobre recursos humanos, materiais e
econômicos, que possam favorecer a mitigação de
custos desnecessários à obtenção de resultados
produtivos positivos relacionados ao uso direto da
energia elétrica.
Ainda segundo Capelli (2010), “Os projetos de eficiência energética são aqueles que resultam em
economia e benefícios diretos para o consumidor,
com ações de combate ao desperdício de energia
elétrica, modernização de instalações e processos”.
Baseando a atividade de uma planta produtiva em
ações para alcançar eficiência energética e otimização na utilização de eletricidade, consegue-se
que os custos de produção diminuam, maximizando,
dessa forma, o lucro.
Os conceitos de fator de potência, demanda, horário
de ponta, consumo e tarifação merecem atenção especial das empresas quando se trata de estabelecer
um plano para aplicação de melhorias com relação
a baixar os custos de utilização da energia elétrica.
Garcia (2003), afirma que “A relação entre a potência transferida (ou ativa) e a disponível (ou aparente)
é chamada de: fator de potência”.
Segundo Resolução ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010 (Diário Oficial, de 09 de set. 2010, seção 4, p. 85), o fator de potência dos equipamentos
deve ser de no mínimo 0,92, causando multa para a
empresa descumpridora da legislação por excesso
de energia reativa. Segundo Garcia (2003), com um
alto fator de potência a empresa passa a utilizar a
energia de forma mais correta e econômica, eliminado o acréscimo cobrado nas contas de energia e
melhorando o aproveitamento da energia elétrica.
Conforme Resolução ANEEL n° 456, de 29 de novembro de 2000 (Diário Oficial, de 30 de nov. 2000,
seção 1, p. 35), demanda pode ser descrita de
acordo com o seguinte texto: “Média das potências
elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema
elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo
de tempo especificado”. No Brasil, de acordo com
Lira et. al (2009), esse tempo especificado é de 15
minutos.
Em um período de 30 dias, por exemplo, têm-se

2880 intervalos de tempo de 15 minutos, valores
que são utilizados nos cálculos de parte da fatura
da conta de energia elétrica, assim sendo, existe
demanda apenas enquanto há a duração desse
intervalo de tempo, de acordo com Capelli (2010).
Segundo Achão (2003), compreende um período de
três horas consecutivas definidos, entre 17h e 22h,
exclusivamente de segunda à sexta-feira, conforme
a região. Na área da concessionária de energia Rio
Grande Energia - (RGE), no Rio Grande do Sul, no
Vale do Paranhana, por exemplo, esse horário fica
entre às 18h e 21h no horário brasileiro de inverno,
e entre às 19h e 22h no horário brasileiro de verão.
Esse período é chamado de “ponta”, pois é o tempo
em que há maior consumo de energia elétrica por
causa da iluminação noturna, tanto pública quanto
residencial, do funcionamento de indústrias 24h e
do alto consumo de eletricidade por parte dos eletrodomésticos e eletrônicos residenciais.
O conceito de consumo de energia elétrica é bastante simples, segundo Capelli (2010), “é a energia
gasta durante o tempo de utilização”. Sua unidade
de medida é W/h (Watt/hora). Conforme o Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica (2001)
existem duas modalidades tarifárias, sendo que os
consumidores do Grupo B (baixa tensão) tem tarifa
monômia, isto é, são cobrados apenas pela energia
que consomem. Enquanto os consumidores do Grupo A tem tarifa binômia, isto é, são cobrados tanto
pela demanda quanto pela energia que consomem.
‘
Estes consumidores podem enquadrar-se
em uma de três alternativas tarifárias:
· Tarifação Convencional;
· Tarifação horo-sazonal Verde;
· Tarifação horo-sazonal Azul.
A indústria estudada é atendida com tensão de 138
kV, o que faz com que a empresa se enquadre na
tarifa horo-sazonal Azul, dentro do subgrupo A2.
Dentro desta modalidade, exige-se que a empresa
tenha um contrato com a concessionária definindo
o valor de demanda pretendida tanto para horários
de ponta quanto para horários fora de ponta. Para
fechamento da conta de energia elétrica dos consumidores desta modalidade se considera a soma
das parcelas referentes ao consumo, demanda e
ultrapassagem, havendo diferenciação entre horário
de ponta e foram de ponta. No caso de ultrapassagem, o valor de tarifa considerado é três vezes maior
do que o valor normal de demanda (PNCE, 2001).

2.MATERIAIS E MÉTODOS
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2.1 ESTUDO DO DIAGRAMA ELÉTRICO
DA PLANTA
Foi realizado um estudo da distribuição elétrica da
indústria para definir os pontos que seriam trabalhados a fim de evitar desperdícios e reduzir custos
em energia elétrica. Neste estudo, foi montado um
diagrama elétrico conforme mostrado na Figura 2.
Figura 2 - Diagrama Elétrico da Subestação

que serão posteriormente sopradas para chegar ao
formato final da garrafa.

2.2 ESTUDO DO FATOR DE POTÊNCIA
Na indústria existe uma grande quantidade de cargas indutivas instaladas em máquinas e motores,
o que faz com que uma parte da energia fornecida
seja desperdiçada. Isso fica evidenciado quando o
fator de potência está abaixo de 1, o que caracteriza
perda de energia.
Foi realizada a verificação do fator de potência na
planta onde, através do supervisório, foi constatado
que a empresa estava trabalhando com o fator de
potência em 0,94. O histórico do fator de potência da
indústria foi consultado e verificou-se que este valor
vem caindo nos últimos meses. Logo, foi levantada
a hipótese de que algum dos bancos de capacitores
estava trabalhando fora da sua condição ideal.

Fonte: Dos autores.
1 - Transformadores (de 138kV para 13,8kV).
2 - Transformadores (de 13,8kV para 380 V).

A subestação da unidade fabril recebe alimentação
da linha de transmissão a uma tensão de 138 kV.
Essa tensão é rebaixada para 13,8 kV através de
dois transformadores¹ a óleo com potência de 5
MVA. Depois de rebaixada a tensão, a alimentação
é distribuída para cinco áreas da indústria onde outros transformadores² reduzirão a tensão de entrada
da área para 380 V. As cinco áreas da indústria são:

Na indústria, existem cinco bancos de capacitores,
um para cada área mostrada no diagrama elétrico
da planta. Para verificar o funcionamento de cada
um deles, foram realizadas medições de corrente
nas três fases de cada um desses bancos. Nessas
medições, constatou-se que 4 áreas estavam trabalhando com algum tipo de defasagem no banco de
capacitores. Foi realizada a medição individual em
cada capacitor para identificar a quantidade necessária para reposição em cada área, conforme pode
ser verificado na Tabela 1.
Tabela 1 – Mapeamento de capacitores danificados por
área

- Envase: área responsável pelo envase das cervejas, refrigerantes e águas sendo composta por uma
linha de retornáveis (garrafas de vidro), duas linhas
de garrafas de Politereftalato de Etileno - PET e uma
linha de latas;
- CCM 1 e 2: centro de controle dos motores de ar
comprimido e refrigeração;
- CCM 3 / Processos: área de processos é responsável pela produção de cervejas e refrigerantes e o
CCM 3 é o centro de controle dos motores utilizados
na captação do CO2 gerado na produção da cerveja;
- ETA/ETDI e Caldeiras: a ETA é responsável pelo
tratamento de água para produção e a ETDI é responsável pelo tratamento dos efluentes industriais.
As caldeiras são responsáveis pela geração de vapor utilizado no processo de produção das cervejas.

Fonte: Dos autores.

Os capacitores utilizados em todos os bancos possuem carga capacitiva de 18 kVAr, tensão de 380
V e frequência de 60 Hz. Foi realizada a compra de
22 capacitores com essas características para reposição dos capacitores danificados. O total investido
foi de aproximadamente R$ 7.300,00.
Após a troca dos capacitores, verificou-se que o
fator de potência foi elevado, ficando entre 0,98 e
0,99, conforme mostrado na Figura 3.

- ADM / INJETORA: área administrativa da planta e
a área de injeção, onde são produzidas peças em
forma de tubo com rosca, chamadas de pré-formas,
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Figura 3 - Tela do supervisório

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

2.3 ESTUDO DA DEMANDA X CONSUMO
A empresa estudada tem como valores contratados junto a concessionária de energia elétrica 3900 kW para
horário de ponta e 4100 kW para horário fora de ponta. Em horários fora de ponta a tarifa aplicada é de R$
4,11 por kW, enquanto no horário de ponta essa mesma tarifa chega a R$ 29,00. Verificou-se o histórico das
contas de energia elétrica da empresa onde foi constatado um constante pagamento de ultrapassagem de
demanda em horários de ponta, sendo que, conforme o contrato fechado com a concessionária, ao ultrapassar o valor da demanda a empresa paga três vezes mais pelo kW excedente, fazendo com que a tarifa
chegue a R$ 87,00. Os valores mensais excedentes de demanda e o valor monetário adicionado à conta
estão mostrados na Tabela 2.
Tabela 2 - Pagamentos por demanda ultrapassada (Contas de Energia
2012 e 2013)

Fonte: Dos autores.

Com o levantamento dos dados, percebeu-se um grande desperdício financeiro no pagamento de taxas
excedentes na conta de energia elétrica.
Foram verificados os horários e dias da semana em que o valor de demanda para horário de ponta foi ultrapassado e constatou-se que todos os casos ocorreram em segundas-feiras, entre as 19:30 e 20:30. Analisando
a situação, percebeu-se que a partida semanal da linha de envase de refrigerantes PET ocorre exatamente
nestes horários em segundas-feiras.
A partir dessa informação, foi levantado o consumo por equipamento da linha de envase em produção e durante a partida de produção onde se percebeu que durante a partida a linha consome em torno de 110 kW/h
a mais do que em produção continua. Os dados levantados estão mostrados na Tabela 3.
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Tabela 3 – Consumo dos Equipamentos da Linha de Pet

Fonte: Dos autores.

Como a linha de produção em questão tem, em média, quatro partidas de produção por mês, percebe-se que os valores excedidos de demanda realmente
são devidos a essas partidas.
Como citado anteriormente, a empresa possui demanda contratada junto a concessionária de energia
elétrica de 3900 kW para horário de ponta e de 4100
kW para horário fora de ponta, o que permite que
ocorra a partida da linha de produção sem exceder
a demanda contratada.
Foi elaborado um relatório com os valores de consumo da linha e uma proposta de alteração do horário
de partida, para que a mesma ocorra fora do horário
de ponta evitando o pagamento de taxas excedentes devido à ultrapassagem da demanda contratada
para o horário.

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos estudos realizados observou-se
que a empresa possui grande desperdício de energia elétrica, chegando a ter pagamentos mensais de
R$ 45.588,00 por exceder a demanda contratada. A
indústria estudada foi projetada buscando o melhor
dimensionamento de máquinas e motores elétricos
e, além disso, possui vários controles de consumo
de energia, porém pode-se perceber que existem
várias oportunidades de redução com grande impacto financeiro.
O trabalho realizado com relação à elevação do
fator de potência proporcionou um melhor aproveitamento da energia elétrica para geração de trabalho
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útil, diminuindo variações de tensão, aumentando
a vida útil dos equipamentos e afastando a possibilidade de pagamento de multas devido ao fator de
potência ficar abaixo de 0,92, valor estipulado pela
ANEEL.
Para evitar novos pagamentos de taxas excedentes,
foi encaminhado ao setor de PCP – Planejamento
e Controle de Produção um relatório contendo as
informações levantadas e solicitando a troca do horário de partida da linha de PET para fora do horário
de ponta. Neste relatório, também foi solicitado a
inclusão da atividade de início de produção fora do
horário de ponta, como requisito para programação
da linha, ou seja, não devem ser programados inícios de produção para o horário entre 18h e 21h no
horário de inverno e entre 19h e 22h no horário de
verão. É importante salientar que a análise desenvolvida quanto as taxas de demanda ultrapassada
em horário de ponta e as ações sugeridas neste
trabalho evitarão valores consideráveis de taxas
excedentes de consumo para a empresa, o que se
tornará um ganho monetário considerável visto que
em pouco mais de um ano a empresa havia gasto
aproximadamente R$ 250.000,00 em taxas excedentes.
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Entre os anos de 2014 e 2018, houve um aumento de 590.542 GWh
na geração de energia elétrica no Brasil. Nesse mesmo espaço de
tempo, houve um acréscimo de quase 7 milhões de habitantes no
país. Dessa forma, pode-se observar que o aumento da geração de
energia está diretamente ligado com a intensificação na quantidade
de pessoas. Sabe-se que a população mundial está em constante
crescimento e para que tenham vida de qualidade é necessário que
seja feito um planejamento energético que preveja quanto de energia
será necessário para suprir as necessidades dessas pessoas, visto
que, atualmente, a eletricidade se tornou um direito básico. Diante
da relevância em fazer planejamentos energéticos adequados para
as necessidades particulares de cada país, este trabalho tem como
objetivo desenvolver uma Rede Neural Artificial (RNA) capaz de prever
a demanda elétrica residencial de curto prazo. Especificamente,
utilizou-se os dados de demanda do mês de março dos anos de 2015
à 2019 do banco de dados da companhia elétrica americana Southern
California Edison (SCE) para estimar a demanda elétrica do referido
mês em 2020. Por fim, também objetiva-se analisar o desempenho da
RNA, através do uso do Erro Quadrático Médio (EQM), ao comparar
os resultados gerados pela rede com os dados reais da empresa
fornecedora

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais; Previsão de Carga; Eletricidade.

1.

INTRODUÇÃO

Em 2018, a geração de energia elétrica no
Brasil era de 601.396 GWh, segundo dados obtidos pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
Em 2014, o país gerava 590.542 GWh, em apenas
quatro anos a geração de energia elétrica aumentou
10.854 GWh. Analisando mais profundamente o Balanço Energético Nacional de 2019 produzido pela
EPE e o comparando com o mesmo balanço feito
no ano de 2016 tendo como base os anos de 2015
e 2014, verifica-se que no setor industrial houve um
aumento de 2,2% no consumo de energia elétrica,
enquanto no setor residencial o aumento foi de 3,7%
o que representa um valor de 4.900 GWh.
Percebe-se, portanto, que com o passar dos anos
há a necessidade de aumentar a geração de energia
elétrica para suprir a crescente demanda de consumo de energia. O setor residencial é o segundo setor
que mais consome eletricidade no Brasil, ficando
atrás somente do setor industrial. Em 2014, havia
aproximadamente 201.717.541 pessoas no Brasil e
em 2019 esse número aumentou para 210.14.125
(IBGE, 2020). Compreende-se dessa forma, que um
fator relevante para a explicação do porquê houve
uma elevação no consumo de energia elétrica residencial é o crescimento populacional do país, consequentemente, com o aumento de pessoas cresce
também a demanda por mais bens de consumo, aos
quais, são produzidos pelo setor industrial.
Segundo a ONU, o crescimento populacional no
mundo somente ficará estável no século XXII. Diante
disso, percebe-se que o crescimento de demanda
por energia elétrica irá aumentar consideravelmente até a estabilização do crescimento populacional.
Isto posto, fica claro que as empresas de geração
e transmissão de energia devem fazer uma análise
atenta sobre como é o comportamento do crescimento por demanda elétrica e realizar uma previsão
dessa demanda com o objetivo de se prepararem
para produzir e transmitir mais. Elas também precisam estar preparadas para evitar que ocorram apagões derivados de escassez de oferta de energia
no futuro.
Existem várias formas de prever a demanda elétrica
futura, uma dessas formas é com a utilização de Redes Neurais Artificiais (RNAs) que é uma ferramenta
computacional de Inteligência Artificial. De forma
mais técnica, RNAs podem ser definidas como um
conjunto de unidades de processamento, caracterizadas por neurônios artificiais (Silva et al, 2010).
Para compreender melhor como ocorre o planejamento energético de empresas do sistema elétrico
de potência brasileiro, Marques fala que

“Atualmente o planejamento nas empresas distribuidoras de energia elétrica deve seguir orientações da ANEEL
(Agência Nacional de Energia Elétrica)
através do Módulo 2 – Planejamento da
Expansão do Sistema de Distribuição.
[...] podemos destacar algumas considerações importantes: Para previsão de
demanda, considerar o histórico consolidado de carga dos últimos cinco anos,
incluindo o histórico de perdas técnicas
e os ganhos relativos aos planos de eficiência energética.” (Marques, 2014)
Com essa determinação da ANEEL, o uso de Redes
Neurais Artificiais aplicado à previsão de demanda
elétrica torna-se ainda mais justificável, visto que o
processo metodológico da RNA desenvolvida neste
trabalho utiliza dados históricos dos últimos 5 anos.
O objetivo deste trabalho é prever a demanda residencial de carga elétrica de curto prazo para o mês
de março de 2020, a partir do banco de dados da
Southern California Edison (SCE), cujas dados estão
disponíveis na internet. Também objetiva-se avaliar
o desempenho da rede ao comparar os dados de
previsão propostos pela SCE e os resultados gerados pela RNA construída pelos autores.

2.METODOLOGIA

O desenvolvimento metodológico deste trabalho foi dividido em três procedimentos principais,
que estão descritos a seguir na ordem cronológica
de criação e aperfeiçoamento da RNA.
a) coleta e pré-processamento dos dados;
b) definição e estruturação da RNA;
c) treinamento da RNA.

2.1 COLETA E PRÉ-PROCESSAMENTO
DE DADOS
Para que a Rede Neural Artificial possa prever a
demanda residencial horária dos dias do mês de
março de 2020, é necessário que sejam inseridos
nela os mesmos dados, porém de uma série histórica. Optou-se por inserir os dados de demanda dos
meses de março dos últimos 5 anos, pois a ANEEL
determina que uma previsão de demanda deve usar
os dados históricos dos últimos 5 anos decorridos
- 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Essas informações foram coletadas do banco de
dados público da empresa estadunidense de distribuição elétrica Southern California Edison (SCE) a
qual atende uma população de quase 15 milhões
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de pessoas, em 180 cidades no sul e no centro do
Estado da Califórnia (SCE, 2020).
A rede implementada é do tipo supervisionada, ou
seja, para que ela saiba que os resultados gerados
foram satisfatórios, ela necessita compará-los com
os resultados reais. Dessa forma, foram inseridos
na rede os dados de demanda residencial do mês
de março de 2020 que também foi obtido com a
SCE, esses dados foram introduzidos como a saída
desejada da rede.

2.3 TREINAMENTO DA RNA
Na seção 4.1, relatou-se que todos os dados da
rede foram separados em três matrizes, a matriz de
treinamento (contendo 70% dos dados), a matriz de
validação e a matriz de teste (cada uma com 15%).
Figura 1: Separação das submatrizes.

Após feita a coleta de dados, analisou-se se o banco
de dados estava completo, ou seja, verificou-se se
não estava faltando algum dado de demanda de
algum dia e/ou algum horário. Em seguida, realizou-se o procedimento de normalização para valores
compreendidos entre os números 0 e 1. A seguinte
fórmula de normalização foi utilizada:
Fonte: Autores.

Posteriormente, todos os dados inseridos foram
armazenados em forma de matriz. Essa matriz foi
subdividida em três matrizes menores denominadas de matriz de treinamento, validação e teste. A
primeira contém 70% dos dados da matriz principal
e as duas submatrizes restantes contém 15% dos
dados cada uma.

2.2 DEFINIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA
RNA
A RNA construída neste trabalho é do tipo perceptron multicamadas, de arquitetura feedforward, processo de aprendizagem caracterizado pelo algoritmo backpropagation, e a saída da rede é avaliada
pelo Erro Quadrático Médio (EQM). Os parâmetros
complementares da implementação da RNA, estão
descritos na Tabela abaixo.
Tabela 1: Parâmetros Complementares da RNA.

Fonte: Autores.

O algoritmo foi desenvolvido pelos autores no software MATrix LABoratory (MATLAB). Os primeiros
pesos da RNA foram gerados de forma aleatória
pelo código na primeira iteração.
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Na fase de treinamento, os pesos são ajustados até
que a taxa de erro seja pequena o suficiente para
que o processo de treinamento seja interrompido.
Na fase de validação, a qual é destinada para o
desempenho da rede, há um segundo treinamento
com 15% dos dados que ainda não haviam sido inseridos na rede. Após a rede passar pelas fases de
treinamento e validação, os últimos 15% dos dados
que restaram são inseridos na rede (fase de teste).
Tal procedimento auxilia na capacidade de generalização da rede.

3.RESULTADOS

O algoritmo deste trabalho organizou de forma
aleatória as colunas das três submatrizes (treinamento, validação e teste), modificando, dessa forma,
a ordem de apresentação dos dados. O código faz
essa reorganização todas as vezes em que ele é
executado, com o objetivo de evitar que a Rede se
aperfeiçoe em um conjunto fixo de dados de treinamento. Consequentemente, a Rede necessita se
aprimorar continuamente, pois os dados sempre
são apresentados de formas diferentes. A Tabela 2
demonstra como as 24 horas dos dias foram apresentados de forma aleatória à Rede.
Tabela 2: Organização aleatória das submatrizes.

Fonte: Autores.
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Posteriormente, as duas primeiras fases (treinamento e validação) foram executadas. A figura 2 ilustra
as curvas de convergência dessas fases, apresentando também o EQM de cada uma, ambos demonstraram estar muitos próximos de zero. Indicando
assim, que a RNA implementada por este trabalho
possui uma excelente capacidade de generalização.

Figura 4: Resultado para um período de 24 horas.

Figura 2: EQM x Número de Épocas

Fonte: Autores.

Fonte: Autores.

A capacidade de generalização da Rede foi confirmada na última fase, a fase de teste, a qual realiza
a execução final do código com os únicos dados
que ainda não haviam sido apresentados à RNA dados referentes a demanda de três horas aleatórias
que representa 15% dos dados totais e estavam
armazenados na matriz de teste. A figura 3 ilustra
a comparação entre os dados reais de demanda e
os dados simulados pela Rede para os seguintes
horários: 24:00 pm, 22:00 pm e 3:00 am. Pode-se
observar que os valores simulados - de vermelho estão extremamente próximos dos valores reais - de
azul. Analisando mais precisamente a comparação
do horário das 3:00 am, verifica-se que o círculo
vermelho sobrepõe o círculo azul o que indica que
o erro foi tão pequeno que não é possível observar
o círculo azul. Nessa fase, o EQM foi de 0.000008
confirmando, assim, um aprendizado satisfatório.
Figura 3: Valores na fase de teste.

Por fim, verificou-se o comportamento da Rede
para um período de 24 horas. A figura 4 compara
a demanda simulada com a proposta pelo banco
de dados da SCE para esse período. Concluiu-se,
portanto, que a Rede apresentada atingiu os objetivos propostos pois o erro foi mínimo ou quase nulo.

4.CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo desenvolver
uma metodologia de previsão de demanda elétrica
residencial com base no banco de dados da empresa Southern California Edison. Utilizou-se os dados
de demanda do mês de março dos anos de 2015
à 2019, além dos dados de março de 2020 para
comparações, com essas informações construiu-se
uma rede neural artificial capaz de prever a demanda
elétrica de março de 2020 e comparar os resultados
obtidos com os dados reais. O algoritmo previu satisfatoriamente a demanda residencial, seu desempenho foi confirmado pelos excelentes resultados
no processo de aprendizagem e pela obtenção de
erros quadráticos médios muito próximos a zero.
Conclui-se, portanto, que os objetivos inicialmente
propostos foram alcançados com êxito.
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Este artigo busca implementar o modelo proposto por Martins (2008)
para definir o estoque de segurança e o nível de serviço adequado
para uma empresa de derivados de petróleo com sede em Chapecó/
SC. Esta pesquisa descritiva realizada por meio de um estudo de caso
em uma empresa transportadora revendedora e retalhista (TRR) que
comercializa derivados de petróleo com uma abordagem quantitativa
das informações coletadas. A coleta de dados ocorreu por meio de
entrevistas abertas com os gestores da organização e ainda por meio
de relatórios gerenciais. Os achados revelam que a implementação
do modelo de Martins (2008) proporciona melhorias na gestão de
estoque, no atendimento aos clientes, além de rapidez e segurança
na tomada de decisões de compra.
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1.

INTRODUÇÃO

O ambiente competitivo vivenciado pelas empresas exige agilidade e a busca pela redução dos
custos. O gerenciamento logístico auxilia as empresas a atingirem seus objetivos em relação a essas
demandas, pois compreende o fluxo de compras de
matérias-primas, operações de produção e transformação, controle de materiais e processos, produtos
acabados, englobando também, todo o gerenciamento de transporte e distribuição, desde depósitos
intermediários até a chegada do produto ao consumidor final (CHING, 2010).
Para a manutenção do negócio e crescimento da
empresa torna-se imprescindível o gerenciamento do estoque em todos os tipos de organizações.
Segundo Ching (2010, p.15) “estabelecer níveis de
estoque e sua localização é apenas uma parte do
problema do controle de estoque”. De uma forma
mais ampla, o problema está em balancear os custos de manter e de adquirir estoque, porque tais
custos têm comportamentos conflitantes (CHING,
2010).
Os estoques utilizam os recursos que poderiam
aumentar os rendimentos de uma empresa, assim
torna-se necessário analisar se a existência de estoque auxilia ou não no crescimento da companhia,
tanto operacional como financeiro. Deve-se levar
em conta a existência de um grande número de
variáveis nas operações de movimentação e que
influenciam diretamente na variação do estoque,
entre eles: demandas sazonais, oportunidades comerciais, paradas não programadas, pedidos extras
(AUDI, 2010).
Esta pesquisa investiga uma empresa transportadora revendedora e retalhista (TRR) que comercializa
derivados de petróleo, localizada na região oeste
de Santa Catarina. A empresa recebe o óleo diesel
proveniente de duas refinarias de petróleo, uma com
sede no estado do Rio Grande do Sul e a outra no
estado do Paraná. Posteriormente, distribui este produto para os consumidores finais. Entretanto, o estoque de segurança e seu nível de serviço praticado
por esta empresa vêm sendo questionados por seus
gestores, uma vez que estes o têm considerado baixo. Diante do exposto, percebe-se a necessidade de
verificar se os níveis de serviços estão adequados e,
ainda calcular o estoque de segurança que deverá
ser praticado por esta empresa para atender aos
seus clientes adequadamente.
O óleo diesel tem uma importância estratégica para
os clientes, visto que a maior parte das matérias
primas e produtos gerados no Brasil são transportados pelo modal rodoviário com caminhões movidos
por este combustível (MARTINS, 2008). Portanto,
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torna-se imprescindível evitar a falta deste produto,
uma vez que esta falta acarreta a busca por outros
fornecedores por parte dos clientes atendidos por
esta TRR.
Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo
principal implementar o modelo proposto por Martins (2008) para definir o estoque de segurança e
o nível de serviço adequado para uma empresa de
derivados de petróleo com sede em Chapecó/SC.
Para responder ao propósito central do estudo foram traçados os seguintes objetivos específicos: a)
caracterizar a empresa objeto de estudo; b) calcular
o estoque de segurança a partir do modelo proposto
por Martins (2008) na empresa analisada; c) estimar
a demanda com o nível de serviço ou disponibilidade do produto a partir do modelo de Martins (2008)
para empresa estudada; e d) propor melhorias nos
processos da empresa analisada a partir da implementação do modelo de Martins (2008).

2.ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES

O estoque pode ser definido como “quaisquer
quantidades de bens físicos que sejam conservados,
de forma improdutiva, por algum intervalo de tempo”.
Com base neste conceito, surge a administração de
estoques, responsável pelo planejamento e controle
do estoque desde a matéria prima até o produto
acabado entregue aos clientes. A gestão dos estoques tem como objetivo, maximizar o lucro sobre
o capital investido e ainda conciliar seus objetivos
demandas com os outros quatro departamentos:
compras, produção, vendas e financeiro (FRANCISCHINI; GURGEL, 2002).
A administração de estoque é estratégica para qualquer empresa, uma vez que controla adequadamente os seus estoques, de forma a reduzir custos gerados pela existência deles. O ideal seria adquirir
estoques somente para atender pedidos, e desta
forma, reduzir os custos envolvidos. Portanto, se
o volume de estoque não for bem dimensionado, a
empresa pode acabar ficando sem produtos para
atender sua produção ou seus clientes, e por outro
lado, perder dinheiro com a permanência destes produtos no estoque da empresa (FERNANDEZ, 2010).
A redução de custos contribui de forma relevante
para o lucro das organizações. Os aumentos nas
vendas elevam os custos diretos de mão-de-obra
e de material, o que não ocasiona o aumento nos
lucros. A administração de materiais pode reduzir
custos por meio da certeza de que os materiais certos estão no local certo, no tempo certo, e também
que os recursos da empresa estão sendo utilizados
de maneira adequada (ARNOLD, 2006).
Tradicionalmente, existem conflitos entre os objetivos da empresa e os objetivos dos seus setores
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específicos como marketing, finanças e produção.
O papel da administração de materiais é encontrar
um equilíbrio nesses objetivos conflitantes e manter o fluxo dos materiais de forma que o serviço ao
consumidor seja realizado e os recursos da empresa
utilizados adequadamente (ARNOLD, 2006).
Ao implementar políticas de estoque que exigem
o conhecimento da função do estoque nas áreas
de produção e de marketing nas empresas gera
perspectivas de ganho financeiro para as organizações. Existem outras oportunidades para melhorar
a lucratividade do estoque, como a integração da
capacidade das cadeias de suprimentos de realizar
o intercâmbio de informações com o esforço gerencial de reduzir incertezas na demanda e no ciclo de
processamento (BOWERSOX; CLOSS, 2011).
A falta de metodologias mais sofisticadas para determinar os custos em manter estoques dificulta a
avaliação de trade-offs entre níveis de serviço, eficiência das operações e níveis de estoque. Algumas empresas optam por manter estoques médios
que excedam suas necessidades normais, devido
às dificuldades encontradas em realizar a gestão
do estoque e estimar seus níveis (BOWERSOX;
CLOSS, 2011).
As organizações têm como objetivo principal atender as demandas dos clientes. O departamento de
marketing prioriza a satisfação dos consumidores,
mas o setor de operações deve fornecer os recursos
para isso, por meio da administração de materiais.
Essa coordenação entre os dois setores constitui a
administração da demanda (ARNOLD, 2006).
A administração da demanda no contexto organizacional acontece no curto, médio e longo prazo.
Em longo prazo, as projeções são utilizadas para
o planejamento estratégico de elementos como as
instalações. Em médio prazo, o objetivo é projetar
a demanda para o planejamento da produção. E
por fim, no curto prazo, a previsão da demanda é
necessária para atender a cada item individualmente
solicitado pelos clientes (ARNOLD, 2006).
Neste contexto, caso os suprimentos necessários
cobrissem a demanda imposta pelos clientes, haveria pouca necessidade de manter estoques. Os itens
poderiam ser produzidos ou adquiridos na mesma
velocidade da demanda e dessa forma, nenhum
estoque seria necessário na organização. Entretanto, para que isso aconteça, a demanda precisa
ser previsível, estável e constante durante um longo
período de tempo (ARNOLD, 2006). Dessa forma,
percebe-se que no cenário em que as organizações
estão inseridas, esta estabilidade e previsibilidade
não acontecem e as empresas necessitam de uma
gestão eficiente para atender as demandas oscilantes de seus clientes.

3.ESTOQUE DE SEGURANÇA

Fusco et al. (2003) definem estoque de segurança ou reserva como um estoque adicional com
a função de reserva para sanar irregularidades de
abastecimento, causadas por pequenas variações
de desempenho, ele é utilizado como uma margem
de segurança contra o risco do estoque se esgotar.
Para Arnold (2006) se a demanda durante o lead
time exceder a previsão, acontecerá uma falta de estoque. Essa falta de estoque pode ser potencialmente cara devido aos custos dos pedidos não atendidos, das vendas perdidas e de cliente possivelmente
perdidos. Para proteger a empresa dessas ocasiões
em que a demanda, durante o lead time, é maior que
a previsão, se faz necessário à manutenção de um
estoque extra ou de segurança (ARNOLD, 2006).
O estoque de segurança pode ser determinado a
partir de vários critérios, utilizando uma abordagem
que acomode a variação na demanda. Um dos critérios utilizados é o ponto de reposição, este é estabelecido para cobrir a demanda esperada durante
o tempo de entrega mais o estoque de segurança
determinado pelo nível desejado de serviço. Desta
forma, o ponto de reposição se propõe a cobrir a
incerteza da demanda considerada no estoque de
segurança (JACOBS; CHASE, 2009).
De acordo com Martins (2008) o estoque de segurança realmente praticado deve considerar os registros históricos dos valores do estoque ao longo
do tempo, que este coeficiente é obtido por meio
do cálculo da média dos pontos baixos do estoque.
E os pontos baixos do estoque são identificados a
partir de determinado intervalo de tempo adequado
que pode ser o valor mínimo dos estoques atingidos
em cada um destes intervalos de tempo. Desta forma, o estoque de segurança será o resultado com
base na média desses valores mínimos de estoque
no período de tempo estipulado pela organização.
Para Martins (2008, p. 33) o cálculo do estoque de
segurança realmente praticado pode ser mensurado
pela Fórmula 1.
Fórmula 1 – Cálculo do estoque de segurança realmente
praticado

Fonte: Martins (2008, p. 33).

Onde:
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ESP - Estoque de Segurança realmente praticado;

como nível de serviço” (MARTINS, 2008.p.10).

VMi – Valor Mínimo atingido pelo estoque em cada
um dos intervalos de tempo;

Em relação à segunda fórmula sugerida por Martins
(2008) para o cálculo do nível de estoque de empresas que trabalham com derivados de petróleo,
tem-se a fórmula proposta por Zinn e Marmorstein
(1990) que depende da variabilidade dos erros da
previsão da demanda para sua estimativa. A seguir,
a Fórmula 3 demonstra a fórmula de cálculo do estoque de segurança segundo Zinn e Marmorstein
(1990).

n – Número de intervalos de tempo considerado
Para determinação do estoque de segurança, são
encontradas na literatura diferentes fórmulas de cálculos, sendo algumas simples e outras sofisticadas
que exigem um profundo conhecimento do processo
e o uso de métodos mais avançados em estatística.
E para determinar o estoque de segurança adequado em cada caso, busca-se o ponto entre o menor
custo e o melhor nível de serviço (MARTINS, 2008).
Martins (2008) realizou um estudo para analisar diferentes formas para estimar o cálculo do estoque
de segurança de diesel em uma base de distribuição
da Petrobrás e identificar o modelo adequado para
definir o estoque de segurança recomendado e as
potencialidades de ganhos com a adequação do
nível de estoque. Os achados da pesquisa indicam
que existem duas fórmulas que se adequam para
o cálculo do estoque de segurança no âmbito das
empresas de combustíveis, sendo elas a fórmula
de Ballou (2001) e de Zinn e Marmorstein (1990).
Esta pesquisa tendo como base o trabalho realizado por Martins (2008) optou-se por utilizar as duas
fórmulas sugeridas pelo autor para realizar o cálculo do estoque de segurança em uma empresa de
derivados de petróleo. Deste modo, para efeito do
cálculo do estoque de segurança adotou-se a primeira fórmula proposta por Ballou (2001) que trata
a existência da incerteza tanto na demanda quanto
no tempo do reabastecimento (lead time), conforme
a Fórmula 2.
Fórmula 2 – Cálculo do estoque de segurança proposta
por Ballou (2001)

Fonte: Ballou (2001 apud MARTINS, 2008, p. 25).

Onde:
LT – Lead Time médio
D – Demanda média
m – Fator relativo ao nível de serviço desejado
Destaca-se ainda que a variável “m” de acordo com
Martins (2008, p. 10) “é determinada a partir de um
cálculo estatístico com base na curva normal unicaudal e o número de desvios padrão cuja probabilidade
de ocorrência se iguala à percentagem pretendida
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Fórmula 3 – Cálculo do estoque de segurança proposta
por Zinn e Marmorstein (1990)

Fonte: Zinn e Marmorstein (1990 apud MARTINS, 2008, p.
28).

Onde:
- Desvio Padrão dos erros da previsão da demanda
D – Demanda média

4.NÍVEL DE SERVIÇO

O conceito de nível de serviço é a chave para
o gerenciamento de estoque quando a incertezas
está presente no contexto. Este é definido como o
percentual da demanda durante um determinado
tempo em que o estoque pode atender, assim é
utilizado para determinar o ponto de reposição que
é estabelecido segundo critérios do nível de serviço
pré-especificado (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS,
2010).
Uma forma direta de aumentar ou diminuir o nível
de serviço é aumentar ou diminuir o estoque de
segurança. A elevação do nível de serviço aumentará o estoque de segurança necessário e ainda,
aumentará a disponibilidade de serviço ao cliente
(BOWERSOX; CLOSS, 2011). Segundo Razzolini
Filho (2012) o cálculo do nível de serviço é um indicador da eficácia do estoque no atendimento aos
clientes, para este cálculo pode ser utilizado o número de requisições atendidas, nas especificações,
quantidades e prazos solicitados.
Para Bowersox e Closs (2011) o nível de serviço
pode ser projetado para reduzir os custos na organização, esta postura resulta de políticas de gestão
do estoque de segurança e da proximidade entre os
depósitos e os clientes. Entretanto, o nível geral de
serviço ao cliente, dentro de um sistema de custo
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total mínimo, é conhecido como nível mínimo de
serviço. Para estabelecer um nível mínimo de exigência de serviço, como uma estratégia logística, é
necessária para iniciar a reestruturação do sistema
com políticas que enfatizem o desempenho em disponibilidade de estoque e capacidade do sistema
logístico (BOWERSOX; CLOSS, 2011).
Para realizar a gestão de seus estoques e estimar
seu nível de serviço, as organizações precisam conhecer a representatividade de seus custos logísticos totais com relação às suas receitas, e reduzi-los para aperfeiçoar seus resultados econômicos.
Quando a empresa consegue realizar esta gestão e
ao mesmo tempo melhorar seu nível de serviço, ela
estará agregando valor aos clientes, e consequentemente, obtendo vantagem competitiva (FARIA; COSTA, 2011). Diante do exposto, para realizar o cálculo
do nível de serviço esta pesquisa faz uso da fórmula
de Ballou (2001), de acordo com a Fórmula 4.
Fórmula 4 – Fórmula de cálculo do nível de serviço
conforme Ballou (2001)

NS = 1 – (NF/NE)
Fonte: Ballou (2001 apud MARTINS, 2008, p. 36).

Onde:
NS – Nível de serviço
NF – Número de faltas
NE – Número de entregas
Nesse contexto, estimar o nível de serviço corresponde ao número de ordens de venda, ou seja,
pedidos realizados pelos clientes em determinado período dividido pelo número total de vendas
do mesmo período (GARDNER et al., 2008 APUD
MARTINS, 2008).

4.

METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza como descritiva,
uma vez que tem como objetivo principal implementar o modelo proposto por Martins (2008) para definir
o estoque de segurança e nível de serviço adequado
para uma empresa de derivados de petróleo com
sede em Chapecó/SC. Gil (2009, p. 42) afirma que
“as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”.
No presente artigo optou-se pela estratégia de estudo de caso, uma vez que estuda uma empresa
Transportadora, Revendedora e Retalhista (TRR).
Vieira e Zouain, (2005, p. 88) afirmam que para o

“estudo de caso, é o recorte de tempo que define o
começo e o fim dos casos investigados”. Yin (2003,
p. 31) ressalta que esta estratégia compreende “uma
investigação para se preservar as características
holísticas e significativas dos eventos da vida real”.
Cabe mencionar que a empresa foi selecionada de
forma intencional devido à facilidade de acesso às
informações.
Com relação à abordagem do problema, esta pesquisa é definida como quantitativa. Bonat (2009, p.
11) define a pesquisa quantitativa como aquela que
“vai aferir aquilo que pode ser mensurado, medido,
contado”. Boudon (1989, p. 24) ressalta que “as
pesquisas quantitativas podem ser definidas como
as que permitem recolher, num conjunto de elementos, informações comparáveis entre um elemento
e outro”.
Os dados foram coletados por meio de dados primários, como entrevistas abertas com gestores do
departamento comercial e logístico, estas entrevistas tiveram a duração de 3 horas e os secundários,
obtidos por meio de relatórios gerenciais e demonstrativos contábeis. Os dados levantados nesses relatórios referem-se à quantidade de estoque, lead time
e entregas diárias de diesel por um período de oito
meses. Para calcular o estoque de segurança e o
nível de serviço, objetivo desta pesquisa, foi utilizado
o modelo proposto por Martins (2008).

5.ANÁLISE DOS DADOS

Esta seção inicia-se com a caracterização da
empresa objeto do estudo. Na sequência, apresenta-se o cálculo do estoque de segurança e o nível
de serviço com base no modelo proposto por Martins (2008). Em seguida, propõem-se melhorias nos
processos da empresa estudada a partir da implementação do modelo de Martins (2008).

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
A empresa analisada foi fundada em 1983, com sua
sede na cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina, sobre a denominação social de Safra
Diesel Ltda. A organização com um quadro de 21
colaboradores diretos e uma frota de 18 veículos.
A Safra Diesel comercializa em média 3.100.000
litros de óleo diesel/mês, sendo seus produtos principais o óleo diesel dos tipos S500 e o S10. A carteira
de clientes da empresa compreende pessoas físicas
e jurídicas, além de órgãos públicos como prefeituras e institutos por meio de licitações. Estes clientes
estão distribuídos nos estados de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul.
O óleo diesel comercializado pela empresa é prove-
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niente, exclusivamente da Petrobrás, das bases situadas nas cidades de Araucária/PR, Passo Fundo/RS
e Canoas/RS, todos os transportes da refinaria até a
empresa são realizados exclusivamente pela própria
empresa Safra Diesel. Destaca-se que a empresa
possui uma base de distribuição com 12 reservatórios com capacidade de 15 m³ cada um, sendo
que para efeito de estoque do óleo diesel S500 são
destinados 9 tanques e 3 tanques para o óleo diesel
S10 e a empresa conta com uma capacidade total
de armazenagem de 180.000 lts de óleo diesel.

Na sequência, realizou-se a aplicação da Fórmula
1 para estimar o estoque de segurança realmente
praticado pela Safra Diesel no período analisado,
conforme os resultados apresentados na Tabela 2.

O processo de recebimento do óleo diesel quando
este chega à empresa, compreende o armazenado
nos tanques, e em seguida é carregado em caminhões para ser realizada a entrega aos clientes.
O planejamento das operações, se inicia como os
pedidos dos vendedores dos volumes que serão retirados diariamente para o almoxarifado que realiza
as programações de entrega, realiza a emissão da
nota fiscal e em seguida o carregamento nos caminhões para a entrega ao consumidor.

Fonte: dados da pesquisa.

5.2 CÁLCULO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA REALMENTE PRATICADO CONFORME MARTINS (2008)
O cálculo do estoque de segurança realmente praticado pela Safra Diesel tomou como base o modelo
de Martins (2008) e para o cálculo utilizou-se o intervalo de uma semana na determinação dos valores
mínimos, assim para o período de quatro semanas,
obteve-se os valores expostos na Tabela 1.
Tabela 1 – Valores mínimos em quatro semanas para
estimar o estoque de segurança realmente praticado pela
empresa analisada

Tabela 2 – Resultados da aplicação da Fórmula 1 para
o cálculo do estoque de segurança realmente praticado

Conforme a Tabela 2, constata-se que o estoque
de segurança (ES) praticado pela Safra Diesel em
relação ao produto Diesel S500 é de aproximadamente 2.482 litros e para o produto Diesel S10 de
25.363 litros ao dia.

5.3 CÁLCULO DO NÍVEL DE SERVIÇO
A PARTIR DO MODELO DE MARTINS
(2008)
Para determinar o estoque de segurança foi considerado um período de 8 (oito) meses, em que os
dados foram levantados por meio das entregas diárias realizadas pela empresa. Dessa forma, a média
dos valores de entrega é de 35.161 lts/dia do S500
(Tipo 1) e 20.767 lts/dia do S10 (Tipo 2), com desvio
padrão de 16.209 lts/dia e 13.304 lts/dia respectivamente. A seguir, na Figura 1 apresenta-se a média
diária do produto Tipo 1 durante o período analisado.
Figura 1 – Entregas diárias realizadas pela empresa do
Diesel S500 no período analisado

Fonte: o autor.

A partir das informações da Tabela 1, verifica-se
que a partir dos registros históricos do valores do
estoque ao longo das quatro semanas, obteve-se
o coeficiente que resulta do cálculo da média dos
pontos baixos dos estoques da empresa analisada.
Estes pontos baixos foram identificados a partir de
um intervalo de tempo de quatro semanas para o
produto Diesel S500 os valores mínimos foram de
1.178 lts, 959 lts, 4.313 lts e 3.478 lts respectivamente. E no que se refere ao produto Diesel S10
obteve 18.177 lts, 25.084 lts, 22.725 lts e 35.465 lts.
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Fonte: dados da pequisa.

Observa-se na Figura 1 que as entregas diárias do
Diesel S500 durante os oito meses de análise se
mantiveram constantes com pequenos períodos
de oscilação. Na sequência, a Figura 2 expõem as
informações relacionadas as entregas diárias do
Diesel S10.
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Figura 2 – Entregas diárias realizadas pela empresa do
Diesel S10 no período analisado

Figura 4 explica o lead time do produto Diesel S10.
Figura 4 – Lead time do Diesel S10 no período analisado

Fonte: dados da pequisa.
Fonte: dados da pequisa.

Verifica-se na Figura 2, quanto as entregas diárias
realizadas do Diesel S10 que durante os oito meses
analisados estas também se mantiveram constantes
com pequenos picos de demanda observados nos
meses de Fevereiro e Junho de 2014.
Na sequência para estimar o estoque de segurança
com o nível de serviço na Safra Diesel realiza-se o
cálculo do lead time por meio de um levantamento
de todas as compras de diesel retiradas da refinaria
e depositadas no estoque da empresa, ou seja, considera-se o tempo entre a saída dos caminhões com
destino as bases das refinarias para carregamento,
ocorrido com o transporte próprio da Safra Diesel,
até o retorno dos caminhões carregados para a sede
da empresa. Para Martins (2008, p. 50) o “lead time
é definido teoricamente como o tempo entre o pedido de compra e o recebimento deste pedido”. A
Figura 3 demonstra o lead time do Diesel S500.
Figura 3 – Lead time do Disel S500 no período analisado

Percebe-se na Figura 4 que o lead time do produto
Diesel S10 obteve uma variação entre 2 a 3 dias,
sendo que sua média correspondeu a 2,67 dias
com um desvio padrão de 0,47. Ressalta-se que
diante dos dados coletados em relação ao estoque
da Safra Diesel durante os oito meses analisados,
ocorreu um stockout (falta de estoques) em duas
oportunidades, sendo estas foram consideradas
como vendas perdidas e não atrasos na previsão de
entregas comunicadas aos clientes. Logo, obtivemos
um número de faltas (NF) igual a dois (2 dias) e de
acordo com a Fórmula 4 de Ballou (2001) para cálculo do nível de serviço e considerado o número de
entregas (NE) realizada nos oito meses analisados
(NE = 240), pode-se afirmar que o nível de serviço
no período analisado na Safra Diesel foi de 98%.
Para Martins (2008) obter um nível de serviço de
98% é compatível com a atividade fim da empresa,
ou seja, a distribuição de óleo diesel.
Desta forma, realizou-se a estimativa do nível de
estoque (Estoque de Segurança – ES) que poderia
ser praticado pela Safra Diesel no período analisado,
a fim de proporcionar níveis de serviço melhores do
que aqueles registrados neste período.

5.4 MENSURAÇÃO DO ESTOQUE DE
SEGURANÇA DE ZINN E MARMORSTEIN
(1990) E BALLOU (2001)

Fonte: dados da pequisa.

Observa-se na Figura 3, que o lead time do produto
Diesel S500 oscila entre 2 a 3 dias. Ressalta-se ainda que o lead time médio do Diesel S500 ficou em
2,15 dias e um desvio padrão de 0,37. A seguir, na

Dentre os achados de Martins (2008) foram elencadas nove fórmulas abordavam o estoque de
segurança em contextos diferentes, sendo que as
fórmulas que se adequaram a realidade das distribuidoras de óleo diesel foram as propostas por
Zinn e Marmorstein (1990) e Ballou (2001). A partir
destes achados optou-se por aplicar neste estudo
estas fórmulas a fim de compará-las com a fórmula
do estoque de segurança realmente praticado proposta por Martins (2008).
Para o cálculo da Tabela 3 utilizou-se a Fórmula 2
de Ballou (2001) e as variáveis para o cálculo da

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

163

Fórmula 2 são apresentadas na Tabela 3 para os
dois produtos comercializados pela empresa.
Tabela 3 – Valores das variáveis relacionadas ao cálculo
da Fórmula 2 no estudo

no cálculo da Fórmula 3.
Tabela 5 – Valores das variáveis relacionadas ao cálculo
da Fórmula 2 no estudo

Fonte: dados da pesquisa.
Fonte: dados da pesquisa

Cabe mencionar ainda que, os valores relacionados
à variável “m” conforme mencionado anteriormente,
foram obtidos a partir da curva normal unicaudal,
que corresponde ao número de desvios padrão cuja
probabilidade de ocorrência se iguala a percentagem de nível de serviço pretendida, no nosso caso
de 99 %. Assim, o valor atribuído a variável “m” compreende (Fator relativo ao NS desejado - m (99%) =
2,325). E por fim, ao efetuar a aplicação da Fórmula
2, tem-se os resultados expostos na Tabela 4.
Tabela 4 – Valores correspondentes ao estoque de
segurança a partir da Fórmula 2

Fonte: dados da pesquisa.

Para realizar o cálculo da segunda fórmula conforme
mencionado no modelo de Martins (2008) tem a Fórmula 3 de Zinn e Marmorstein (1990) para estimar
o estoque de segurança em distribuidoras de óleo
diesel. De acordo com Zinn e Marmorstein (1990)
realiza-se a previsão do estoque de segurança com
base nos erros na previsão da demanda. Entretanto, como nas entrevistas técnicas constatou-se que
estas previsões de demanda, tampouco, o seu erro
não é calculado pela empresa analisada. Com a
finalidade de viabilizar a aplicação da Fórmula 3,
optou-se pela utilização da média móvel das demandas passadas como previsão das demandas futuras.
Destaca-se ainda que, com base nas entrevistas
realizadas observou-se que a demanda ocorrida nas
quatro últimas semanas seriam uma boa fonte para
prever a demanda futura. Assim, para cada início de
semana, calculou-se a demanda média das quatro
semanas anteriores e o valor obtido era aplicado
como previsão da demanda para todos os dias desta semana. Após calculou-se a diferença entre o
previsto e o realizado para cada dia. E por fim, o
desvio padrão destas diferenças, ou seja, o desvio
padrão dos erros da previsão da demanda. A Tabela
5 apresenta os valores das variáveis consideradas
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Com base nos valores expressos na Tabela 5, realizou-se a mensuração da Fórmula 3 do modelo
proposto por Martins (2008). Na sequência, a Tabela
6 expõem os valores do estoque de segurança a
partir da Fórmula 3.
Tabela 6 – Valores correspondentes ao estoque de
segurança a partir da Fórmula 3

Fonte: dados da pesquisa

Diante dos valores apresentados na Tabela 4, em relação ao estoque de segurança (ES), de acordo com
Ballou (2001) têm-se 62.995 lts do Diesel S500 e
55.404 lts do Diesel S10 e na Tabela 6 mensurados
a partir da fórmula de Zinn e Marmorstein (1990) os
valores de 62.478 lts para o Diesel S500 e 42.540
lts para o Diesel S10. Entretanto, estes valores são
maiores do que os valores apurados a partir da fórmula de Martins (2008) quando auferido 2.482 lts
para o Diesel S500 e 25.363 lts para o Diesel S10.
Em contrapartida, o nível de estoque praticado pela
Safra Diesel nas quatro semanas estudadas ficou
em torno de 2.482 lts do Diesel S500 o que aponta
para relativos atrasos nas entregas ao considerar o
lead time médio de 2 dias com a demanda média de
35.161 lts. Depreende-se diante dos dados analisados que a prática da Safra Diesel pode impossibilitar
o atendimento da demanda durante o lead time.

5.5 PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS
A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DO
MODELO DE MARTINS (2008)
A gestão de estoques na empresa, objeto deste estudo, atualmente é realizada com base no conhecimento empírico do gestor do local mencionado,
adquirido a partir dos anos de existência da empresa. A conferência do estoque atual é realizada
diariamente, por meio da análise do saldo real nos
reservatórios e a comparação deste com o saldo
informado pelo sistema operacional da Safra Diesel. Observa-se que a empresa não modificou seu
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método de conferência de estoques ao longo dos
seus 20 anos de existência, nem tampouco com
o aumento do volume de estoques e suas vendas
neste período.
Entretanto, ainda que o método adotado pela Safra
Diesel para realizar a gestão do estoque seja empírico, a presença de falhas de controle, ausência
de dados históricos para o acompanhamento dos
estoques os gestores ainda conseguem subsidiar
a tomada de decisões de compra. Acredita-se que
a gestão do estoque da empresa pode ser considerada como um simples resultado da flutuação da
demanda imposta pelos clientes da organização.
Contudo, a partir do relato dos entrevistados observa-se que a falta de previsões da demanda e de um
modelo que possa auxiliar na gestão de estoques
acarretam alguns problemas para a empresa, como
a falta de estoque para atender a demanda que incorre em transtornos relativos ao atendimento dos
clientes ou a elevação dos custos proporcionada
pelo aumento dos preços na aquisição do óleo diesel
em compras realizadas em caráter emergencial com
valores superiores aos praticados pelo mercado.
Neste contexto, percebe-se ainda que o aumento no
nível de serviço incorre no aumento dos custos com
estoques. Todavia, a falta de um produto compromete a imagem da empresa, a fidelidade de seus clientes e a redução no faturamento que podem incorrer
em um custo de oportunidade para a organização.
Ressalta-se ainda que, a escolha de um método
de gestão de estoques para determinar previsões
pode auxiliar na compra antecipada do produto,
uma vez que este sofre alterações constantes em
seu preço de compra, e assim, ao realizar compras
antecipadas com preço reduzido a empresa pode
obter vantagem competitiva em relação às outras
empresas do segmento.
A afiliação teórica desta pesquisa ao modelo proposto por Martins (2008) para determinação do estoque
de segurança se deve ao fato do modelo teórico se
adaptar ao contexto investigado. E ainda, revelar-se
como um modelo simples e confiável que proporciona ao gestor a avaliação do impacto da gestão do
estoque sobre o nível de serviço da empresa com
o auxílio de modelos matemáticos reconhecidos.
Dessa forma, a partir da implementação do modelo
de Martins (2008) na Safra Diesel propõem-se como
melhorias para a organização: adoção das estimativas realizadas neste estudo para fins de tomada de
decisão, e ainda que os cálculos realizados com o
auxílio de planilhas eletrônicas para estimar o estoque de segurança possam ser incorporados no
próprio sistema ERP utilizado pela empresa o que
proporcionará agilidade e confiabilidade na gestão
do estoque da organização sem a dependência atual

dos conhecimentos empíricos do gestor da empresa.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa objetivou implementar o modelo
proposto por Martins (2008) para definir o estoque
de segurança e o nível de serviço adequado para
uma empresa de derivados de petróleo com sede
em Chapecó/SC. Na metodologia, optou-se por
uma pesquisa descritiva auxiliada por um estudo
de caso em uma empresa transportadora revendedora e retalhista (TRR) que comercializa derivados
de petróleo com uma abordagem quantitativa das
informações coletadas.
Desta forma, buscou-se calcular o estoque de segurança a partir do modelo proposto por Martins (2008)
na empresa analisada, quando auferiu 2.482 lts para
o Diesel S500 e 25.363 lts para o Diesel S10. Em
contrapartida, o nível de estoque praticado pela Safra Diesel nas quatro semanas estudadas durante
o mês de agosto/2014 ficou em torno de 2.482 lts
do Diesel S500 o que aponta para relativos atrasos
nas entregas ao considerar o lead time médio de 2
dias com a demanda média de 35.161 lts. Depreende-se diante dos dados analisados que a prática
da Safra Diesel pode impossibilitar o atendimento
da demanda durante o lead time.
Após a implementação do modelo de Martins (2008)
foram observadas melhorias no modelo de gestão
de estoque a partir do estoque de segurança, tais
como: redução do tempo, custos menores e agilidade na tomada de decisões pelos responsáveis.
Antes da implantação deste modelo, não se tinha
conhecimento de quantos litros de óleo diesel eram
comercializados em determinado período de tempo.
Além do que, com o estoque melhor posicionado,
melhoram o nível de atendimento e consequente satisfação do cliente. Ressalta-se ainda que o modelo
proposto poderá ser incorporado pelo sistema ERP
utilizado pela empresa o que proporcionará agilidade
e confiabilidade na gestão do estoque da organização sem a dependência atual dos conhecimentos
empíricos do gestor da empresa. Para futura pesquisa, sugere-se a implementação do modelo de
Martins (2008) em empresas de outros segmentos,
além de um estudo longitudinal na empresa analisada para que possam ser mensurados os benefícios
do modelo conceitual ao longo do tempo no processo de tomada de decisão de compra.
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No estado de Alagoas, o ofício da pesca é tradicionalmente associado
ao imaginário local, devido ao seu ecossistema altamente produtivo
para o desenvolvimento pesqueiro. Com um importante papel no
contexto econômico e social, a pesca artesanal é fundamental para
populações que sobrevivem da produção de peixes, crustáceos e
moluscos típicos da região como os populares sururu e maçunim. Nesse
âmbito, têm-se o design como um campo multidisciplinar que possui
relação direta com a sociedade, cuja sua principal função consiste em
desenvolver soluções adequadas e sensíveis às necessidades reais
dos usuários. Sob esse prisma, a presente pesquisa possui como
objetivo apresentar o ambiente, processos e aspectos que envolvem o
ofício, visando a identificação de problemas que podem comprometer
a qualidade de vida e produtividade dos trabalhadores, para, a partir
dos estudos, desenvolver soluções adequadas que possam trazer
benefícios para tal produção artesanal. Para tanto, será utilizada uma
metodologia baseada na Análise Ergonômica do Trabalho (AET), junto
à métodos, técnicas e ferramentas propostas por diversos teóricos
da área de desenvolvimento de produtos. A pesquisa que norteia o
presente artigo, foi desenvolvida junto à comunidade do povoado
Cadóz em Coqueiro Seco/AL por meio de um Projeto Extensionista
de Design da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Os resultados
obtidos até o momento, confirmam a vasta área de atuação do design
e possibilidades de interação com a comunidade em uma troca mútua
de conhecimentos.

Palavras-chave: Metodologia de Projeto; Análise Ergonômica do
Trabalho; Design de produto; Sururu; Pesca Artesanal.
10.37885/200400062

1.

INTRODUÇÃO

Com expressiva extensão de águas e um ecossistema abundante em recursos naturais, o Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM)
presente no estado de Alagoas, é considerado um
dos principais mananciais de água doce do Brasil,
composto pelas lagoas Mundaú e Manguaba, rios
Paraíba, Sumaúma, Mundaú e canais que proporcionam o encontro das lagoas com o mar. Dentre estes
recursos provenientes do CELMM, encontram-se os
moluscos bivalves sururu e maçunim.
Típicos da culinária do Nordeste do Brasil, o sururu e o maçunim, apesar de serem encontrados em
outras localidades, são espécies que compõem a
identidade e o contexto histórico de Alagoas, além
de exercerem um papel importante na economia
local, apresentando um grande volume de produção
e uma extensa rede de trabalhadores envolvidos nas
cadeias produtivas. Esta produção é caracterizada
como um trabalho artesanal de natureza extrativista
e encontra- se no setor de atividades econômicas
primárias, o qual está relacionado a exploração de
recursos da natureza, onde são escassas as informações e normas específicas no que diz respeito
à proteção, saúde e segurança dos trabalhadores.
Tratando-se especificamente da pesca artesanal dos
moluscos em questão, por falta de alternativas adequadas, os pescadores e marisqueiras se submetem
a extração, processamento e comercialização dos
moluscos em condições de trabalho inadequadas
e de baixo rendimento. As condições das cadeias
produtivas não obedecem aos critérios de segurança
alimentar e segurança do trabalhador, uma vez que
os moluscos são manipulados e processados de
forma inapropriada, a céu aberto, em condições de
higiene precárias e insalubres, além de condições
físicas extremamentes desgastantes.
Nesse sentido, o design enquanto área de atuação
que promove a construção de processos e produtos
cada vez mais eficientes faz parte de uma rede cujo
repertório deve ser potencializado constantemente.
Sobre o assunto, Pazmino (2007) coloca que o papel
do design para a sociedade consiste no desenvolvimento de produtos que principalmente atendam
às necessidades de cidadãos menos favorecidos,
social, cultural e economicamente.
Diante do exposto, o presente artigo é um recorte de
uma pesquisa mais abrangente desenvolvida pela
comunidade acadêmica do curso de Design da Universidade Federal de Alagoas junto à comunidade
do povoado Cadóz do município de Coqueiro Seco
(localizado na parte central da faixa litorânea do estado de Alagoas).
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O contato com a comunidade pesquisada foi viabilizado pela Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco,
a qual demonstrou interesse pelas ações do Projeto de Extensão denominado “Design e a cadeia
produtiva do sururu e maçunim: identificação de
demandas e proposta de soluções através do desenvolvimento de produtos”.
Com a utilização da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e a conjugação de métodos, técnicas e
ferramentas com base em diversas fundamentações
teóricas, destaca-se a importância de se ter uma
abordagem metodológica que conta com a contribuição de matizes distintas, fortalecendo a interdisciplinaridade do design. Assim, objetivando proporcionar impactos positivos na qualidade de vida e
de trabalho da comunidade pesqueira do povoado
Cadóz, aqui será apresentado o processo projetual
para que uma das demandas (desenvolvimento de
um novo posto de trabalho) fosse solucionada.

2.METODOLOGIA

Para o levantamento e análise de dados que
resultou na identificação e hierarquização das demandas, foi utilizada uma abordagem metodológica específica baseada na Análise Ergonômica do
Trabalho – AET, proposta por Wisner (1987) e Vidal
(2002) além de métodos, técnicas e ferramentas
propostas por diversos teóricos tais como: Lobach
(2001), Baxter (2015), Pazmino (2015) e Tim Brown
(2010), de forma que fosse possível estabelecer um
processo de resolução de problemas flexível, com
possibilidade de feedbacks e modelado na situação
de referência, fortalecendo a interdisciplinaridade
do design. Para tanto, em um primeiro momento a
metodologia adaptada para o projeto foi estruturada
em 5 macrofases, que foram modificadas de acordo
com as necessidades encontradas durante a pesquisa, ressaltando a flexibilidade e a liberdade para
experimentação, detalhadas a seguir:
a) Problematização: foram identificados os fatores
que determinaram as demandas a serem resolvidas
obtidos através de fundamentações teóricas e da
pesquisa de campo que realizadas junto à comunidade do povoado Cadóz, objetivando compreender
e analisar os problemas encontrados;
b) Análise ergonômica: foi retratado o ambiente
físico, englobando a análise das condições posturais
e antropométricas dos trabalhadores, análise dos
aspectos psicológicos dos trabalhadores, e análise
organizacional e de condições ambientais, através
do registro e documentação dos dados levantados
com a comunidade pesquisada;
c) Hierarquização das demandas: após o levantamento e análise de todos os dados, as demandas
foram hierarquizadas de acordo com sua gravidade,
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urgência e relevância;
d) Geração de alternativas: foram geradas propostas de soluções de design utilizando-se de diversas ferramentas, de forma que fosse escolhida
uma solução adequada. Ainda nesta etapa, as alternativas geradas foram apresentadas e validadas
em um processo de co-design com os envolvidos
no projeto (equipe interna, colaboradores externos
da prefeitura de Coqueiro Seco - AL, pescadores e
marisqueiras).

ERGONOMIA E A PESCA
3.DESIGN,
ARTESANAL
O World Design Organization – WDO (2015), define
o design industrial como um processo estratégico de
solução de problemas que impulsiona a inovação,
desenvolve o sucesso comercial e conduz a uma
melhor qualidade de vida através de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadoras. Assim,
têm-se o design como um campo que possui uma
relação direta com a sociedade, na qual sua principal função consiste em transformar demandas em
produtos e/ou serviços que tragam impactos positivos para os usuários.
Respeitar as características das comunidades, das
populações marginalizadas, sua cultura, para assim
desenvolver produtos que a representem de fato,
que sejam adequados a essa realidade, e que satisfaçam as suas necessidades reais.” (PAZMINO,
2007).
Além dos requisitos emocionais, simbólicos, morfológicos, econômicos e funcionais, a ergonomia
deve ser parte integrante durante o processo de
desenvolvimento de produtos, uma vez que a mesma qualifica-se como uma abordagem sistêmica de
todos os aspectos da atividade humana, conforme
a ABERGO (2000). A ergonomia, vista como uma
das áreas de estudo do design, pôde ser aplicada à
prática produtiva de muitas empresas e ambientes
de trabalho ao longo dos anos. Entretanto, práticas
mais antigas como as produções artesanais (dentre
elas, a pesca) não são devidamente contempladas.
No Brasil, a pesca artesanal representa uma importante modalidade de trabalho. Segundo dados
oficiais Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca
(2006), existem cerca de 390.761 pescadores artesanais, estando 47% concentrados nos estados do
Nordeste. Grande parte desse trabalho ocorre no
setor informal da economia e, por isso, são precárias
as informações e ações nos sistemas de vigilância.

ambiente/trabalho e o homem. Entretanto, percebe-se que as práticas artesanais ainda são vistas, de
forma geral, como uma atividade de menor valor por
estar relacionado com aquilo que é feito à margem
do conhecimento “erudito”, ou seja: aquele que é
socialmente reconhecido e produzido por classes
socialmente favorecidas.
Para que o design possa contribuir de forma significativa para otimizar as produções artesanais, deve-se priorizar os requisitos ergonômicos de forma que
estes possibilitem maximizar o conforto, bem-estar,
a satisfação e a segurança do usuário, trazendo
modificações positivas no trabalho, sem descaracterizar a tradição e a cultura dos atores envolvidos.
As transformações devem ser benéficas ao trabalhadores sendo necessário aplicar um processo de
resolução de problemas centrado no usuário, adquirindo uma compreensão de suas necessidades
com sensibilidade.

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em um período de 10 meses, a equipe esteve
imersa em um processo de levantamento e análise de dados junto aos pescadores e marisqueiras
do povoado Cadóz de Coqueiro Seco/AL. Com as
visitas de campo, foi possível realizar um reconhecimento do local e estabelecer uma construção social
com os pescadores e marisqueiras.
Durante o processo, observou-se que a cadeia produtiva do maçunim possui processos bastantes semelhantes ao do sururu, uma vez que ambos são
moluscos bivalves, e, portanto, morfologicamente
similares. Em ambos os processos, os pescadores
e marisqueiras submetem- se a longas e exaustivas
jornadas de trabalho, realizando processos em um
ambiente de trabalho ergonomicamente inadequado,
que pode prejudicar a qualidade de vida e, consequentemente, a produtividade.
A partir dos dados coletados, foi elaborado um fluxo do processo de extração e de beneficiamento
da cadeia produtiva dos moluscos em questão. Os
processos, portanto, são divididos basicamente nas
seguintes fases e subfases, esquematizado na figura 1 e registrados na figura 2 adiante:

A ergonomia e o design, enquanto áreas de conhecimento que atuam de modo paralelo, desempenham um importante papel no que diz respeito à
proporcionar uma melhor relação entre o produto/
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Os pescadores e marisqueiras executam as etapas das cadeias produtivas manualmente em um
trabalho longo e exaustivo, utilizando-se de materiais e equipamentos rudimentares. Nos processos,
os trabalhadores executam atividades que geram
grande desgaste muscular devido à má postura, levantamento excessivo de cargas, excesso rítmico
centrado nos punhos e pernas, esforços repetidos
continuamente que exigem força, além de estarem
em contato direto com o fogo à lenha e a fumaça
tóxica exalada pelo mesmo.

dos próprios trabalhadores (v. figura 2).
O posto de trabalho onde ocorre o processo de beneficiamento dos pescados é basicamente formado
por estruturas improvisadas de madeira (barracas)
construídas pelos próprios pescadores, que contém
mesas e “fornos” vernaculares (figura 3), adaptados
com materiais e recursos locais para suprir as necessidades do ofício.
Figura 3 - Barraca com mesa de apoio para realizar a
etapa de beneficiamento do sururu e maçunim e forno
vernacular para cozimento dos moluscos

Figura 2 - Registros das etapas de pré-lavagem e
despinicagem

Fonte: acervo do projeto de extensão “Design e a cadeia produtiva do sururu: identificação de demandas e proposta de
soluções através do desenvolvimento de produtos”(2018-2019)

Todas essas questões foram validadas por meio de
observações das atividades e mediante os relatos
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Fonte: acervo do projeto de extensão “Design e a cadeia produtiva do sururu e maçunim: identificação de demandas e
proposta de soluções através do desenvolvimento de produtos”(2018-2019)

Para o levantamento e análise de dados gerais que
resultaram na identificação e hierarquização das de-
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mandas, foi utilizada uma abordagem metodológica
baseada na Análise ergonômica do Trabalho (AET)
proposta por Wisner (1987) e Vidal (2002). A análise
ergonômica, por preconizar e efetivar a construção
social e técnica, mostrou-se fundamental para o
levantamento de demandas no local de pesquisa,
junto aos pescadores e marisqueiras, enquanto permitiu a construção de um dispositivo social participativo, envolvendo os grupos da comunidade receptora
e o grupo externo de pesquisadores.
A seguir, serão apresentadas as problemáticas confirmadas:

4.1 CADEIA PRODUTIVA DOS MOLUSCOS: DEMANDAS IDENTIFICADAS
Após extensa análise in loco no povoado Cadóz,
em Coqueiro Seco, AL, discussões em grupo e
identificação e análise das demandas, notou-se a
precariedade da situação dos trabalhadores envolvidos na pesca artesanal do local pesquisado. As
problemáticas identificadas relacionadas à ergonomia, abarcam diversos problemas e situações que
tornam os trabalhadores propensos a adquirir doenças ocupacionais. Desse modo, a relação entre
os agentes e suas possíveis consequências, estão
sintetizados a seguir:

Figura 2 - Registros das etapas de pré-lavagem e despinicagem

Fonte: autores (2019)
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Desse modo, temos que:
- As fases e subfases do processo produtivo resultam em uma longa e árdua jornada, na qual
os pescadores e marisqueiras submetem-se
constantemente a condições de trabalho desfavoráveis e ergonomicamente inadequadas que
podem gerar as consequências (figura 4). Tais
problemáticas estão intrinsecamente aliadas à
ausência de orientações técnicas e acadêmicas
e a ausência de um posto de trabalho e equipamentos apropriados para a atividade. A má adequação da bancada e os “fornos” improvisados
são exemplos de elementos visivelmente inapropriados no espaço de trabalho;
- O ofício acaba por ser prejudicial à qualidade de
vida dos envolvidos (a curto, médio e longo prazo). Acerca de exemplos relatados pelos próprios
trabalhadores, podemos citar as dores e doenças provenientes do desgaste muscular, ausência
de sensibilidade nas mãos devido ao excesso
de trabalho manual, ardor nos olhos devido ao
contato direto com a fumaça tóxica, entre outras
situações provenientes da atividade laboral.
Nesse sentido, a equipe realizou uma análise dos
postos de trabalho, observando a disposição dos
layouts das barracas, as medidas das mesas que
são utilizadas predominantemente para o processo
de peneiragem dos moluscos e separação dos resíduos (v. figura 5).

Figura 6 - Aferição do peso dos baldes com moluscos
recém coletados

Fonte: acervo do projeto de extensão “Design e a cadeia produtiva do sururu e maçunim: identificação de demandas e
proposta de soluções através do desenvolvimento de produtos”(2019)

Tabela 1 - Dimensões estruturais das barracas analisadas

Figura 5 - Dimensões recolhidas pela equipe de uma
das mesas de trabalho
Fonte: autores (2019)

Fonte: acervo do projeto de extensão “Design e a cadeia produtiva do sururu e maçunim: identificação de demandas e
proposta de soluções através do desenvolvimento de produtos”(2018-2019) - sketches feitos in loco pela equipe

Também foram aferidos os pesos dos baldes e bacias (v. figura 6) em que os moluscos são acondicionados, das latas utilizadas no cozimento e medidas
gerais da estrutura física (barracas): comprimento,
largura e pé direito. Como as barracas são construídas artesanalmente pelos próprios trabalhadores,
percebeu-se que as dimensões possuem diversas
variações, conforme a Tabela 1.
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As mesas de trabalho também possuem dimensões
variadas (v. tabela 2) pois dependem da atividade
que será exercida e das preferências pessoais e
conhecimentos empíricos dos trabalhadores que a
utilizam. As mesas (v. figura 7), em sua maioria,
possuem uma leve inclinação para facilitar o escoamento da água liberada após o cozimento e peneiramento do sururu e do maçunim. Como boa parte
dos pescadores trabalham em conjunto com suas
companheiras (marisqueiras) ou outros familiares,
a mesa de trabalho acaba tornando-se inadequada
devido às medidas antropométricas diferenciadas,
sendo necessário, em alguns casos, o improviso de
um tablado para adequar o tamanho e minimizar as
dificuldades durante o manejo.
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Figura 7 - Mesa com inclinação para escoamento da água

solução mais adequada.
No tocante ao processo de geração de alternativas,
foram desenvolvidos inicialmente desenhos livres
que foram discutidos e analisados entre os membros do projeto. Em seguida, ideias pré-definidas
(esboços) foram apresentadas a pescadores e marisqueiras do povoado Cadóz (v. figura 8), o que foi
de grande importância para validação nesta etapa
do projeto.
Figura 8 - Estudos preliminares do posto de trabalho
junto à comunidade

Fonte: acervo do projeto de extensão “Design e a cadeia produtiva do sururu e maçunim: identificação de demandas e
proposta de soluções através do desenvolvimento de produtos”(2018-2019)

Tabela 2 - Dimensões de algumas das mesas de trabalhos
analisadas

Fonte: autores (2019)

Outro fator agravante que deve ser considerado é
a diversificada utilização de materiais para as bancadas das mesas, sendo possível observar que em
algumas foram utilizados tábuas de madeira sem
nenhum acabamento específico para o tratamento
de alimentos. Em alguns casos, lonas plásticas são
utilizadas para facilitar o escoamento da água do
cozimento e evitar perdas de moluscos através das
irregularidades entre as tábuas de madeira, em outros casos foram utilizados chapas metálicas, muitas
delas com focos de ferrugem e apresentando extremidades irregulares que podem ocasionar acidentes.
Nesse panorama, com relação à cadeia produtiva
dos moluscos sururu e maçunim, observou-se que
o desenvolvimento de um mobiliário adequado
para a etapa de beneficiamento dos moluscos, constitui a demanda de urgência a ser resolvida pela
presente pesquisa. Assim, a partir do diagnóstico
(fruto do processo de análise ergonômica anteriormente conduzida) foi possível obter subsídios para
a geração de alternativas, e deu-se início a uma
série de estudos preliminares visando encontrar a

Fonte: acervo do projeto de extensão “Design e a cadeia produtiva do sururu e maçunim: identificação de demandas e
proposta de soluções através do desenvolvimento de produtos”(2018-2019)

No tocante aos procedimentos metodológicos, foram analisadas as diversas alternativas geradas,
utilizando-se de técnicas como o dirty prototyping
(produção de um modelo tridimensional do objeto
a ser construído utilizando materiais simples e de
baixo custo), bem como utilizando-se do recurso da
modelagem 3D (Figura 10).
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O conceito geral da mesa de trabalho (figura 11)
idealizada pela equipe, consiste em um mobiliário
multifuncional que possa atender as atividades de
beneficiamento dos moluscos sururu e maçunim,
sobretudo as etapas de despinicagem, peneiragem,
separação dos resíduos restantes, pesagem e embalagem.
Figura 11 - Modelagem e especificações gerais do
mobiliário

Fonte: autores (2019)

As bancadas atuais utilizadas pelos pescadores e
marisqueiras são rudimentares e não condizem com
os padrões sanitários mínimos necessários para a
manipulação de alimentos, uma vez que sua superfície não é higiênica para a atividade. Desse modo, a
proposta é que a matéria-prima da mesa de trabalho
seja de alumínio: um material leve, com boa relação
resistência/peso, durável, resistente à corrosão e infinitamente reciclável, além de ser economicamente
mais viável que o inox, por exemplo.
A ideia de multifuncionalidade da mesa parte do
princípio de que os usuários possam ter autonomia
para regular a altura de acordo com suas características antropométricas, bem como a possibilidade
de ajuste da altura da mesa para um trabalho de
força realizado em pé (peneiragem) e trabalhos de
precisão realizados sentados (despinicagem), por
meio de um sistema de regulagem em pinos conforme a figura 12.
Figura 12 - Sistema de regulagem em pinos

Fonte: autores (2019)

174

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

Desse modo, a mesa de trabalho foi planejada com
as seguintes dimensões gerais: 1,20m x 1m x 1,10m
(comprimento, largura e altura), com possibilidade
de ajustes da altura da superfície de trabalho de
0,95m para 0,85m e 0,60m.
Durante os trabalhos realizados em pé (sobretudo
a peneiragem) os trabalhadores podem regular a
altura da superfície da mesa para 0,95m ou 0,85m.
Levando em consideração que os pescadores e
as marisqueiras manipulam peneiras artesanais
repetitivamente, fez-se necessário a existência de
3 anteparos (anteparo frontal de 15cm para evitar
os respingos de água quente, e os anteparos laterais com 7cm para evitar que os moluscos caiam
pelas laterais). Além disso, a superfície da mesa
possui uma inclinação de 1 grau e uma calha para
o escoamento da água proveniente da atividade (v.
figura 11). Já para o trabalho de precisão realizado
sentado (como a despinicagem) a calha pode ser
removida e os usuários podem ajustar a altura da
mesa para 0,60m.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia para desenvolvimento de um
posto de trabalho para os pescadores artesanais
aqui detalhada, foi desenvolvida em um processo de
modelagem situada, mostrando- se adequada por
percorrer um caminho fluido, com troca de conhecimentos técnicos, por parte da equipe de projeto
e conhecimentos tácitos advindos da comunidade.
Por outro lado, sabe- se que é um tema delicado. A
resistência a mudanças é esperada, principalmente quando se trata de um estilo de vida tradicional
transmitido de geração para geração. Mais que uma
profissão ou um meio de obter recursos financeiros esporádicos, a pesca artesanal é algo bastante
característico e comum do estado de Alagoas, entretanto, são observadas diversas condições inadequadas, retorno financeiro baixo e incerto, que são
apenas alguns dos problemas que os pescadores e
as marisqueiras enfrentam diariamente.
É neste contexto que percebe-se a importância do
design: solucionar questões de maneira inteligente,
de modo que os membros da situação pesquisada
(neste caso, os pescadores e marisqueiras) se sintam parte do processo projetual. Não é meramente
uma mesa para eles, mas uma mesa deles, para
que possam utilizá-la, sem descaracterizar o viés
tradicional do ofício e sem distanciar-se da realidade dos mesmos. Mais que um design de produto, é
um design para pessoas e para a história que elas
carregam. Por isso, pesquisas nas quais o design
pode servir à população devem ser incentivadas,
uma vez que além do conhecimento prático que o
aluno recebe, há uma troca de experiências e um

estreitamento dos laços entre a comunidade e a
universidade.
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Este trabalho tem como objetivo a implantação de um estoque
intermediário e análise desta ação. Por meio da análise do histórico
detectou-se elevado número de horas extras no setor de pintura em
uma indústria moveleira. Com o setor de PCP foram determinados
lotes de produção para alguns produtos com base na curva ABC de
faturamento, definindo as quantidades do lote, fez-se necessário a
reavaliação da capacidade do setor de montagem. Com a implantação
dos lotes realizou-se um novo mapeamento de processo e coleta
de tempos para o balanceamento da produção do setor, para a
estocagem dos produtos foi necessário a mudança do layout com a
implantação de um sistema de porta paletes. A coleta dos resultados
se deu em onze semanas, desde a implantação dos lotes. O resultado
foi obtido através da comparação do período implantado com o
mesmo período do ano anterior, os números demonstraram uma
redução de 19% no custo com horas extras no setor, o retorno do
investimento se dará em 13,5 meses com uma rentabilidade de 7%.

Palavras-chave: Estoque; Dimensionamento de Produção; Layout.
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1.

INTRODUÇÃO

Conforme Ferreira et.al., (2008) a indústria moveleira é derivada da produção artesanal, na qual
com a revolução industrial substitui-se a mão de
obra dos artesãos por máquinas e ferramentas. Com
o passar do tempo os processos industriais foram
automatizados permitindo a padronização e gerando
ganhos em escala, sendo assim, os móveis deixaram de ser artesanais para se tornarem produtos
manufaturados. Segundo Gallucci (2014), atualmente no Brasil existem 18.200 indústrias atuantes no
setor moveleiro, gerando 300 mil empregos diretos,
destas 80% empresas são dedicadas a produção de
móveis de madeira, e 20%, produzem móveis em
metal e outros materiais.
O modelo de sistema produtivo da empresa ocasiona atraso no processo de montagem, principalmente
nos primeiros dias da semana, exigindo do setor a
necessidade de horas extras para conclusão dos
pedidos. O objetivo foi criar um estoque intermediário de peças montadas para diminuir a ociosidade
que se dá no começo de cada semana levando a
um número elevado de horas extras necessárias
para conclusão destes pedidos. Após uma análise
foi detectado um elevado número de horas extras
no setor de pintura e acabamento, como o processo de pintura e acabamento é o último da linha, o
cumprimento de suas metas depende da produção
dos outros setores.

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para Slack et al., (2009) estoque é a quantidade de peças armazenadas com finalidade de proporcionar independência do processo atual perante
o anterior, analisando o custo-benefício dos estoques, altos níveis geram altos custos operacionais,
já baixos níveis podem gerar perdas econômicas.
Segundo Quijano et al., (2013) estoque entre processos só se faz necessário quando não há outra
alternativa para manter o processo seguinte em
andamento sem paradas ou ociosidade na linha de
produção. A gestão de estoques ao longo do processo produtivo, quando bem dimensionada e administrada, pode gerar ganhos produtivos e redução de
custos tornando a organização mais competitiva.
De acordo com Wanke (2011), a política de estoques a ser adotada depende da demanda e das
características do produto, as quais determinam o
tempo de reposição, se o produto deve ser antecipado ou postergado. O tempo de resposta é um
fator determinante para atender as demandas do
mercado, esta influência diretamente no resultado
das empresas.
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O departamento de PCP (Planejamento e Controle
da Produção) é responsável pela coordenação e
aplicação de todos os recursos envolvidos no processo, determina o que será produzido, quando será
produzido, como e onde será produzido, quem produzirá e quando será produzido (RAPOSO et al.,
(2013). Segundo Corrêa & Corrêa (2011), o PCP
tem a tarefa de gerenciar os processos produtivos,
seu planejamento é caracterizado por ser de curto
prazo, leva em conta o sequenciamento pré-definido
e as restrições dos processos de forma a atingir os
objetivos estratégicos da organização. Para Borges et al., (2013), PCP é o conjunto de atividades e
operações que interagem com todos os setores da
organização e tem como intuito transformar as entradas como matéria prima em saídas como produto
acabado. Segundo Eleodoro et al., (2013), o MRP
(Material Requeriment Planning) é uma ferramenta de planejamento que visualiza as necessidades
de matérias e controle da produção com foco em
minimizar custos e controlar estoques. Para Slack
et al., (2009), o MRP II é possível controlar ainda
as necessidades de equipamentos e mão de obra,
transformar as informações e quantidades de itens
vendidos em necessidades para posteriormente
serem produzidos. O sistema busca garantir que a
programação seja feita dentro da capacidade produtiva da empresa buscando garantir os prazos de
entrega (LOPES et al., 2012).
Para Fernandes & Godinho (2009), através da curva ABC pode-se ter uma gestão mais eficiente de
estoques, esta ferramenta derivada da análise de
Pareto separa os itens por ordem de importância
como volume de vendas, receita ou lucro em um
determinado período. Segundo Ching (2001), para
calcular quanto cada item representa na curva ABC,
multiplica-se cada item pelo seu custo, após listar
os itens de forma decrescente de valor, em seguida
calcular o percentual de cada item em relação ao
custo total do estoque. Para Rufino (2009), a curva
ABC é representada da seguinte forma: itens A representam 70% do valor monetário acumulado, itens
B representam 20% do valor monetário acumulado,
e itens C representam 10% do valor monetário acumulado.
Segundo Fernandes (2007), o custo de estoques se
classifica de três formas: custo de obtenção, custo de manutenção de estoque e custo de falta de
estoque.
O balanceamento de produção refere-se à sincronização dos tempos de produção, busca equalizar os
tempos das operações, bem como eliminar tempos
que não agregam valor (WILDE, 2010). Segundo
Miyata e Boika (2012), o balanceamento de uma
linha de produção tem como objetivo fazer com que
os setores trabalhem em um mesmo ritmo, levando
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em consideração número de postos de trabalho e
equipamentos para que tenham tempos similares,
aumentando a eficiência e diminuindo a ociosidade.
Segundo Geslach (2013), o layout é um fator de
grande influência no balanceamento da produção,
para uma melhor disposição é preciso analisar alguns fatores como, por exemplo, tipo de produto,
equipamento, movimentação do colaborador e transporte interno, um layout adequado pode aumenta a
produtividade da empresa e reduzir seus custos de
produção. Para Lodeiro (2011), layout é a disposição
de recursos no chão de fábrica, estes devem garantir a eficiência do processo, a literatura traz diversos
modelos que em sua grande maioria baseiam-se nos
quatro modelos tradicionais: layout posicional, layout
de produto, layout de processo. Lemos (2014) define
o planejamento de layout como amplo e complexo
e devem ser encarados como algo dinâmico Garcia
Junior (2012) e Oliveira (2011) definem layout de
produto como uma sequência de operações onde os
materiais percorrem um caminho pré-determinado
através do processo no qual cada posto é responsável por uma etapa na fabricação do produto final.
Para Moura (2010) a estocagem de forma vertical
maximiza o espaço e tem como resultado a redução de custo por metro quadrado, os armazéns com
altura elevada geram um melhor uso do espaço e
redução na distância de estocagem. Para a verticalização do estoque, umas das melhores estruturas é o porta paletes, usado em larga escala para
estocagem em armazém (DELGADO; DELBON;
BARBOSA, 2012).
Segundo Oliveira (2009), a cronoanálise tem como
finalidade analisar o tempo que um operador ou
equipamento leva para realizar uma determinada
operação. A cronoanálise surgiu com Taylor e Gilbreth que enfatizaram a divisão de operações entre produto e capacidade do operador. Tibola et al.,
(2011) define cronoanálise como um método para
analisar materiais e equipamentos com a finalidade de encontrar formas mais econômicas de fazer
o trabalho. Já para Miranda (2014), define como
principal objetivo do método analisar o tempo padrão para atender as necessidades comerciais da
organização.
A empresa em questão usa como base para a cronoanálise o método apresentado por Toledo (2004),
no qual a cronoanálise ou estudo de tempos e métodos leva em consideração elementos como ritmo
normal, tempo normal, avaliação de ritmo e tempo
padrão. A cronoanálise além de definir tempos de
produção, possibilita mapear os processos e acompanha a evolução dos mesmos.

3.METODOLOGIA

Este trabalho foi aplicado em uma indústria do
ramo moveleiro situada em Gramado/RS. Atualmente a empresa conta com 95 colaboradores, sendo
81 na área produtiva, com uma produção média de
1600 peças por mês. A empresa conta com 14 representantes para atender o mercado interno e seu
maior mercado consumidor é a região sudeste.
Atualmente são produzidas duas linhas de produtos,
sendo uma linha de produtos padrão, com alto volume, e uma linha de produtos sob medida, com baixo
volume, mas estes, por serem produtos especiais,
têm o seu tempo de produção maior. A programação
da fábrica é feita semanalmente levando em conta
as duas linhas. O PCP realiza o planejamento levando em conta a capacidade produtiva da empresa,
esse usa um sistema de MRP II para elaborar o
plano mestre de produção, baseia-se em pedidos
firmes, previsão de vendas, estoque de produto acabado e capacidade de produção. Atualmente alguns
componentes de maior complexidade são produzidos em lotes como, por exemplo, componentes que
passam por processo de usinagem em equipamentos do tipo CNC, o restante dos componentes são
produzidos de acordo com a demanda.
No setor de montagem são produzidas apenas as
peças que serão expedidas no final da semana sem
produção de estoques, sendo assim, os setores seguintes ficam dependentes da montagem. Durante
os dois primeiros dias da semana, o setor de pintura
fica ocioso devido à falta de peças provenientes do
setor de montagem. Há, assim, a necessidade de
alocar alguns funcionários para outros setores até
que a quantidade de peças seja suficiente para a
mão de obra disponível, isso se dá na quarta-feira, nestes três dias seguintes, o setor necessita de
horas extras para conseguir entregar os pedidos
que normalmente são carregados na sexta-feira e
sábado.
O setor de pintura conta com 19 colaboradores, o
custo do setor é de R$ 28,84 por hora normal de
trabalho, quando calculado para horas extras fica em
R$ 43,68, tendo um acréscimo de 66% no custo de
cada hora trabalhada, sendo que este custo não é
repassado para o cliente, para uma melhor análise,
o levantamento de dados foi realizado com base em
doze meses como demonstrado na Tabela 1.
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Tabela 1 - Demonstrativo de custo de horas extras no
período de doze meses.

Como demostrado na tabela 1 o custo mensal com horas extras no setor é alto comparado com outros setores
onde não há necessidade de horas adicionais, pela média dos últimos doze meses têm-se R$ 17.690,40,
no mês de janeiro, por ser um período de férias, há uma redução nos pedidos, gerando uma redução nas
horas extras. Foram definidos com a direção da empresa os produtos seriam produzidos em lotes para criar
um estoque intermediário, usado como base de dados o histórico dos últimos 12 meses, auxiliado pela curva ABC, utilizando como critério o faturamento, entre os 650 produtos em linha, foram selecionados 26 que
correspondem a 10,5% do faturamento mensal, com a análise dos números foram definidas as quantidades
de peças a serem montadas tendo como base vendas de um mês de produção, conforme Tabela 2.
Tabela 2 - Análise de dados para definição dos produtos a serem produzidos em lotes

Com as quantidades definidas reavaliou-se a capacidade do setor de montagem, pois antes de implantar um
estoque intermediário era necessário analisar os tempos de produção para saber se o setor terá capacidade para produzir estes produtos. Atualmente, cada produto é montado de forma unitária, mas para a coleta
de tempos foram produzidos lotes pilotos. Com a análise do tempo (cronoanálise) foi possível determinar a
capacidade do setor, conforme Tabela 3.
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Tabela 3 - Demonstrativo de redução de tempos.

Com base na tabela 3, pode-se ver uma redução satisfatória nos tempos de fabricação a partir da criação
de lotes, estes dados servem de base para o balanceamento de produção, a partir destes, pode-se planejar
a implantação do estoque intermediário. A montagem deste lote piloto de produtos foi realizada num período de três semanas com acompanhamento direto de todos os envolvidos no processo de implantação, os
tempos citados no quadro três são do primeiro lote de cada item. Para um balanceamento adequado se
fez necessária várias coletas de dados, portanto, os próximos lotes devem ser acompanhados. A coleta de
tempos, como citado anteriormente, foi feita por meio de cronoanálise com base na tabela padrão adotada
pela empresa conforme tabela 4.
Tabela 3 - Demonstrativo de redução de tempos.

Fonte – Fornecida pela empresa.
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Como demonstrado, o processo de montagem se dá em seis etapas, neste caso específico, separação,
transporte, preparação, montagem da caixa, a montagem das gavetas e montagem final. Para cada produto
há um processo específico de montagem, como o método de coleta de tempos varia de empresa para empresa, os resultados coletados foram conforme metodologia adotada pela empresa.
A produção do lote piloto se deu da seguinte forma: com base nos pedidos firmes, os 26 itens foram divididos
em três lotes a serem produzidos nas semanas seguintes de maneira que já ocorra consumo de produtos
na semana de sua produção, a fim de estimar o valor do estoque e assim analisar sua viabilidade conforme
demostrado Tabela 5.
Tabela 5 – Resultados alcançados na produção do lote piloto mês de abril/2014.

Como demonstrado na Tabela 5, à quantidade produzida na primeira semana foi de 182 peças, restando
como resultado de estoque 130 peças gerando um valor de R$ 11.563.00 sobre este estoque. Já na segunda
semana, foram produzidas 170 peças, o resultado do estoque se dá com a soma do estoque da primeira
semana mais o estoque da segunda, resultando em 202 peças estocadas a um valor de R$ 25.949,46.
Na terceira semana foram produzidas 195 peças, o resultado se dá com a soma do resultado da segunda
semana com a terceira gerando 227 peças a um valor de R$ 36.336,74, resultando em uma média de R$
24.616,40 por semana. Cada semana tem uma entrada de produtos resultantes da produção do lote e uma
saída resultante dos pedidos firmes. O estoque é o resultado da quantidade de peças produzidas menos as
peças expedidas no mês de abril. As Tabelas 6 e 7 seguem a mesma lógica de raciocínio.
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Tabela 6 – Resultados alcançados na produção do lote mês de maio/2014.

No mês de maio já se pode visualizar com mais clareza o resultado do estoque, na primeira semana houve a
necessidade da produção do segundo lote de alguns itens, o resultado da primeira semana foi de R$ 27.741,65
de estoque, na segunda obteve-se R$ 26.838,49, na terceira semana o valor passou para R$ 39.044,71, e na
quarta semana de maio R$ 36.357,18 de estoque, resultando em uma média de R$ 32.495,51 por semana.
Como demostrado acima, a quarta semana já mostra o início da produção de um terceiro lote.
Tabela 7 – Resultados alcançados na produção do lote piloto mês de junho/2014.
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Já no mês de junho, pode-se visualizar o terceiro
lote produzido e a entrada do quarto lote nas duas
últimas semanas, o resultado na primeira semana
foi de R$ 30.440,16 de estoque, na segunda semana obteve-se R$ 26.623,39, na terceira semana R$
35.218.16 e na quarta o valor ficou em R$ 35.253.95,
resultando em uma média de R$ 31.883,92 por semana. Para uma melhor análise dos resultados dos
estoques segue Tabela 8.
Tabela 8 – Apresentação dos resultados semanais do
estoque.

O processo tem início com a entrega dos produtos
no setor, o primeiro processo se dá no posto 01 e 02
denominado acabamento, onde todos os produtos
são revisados, após o item passa pelos postos 04 e
05 onde é aplicado o tingidor que dá cor ao produto,
nos postos 06 e 07 são aplicadas o selador, no posto
3 os produtos são lixados deixando a superfície sem
imperfeições e no posto 08 se dá a aplicação de do
acabamento neste caso verniz.
A Figura 2 mostra o novo layout com as prateleiras
para estocar peças, quando essas entram no setor
de pintura são separadas, as que não serão utilizadas na semana vigente são acomodadas nas prateleiras e recolocadas no processo quando houver
necessidade, o restante do processo permanece
sem alterações.
Figura 2 – Layout e sequência de processos atual.

A tabela 8 demonstra o acompanhamento de resultados das onze semanas, onde se destacam a
primeira e a sexta semana. A primeira semana obteve 130 peças para estoque e a sexta 265 peças,
dando um pico no estoque. Em média são 222 peças
estocadas por semana, a um valor de R$ 30.124,26.

- CUSTO DE IMPLANTA4.LAYOUT
ÇÃO

As estações de trabalho estão dispostas de
acordo com a sequência de operações, no setor
de pintura todos os produtos passam pelo mesmo
processo, este layout é defino como linear ou de
produto, como demostrado na Figura 1.
Figura 1 – Layout e sequência de processos antes da
implantação do estoque intermediário.

Além do custo dos produtos estocados, tem-se também o custo de implantação, composto pelas prateleiras onde serão depositados os produtos. Optou-se
pela construção de porta paletes devido as suas
vantagens como:
• As posições são acessadas diretamente sem a
necessidade de movimentar outro produto, pois,
estes são dispostos lado a lado.
• Fácil visualização e controle dos produtos.
• Permite a adaptação dos vãos conforme a necessidade;
• Fácil instalação, permitindo uma rápida alteração de layout.
• Podem ser acessados com uma grande variedade de equipamentos.
O modelo escolhido tem como medidas após a montagem, 2000 x 2300 x 100L mm, com capacidade de
carga de 1200 Kg por par de longarina, conforme
Figura 3.
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Figura 3 – Modelo de porta paletes escolhido para a
implantação.

tura e reduzindo as horas extras como demostrado
no Gráfico 4.
Gráfico 4 – Análise comparativa de redução dos custos
de horas extras.

Fonte – Companhia das Prateleiras (2013).

Figura 4 – Imagem do porta paletes já montados.

Na figura 4 observa-se os porta paletes já montados
com algumas móveis já prontos pra entrarem na
linha de pintura. Na construção da porta paletes,
os materiais usados foram os seguintes: 44 laterais,
88 longarinas e 80m² de MDF que serve como base
para acomodar os produtos, o custo dos materiais
usados conforme Tabela 9.
Tabela 9 – Custo de aquisição e montagem do porta
paletes.

Os custos de implantação se distribuíram da seguinte forma: estrutura do porta paletes, lateral e
longarina com um total de R$ 35.009,48, MDF tem
o seu valor definido por metro quadrado com um
total de R$ 1.680,00 e o custo de montagem de R$
375,00, a montagem foi realizada internamento pelo
setor de manutenção.

5.

RESULTADOS

Com a coleta e análise dos dados foi proposto
um lote para os itens pré-definidos com base na
curva ABC de venda, os 26 produtos correspondem
a 10,5% do faturamento da empresa. Com a implantação do estoque intermediário, obteve-se um
resultado satisfatório, garantindo o processo de pin-

O gráfico 4 demostra de forma mais visível o resultado, pode-se observar os meses de janeiro com
poucas horas extras devido ao período de férias, a
implantação se deu no mês de abril de 2014, onde
observa-se uma redução no total de horas, passando de 399 em março para 216 em abril. O mesmo
gráfico demonstra uma tendência de redução para
os próximos meses, mas para esta confirmação deve-se dar sequência a pesquisa.
De forma a analisar a viabilidade do investimento,
usou-se os primeiros seis meses do ano comparando com o mesmo período do ano anterior conforme
Tabela 11.
Tabela 11 – Comparativo de resultado semestral.

Os dados foram separados em dois períodos de seis
meses, no primeiro semestre de 2013, o custo com
horas extras do setor de pintura foi de R$ 88.189,92
com uma média para o período de 14.698,32, já no
primeiro semestre de 2014 foi de R$ 77.678,88 com
uma média de R$ 11. 949,48, gerando uma redução
de 19% com horas extras para o período.
Para calcular o retorno do investimento e sua rentabilidade, usou-se como base a média do primeiro
semestre menos a média do segundo semestre, gerando um resultado de R$ 2.751,84, o investimento
na aquisição dos porta peletes, MDF e custo de instalação foi de R$ 37.064,48. O cálculo de retorno de
investimento foi realizado da seguinte forma: custo
de implantação dividido pelo lucro médio do período,
já para rentabilidade dividiu-se o lucro médio pelo

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

185

custo de implantação, conforme Tabela 12.

2013.

Tabela 12 – Demonstrativo financeiro.

CHING, H. Y. Gestão de estoques na Cadeia
de Logística Integrada – Supply Chain. São
Paulo. 2º ed., Atlas, 2001.

Conforme demonstrado na tabela 12, o retorno do
investimento se dará em 13,5 meses, e sua rentabilidade será de 7%. O custo de implantação será
compensado com o resultado obtido na redução
de horas extras no setor de pintura considerando
apenas os ganhos financeiros, algumas vantagens
como organização, redução da ociosidade e garantia
de processos sem paradas já são notadas pelos
resultados.

CORRÊA, H. L; CORRÊA, C. A. Administração
da Produção e Operações – Manufatura e Serviços: São Paulo. 2º ed., Atlas, 2011.

Tendo como objetivo de reduzir custos com
horas extras, a implantação do estoque intermediário gerou um resultado satisfatório com redução de
horas extras e ociosidade do setor de pintura, com
o tempo de resposta para a expedição. A economia
de 19% em média deve aumentar, pois os gráficos
mostram uma tendência contínua de redução de
horas extras, mas como a empresa ainda produz
móveis sob medida e este tipo de produto não têm
como mensurar o seu tempo de produção previamente, acredita-se que não será possível eliminar
completamente as horas extras na empresa.

ELEODORO, S. L; CHAVES, J. E. C; BORTHOLIN, R. C; COTIAN, L. F. P; CINTRA, S.
F. Calculo do Lote Econômico de Compra de
Matéria-prima Utilizadas no Processo de Tratamento de Água Considerando os Estoques de
Segurança e o Lead Time dos Fornecedores.
XXXIII Encontro Nacional de Engenharia de
Produção. BA. ENEGEP, 2013.

6.CONCLUSÃO

Durante o processo de implantação a maior dificuldade encontrada foi a mudança no sistema produtivo do setor de montagem onde se produzia peças
individuais passando agora para lotes de produção,
os colaboradores tiveram dificuldade para entender
o sistema e a importância do projeto, assim como
suas vantagens para a empresa. Após apresentação dos resultados do primeiro mês, já houve uma
mudança de opinião, percebendo-se, por parte dos
colaboradores, um maior comprometimento com o
projeto. Recomenda-se para trabalhos futuros um
estudo de tempos para outros produtos a fim de
verificar sua viabilidade para produção em lotes,
pois como constatado, a produção em lotes reduz
o tempo de montagem, gerando um menor custo
para o setor. Como em sua maioria os produtos são
da linha padrão, pode-se avaliar a criação de células
de produção para estes produtos.
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INDÚSTRIA 4.0 E SUAS ESPECIFICIDADES E TENDÊNCIAS
NAS EMPRESAS DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

RESUMO
Danielle Dos Santos
FAMETRO

10.37885/200400009

Expectativas de desenvolvimento econômico, estadual e social via
indústria e comércio da cidade de Manaus são fatores constantes na
história da Amazônia. A implantação da Zona Franca de Manaus, um
de seus mais norteadores capítulos, despertaram essas expectativas,
mas também geraram questionamentos sobre seu processo
evolutivo. Neste artigo são analisadas as condições históricas da
operacionalização da Zona Franca de Manaus nos moldes desse
sistema de produção, ao longo dos anos, se acompanham ou não
a evolução do modo produtivo típico que esse sistema deve seguir,
como a fase da Indústria 4.0, junto às empresas que compõem o Pólo
Industrial. Propõe-se que esses processos devam ser entendidos no
quadro mais amplo no que consiste o sentido de capitalismo nacional
e internacional, em seu sentido estritamente econômico, o que pode
auxiliar na compreensão e discussão de situações atuais.

Palavras-chave: Indústria; Indústria 4.0; Zona Franca de Manaus;
Tendências; Empresas

1.

INTRODUÇÃO

As 3 primeiras revoluções industriais geraram
a produção em grande volume, as linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da informação
computadorizada, aumentando a renda econômica
dos trabalhadores e criando da competição tecnológica a base do crescimento econômico para a humanidade como um todo. A quarta revolução industrial,
que tem um impacto mais profundo e exponencial,
se classifica, por uma gama de tecnologias que permitem a difusão do mundo físico, digital e biológico.
(KAGERMANN; LUKAS; WAHLSTER, 2011).
A primeira revolução industrial aconteceu no fim do
século XVIII, na Europa, e foi marcada pela mecanização do modo de produção, fortalecida pelo surgimento da máquina a vapor. A segunda revolução
industrial aconteceu no início do século XX com o
surgimento da produção em grande massa, da divisão do trabalho e o desenvolvimento dos Sistemas
Taylorista e Fordista de produção, incluindo também o uso da energia elétrica. A terceira revolução
industrial tem seu prelúdio na década de 1970 e
foi impulsionada pela utilização da eletrônica, tecnologia da informação e maior automatização dos
processos do modo de produção. (KAGERMANN;
LUKAS; WAHLSTER, 2011).
No Brasil ainda há desafios exponenciais para a
economia, em destaque para a indústria, que sofreu conturbações recentemente. No entanto, as
informações mostram a quarta revolução industrial
como uma grande chance de mais crescimento para
nossa nação, que atualmente ocupa a 69ª posição
no Índice Global de Inovação, em que a indústria
representa hoje cerca de menos de 10% do PIB
(Produto Interno Bruto). Entre 2006-2016 a produtividade da indústria no Brasil caiu mais de 7%. No
Índice Global de Competividade da Manufatura, o
Brasil desceu da 5º colocação no ano de 2010 para
a 29º colocação em 2016. O relatório “Readiness for
the Future of Production Report 2018” (WEF) mostra
o Brasil na 41ª posição em termo da estrutura de
produção e na 47ª posição nos vetores de produção
da indústria. (MDIC, 2017).
No estado Amazonas, segundo Schontag (2015),
a base de desenvolvimento da Zona Franca de
Manaus está fundamentada em incentivos fiscais
econômicos, direcionados a atividades industriais
e agroindustriais, tendo o objetivo principal a compensação ou redução das desvantagens ou desigualdades locacionais da região e, dessa maneira,
propiciar a promoção da sua integração socioeconômica às outras regiões de nosso país. Os bens
industrializados na ZFM podem ser produtos acabados, prontos para a venda ao consumidor final
ou intermediário, que passarão, ainda, por um novo

processo industrial. O governo federal concedeu
iguais incentivos às duas modalidades de produtos.
Com cerca de 500 empresas ativas, a Zona Franca
de Manaus, impulsiona quase que 100% da renda
tributária anual do estado do Amazonas. As empresas locais abarcam todos os ramos da produtividade
industrial, conforme listagem de empresas credenciadas pela Suframa (2018). Cabe frisar a localização geográfica diferenciada da ZFM, em área continental sem conexão por estradas, em que formas
de transportes se dão pelas vias aéreas e fluviais, o
que aumenta, além dos gastos ou custos, o nível das
críticas sobre a capacidade do modelo de tornar-se
um polo industrial de fato exportador. Informações
dos indicadores da Suframa revelam que, de 1988
a 2010, as exportações para fora do país (e não
para o mercado interno) aumentaram de U$ 59,6
milhões, em 1988, para U$ 1 bilhão, no ano
de 2010. Acontece que, na balança comercial, o
déficit também cresceu no mesmo período, atingindo
U$ 9,1 bilhões, em 2010, ante os U$ 400 milhões
negativos de 1988. (ALMEIDA, 2011).
Tendo em vista o enriquecimento das produções
acadêmicas literárias e não-literárias (quantitativa
e/ou qualitativamente), assim como viabilização de
sensibilização acerca desta temática para a sociedade (profissionais da área, estudantes, educadores, etc.), como um todo, este artigo vem levantar
e instar dados formais científicos que tratam das
especificidades do tema em tela, no que se referem
aos mais diversos fins. O objetivo essencial deste
artigo, sendo assim, é abranger conhecimentos e
informações sobre a Indústria 4.0 na Zona Franca de Manaus, e suas especificidades dentro das
empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), visando, então, a formação de conhecimento através
da construção e veiculação de novos fundamentos
teóricos inter/intra acadêmicos, não sendo estes,
jamais, de caráter absoluto, apenas uma pequena
colaboração secular de dedicados estudos.
No Polo Industrial de Manaus há ramos que seguem a evolução da Indústria 4.0, mas como se dá
quanto suas especificidades e tendências dentro
das empresas?

1.1 ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM):
PONTOS NORTEADORES E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESDE SUA
CRIAÇÃO
Globalmente, a Guerra Fria, 1918 a 1945, compelia a opção nacional entre manter-se na zona de
influência norte-americana ou direcionar-se para a
soviética, além disso, rumava o processo de descentralização industrial, determinado pelas inovações nas comunicações e transportes, pela indústria
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eletrônica e pela organização dos trabalhadores nos
países classificados como industrializados. Nacionalmente, a resolução das tensões concernentes
ao aprofundamento da democracia burguesa e,
na limitação, ao socialismo, deu-se nos moldes da
Revolução Militar de 1964 e de sua implantação
como governo provisório, que encaminhou a política
econômica nacional de modo a privilegiar o capital
estrangeiro e nacional no processo de apropriação
e uso das forças produtivas do Brasil. (SERÁFICO,
2005).
É nesse cenário que a Operação Amazônia, de que
a Zona Franca de Manaus é um item, é criada e
adquire significado. Quem sabe se possa enxergá-la
como uma espécie de resumo desse cenário global,
ao passo em que é ela que origina, no plano nacional, o modo por meio do qual ocorreria a regionalização do desenvolvimento capitalista, ou seja, a
Operação Amazônia torna compatível o discurso
nacionalista do militarismo com as reivindicações
acerca do desenvolvimento regional da Amazônia
e com o processo de transnacionalização do capital
econômico. É necessário retomar um pouco dessa
história para entender como, no jogo entre expectativas de integração à nação e entraves criados pela
internacionalização, a Zona Franca vem, sucessivamente, se transformando em um campo de relações
globais. (SERÁFICO, 2005).
Instituída no ano de 1957 pela Lei n.3.173 de 6 de
julho, a Zona Franca de Manaus (ZFM) em seu início
continha como objetivo armazenamento ou depósito,
guarda, conservação, beneficiamento e retirada de
produtos e mercadorias, artigos e produtos de qualquer natureza, originários do comércio estrangeiro e
direcionado ao consumo interno da Amazônia, como
dos países interessados, limítrofes do Brasil, ou que
sejam banhados por águas tributárias do Rio Amazonas. Sem criar o impacto esperado, cuja atuação
estava reservada a um porto alfandegado, a ZFM
foi reestruturada dez anos depois pelo Decreto-Lei
n.288/67, concedendo trinta anos de incentivos fiscais na Amazônia Ocidental (Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima). (PUGA et al, 2014).
De acordo com Puga (2014) Zona Franca de Manaus é um meio de livre comércio de importação
e exportação e de incentivos fiscais classificados
como especiais, estabelecida com a finalidade de
criar, no interior da Amazônia, um polo industrial,
comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que viabilizam seu desenvolvimento, em
face dos fatores locais e da grande distância em que
se encontra dos centros consumidores de seus produtos. O molde ofertado com a ZFM concede incentivos com base nos impostos pagos indiretamente,
tais como Imposto de Importação (II), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Impostos sobre Cir-
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culação de Produtos e Serviços (ICMS) e Impostos
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Dessa maneira, os incentivos iniciais da ZFM eram tão
somente indiretos, com a vantagem (que acontece
até hoje) de que para usufruir dos benefícios fiscais precisa-se, primeiro, produzir para então fazer
usos destes, legalizados pelo Decreto-Lei 288/67.
Inaugurado o modelo de desenvolvimento para a
Amazônia Ocidental (Amazonas, Acre, Rondônia
e Roraima), esse mostra fases bem diferentes que
vem das mudanças na ordem da economia mundial
e a política econômica do Brasil nos anos de 1967 a
2014, tendo como acontecimento marcante a prorrogação da ZFM e seus incentivos fiscais até o ano
de 2073, através da emenda n.506/2010.
Segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE,
a população absoluta da Região Norte corresponde
a 8% da população brasileira, com 15 milhões de
habitantes, com uma população relativa de 4,1 hab/
km². O PIB dos estados brasileiros de 2011, segundo
esses dados do IBGE, mostra o desempenho dos
estados da Região Norte, com repercussões diretas
no mundo do trabalho: Roraima (0,2%); Acre (0,2%);
Amapá (0,2%); Tocantins (0,4%); Rondônia (0,7%);
Amazonas (1,6%) e Pará (2,2%).
O Amazonas, com 1,6% do PIB brasileiro, tem no
Polo Industrial de Manaus seu principal vetor econômico, onde a concentração de sua atividade na
capital do Amazonas põe Manaus como o 6º PIB
per capita entre as capitais do país, gerando R$ 51
bilhões de reais, segundo dados do IBGE de 2011.
A concentração de atividades no Polo Industrial de
Manaus propiciou a preservação florestal de 98% da
área do território do estado, que na hoje se constitui
um bônus comparativo, pois o problema do aquecimento global pôs a Amazônia como uma região de
prioridade no discurso do desenvolvimento econômico mundial, em que sua preservação se trata de
uma questão global. A Conferência das Nações Unidades para o Desenvolvimento Sustentável Rio+20
trouxe a expectativa de alianças entre governos e
atores econômicos e sociais com uma agenda comum chamada Economia Verde e Inclusão Social
Produtiva, com os eixos temáticos: Desenvolvimento Rural Sustentável, Recursos Naturais e Soberania Alimentar e Produção e Consumo Sustentável.
(PUGA et al, 2014).
É inegável o impacto da ZFM na economia do Amazonas que, em 1970, representava 0,7% do PIB brasileiro e, em 2010, sendo o 15º Produto Interno Bruto
do país, atingindo 1,6%, sendo os grandes empregadores os setores de duas rodas e eletroeletrônicos.
Conforme a tabela acima observa-se a números do
Índice de Desenvolvimento Humano referentes ao
ano de 2013. (PUGA et al, 2014).
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Tabela 1. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) Amazonas, 2013

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013

No PIM, a grande variedade das origens de partes,
peças e componentes que chegam ou são produzidos, em Manaus, para tornar físicos os bens para o
consumo proporciona às empresas e governo, além
dos incentivos fiscais, ar competitivo extra que são
os custos competitivos da mão de obra local para
empregados de chão de fabrica. Em The Economist
(11 de novembro de 2004) há discussões sobre a divisão social do trabalho entre os trabalhadores White
Collars e os desafios das empresas em trocar esses
empregos por máquinas ou Tecnologia da Informação (TI). No caso do PIM, não temos um número
exato, mas empregados White Collars são poucos.
A maioria das empresas concentram seus postos
de nível estratégico (presidentes de empresas ou
similares) ou cargos de nível de apoio (diretorias)
fora de Manaus. Mantem-se, assim, dentro do PIM,
praticamente, apenas o pessoal operacional ligados
diretamente com às linhas de produção. (PUGA et
al, 2014).

4.0 E SUAS DEFINIÇÕES
2.INDÚSTRIA
GERAIS

Na visão histórica podemos falar que a indústria
surgira na Inglaterra, segunda metade do século
XVIII. Processaram-se nesse país ao longo desse
período grandes mudanças na maneira de produzir,
uma revolução mesmo. Surgindo a expressão consagrada pelos historiadores: Revolução Industrial,
para eles esse fato desempenhou uma função fulcral
no crescimento capitalista como forma de sistema
econômico. (KAGERMANN, LUKAS E WAHLSTER,
2011).
Para Kagerman (2013) uma das fases de mutação
da indústria, em nossa atualidade, é a denominada

Indústria 4.0, que está estruturada e embasada na
internet e nos serviços dentro do espaço de manufatura, uma abordagem amplamente nova dentro
dos lócus de produção e com potencial ainda de
maior desenvolvimento. A tecnologia da informação
passa a ser justaposta aos processos industriais e
um conjunto de dados passam a ser armazenados
em nuvem (“cloud”) e podem ser utilizados instantaneamente ou em momento futuro, para a tomada
de decisão, gerando os denominados sistemas ciberfísicos e viabilizando o emprego da inteligência
artificial.
A indústria 4.0 é um novo conceito, proposto recentemente, que abarca o crescimento, incorporação e
aplicabilidade de inovações tecnológicas das áreas
de automação, controle e tecnologia da informação,
aplicadas aos processos de manufatura. Sendo um
acontecimento moderno, o conhecimento acerca da
mensuração da pesquisa científica e dos indicadores
bibliométricos neste setor ainda é uma lacuna a ser
preenchida. (CASTRO et al, 2017).
A indústria 4.0 acarreta um impacto econômico, gerado por uma revolução industrial em que novos
moldes de negócios, serviços e produtos surgiram
com o objetivo maior de promover a automatização
da manufatura e consequente crescimento da produtividade e competitividade através de “fábricas
inteligentes” tecnologicamente falando. (HERMANN;
PENTEK; OTTO, 2015).
A indústria 4.0 pode ser classificada como um termo que soma tecnologias e valor às corporações,
transformando as. Tem-se que as fábricas tecnológicas operarão com um fazer novo de produção, com
máquinas, instalações e sistemas de armazenagem
interligados e com intercâmbio de informações e
sistemas operacionais, conectando toda a cadeia
de valor e trocando automaticamente e rapidamente informações. Dessa forma, a característica
fundamental da fábrica inteligente está na ligação
em tempo real de seres humanos, equipamentos e
dispositivos em geral (HERMANN; PENTEK; OTTO,
2015). Equipamentos interligados em uma rede
como a Internet ocasionaria em uma convergência
do universo físico e do universo virtual, sob a forma
de sistemas ciberfísicos, os CPS (“Cyber-Physical
Systems”) (KAGERMANN et al, 2013).
Nas “indústrias inteligentes”, máquinas e insumos
“interagem” ao longo das ações industriais com escala e flexibilidade do processo de produção, ocorrendo de forma relativamente autônoma e interligada. Dispositivos localizados em várias unidades
da empresa, ou mesmo de empresas diferentes,
também trocam informações de maneira instantânea sobre compras e estoques, viabilizando uma
melhora logística até então impensável, promovendo
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maior ligação entre os elos de uma cadeia produtiva.
A definição de Indústria 4.0, ultrapassa a integração
dos processos ligados à produção e distribuição,
abarcando, todas as variadas etapas da cadeia de
valor: do desenvolvimento de novos produtos, como
projeto, testes, bem como a simulação dos meios de
produção, chegando até o pós-venda. (SCHWAB,
2016).
Várias organizações criam listas, instando as inúmeras tecnologias que irão impulsionar a revolução industrial 4.0. As descobertas científicas e as recentes
tecnologias que elas criam parecem infinitas, revertendo se em muitas frentes e lugares diferentes. Minha seleção das principais tecnologias está baseada
no estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial e no
trabalho de variados Conselhos da Agenda Global
do Fórum. (SCHWAB, 2016). Como por exemplo:
• Megatendências: todas as inovações e tecnologias têm uma característica em comum,
elas aproveitam a capacidade de multiplicação
da digitalização e da tecnologia informativa. O
sequenciamento genético, por exemplo, não
seria possível sem os avanços ocorridos na
análise de dados e na capacidade de processamento. Da mesma forma, não existiriam
robôs avançados sem a inteligência artificial,
que depende em grande parte da capacidade
de processamento;
• Categoria física: há quatro essenciais manifestações físicas das megatendências tecnológicas, que são as mais fáceis de vermos
devido sua natureza tangível, como veículos
autônomos (o carro sem condutor, caminhões,
drones, aviões e barcos), impressão em 3D
e em 4D, um processo que criaria uma nova
geração de produtos capazes de fazer modificações em si mesmos de acordo com as
mudanças ambientais, como calor e umidade,
além da robótica avançada e de novos materiais mais leves, mais fortes, recicláveis e
adaptáveis.
Para Schwab (2016), um dos principais elos entre
as aplicações físicas e digitais, criadas pela quarta
revolução industrial, é a internet das coisas (IoT), às
vezes chamada de “a internet de todas as coisas”.
Em sua forma mais simplificada, ela pode ser classificada como a relação entre as coisas (produtos,
serviços, lugares etc.) e as pessoas que se torna
possível por meio de diversos protótipos e tecnologias interligadas.
A revolução digital está originando termos novas
que revolucionarão o envolvimento e a colaboração
entre os indivíduos e as instituições. Por exemplo, o

192

blockchain, classificado como um “livro-razão”, que é
um protocolo seguro no qual uma rede de computadores que verifica de forma conjunta uma transação
antes de cadastrá-la e aprová-la. A tecnologia que
o sustenta cria confiança, permitindo que pessoas
que não o conheçam. Em essência, é um livro contábil compartilhado, programável, criptograficamente
seguro e confiável. O Bitcoin é o blockchain mais conhecido neste momento, porém essa tecnologia logo
dará origem a inúmeras outras. (SCHWAB, 2016).
As mudanças no ramo da biologia e, em particular,
na genética, são notáveis. Foram feitos relevantes
progressos na redução dos custos e aumento da
facilidade do sequenciamento genético e, atualmente, na ativação ou edição de genes. O que demorou
mais de dez anos, a um custo de US$ 2,7 bilhões,
para que o projeto do genoma humano fosse completado. Hoje, um genoma pode ser fragmentado
em algumas horas e por menos de mil dólares. Os
avanços da capacidade de processamento permitiram que os cientistas não necessitem mais trabalhar
com tentativa e erro, no lugar disso, eles testam
como variações genéticas específicas criam doenças e características peculiares. (SCHWAB, 2016).
Quanto aos impactos da implantação da quarta revolução industrial, esta abrangerá escala e a amplitude que irão desembocar-se em transformações
monetárias, sociais e culturais de proporções tão
notáveis que chega a ser praticamente impossível
de se prevê-las, seja na economia, nos negócios,
nos governos e países, na sociedade e nos indivíduos. Em todos esses campos, um dos maiores
impactos surgirá a partir de um único viés: o empoderamento, isto é, como os governos se inter-relacionam com suas nações, assim como as empresas
e seus empregados, acionistas e clientes, bem como
as superpotências e os países menores. O maior
desafio para a maioria das sociedades será saber
como extrair e organizar a nova modernidade e, ao
passo tempo, tomar para si os aspectos benéficos
de nossos sistemas comuns e antigos de valores.
(SCHWAB, 2016).
A quarta revolução industrial, que põe em cheque
tantos pormenores basais, pode tornar pior as tensões que existem entre sociedades profundamente
religiosas que protegem seus valores essenciais e
aqueles em que seus credos são moldados por uma
visão de mundo mais científica. O grande embate
para a harmonia e cooperação global pode vir de
grupos radicais que lutarão contra o progresso com
violência extrema e com motivações ideológicas.
(SCHWAB, 2016).

COMO SE DARÁ O DESENVOLVI3.
MENTO DA INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL E NA ZFM
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O desenvolvimento e a implantação da Indústria 4.0
no Brasil, como um todo, envolvem desafios que
iniciam desde os investimentos em equipamentos
que incorporem essas tecnologias, à adaptação de
layouts, adaptação de processos e das maneiras de
relacionamento entre empresas ao longo da cadeia
de produção, criação de novas especialidades e desenvolvimento de competências, entre outras mais.
A junção de informações que permite interligar o pedido de compra, a produção e a distribuição de maneira autônoma, sem que pessoas precisem tomar
decisões para isso a todo o momento, por exemplo,
exigirá novas maneiras de gestão e engenharia em
toda a cadeia de produção. (SUFRAMA, 2018).
Nem todas as empresas estarão prontas para encarar todos estas mudanças de uma só vez. Existem,
por outro lado, milhares de empresas que deverão
participar do processo de difusão dessas novas tecnologias regulamente, de acordo com suas trajetórias, suas capacitações e suas estratégias. Assim,
o foco de uma iniciativa visando a implantação da
Indústria 4.0 no Brasil deve ser o de empresas que
mais cedo entrarão no novo paradigma e estimular as demais a apressarem sua inserção na nova
onda, sob risco de não conseguirem sobreviver no
novo espaço competitivo. Interessante que o Brasil
se situa na interface deste quadrante, possuindo
potencial para melhorar sua posição nesta nova
economia. (MDIC, 2017).
Segundo levantamento da ABDI (Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial), a estimativa anual
de redução de custos industriais no Brasil, a partir da
migração da indústria para o conceito 4.0, será de,
no mínimo, R$ 73 bilhões por ano. Essa economia
envolve ganhos de eficiência, redução nos custos
de manutenção de máquinas e consumo de energia,
etc. (MDIC, 2017).
Sob este cenário, o MDIC (Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços) implementou, em junho de 2017, o Grupo de Trabalho para a Indústria
4.0 (GTI 4.0), com o objetivo de elaborar uma proposta de agenda nacional para a temática, possuindo mais de 50 instituições representativas (governo,
empresas, sociedade civil organizada, etc), por onde
aconteceram diversas contribuições e debates sobre
diferentes perspectivas e atos para a Indústria 4.0
em nosso país. (MDIC, 2017).
Temas prioritários como aumento da competitividade das empresas brasileiras, mudanças na estrutura das cadeias produtivas, um novo mercado de
trabalho, fábricas do futuro, massificação do uso
de tecnologias digitais, startups, test beds, dentre
outros foram amplamente discutidos e aprofundados neste GTI 4.0, que contam com a colaboração
de instituições como GM/MDIC, ABDI, ABBI, ABI-

CALÇADOS, ABII, ABIIS, ABMA, ABMAQ, ABIMDE,
ABIMO, ABINEE, ABIPLAST, ABIPTI, EMBRAPII,
FIESP, FINEP, SUFRAMA, dentre muitas outras. A
partir das experiências do GTI 4.0 a aliança entre
associações empresariais, confederações, federações de indústria e sindicatos é o passo inicial para
trabalharmos com tema tão transversal e relevante
para o Brasil. (MDIC, 2017).
Imagem I - Zona Franca de Manaus

Fonte: site SUFRAMA (2019).

De acordo ainda com informações da SUFRAMA
(2018) a Agenda Brasileira para Indústria 4.0, do
governo federal, foi apresentada oficialmente em
Manaus pelo assessor especial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Rafael
Moreira, que esteve na sede dialogando com lideres
do setor e destacando o protagonismo de nossa
cidade na temática, trazendo uma sequência de desafios a nossa economia. Entre as atividades que o
governo federal pretende tomar para proporcionar o
avanço de nossa indústria (mais de 95% dela ainda
fora de revoluções como big data e inteligência artificial, por exemplo) estão a concessão de crédito
financeiro e a redução de impostos.
O superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Zona Franca de Manaus,
Marcelo Pereira, destacou que a última reunião do
Conselho de Administração da SUFRAMA, ocorrida em março (2018), foi cenário do lançamento da
primeira linha de crédito da Indústria 4.0 no Brasil,
com a divulgação de uma linha especial do Banco
da Amazônia para as empresas da nossa região, na
casa de R$ 1,1 bilhão. (Site oficial da SUFRAMA,
2018).

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Indústria 4.0 é uma etapa de mutação da
cadeia produtiva a nível tecnológico que está em
processo em várias partes do globo, porém mais
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importante que a implantação dessa evolução industrial no modo de produção, é propiciar um meio
favorável para a sua continuidade em detrimento de
melhorias sociais para nosso país, controlando seus
impactos positivos ou negativos para a humanidade.
De acordo com o material coletado, verificou-se que
as empresas de Manaus não atendem plenamente aos ditames da plataforma de desenvolvimento
Indústria 4.0, mas foi possível verificar indícios iniciais para a sua implantação e que de acordo com
informações da SUFRAMA há discussões para a
criação de políticas públicas e futuros investimentos
nesse importante processo, através do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços que elaborou
um projeto público, no ano de 2017, denominado
Agenda da Indústria 4.0, composta por um grupo
de trabalho com mais de 50 instituições parceiras.
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MOTORIZAÇÃO POR MOTOCICLETA: UM ESTUDO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS A JUSANTE EM ITACOATIARA-AM
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As motocicletas são veículos que estão cada dia mais frequente no
cotidiano da população. Esse crescimento é mais visível e acentuado
nas regiões Norte e Nordeste, por serem regiões ainda em alto
desenvolvimento, comparadas às demais, o que gera um conjunto
de atividades e processos que contribuem para o desenvolvimento
econômico das cidades, e em Itacoatiara não é diferente. O trabalho
consiste em entender o processo de globalização da cadeia de
suprimentos de motocicletas do município de Itacoatiara/Amazonas,
buscando conhecer a cadeia a montante e a jusante do segmento
na cidade. Com isso, investigou-se onde as peças que suprem esse
mercado são fabricadas e de onde as empresas vendedoras compram
tais mercadorias. Para a realização do trabalho, realizou-se um estudo
bibliográfico em sites do governo responsáveis por fornecer dados
do setor de motocicletas, além de artigos, teses e dissertações,
posteriormente a aplicação de questionários e entrevistas nos
locais interessados, e por fim a realização do mapeamento dos
empreendimentos por meio do aplicativo Locus Map Free e do
Sistema de Informações Geográficas-SIG. O trabalho identificou
que as motocicletas que rodam no município são produzidas no
Polo Industrial de Manaus, de modo que as peças de reposição
vendidas na cidade são em sua grande maioria de produção chinesa,
registrando o número de empreendimentos a montante e a jusante
que estão instalados em Itacoatiara.

Palavras-chave: Motocicletas; Cadeia de Suprimentos; Itacoatiara;
Globalização.
10.37885/200400061

1.

final.

INTRODUÇÃO

Segundo Vasconcelos (2014) as motocicletas
passam a ser economicamente relevantes no Brasil a partir do ano de 1990, quando começaram os
processos de liberalização no país. Nesse ano, o
Brasil tinha 20,6 milhões de veículos e apenas 1,5
milhão de motocicletas (Denatran, 2008). Algumas
motocicletas eram fabricadas no país e outras eram
importadas dos Estados Unidos ou do Japão. Eram
usadas principalmente pelas pessoas de renda mais
alta, por motivo de lazer.
A partir do processo de liberalização econômica do
Governo brasileiro para atrair investimentos internacionais na década de 1990, a indústria de motocicleta se consolida através dos incentivos fiscais.
Conforme Vasconcelos (2014) o caso mais relevante
do ponto de vista econômico foi o da Honda que produz 80% das motocicletas no país. A montadora se
instalou na Zona Franca de Manaus no ano de1976
e lançou sua primeira motocicleta no Brasil.
Diante da relevância econômica desse setor e de
suas mercadorias encontrarem-se presentes em
todas as cidades do Brasil e nas cidades do interior
do Amazonas elas serem facilmente encontradas
sendo utilizadas nos serviços de moto-táxi e como
meio de transporte individual, o que gera uma cadeia
de suprimentos por peças, acessórios e serviços
voltados para atender a uma demanda crescente
da motocicleta.
Assim, este trabalho tem como objetivo entender a
cadeia de suprimentos da motocicleta e correlacionar com o processo de globalização. Para se atingir o objetivo, investigou-se onde são fabricadas as
motocicletas que circulam na cidade de Itacoatiara,
bem qual a origem das mercadorias comercializadas
nas lojas de peças e acessórios e oficinas de peças
para motocicletas e identificando quais empresas
se organizam a montante e a jusante da cadeia de
suprimentos para atender ao consumidor.

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 CADEIA DE SUPRIMENTOS

Segundo Slack (2008), o Gerenciamento da Cadeia
de Suprimentos é a gestão dos relacionamentos e
fluxos entre processos e operações e tem por objetivo satisfazer a necessidade dos clientes finais.
Christopher (2010) afirma que a cadeia de suprimentos é uma rede de organizações envolvidas por meio
dos vínculos a montante e a jusante, nos diferentes
processos e atividades que produzem valor na forma
de produtos e serviços destinados ao consumidor
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Focando nessa cadeia de suprimentos da motocicleta, percebe-se que está envolvida em um processo
global, visto que as muitas das peças são fabricadas
em outros países, especialmente na China. Esse
processo de globalização, segundo Melo (2010),
pode ser visto como um modo contraditório, pois, é
analisada de forma positiva pelos líderes de países
de maior poder econômico e questionada pelos países menores, seja por motivos culturais ou questões
salariais e condições de trabalho.
Segundo Pires (2004), existem várias camadas na
estrutura da cadeia de suprimentos, ou seja, fornecedores de primeira camada, de segunda camada e assim por diante, sendo da mesma forma as
camadas de clientes. Algumas empresas preferem
deter de mão de obra de fábricas localizadas no próprio país. Um exemplo claro também apresentado
por Melo (2010) é o caso da Moto Honda, que vem
atraindo fornecedores do Sul e Sudeste para perto
da sua fábrica em Manaus, visando trabalhar no
modo just-in-time. É importante ressaltar que muitos
dessas empresas fornecedoras de peças são da
própria montadora, ou seja, a empresa verticaliza
boa parte da produção destinada à fabricação de
motocicletas (MORAES, 2011).
Slack (2008) relata que uma cadeia de suprimento
organizada a Montante, as operações se expandem
até o fornecedor, enquanto a Jusante se expande na
direção do cliente. Pode-se dizer que a organização
mais próxima à fonte original de suprimentos está
a montante e a jusante, quando mais próxima do
cliente final.

2.2 MOTORIZAÇÃO POR MOTOS NO
BRASIL
O setor de motocicletas brasileiro teve seu início a
partir das instalações das primeiras subsidiárias das
empresas japonesas no Brasil, Yamaha e Honda,
empresas com uma estrutura setorial bem definida
comparadas as poucas montadoras americanas localizadas na Região Norte até então (MARIM, 2010).
Políticas federais possibilitaram esse crescimento
da produção de motocicletas no país, visando à reestruturação produtiva do capital brasileiro, e com a
política de substituição de importações, as empresas produtoras de motocicletas passaram a receber
incentivos para construir fábricas no Brasil (PINTO;
SCHOR, 2013).
O grande impulso para o desenvolvimento desse
setor no Brasil foi a inauguração da planta da Honda
Motor Brasil em 1976, período em que a empresa se
instalou na Zona Franca de Manaus, fazendo com
que a produção destes veículos possua um grande
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destaque na formação do PIB brasileiro (HONDA, 2017). Outro motivo que levou ao aumento na frota de
veículos deste segmento foi o aumento de renda ocorrido no país, sobretudo após 2003, quando houve liberação de crédito e a criação do Banco Honda (Observatório das Metrópoles, 2016). Esse crescimento pode
ser atribuído também aos custos de aquisição e manutenção das motocicletas, que são mais baixos do que
os custos de automóveis populares (MARIM, 2010).
Entre 2001 e 2014, o número de motos no Brasil saltou de 4,5 milhões para 22,8 milhões. As mais de 18,3
milhões de motos que foram acrescidas à frota nesse período correspondem a uma variação percentual da
ordem de 403,7%. A taxa de motorização passou de 2,7 motos para cada 100 habitantes em 2001 para 11,3
motos/100hab em 2014. Apenas no ano de 2014, houve um aumento de 6,6%, o que representa algo em
torno de 1,4 milhão de motos. (Observatório das Metrópoles, 2016).

2.3 MOTORIZAÇÃO POR MOTOS NA REGIÃO NORTE E NO ESTADO DO AMAZONAS
De acordo com os dados do Observatório das Metrópoles (2016), na Região Norte o número de motos passou
de 276,6 mil motos para 2 milhões entre 2001 e 2014, representando um aumento de 641,5%. O estado do
Pará foi o que teve o maior aumento em sua frota nesta região, representando um aumento de 95 mil motos
no período 2001-2014.
Nos municípios do Estado do Amazonas a frota de motocicletas tem aumentado gradativamente conforme
dados do DENATRAN (2017), principalmente pela ausência de transporte coletivo nas cidades do estado.
Os municípios do estado com maior frota estão relacionados no Quadro 1.

Quadro 1 - Municípios com maior frota do estado do Amazonas /Censo 2010 – Estimativa/2016

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/DENATRAN – Dados da Frota-2016 Organização: Pantoja (2017)

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

197

2.4 MOTORIZAÇÃO POR MOTOS EM
ITACOATIARA
Na cidade de Itacoatiara, a motocicleta é utilizada
pela maioria da população, como meio de trabalho,
lazer e transporte, o que torna uma mercadoria singular. Neste contexto, Itacoatiara se destaca entre
as cidades do interior do Amazonas não somente
por ter a maior frota de motocicletas, mas também
pelo acentuado crescimento da frota em termos
percentuais. Esse grande número de motocicletas
se dá pela população do município que vem se expandindo paralelamente, tornando a frota extensa
(PINTO; SCHOR, 2013).
É possível verificar essa influência da motocicleta
na vida da população do município e a massificação desse modal frente ao uso dos demais veículos motorizados, pelo comparativo do número de
motocicletas para a cada 10 habitantes. Dentre as
cidades, Itacoatiara possui 1,8 motos para cada 10
habitantes, enquanto cidades como Parintins e Coari
apresentam 1,2 e 1,1 motocicletas a cada 10 pessoas, respectivamente (SILVA, 2016).

motocicletas produzidas, em comparação ano de
2016, houve uma queda nesse quantitativo de 0,5%,
somando um total de 887.653 unidades produzidas,
como mostra a Tabela 1 (ABRACICLO, 2017). Com
relação às vendas, ainda segundo a ABRACICLO,
também houve queda, sendo de 5,4%, passando
de 899.793 em 2016 para 851.013 no ano de 2017,
pode-se presenciar essa queda na Tabela 2. Como
resposta a essa redução nas vendas de motocicletas
observada nos últimos anos, muitas empresas estão
anunciando a suspensão temporária de linhas de
montagem em suas fábricas (HONDA, 2017).
Tabela 1 - Produção de Motocicletas de acordo com
fabricantes

Um dos fatos que contribuem para o aumento da
frota tanto de motos quanto de carros na cidade
de Itacoatiara pode ser o fato de a cidade possuir
ligação rodoviária com a capital e abrigar grandes
empresas como o Grupo André Maggi (PINTO;
SCHOR, 2013). O aumento da frota de motocicletas
pode ser verificado no Gráfico 1.
Fonte: Dados da ABRACICLO de 2015/2016

Gráfico 1: Crescimento da Frota de Motocicletas e
Motonetas em Itacoatiara – 2010 a 2015

Tabela 2 - Consumo de motocicletas no ano de 2016 e
2017

Fonte: Dados da ABRACICLO de 2016/2017

3.METODOLOGIA
Fonte: Ministério das Cidades/Departamento Nacional de
Trânsito - DENATRAN - 2015.
Organização: Pantoja & Mendes (2017)

2.5 PRODUÇÃO E CONSUMO
A Associação Brasileira de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, no ano de
2017 contabilizou um total de 882.876 unidades de

198

Para realização da pesquisa foi necessária
uma investigação em base de dados secundários da
SUFRAMA, ABRACICLO, IBGE, Relatório da Honda
e em base de dados de bancos de teses e dissertações da UFAM e outras instituições, para verificar
a dinâmica da cadeia de suprimentos a montante.
Para realizar essa tarefa foi realizada a leitura dos
relatórios publicados por essas Instituições e depois
foram elaboradas planilhas com as informações adquiridas quanto à produção e consumo de motocicletas, frota de veículos, vendas no atacado e varejo
e cadeia de fornecedores.
Com base nos Anuários da ABRACICLO e nos relatórios da SUFRAMA, foram elaboradas tabelas
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referentes à produção e consumo de motocicletas no
país, sendo listadas de 2005 a 2016. Com os dados
do IBGE, verificou-se dados como frota de veículos
na cidade. Já com as informações disponibilizadas
pelo Relatório da Honda, foi possível compreender
a cadeia de fornecimento da Montadora líder em
vendas na região.
Para dados primários, foram aplicados formulários
com público alvo da pesquisa (concessionárias de
motocicletas, lojas de peças, oficinas, borracharias,
postos de gasolina, lava-jato), onde cada entrevista
durou em média de 10 min, sendo questionários
estruturados. Para a confecção do Mapa da cadeia
a jusante, utilizou-se o aplicativo Locus Map.
Após a conclusão do trabalho de campo os dados
dos formulários e anotações das observações foram
digitados, lidos e analisados para posterior interpretação das informações.

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fazendo todo o mapeamento ainda na parte
de pesquisas bibliográficas, percebeu-se que a cadeia de suprimento da motocicleta a jusante é muito
vasta, e cria uma rede de serviços a partir do consumo da motocicleta. Quando o consumidor decide
comprar uma motocicleta ele dispara à cadeia de
suprimentos a montante e a jusante. Essa cadeia a
jusante, estabelece uma rede de suprimentos para
atender ao consumidor final. Nessa rede estão envolvidos os lava- jatos, oficinas e borracharias, lojas
de peças e acessórios, postos de gasolina e também
empreendimentos de locação de motocicletas.
A partir do início das atividades em campo, percebeu-se de imediato que muitos empreendimentos ligados ao setor de duas rodas vieram a fechar, assim
como muitos outros novos foram abertos. Com os
questionários levantados com proprietários desses
estabelecimentos, viu-se que muitos investiram e
abriram o negócio por já conhecer o ramo, visto que
grande parte já trabalhava como colaborador em
outros locais, ou mesmo buscando independência e
renda financeira, vendo nesse segmento, uma maneira de contornar a crise. É importante ressaltar,
que muitos dos donos dos estabelecimentos entrevistados trabalhavam em indústrias madeireiras, em
montadoras como a Honda na capital do estado,
bem como em concessionárias da cidade, dentre
elas a Honda e a Yamaha.
Tendo em vista a liderança da Moto Honda frente
aos concorrentes, pode-se atribuir esse sucesso ao
modo como ela se organiza e como está montada
sua rede de suprimentos. Com base nisso, 25% de
todo o percentual de fornecedores da Moto Honda
estão localizados em Manaus no Polo Industrial. As-

sim, a mesma conta com 115 fornecedores diretos
de peças, componentes e acessórios, fazendo com
que a produção flua de acordo com o planejado, evitando perda de tempo na produção (HONDA, 2015).
Ainda segundo o site da empresa, após todos esses
processos, que envolvem também transporte e armazenagem, a motocicleta sai para as concessionarias e lojas de venda para todo o país por transporte
fluvial e em seguida por rodovias, dando início a
cadeia de suprimentos à jusante.
A ideia de que a motocicleta é utilizada por pessoas
de renda alta e um sinônimo de rebeldia está ultrapassado, pois ainda de acordo com a pesquisa de
campo, boa parte dos consumidores são autônomos
e optam por comprar motos de baixa cilindrada, que
são mais baratas. Esse consumo pelas pessoas de
baixa renda reflete no modo de compra do produto.
Poucas unidades são vendidas à vista pelas lojas,
uma média de 50 motos /mês juntamente com os
modelos financiados, sendo o consórcio a maior forma de venda, representando cerca de 150 motos
por mês.
Outro fato de suma importância descoberto pela
pesquisa é que existe certo limite de distância entre lojas de vendas diferentes, o qual é o caso das
duas representantes da Honda na cidade, a Cometa
Motos e a Canopus Motos. Dessa forma, a área de
atuação dessas empresas não se restringe somente ao município ou interiores ligados ao município,
elas atendem também a municípios menores como
Itapiranga, Silves, Urucurituba, Urucará, São Sebastião do Uatumã e Pedras. A estratégia usada
pelas concessionárias e lojas de venda da Honda no
município é treinar os seus vendedores e enviá-los
e distribuí-los em ações de venda nessas regiões
que não possuem um local fixo para venda.
Do total dos empreendimentos visitados, entre oficinas, lava- jatos, borracharias e lojas de peças,
19 se enquadraram no ramo de vendas de peças.
Boa parte dos proprietários das lojas de peças e
acessórios alegou que as peças vendidas em seus
estabelecimentos são de produção chinesa, o que
pode ser comprovado na verificação de peças, como
o Kit de transmissão, onde 70% dos que são vendidos são provenientes da China. Segundo Marin
(2010), a China é o maior mercado consumidor de
motocicletas do mundo. Cerca de 57% de toda a
produção mundial é comercializada neste país. Em
2008 o mercado chinês movimentou 25,6 milhões
de motocicletas.
Os proprietários dos estabelecimentos informaram
que compram as mercadorias de fornecedores de
outros estados como São Paulo, Rondônia e Goiânia, que devido a logística deficitária, leva de 25 a
30 dias para chegar a cidade, além de comprarem

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

199

de Manaus, levando de 2 a 3 dias para chegar ao
destino e esses estabelecimentos maiores revendem para os menores do município.

Figura 1: Empreendimentos ligados à cadeia de
suprimentos da motocicleta

Outro fato interessante que pode ser percebido no
trabalho foi que dos 19 empreendimentos de peças
e acessórios, 16 oferecem também o serviço de oficina e borracharia, fazendo com que o proprietário
tenha um rendimento maior. Apenas 01 desses realiza serviço de entrega e também lava-jato para
os consumidores. Do ponto de vista empreendedor,
os proprietários visualizaram uma oportunidade de
mercado e assumiram riscos, pois necessitaram
fazer um investimento maior em instalações e mão
de obra.
Essa rede de serviços, tanto de venda de peças
quanto os serviços secundários oferecidos pelas
lojas, como oficinas e borracharias, geram vários
resíduos, como óleo, que geralmente é vendido para
uso em motosserras; Peças em ferro e alumínio e
baterias que também são vendidas para a reciclagem; Pneus, que podem ser reutilizados como meia
vida, recapeados, reciclados e uma pequena parte
enviada para o lixo; E as câmaras e embalagens
plásticas, que são os resíduos que ainda não tem
destinação correta. A cadeia de suprimentos a jusante da motocicleta nos leva a refletir também sobre
a logística reversa dos materiais e produtos citados
acima, que assim como o mercado de motocicleta,
irá criar outra rede de serviços, voltados para a reinserção desses materiais novamente no processo
produtivo e consequentemente no mercado.
Assim como as lojas de peças e acessórios para a
motocicleta, outros tipos de negócios que se organizam a jusante da cadeia são cruciais para fazer
com que as motocicletas rodem na cidade de Itacoatiara, são eles as Oficinas, as Borracharias e
os Lava-jatos. Na cidade foram contabilizados 55
empreendimentos divididos nas categorias citadas,
que foram criados principalmente pela possibilidade
de independência financeira, a oportunidade de negócio que surgiu junto com o grande crescimento da
frota de motocicletas e principalmente a experiência
que alguns possuíam na área, onde muitos migraram dos serviços voltados para bicicletas e outros
trabalhavam como mecânicos na Moto Honda ou
na Yamaha. Esses empreendimentos que se organizam a montante e a jusante da cadeia na cidade
podem ser vistos e organizados conforme a Figura
1 e Figura 2.
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Fonte: IBGE e Locus Map Free/ Sistema Geodésico de Referencias SIRGAS 2000 Organização: Isabela Colares (2018)

Figura 2: Empreendimentos Ligados à cadeia de
suprimento da motocicleta

Fonte: IBGE e Locus Map Free/ Sistema Geodésico de Referencias SIRGAS 2000 Organização: Isabela Colares (2018)

É importante ressaltar que essa rede de serviços
voltada para a motocicleta na cidade é muito ampla,
de modo que a tendência é que as chamadas “oficinas de fundo de quintal”, que são as não legalizadas
e sem muita qualidade no serviço, não sobrevivam à
crescente exigência que o setor de duas rodas, que
tanto a montante quanto a jusante vem solicitando.
Apesar dessas dificuldades, os proprietários desses
três tipos de negócio, relataram uma data comum
para o crescimento da demanda por esses serviços,
que foi a partir de 2008, quando começaram os financiamentos pelos bancos.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gestão da Produção: Organização e Planejamento

A produção não necessita estar geograficamente
próxima ao mercado, o que incentiva a busca continua pela redução de custos em qualquer lugar.
As empresas fabricantes de motocicleta, como a
Honda e a Yamaha optaram por instalar-se no Polo
Industrial de Manaus, devido à isenção fiscal e os
incentivos do governo da época em trazer empresas
estrangeiras para o Brasil, a fim de expandir o mercado, gerando novos setores de produção, novas
maneiras de fornecimento e inovação tecnológica e
comercial. Assim, permitiu-se compreender um dos
objetivos específicos deste estudo, mostrando que
as motocicletas que rodam no município são produzidas inteiramente no Pólo Industrial de Manaus,
não necessitando de importações.
O método de terceirização utilizado anteriormente
pelas fabricantes de motocicleta fazia com que os
custos de produção e logística fossem elevados,
além de gerarem gargalos na fabricação do veículo
por falta de assiduidade dos fornecedores. Desse
modo, as empresas optaram por verticalizar a produção, atraindo empresas fabricantes também para
o Polo Industrial, produzindo internamente, tornando
assim as empresas mais competitivas entregando
um produto mais barato e com menor custo de fabricação (MARIN, 2010).
Todo esse fluxo de pessoas, informações e processos mostrados na pesquisa resultam na cadeia a
jusante da motocicleta, que na cidade de Itacoatiara está crescendo a cada dia. Percebe-se isso na
quantidade de empreendimentos criados, principalmente os lava-jatos e as borracharias e oficinas, que
se dá devido os proprietários buscarem uma fonte
de renda, sem a necessidade de trabalhar como
funcionário em outro empreendimento.
É certo que ainda existem alguns problemas principalmente a jusante, podendo-se citar os resíduos
gerados por esses empreendimentos, cuja destinação ainda não é adequada. Portanto, este estudo
pode servir de base para pesquisas posteriores, de
modo a proporcionar uma visão mais abrangente a
respeito do fluxo de materiais, pessoas e processos que envolvem o comércio de motocicletas no
município.
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O DESAFIO DA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
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A busca da vantagem competitiva tem se tornado cada vez mais
comum nas organizações, através da adoção de um modelo de
gestão baseado em competências. A dificuldade é a identificação das
competências capazes de fazer com que as pessoas consigam atingir
altos níveis de proficiência. Este artigo apresenta um levantamento
das técnicas/métodos utilizados pelas empresas para avaliação de
competências. O estudo foi realizado pesquisando-se 31 empresas
nacionais e multinacionais. Utilizou-se a técnica survey, uma vez que
se pretendeu apenas mapear as técnicas/métodos utilizados. Chegouse à conclusão de que não há uma preferência por técnica/método
específico e que, na maioria dos casos há a utilização dos mesmos
em conjunto, ou seja, mais de uma técnica/método de avaliação.

Palavras-chave: Competências; Avaliação de Competências.
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1.

INTRODUÇÃO

A busca da vantagem competitiva tem se tornado cada vez mais comum nas organizações, através da adoção de um modelo de gestão baseado em
competências. Empresas como Wal- Mart, Fedex,
Motorola, Sony e GAP trabalham com esse tipo de
estrutura (RUAS, 2003).
Embora haja consenso sobre a importância das
competências para a construção da vantagem
competitiva, muitas empresas encontram grande
dificuldade para identificar e avaliar na prática essas
competências (KING, 2002).
Porém, se desejamos ter metas de treinamento e
esforços de desenvolvimento em competências,
tomando-se àquelas que estejam mais fracas do
que as desejadas, por exemplo, necessitamos uma
maneira de avaliar as competências do indivíduo,
que sejam válidas, confiáveis e relativamente fáceis
de administrar (PARRY, 1998).
A avaliação de competências teve início com McClelland (1973), onde o mesmo argumentou que
uma avaliação de competências deveria ser desenvolvida como alternativa aos testes de inteligência
do tipo acadêmico, os quais falham em mostrar o
sucesso do desempenho, especialmente em executivos os quais ocupam posições de alto nível.
Este artigo apresenta um levantamento das técnicas/
métodos utilizado pelas empresas para avaliação de
competências. O estudo foi realizado pesquisando-

-se 31 empresas nacionais e multinacionais. Utilizou-se a técnica survey, uma vez que se pretendeu
apenas mapear as técnicas/métodos utilizados.

2.COMPETÊNCIAS

Em um leque relacionado com empregos, a
palavra competência tem vários significados. Em
algumas definições se leva em conta o contexto do
trabalho, como as tarefas, os resultados e os erros.
Em outras, se descrevem as características das pessoas que o realizam, como seus conhecimentos,
habilidades e atitudes (MCLAGAN, 1998).
Na literatura, o tema competência é destacado nos
seguintes aspectos relacionados ao conceito: em
relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes
das pessoas, ou seja, relacionado ao indivíduo
(BOYATZIS, 1982 ZAFIRIAN, 1996; DUTRA, 1998;
MCLAGAN, 1998; e PARRY, 1998); em relação aos
aspectos de grupos e da organização (PRAHALAD,
1990; FLEURY, 2000 e KING, 2002).
Mais recentemente, organizações que têm decidido
adotar uma estrutura baseada em um modelo de
competências reconhecem que ele deve incluir as
competências requeridas para um trabalho específico baseada em um modelo de competências com
uma arquitetura formada por três componentes:
competências principais (essenciais); competências
funcionais (ou grupos) e competências específicas
do trabalho (ou tarefas) (RUAS, 2001; NEWSOME,
2002) (ver tabela 1).

Tabela 1. Dimensões organizacionais da competência (RUAS, 2001)
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3.

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A avaliação de competências teve início com
McClelland (1973), onde o mesmo argumentou que
uma avaliação de competências deveria ser desenvolvida como alternativa aos testes de inteligência
tipo acadêmico, os quais falham em mostrar o sucesso do desempenho, especialmente em posições
de executivos de alto nível.
Assim, dentre as técnicas/métodos mais antigas,
além da desenvolvida por McClelland (1973), denominada Entrevista de Eventos Comportamentais,
estão os Jogos de Empresas, Assessment Centers,
Testes Psicológicos, Métodos Comportamentais, Dinâmicas de Grupo, Análise curricular, Avaliação de
Competências de Equipes e a Observação Direta
do Trabalho.
Mais recentemente, desenvolveu-se outras técnicas/
métodos de avaliação de competências, tais como
Avaliação 360º, Entrevista por Competência, Focus
Groups, Entrevista de Incidentes Críticos, Repertory
Grid, Apresentação Individual e Multimídia Interativa,
sendo que os mais utilizados, independentemente
da época do seu desenvolvimento são: Avaliação
360º, Multimídia Interativa, Focus Groups, Entrevista
por Competências e Assessment Center (ARCE,
(1998), MARIN (1999), PATAKI (2002)).

3.1 DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS/MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
3.2 DENTRE AS TÉCNICAS/MÉTODOS,
ENCONTRA-SE CERCA DE 15 NA LITERATURA, DESCRITAS A SEGUIR.
Entrevista de Eventos Comportamentais: consiste em descobrir quais as competências diferenciadas encontram-se entre dois grupos de pessoas com
incumbências de trabalho. O primeiro grupo é aquele
conhecido como excepcional e o segundo, como
normal ou menos capacitado. As competências são
levantadas pelas entrevistas com os participantes
dos dois grupos. Assim, as competências são definidas e então redefinidas para melhorar o grau o qual
elas se distinguem entre os dois grupos num trabalho particular. Se uma competência é encontrada
para diferenciar esses dois grupos através de amostras de executivos, ela torna-se parte do dicionário
de competências padronizadas. (MCCLELLAND
(1998); SPENCER (1993); DANIELS (2001)).
Assessment Centers: consiste em conseguir mostras de comportamentos reais a partir de diferentes
provas desenhadas ad hoc para cada competência.
Com isso se consegue múltiplos dados que se complementam e que corrigem possíveis desvios nos

comportamentos observáveis (DULEWICZ (1989);
THOMPSON (1996); ARCE (1998); SÁENZ (1999)).
Entrevista por competência: consiste em entrevistar o indivíduo, avaliando situações reais pelas quais
ele passou. (THOMPSON (1996); PARRY (1996);
(REIS (2003)).
Métodos Comportamentais: consiste em determinar os comportamentos observáveis dos indivíduos
através do preenchimento de questionários específicos. Os dois métodos mais conhecidos são os
baseados na teoria DISC de William Moulton Marston, desenvolvidos a partir da teoria de Carl Jung
(WHITE (2000); BONNSTETTER (1997)).
Focus Groups: segue um processo estruturado
para se conseguir particularidades sobre o trabalho,
habilidades, atributos e conhecimentos necessários
para uma alta eficácia. DANIELS (2001); PATAKI
(2002); MIRABILE (1997).
Entrevista de incidentes críticos consiste em um
grupo de pessoas experientes no assunto perguntar
aos ocupantes das funções atuais que situações e
dificuldades têm passado e o que pensaram, fizeram, sentiram e que decisão tomaram a respeito do
ocorrido. Visa identificar as habilidades ou atributos
chaves do trabalho que são diferenciados entre sucesso e falha nas horas críticas. O incidente crítico
significa uma ocorrência não comum ocorrida no
passado onde o sucesso ou insucesso alcançado
tenha tido um impacto significante na performance
do indivíduo no trabalho. (BROPHY (2002); MCLAGAN (1999); PARRY (1996); MCLAGAN (1998)).
Observação direta do trabalho: através da observação da pessoa que faz o trabalho, anota- se os
resultados e o que ela faz para consegui-los. Registra-se todas as tarefas, resultados, conhecimentos,
as habilidades e atitudes que demonstra o indivíduo
avaliado. Foca-se os melhores resultados (PARRY
(1996); DUBOIS (1993); BROWN (1997); MCLAGAN
(1998)).
Repertory Grid: consiste em uma técnica de entrevista estruturada conduzida por uma pessoa experiente para descobrir o que faz uma pessoa ser mais
efetiva do que a outra em diferentes aspectos do
trabalho. É utilizada para identificar as habilidades
ou atributos do trabalho que são diferenciados entre
um desempenho efetivo e menos efetivo (BROPHY
(2002); DULEWICZ (1989)).
Testes psicológicos: consiste na avaliação dos
descritores da personalidade e demonstradores de
qualidades através da aplicação de questionários
padronizados. Avalia aspectos cognitivos dos indivíduos ou traços e características da personalidade.
THOMPSON (1996);GALLENO (2000); WHEELER
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(2001); SILVA (2003); PARRY (1998)).
Dinâmica de grupo: através da observação de um
grupo de pessoas interagindo entre si e discutindo
sobre um tema previamente preparado, verifica-se
o trabalho em equipe, liderança, argumentação,
sensibilidade, inteligência prática e capacidade de
escuta. GALLENO (2000).
Apresentação individual: consiste em dar ao avaliado um certo tema para ser preparado em 30 minutos e apresentado em um auditório, permitindo
avaliar competências específicas. GALLENO (2000).
Análise curricular: através da análise do currículo individual, busca-se eventos que possam
demonstrar as competências do indivíduo SILVA
(2003);GOODSTEIN (1998).
Avaliação de competências de equipes: avaliação
de papeis ou competências necessárias para que
uma equipe tenha sucesso através de questionários
desenvolvidos especificamente para essa análise
(BELBIN (1981); BELBIN (1993); HELLER (2000);
MARGERISON (1996); PARKER (1990)).
Multimídia interativa: através da observação de
uma serie de episódios em vídeos, o indivíduo responde a uma série de situações e as competências
são descobertas baseado em suas respostas. PARRY (1998).
Jogos de Empresas/Negócios: consiste em um
exercício seqüencial de tomada de decisões, estruturado dentro de um modelo de conhecimento
empresarial, em que os participantes assumem o
papel de administradores de empresas. Um dos
pressupostos básicos dos jogos de empresas é
que estes devem reproduzir os principais desafios
da gestão empresarial. Permite que os avaliadores
acompanhem os resultados das decisões por vários períodos, possibilitando a verificação de seus
efeitos, progressivamente, no curto e longo prazo
da empresa. GOLDSCHMIDT (1977).

4.

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

Para se efetuar o levantamento das técnicas/métodos utilizado pelas empresas para avaliação de
competências, utilizou-se da técnica survey, uma
vez que se pretendeu apenas mapear as técnicas/
métodos utilizados. Podemos citar que, dentro da
finalidade geral de caracterização da Engenharia
de Produção, a técnica survey está entre as mais
utilizadas (FILIPPINI 1997; BERTO, 2000).
A pesquisa é do tipo exploratória, uma vez que o
objetivo desse estudo é o ganho de dados preliminares em um determinado tópico, que no caso são
as técnicas/métodos de avaliação de competências,
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provendo uma base para survey mais aprofundadas
(FORZA, 2001).
Foram enviados 91 questionários por e-mail, direcionados à Diretoria Geral, Diretoria Administrativa,
Gerências de Recursos Humanos e Supervisão de
Recursos Humanos das empresas, dependendo do
contato que se tinha na empresa, dos quais retornaram 31 respondidos, os quais foram os utilizados
para essa pesquisa. O questionário foi composto das
15 técnicas/métodos na seção anterior, perguntando-se quais deles eram utilizadas pelas empresas.
Esse resultado de 34 % de questionários retornados
condiz com os estudos de Boyer (2002), onde se
demonstrou que para surveys enviadas por correio
eletrônico produz-se um índice de retorno de 30%
a 40%, aproximadamente.
O estudo foi realizado pesquisando-se 31 empresas nacionais e multinacionais, através do envio por
e-mail de questionário contendo as 15 técnicas/métodos de avaliação de competências mais utilizados,
segundo a literatura e apresentados no item 3.1. Os
resultados das pesquisas do tipo survey efetuadas
eletronicamente são comparáveis às impressas,
mas normalmente àquelas apresentam um custo
mais baixo e menos perda de respostas que estas,
podendo apresentar maior flexibilidade que podem
oferecer maior capabilidades aos pesquisadores
(BOYER, 2002).
O tamanho da amostra foi considerado do tipo não
essencial, para o estudo, sendo amostragem não
probabilística em uma determinada área, seguindo
a classificação de Forza (2001).
A região escolhida foi a de Sorocaba, SP (considerando-se empresas localizadas num raio máximo de
90 km de distância), escolhidas no banco de dados
do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo –
CIESP, regional Sorocaba.

5.RESULTADOS E DISCUSSÃO

O perfil da amostra das 31 empresas pesquisadas foi composta por 45% de empresas consideradas nacionais e 55% de empresas estrangeiras.
Destas 31 empresas analisadas, 9 responderam não
utilizar técnica/método para avaliar competências,
mas estão estudando a implantação de gestão por
competências.
Em relação às empresas que utilizam avaliação, os
resultados obtidos pela pesquisa demonstram que
as técnicas/métodos mais utilizados pelas empresas
para avaliação de competências são: Análise Curricular, Observação Direta do Trabalho, Dinâmica de
Grupo e Métodos Comportamentais, com 15,5%,
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14,3%, 13,1% e 11.9% respectivamente. (figura 1).
Figura 1: Técnicas/métodos de avaliação e competências

para o processo de recrutamento e seleção, apenas
18% preferem utilizá-la para planos de sucessão,
por exemplo.
Essa informação obtida por Thompson pode estar
sendo refletida nessa pesquisa, onde a maioria das
empresas pesquisadas (87%) afirmou utilizar mais
de uma técnica/método de avaliação de competência, talvez pelo mesmo motivo de utilizar técnicas
diferentes para diferentes propósitos, embora isso
mereça um novo estudo.

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da amostra ser relativamente pequena
e, portanto não probabilística, foi possível cumprir
as expectativas desse estudo, com a apresentação
de dados referentes às técnicas/métodos utilizados
pelas empresas para avaliação de competências.
Esse resultado demonstra que há um conservadorismo das empresas na avaliação de competências,
uma vez que se opta por técnicas/métodos mais antigas de avaliação, inclusive não desenvolvida especificamente para avaliar competências. Por exemplo,
a análise curricular, que aparece com 15.5% e em
primeiro lugar na pesquisa é uma técnica/método
desenvolvida inicialmente para avaliação de experiência. As outras técnicas/métodos que se seguem
não aparecem como os mais recentemente desenvolvidos e utilizados.

As empresas podem utilizá-los como benchmark
para suas ações sobre avaliação de competências,
observando a tendência do mercado sobre quais
técnicas/métodos se deve usar, levando-se em
consideração que 29% das empresas pesquisadas
ainda não utiliza nenhuma delas.

Um outro resultado interessante foi que a técnica/
método denominada Avaliação 360° foi apontada
com sendo utilizada por apenas 6% das empresas
respondentes. Esperava-se um número relativamente maior, pois a mesma passou a ser uma prática
constante em empresas de todo o mundo, sendo
que foi na década de 90 (século XX) que se intensificaram as experiências e as pesquisas relativas
a ela (REIS, 2000).

Essas informações não foram compatíveis com os
resultados da pesquisa, chamando-se a atenção,
uma vez que são métodos mais recentes e portanto,
mais atualizados.

Também se detectou que as empresas apostam em
mais de uma técnica/método de avaliação de competências em seus modelos de gestão. Por exemplo, há empresa que utiliza até 9 técnicas/métodos
para avaliar competências. Apenas 5 delas declaram utilizar-se de somente uma técnica/método de
avaliação. E 9 delas utiliza 4 ou mais técnicas/métodos para avaliação de competências. Esse resultado condiz com a pesquisa de Daniels (2001), onde
63% das empresas pesquisadas afirmaram utilizar
multi-métodos de avaliação de competências.
Além disso, parece haver preferência das empresas em utilizarem diferentes técnicas/métodos de
avaliação para diferentes objetivos. Numa pesquisa realizada por Thompson (1996), este concluiu
que, enquanto 88% das empresas preferem utilizar a técnica/método Entrevista por Competências

Lembramos que empresas bem sucedidas utilizam
para avaliação de competências a Avaliação 360º,
Multimídia Interativa, Focus Groups, Entrevista por
Competências e Assessment Center (ARCE, (1998),
MARIN (1999), PATAKI (2002)).

Há necessidade de outros estudos referentes ao
tema, uma vez que notamos uma ampla dificuldade
entre os respondentes sobre o conceito de competência, ratificando as afirmações de Herranz, (1999),
que “o conceito de competências ainda é divergente
em certas ocasiões e errôneo em outras”.
Portanto, sugerimos estudos voltados a se pesquisar
populações maiores para se poder generalizar os
dados encontrados visando dar subsídios às empresas sobre a utilização de técnicas/métodos mais
adequados para se avaliar competências, bem como
analisar os motivos que levam as empresas a utilizarem-se das técnicas/métodos por elas empregados.
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PERCEPÇÃO DE IMAGEM ORGANIZACIONAL: O CASO DE
UMA COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DO RIO GRANDE
DO SUL

RESUMO
Maria Ivete Fossá

O estudo pretende verificar a percepção de imagem que os
funcionários do setor administrativo de uma Cooperativa Agrícola
Mista, sediada no interior do Estado do Rio Grande do Sul, tem da
organização onde atuam. A pesquisa utilizou-se do método do estudo
de caso e pode ser caraterizada de natureza quali e quantitativa.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado a entrevista com
roteiro estruturado, com base no modelo proposto por Borges-Andrade
e Pilati (2000). Dos resultados encontrados pode-se destacar que os
colaboradores têm uma boa imagem organizacional da Cooperativa
em que atuam fato que corrobora com o tempo de atuação dos
mesmos na organização. Outro tópico que merece ser destacado
é o fato dos funcionários acreditarem que a organização possui
departamentos independentes, mas que podem substituir qualquer
funcionário de outro departamento assim que for preciso. O estudo
também revela o fato de que a cooperativa tem que estreitar cada
vez mais os seus laços não somente com o seu associado, mas com
as comunidades locais.

Palavras-chave: Cooperativa Agrícola Mista; Imagem Organizacional.
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1.

INTRODUÇÃO

As pesquisas sobre imagem organizacional
ganharam importância a partir do final do século
XX. Nessa época as organizações começaram a
ver a importância de ter uma boa imagem diante
de seus públicos e os pesquisadores das Ciências
Sociais identificaram nesse fato um tema também
importante para a evolução das pesquisas em Administração e Comunicação. Imagens organizacionais são formas de compreender as organizações e
comportam ideias desenvolvidas a partir de terorias
ou a partir de uma construção social. As ideias são
criadas e crescentemente fortalecidas, ao serem
compartilhadas entre os membros das organizações” (ANDRADE e PILATI, 2000). Corrobora com
essa temática, o fato de que o que o público vê na
organização é exatamente o que vai determinar o
tipo de vínculo a ser criado com a mesma, de forma
proporcionalmente direta. Por isso se fazem necessários o aumento das pesquisas que permitam avaliar de que forma os diferentes públicos percebem a
imagem organizacional. Esta avaliação é baseada
na experiência direta dos diferentes stakeholders
com a organização ao longo do tempo.
Quanto mais pudermos desvendar as ‘explicações’
que cada indivíduo cria a partir de imagens mentais
do que foi presenciado ou do que ouviu a respeito de
uma empresa, mais seremos capazes de proporcionar meios mais eficientes de desenvolver estratégias
e ações que levem a um crescimento da formação
de imagem positiva. Neste sentido, o trabalho aqui
apresentado busca ampliar essas pesquisas com
a analise da percepção de imagem que os funcionários do setor administrativo da Cooperativa em
estudo têm da empresa na qual estão trabalhando.
Utilizando como instrumento o questionário estruturado por Andrade e Pilati (2000), que partiu da
teoria de Morgan (1996) a respeito das metáforas
das Imagens das Organizações, buscou-se identificar entre os mesmos, características a respeito da
organização, de sua estrutura e das suas relações
internas e externas para o fortalecimento da percepção da imagem organizacional pelo público interno.
Podemos considerar que as organizações podem
se valer de estratégias de comunicação que valorize e potencialize os pontos fortes da empresa,
explorando as diferentes metáforas apresentadas
por Morgan (1996). No entanto, a imagem de uma
organização é o resultado final das experiências,
recordações e impressões de uma pessoa acerca
da organização. Está relacionada diretamente como
o indivíduo percebe a organização, que imagem ou
que ideia surge espontaneamente sobre a organização. Geralmente baseada em percepções obtidas
a partir de contatos subjetivos com a organização,

seus produtos, sua reputação e suas relações com
o entorno, estas percepções podem visualizar a
empresa como máquina, como organismo, como
cérebro, como cultura, como sistema político, como
prisões psíquicas, como mudança e transformação
ou como dominação.
Neste trabalho se lança mão das metáforas da
imagem organizacional para mostrar que o modelo
validado cientificamente e estatisticamente, por Borges-Andrade e Pilati (2000), denominado validação
de uma medida de percepção de imagens organizacionais, parte das metáforas propostas por Morgan.
No entanto, não temos a intenção de classificar se
a organização em estudo se caracteriza segundo
uma ou mais metáforas apresentadas.

2.IMAGEM DAS ORGANIZAÇÕES

Identificar como a organização é vista por seus
diferentes públicos é fator determinante de muitas
ações a serem empreendidas num futuro em favor
destes. Desde a década de 1990, as estratégias de
trabalho com imagem das organizações ganharam
peso. Nesta época as empresas passaram a ser
valorizadas pela forma como eram capazes de “se
mostrarem” para o mercado. E os estudos buscaram entre os conceitos de imagem e identidade,
demonstrar em teoria o que as organizações buscavam na prática (ser vista da melhor forma possível
pelo cliente).
A Identidade organizacional constitui-se em construto altamente complexo e mesmo no campo organizacional os pesquisadores vêm encontrando muitos
problemas para descrever e estudar este fenômeno,
em especial porque organizações enquanto fenômenos também não são simples de serem representadas e compreendidas (MACHADO e CRUBELLATE,
2006). Dutton, Dukerich e Harquail (1994) tratam de
imagem e identidade pelo conceito geral de image,
sendo uma ligada à imagem interna (identidade) e
outra ligada à imagem externa (imagem) que a organização possui. De acordo com estes autores, são
esses conceitos que influenciam as ações e relações
que as empresas têm com seus diferentes públicos.

O conceito de imagem pode ser dividido em dois domínios. O primeiro é
o domínio da imagem enquanto representação visual, tais como desenhos,
pinturas, imagens televisivas, etc. As
imagens, neste sentido, são objetos
materiais ou “signos” que representam
o ambiente visual. O segundo domínio
é o subjetivo (ou mental) das imagens
na mente humana. Neste aspecto, as
imagens aparecem como visões, ima-
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ginações, esquemas, modelos e, em
geral, como representações mentais.
Estes domínios da imagem não existem
separadamente, pois estão fortemente
interconectados (SANTAELLA; NÖTH
apud DE TONI, 2005, p. 25).
Nos estudos organizacionais o conceito de imagem
pode ser identificado a partir do segundo domínio,
onde os públicos formam um conceito-imagem de
organização que parte daquilo que ele pensa sobre
a organização, a partir de suas percepções pessoais. “Assim, a imagem e a reputação organizacionais
tornam-se elementos extremamente importantes
para a criação de valor nas organizações. Porém,
“a imagem organizacional é diferente da reputação,
pois esta diferentemente da imagem se forma no
interior da organização e se mantém ao longo do
tempo e não somente em determinados momentos
pontuais. A imagem, por sua vez se forma de fora
para dentro, ou seja, é o reflexo, para os integrantes
da organização, sobre o que as pessoas de fora da
organização pensam dela (DUTTON; DUKERICH,
1991, p. 547).
A imagem das organizações tem relação direta com
a reputação das mesmas. E em muitos casos os problemas surgem justamente neste ponto. As pessoas
criam imagens daquilo que elas vêem e compram
de acordo com suas próprias experiências. As pessoas buscam construir conceitos sobre as coisas a
partir de comparações. A partir destas comparações
acabam reconhecendo em si e nos outros, características de imagem semelhantes ou opostas; criando
imagens-conceito. (MACHADO e CRUBELLATE,
2006; ALVESSON; KÄRREMAN, 2001).

A imagem-conceito sempre é uma
construção mental, realizada pelos
sujeitos em relação com o entorno e
consigo mesmo, tendo como base a
comparação e a valoração (juízo de
valor). Não se trata, portanto, de referenciar o que pode ser visto, mas de
julgar as pessoas, os comportamentos,
os desempenhos, as idéias, as administrações (públicas e privadas) e as
empresas, dentre outras coisas (BALDISSERA, 2003, p.6).
Essa “imagem-conceito, devido às suas especificidades, influencia a construção do referente como
identidade” (BALDISSERA, 2003, p.10). Os distúrbios entre a imagem e a identidade das organizações começam a ocorrer no momento em que o
público externo (os clientes), aquele que forma a
opinião geral de uma população a respeito de uma
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empresa, produto, programa, etc.; identifica nesta,
algo diferente daquilo esperado. Ou seja, a identidade não está refletida na imagem da organização
diante de seus públicos. A imagem, enquanto conjunto de representações, impressões e convicções
de um objeto armazenado na memória, constitui um
dos principais fatores impulsionadores do comportamento das pessoas (TONI et al, 2006). Portanto,
é importante que quando essa imagem se forma na
cabeça dos consumidores, esta apresente aspectos
positivos. Um público que se identifica com a organização tende a partilhar essa imagem positiva.
Daí, o interesse das organizações e das ciências
sociais em pesquisar como os públicos vêem as
organizações com as quais mantêm certo vínculo.
A imagem corporativa se torna uma grande ferramenta estratégica de atração e manutenção de
clientes. As organizações possuem diversas formas
de impor uma imagem para o público, e atualmente a grande maioria sabe que quem constrói essa
imagem são as pessoas que trabalham na e pela
empresa. A importância de estudar e manipular de
maneira positiva a imagem reside no fato de que ela
interfere diretamente no relacionamento da organização com os públicos do seu ambiente institucional
(VALERIO e PIZZINATTO, 2003). Morgan (1996) ao
trabalhar com as imagens das organizações, as dividiu de acordo com oito metáforas que explicam as
diferentes formas das empresas lidarem com todas
as faces de suas estruturas. Com a utilização de
metáforas esse mesmo autor permitiu uma identificação rápida dos diferentes tipos de organizações
e os tipos de imagens que estas formam, de acordo
com as formas que utilizam para o próprio desenvolvimento.
A primeira imagem utilizada é a da máquina. Nesta
metáfora, as instituições são totalmente burocráticas. Os trabalhos são mecanizados e todas as
atividades seguem rotinas especificas. A segunda
imagem apresenta as organizações como organismos. Aqui a preocupação é com a motivação do
funcionário partindo do pressuposto de que a empresa funciona graças às pessoas que se integram
totalmente ao esquema proposto e acabam adotando essa realidade da organização. As organizações
vistas como cérebros correspondem à terceira metáfora, sendo neste caso a questão das constantes
mudanças e adaptações a novos ambientes, para
manter o crescimento, o principal ponto. Em uma organização cérebro o que importa são os processos e
não a estrutura da empresa, podendo existir estruturas simples e processos altamente complexos serem
ali empregados. Já as organizações que buscam na
sociedade inspiração para continuar inovando e se
desenvolvendo são analisadas pela metáfora das
organizações como culturas. Essas organizações
priorizam o desempenho em torno do compartilha-
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mento de valores e crenças. Outras organizações
agem como sistemas políticos e adotam regimes
de governo para manter a ordem. A ênfase está na
analise de interesses, conflitos e poder. Todas as
situações são contornadas e resolvidas de forma
política. Outras organizações prendem-se a seus
próprios pensamentos e crenças e acabam como
prisões psíquicas, caracterizando a sexta metáfora
das imagens organizacionais. A sétima metáfora,
mudança e transformação, fala das organizações
que se mantêm presas a ciclos de auto-organização
e mudanças por acreditarem que é a única forma de
acompanhar o que a sociedade em que estão inseridas espera. A última imagem ou metáfora é das organizações como instrumentos de dominação. Aqui
os empregados são os instrumentos de dominação.
Estes existem para que a organização faça o que
bem quer e mande e desmande sem muito critério,
de forma que eles mesmos se tornaram a metáfora.
O modelo utilizado nesta pesquisa teve por base as
oito metáforas das Imagens das Organizações e
será mais bem explicado no próximo tópico.

3.MÉTODO DO TRABALHO

O presente estudo utilizou como estratégia de
pesquisa o método de estudo de caso. Na concepção de Creswell (1994), o estudo de caso é indicado
quando o pesquisador quer explorar uma ou poucas
entidades ou fenômenos (casos), limitado pelo tempo e atividade (grupo social). A partir destes pressupostos, a presente pesquisa se constituiu em uma
pesquisa descritiva do tipo transversal. A pesquisa
descritiva do tipo transversal, de acordo com Hair
et al. (2005), pode dar ao usuário, um panorama ou
uma descrição dos elementos administrativos em

um dado ponto no tempo. O instrumento de pesquisa utilizado para a realização do estudo, foi à
entrevista com o roteiro estruturado, o qual foi constituído em questões fechadas e de múltipla escolha
por meio de uma escala do tipo Likert de 1 (um) a 7
(sete) pontos, sendo que o 1 (um) representa que
o entrevistado discorda totalmente e o 7 (sete) que
concorda totalmente com determinada afirmação.
O universo da pesquisa constitui- se de todos os
funcionários do setor administrativo da Cooperativa
analisada, perfazendo o total de 32 pessoas, sendo
que destes 24 pessoas participaram do estudo. Seguindo a orientação de Lakatos e Marconi (1982),
realizou-se um teste-piloto com o instrumento de
pesquisa. Após, a coleta de dados foi realizada
mediante entrevista com os funcionários em seu
local de trabalho. Para a consecução do trabalho
proposto, optou-se pela aplicação de um modelo já
validado cientificamente e estatisticamente, por Borges-Andrade e Pilati (2000), denominado validação
de uma medida de percepção de imagens organizacionais que foi publicado na Revista Administração
Contemporânea-RAC no ano 2000. Os dados foram
tabulados e analisados com auxílio dos programas
SPSS for windows e Excel. A análise foi quanti e
qualitativa, utilizando-se de medidas descritivas.

OBTIDOS COM O
4.RESULTADOS
ESTUDO

No tocante aos resultados obtidos com o trabalho,
ir-se-à apresentar os mesmos partindo dos dados
sócio-culturais dos respondentes e na seqüência os
dados específicos questionados. Nesse sentido, a
tabela 1 auxilia na visualização dos dados supracitados.

Tabela 1 - Freqüência das principais variáveis sócio-econômicas pesquisadas
frente aos colaboradores da Cooperativa Agrícola Mista

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa
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O quadro 1 apresenta os resultados específicos relativos aos 38 questionamentos constantes no instrumento de pesquisa. Neste tópico a seguir, apresentaremos as questões relativas ao modelo validado adotado
nesse estudo, que cabe destacar nesse tópico, que o referido modelo conta com 38 variáveis específicas
para verificar a imagem organizacional. Nessa temática, o quadro 1, abaixo, demonstra mais claramente os
dados coletados.
Tabela 1 - Freqüência das principais variáveis sócio-econômicas pesquisadas frente aos colaboradores
da Cooperativa Agrícola Mista

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa
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A partir da análise do quadro acima, pode-se perceber que as médias variaram de 2,50 a 5,87 (numa
escala do tipo likert de sete pontos, variando de
1 a 7). A variável ”Para sobreviver, esta organização acredita que deve ter relacionamento aberto
com o ambiente externo” apresentou a maior média
(5,87). Tal resultado pode estar atrelado ao fato de
se tratar de uma Cooperativa que pela sua própria
natureza possui uma relação com a sociedade e
principalmente com os seus cooperados que são
uma parcela importante da comunidade, notadamente no caso em estudo. Cabe destacar também
que a Cooperativa desenvolve importantes ações
nesse sentido, a exemplo do encontro de mulheres,
realizado anualmente tendo como público alvo as
mulheres dos cooperados. Além disso, a forte cultura
agropecuária da região, já destacada, faz com que
a Cooperativa tenha outras iniciativas relevantes
como palestras técnicas, apresentação de novos
produtos desenvolvidas não somente para os seus
associados, mas para toda a comunidade.
A segunda variável melhor pontuada pelos entrevistados, com média de 5,61, foi “Esta organização
busca se adaptar ao seu ambiente externo”, corroborando o resultado anterior. É relevante destacar que
esse dado reflete uma preocupação dos colaboradores com o ambiente empresarial a qual a Cooperativa está inserida, ou seja, é de notório saber que
o ambiente agropecuário é um setor extremamente
volátil, suscetível a mudanças econômicas e sociais
exigindo adaptações constantes de seus partícipes.
Isso é percebido pelos colaboradores e reflete numa
avaliação positiva sobre a imagem da Cooperativa,
pois como dizia a assertiva, a Cooperativa tem que
buscar se adaptar constantemente a esse ambiente
e estar preparada para futuras intempéries. Ainda
nesse contexto, a variável vinte e cinco obteve a
terceira maior média, 5,54 e apresentava a seguinte
afirmação, “Os setores desta organização são capazes de atuar em nome de cada um dos outros, se
necessário”. Por essa assertiva observa-se que os
departamentos têm que atuar de maneira individual
e pró-ativa, mas sem esquecer o todo, ou seja, a
organização deve ser encarada como o bem maior e
não como um departamento individual. A afirmação
acima remete a uma análise singular a essa, ou
seja, um departamento pode atuar em prol do outro,
visando à continuidade do todo.
Apresentando uma média de 5,50, a variável de número dez, que trazia a seguinte afirmação, “Aqui,
acredita-se que a sobrevivência da organização
depende dela manter-se em estado de equilíbrio
com seu ambiente externo, através de trocas de
informações entre ambos”, vem corroborar o que
já foi discutido nas duas primeiras variáveis que
apresentaram maiores médias, a preocupação que
a organização deve ter com a sua imagem frente

ao público externo. Ainda nesse sentido, pode-se
afirmar que tais interações com o meio exterior é
muito bem percebida e muito bem avaliada pelos
colaboradores da mesma. Da mesma forma, é pertinente destacar o fato de ter se percebido através
das entrevistas o elevado tempo de empresa dos colaboradores, o que embasa essa preocupação, pelo
fato de conhecerem a realidade empresarial na qual
a Cooperativa está emersa. Outro dado que merece
ser destacado refere-se assertiva que afirmava que,
“Esta organização sempre aceita novos desafios”,
mais uma vez reflete o grau de conhecimento que os
colaboradores têm sobre a mesma, fruto do elevado
tempo de empresa e pelas diversas experiências
que já tiveram a oportunidade de presenciar dentro
da organização, a exemplo das sucessíveis crises
na agricultura, a elevação do índice de inadimplência
por parte dos seus cooperados, entre outras crises
que assolaram o setor agrícola nos últimos anos.
Entretanto, há de se destacar nesse estudo, os aspectos que não obtiveram as melhores avaliações
por parte dos colaboradores do setor administrativos
que tiveram a oportunidade de serem entrevistados
e consequentemente comporem o corpo de entrevistados desse estudo. As análises que seguem abaixo
se referem às médias que foram piores avaliadas
pelos entrevistados e que merecem uma atenção
por parte da direção da Cooperativa.
A afirmação que dizia que “Ocorre, nesta organização, exploração da mão-de-obra não especializada”.
Não foi corroborada pelos respondentes e apresentou a média mais baixa dentre as trinta e oito assertivas que tratavam especificamente sobre o tem
imagem organizacional, com média 2,50. Apesar de
os entrevistados não apresentarem elevado grau
de instrução, como pode ser observado na seção
dos dados sócio-culturais. Esse dado deve-se pelo
fato de os colaboradores acreditarem que para desempenharem suas funções na Cooperativa, não
há necessidade de se ter maior qualificação. Entretanto, percebeu-se também que a Cooperativa
caminha opostamente a esse dado e tem incentivado a qualificação de seu corpo de colaboradores,
principalmente com o setor que foi aplicado esse
estudo, o setor administrativo. O segundo fator que
obteve a menor média, com 2,77, foi o que abordava
que “As formas de agir nesta organização mostram
somente as aparências, nunca a realidade”. Esse
dado reflete o clima organizacional saudável que
existe na Cooperativa. Ainda nesse contexto, esse
estudo, demonstrou o alto grau de satisfação dos
colaboradores dentro da organização. Por conseguinte, é relevante destacar o fato do baixo turn
over existente dentro da Cooperativa, fato esse que
corrobora com a validação desse dado. Outra dado
que foi negativamente citado pelos entrevistados,
com média de 3,17, foi o que abordava que “Nesta
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organização existe descaso para com a segurança
no trabalho”. Acredita-se que a discordância por parte dos respondentes se deu pelo fato de a Cooperativa apresentar severas normas que permeiam a
segurança do trabalhador, até pelo fato de lidar com
insumos, sendo que muitos desses são defensivos
agrícolas e requerem um cuidado muito peculiar com
o seu manuseio, o que em contrapartida exige que
a Cooperativa se adapte a essas exigências.

avaliando a sua imagem organizacional.

Por fim, o último item que apresentou uma média pouco significativa, ao compararmos com as
demais, foi a que abordava a seguinte afirmação,
“Aqui, cada funcionário conhece apenas seu próprio
trabalho ou tarefa”. De acordo com o relato de um
dos entrevistados, isso não demonstra a realidade,
pelo fato de a Cooperativa trabalhar com um quadro
enxuto de colaboradores. Diante disso, a Cooperativas incentiva a prática do job rotation que nada mais
é que a rotação dos trabalhadores pelos cargos da
organização. E isso acontece muito na Cooperativa,
pois no momento em que alguém entra em férias
ou está em atestado, alguém o tem que substituí-lo,
por esse motivo que essa assertiva apresentou um
grau baixo de concordância para os entrevistados.

ANDRADE, J.E.B.; PILATI, R. Validação de
uma medida de percepção de imagens organizacionais. Revista de Adaministração Contemporanea, v. 4, n. 1, Jan./Abr. 2000.

FINAIS E SUGES5.CONSIDERAÇÕES
TÕES PARA ESTUDOS FUTUROS
A operacionalização do presente estudo, permitiu
verificar algumas percepções presentes na avaliação dos entrevistados sobre a imagem organizacional da Cooperativa analisada. Nessa temática,
tem-se a destacar o fato dos colaboradores terem
citado com bastante afinco o fato de que a cooperativa tem que estreitar cada vez mais os seus laços
com a comunidade em geral, não somente com o
seu associado, mas com a comunidade a qual estão
inseridos.
Acredita-se que de uma maneira geral os colaboradores têm uma boa imagem organizacional da
Cooperativa em que atuam fato que corrobora com
o tempo de atuação dos mesmos na organização,
que é alto. Outro tópico que merece ser destacado
é o fato dos funcionários acreditarem que a organização possui departamentos independentes, mas
que podem substituir qualquer outro departamento
assim que for preciso.
Por fim, sugere-se a ampliação de estudos, que
vislumbrem essa temática, seja em empresas do
primeiro setor, do segundo ou do terceiro setor, pois
até o momento em que foi concebido esse estudo,
poucos estudos nessa temática foram encontrados
para darem sustentação teórica para a presente pesquisa. Ainda, acredita-se que apenas com estudos
empíricos as organizações poderão ter um feedback
de seus colaboradores de como osmesmos estão
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Este artigo visa efetuar uma revisão da reengenharia, desde
seus conceitos iniciais a partir do artigo de Hammer em 1990,
“Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate”, buscando uma
releitura dos conceitos básicos que fizeram com que a reengenharia
redesenhasse a visão empresarial a partir dos anos 90 e mostra
que seus princípios ainda continuam atuais no ambiente empresarial
contemporâneo. Utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfica,
procura pelos conceitos embasados a partir da década de 90,
vislumbra conceitos que se desenham pelas novas tecnologias da
Internet das Coisas e Big Data concluindo que uma nova era se abre
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1.

INTRODUÇÃO

Este artigo visa efetuar uma revisão da reengenharia, desde seus conceitos iniciais a partir do
artigo bombástico de Hammer em 1990, “Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate”.
Mas o que é a reengenharia afinal? Também conhecido como reorganização radical, a reengenharia é um método usado para reprojetar e reformar
sistematicamente toda uma organização, função e
processo.
Este artigo faz uma releitura dos conceitos básicos
que fizeram com que a reengenharia redesenhasse
a visão empresarial a partir dos anos 90 e mostra
que seus princípios ainda continuam atuais no ambiente empresarial contemporâneo.
O presente trabalho foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando de materiais em artigos
e livros sobre o tema de Reengenharia, desde seus
conceitos básicos, e a bibliografia disponível nos
meios virtuais, introduzindo o assunto nos meios
de produção atuais, pois, segundo o entendimento do autor, com o advento das novas tecnologias
de informação, e seus desdobramentos aos meios
de produção, a reengenharia se voltará ao meio
empresarial como ferramenta a ser utilizada dando
condições para que as organizações evoluam utilizando essas tecnologias.

2.A REENGENHARIA

Os americanos Michael Hammer e James
Champy são considerados os pais desta teoria inovadora e radical que iniciou na década de 90.
Apesar da teoria remontar à década de noventa a
reengenharia tem sobrevivido a várias ondas, sendo
reinventada por Hammer em seu livro “A Agenda - O
que as empresas devem fazer para dominar a década” (2001), agora com enfoque mais humanista, mas
sempre indo de encontro às práticas empresariais
dominantes no século XX - Taylorismo, Fordismo e
Sloanismo.
Estes princípios remontam aos primórdios da revolução industrial, a qual podemos situar na segunda
metade do século XVIII com a invenção do tear hidráulico. Porém o processo de transformação que
criou a estrutura ou organização, adequado à nova
base tecnológica, surgiu somente no início do século XX. Os principais marcos dessa transformação
foram: os princípios de Taylor na forma de realizar
tarefas; a base da administração dada por Fayol; a
linha de montagem criada por Henry Ford (1907) e
o conceito de divisão da empresa criado por Alfred
P. Sloan na GM (1920). E, de fato, os maiores ga-

nhos da economia industrial surgiram a partir dessa
nova estrutura organizacional que foi amplamente
reproduzida em todas as atividades humanas no
século XX e até agora.
Segundo o pensamento de Taylor, o homem era
parte do processo de fabricação a ser estudado de
forma científica. O autor escreve: “a administração
científica, em sua essência, envolve uma revolução
mental completa por parte do trabalhador de qualquer estabelecimento ou indústria - uma revolução
mental integral de parte desses homens no que se
refere às obrigações que possuem em relação ao
seu trabalho, aos homens e a seus empregados”
(Crainer Stuart apud CRAINER, WHITE, HODGSON, 1999). O empregado deveria executar tarefas
previamente estudadas, que visavam um perfeito
aproveitamento do tempo, da máquina, para a produção de algo.
Por seu turno, Ford acreditava que as pessoas deveriam executar suas tarefas sem dar opiniões além
dos limites funcionais de seu cargos. Não queria que
os engenheiros conversassem com o pessoal de
vendas ou que as pessoas tomassem decisões sem
a sua permissão. Os métodos usados por Ford eram
inflexíveis. “Por que, quando necessito de mão de
obra, vem junto um ser humano? Reclamou” (Crainer Stuart apud CRAINER, WHITE, HODGSON,
1999).
Revolucinando estas idéias vem Ohno, empreedendo uma série de mudanças na Toyota. Para Ohno os
trabalhadores eram partes integrantes do sistema
produtivo que precisavam ser treinadas e adaptadas. Ele diz: “é preciso buscar a eficácia de cada
um dos operadores em atividade em cada uma das
linhas de produção, e em seguida dos operadores
enquanto grupo, e enfim a eficácia do conjunto das
linhas, quer dizer, da totalidade da fábrica. É preciso
visar a eficácia das partes, mas também a eficácia
do todo” (Coriat Benjamin apud CRAINER, WHITE,
HODGSON, 1999).
Sendo esta talvez a mais importante característica
da reengenharia, onde os empregados não mais serão treinados para efetuar a mesma tarefa repetitiva
até à perfeição (eu diria exaustão), mas principalmente será educado, obterá novos conhecimentos,
visualizará a dimensão do seu trabalho, usará de
raciocínio e avaliação dos produtos elaborados.
O enunciado abaixo exprime a situação das organizações numa época de mudanças, de alterações
no paradigma tecnológico que vinha de encontro
às empresas com o despertar das tecnologias de
informação:

“Poucas empresas que começaram a
década de 80 como líderes do setor ter-
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minaram a década com sua posição de
liderança intacta e inalterada. Viram a
erosão ou destruição de seu sucesso
pelas marés de mudanças tecnológicas, demográficas e pela magnitude da
produtividade e ganhos em qualidade
obtidos por seus concorrentes não tradicionais.
Qualquer empresa que se comporte
mais como passageiro do que como
motorista na estrada do futuro descobrirá que seus valores e habilidades
se tornarão progressivamente menos
sintonizados com a realidade em constante mudança no setor.
A agenda de transformação de uma
empresa inclui downsizing, redução
de despesas administrativas, empowerment, redesenho de processos e racionalização do portfólio. embora sejam
extremamente importantes, essas iniciativas não conseguem recuperar a
posição de liderança de uma empresa
no setor, nem garantir que ela intercepte o futuro.”(PRAHALAD, 1995)
Quando usamos o termo reengenharia, imaginamos
ou algo a ser construído ou uma produção em escala
industrial, mas os conceitos mostram que a reengenharia se aplica a qualquer atividade, indústria, serviços, ensino, serviços públicos, armazenamento,
agricultura (grande ramo da economia)...
Também conhecido como reorganização radical, a
reengenharia é um método usado para reprojetar e
reformar sistematicamente toda uma organização,
função e processo.
A reengenharia foi se consolidando ao longo dos
anos como um redesenho dos processos de uma
organização com o objetivo de obter melhorias drásticas em três áreas: nos custos, nos serviços e no
tempo.
Isto se deve, principalmente, ao aumento da eficiência nos processos e atividades do negócio.
Michael Hammer e James Champy foram os principais idealizadores desta técnica que trazia como
elemento diferenciador o foco em processos organizacionais, em substituição à tradicional visão burocrática e segmentada imperante no meio gerencial.
Além desta característica sistêmica, representada
pela atenção aos processos e aos relacionamentos
de suas variáveis constituintes, os autores destacam, ainda, como pontos principais da reengenharia:
a) sua fundamentalidade, ou seja, a impossibilida-
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de das organizações prescindirem, neste ambiente
de negócios incerto, de sua aplicação e vantagens
manifestas;
b) sua radicalidade, isto é, sua essência revolucionadora, pronta para romper com os paradigmas de
gestão que não mais atendiam às necessidades da
clientela e às necessidades organizacionais; e
c) seu aspecto drástico traduzido pela conjugação
de esforços orientada à destruição dos métodos
ineficientes de trabalho e construção de um modelo mais adequado à dinâmica atual, capaz de responder com rapidez às novas tendências que se
delineiem no horizonte.
A reengenharia constitui uma metodologia extremamente válida de incremento das habilidades organizacionais.
Visa erradicar o trabalho desnecessário e fazer com
que todos os processos da empresa apontem na
direção da satisfação do cliente, redução do tempo
do ciclo e qualidade total.
Embora a meta declarada da reengenharia seja enfocar todos os processos envolvidos na satisfação
do cliente, é quase sempre a promessa de menores
custos que convence a alta gerência a aprovar um
grande projeto de reengenharia.
Segundo Hammer e Champy (1994), “O ônus de
uma grande reestruturação de reengenharia é simplesmente a multa que uma empresa tem que pagar
por não ter previsto o futuro. Além disto, em muitas
empresas, a reengenharia de processos e os esforços para criação de vantagens estão mais relacionados a alcançar os concorrentes do que superá-los”.
“A reengenharia se baseia na idéia fundamental de
processo, que é uma coleção de atividades seqüenciais que toma um ou mais tipo de insumos e cria um
produto que tem valor para seus clientes.” (Michael
Hammer e James Champy , 1993 – “Reengineering
the corporation”).
A visão de processos não se limita ao processo
de fabricação industrial e a reengenharia não se
restringe à manufatura. Ela procura identificar os
processos que são típicos na realização do trabalho
em todas as áreas da empresa. Mostra ao cliente
o valor do processo, levando adiante o conceito de
valor agregado. A reengenharia, cria o ambiente propício para o aproveitamento da experiência adquirida, desvinculando-se dos procedimentos anteriores.
Pode ser realizada ao mesmo tempo em que esforços de TQC (Total Quality Control) e kaizen são implantados em áreas diferentes da empresa. Possui
profunda interdependência com a Tecnologia de
Informação (TI), que viabiliza, não apenas a análi-
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se e a simulação das operações empresariais mas,
principalmente, a execução dessas novas maneiras
de realizar o trabalho nas empresas. A reengenharia
é uma abordagem tipicamente top-down, e sendo
uma proposta de rediscutir, a partir da definição do
negócio e da justificativa dos investimentos, dificilmente poderia começar em qualquer outro lugar da
organização que não fosse o nível decisório mais
alto.

nos principais elementos organizacionais: papéis
e responsabilidades; mensuração de resultados e
incentivos; estrutura organizacional; tecnologia de
informação; valores compartilhados e habilidades.
Figura 1 - Atributos do escopo: a abrangência e a
profundidade da intervenção

A ênfase na qualidade, característica das técnicas
do tipo kaizen e TQC, é substituída pela ênfase no
negócio quando se fala de reengenharia. Talvez a
distinção mais evidente seja com relação ao ponto de partida de cada uma: as abordagens menos
radicais se propõem a realizar a melhoria dos procedimentos existentes, enquanto a reengenharia
vai partir do zero no projeto de novas maneiras de
operar.
A tabela abaixo visa facilitar o entendimento das
diferenças básicas de abordagem:
Tabela 1 - Diferenças de abordagem: melhoria contínua
x reengenharia

Fonte: © 1994, Revista de Administração de Empresas /
EAESP/ FGV,São Paulo, Brasil.

Mas, afinal, considerando todas as mudanças envolvidas, o que pode levar uma empresa a se aventurar nessa empreitada, que irá demandar, tempo,
trabalho, dinheiro e resultados, a priori, incertos?
A reengenharia costuma ser aplicada às empresas
em três cenários distintos:
- primeiro: quando a está enfrentando momentos de
crise. Se a empresa não tem outro caminho, precisa
alterar sua trajetória, recomeçar, precisa da reengenharia.
- segundo: quando a empresa deseja evitar prováveis problemas no futuro. São empresas cuja administração visualiza alterações nos ambientes de
negócios, principalmente por mudanças tecnológicas e nas necessidades dos clientes e promove a
reengenharia para se manter competitiva.
- terceiro: quando a empresa é líder do segmento,
visa ganhar mais vantagens em relação aos concorrentes, potencializar o seu desempenho, buscando
por um processo de reengenharia, se manter na
liderança.

Fonte: © 1994, Revista de Administração de Empresas /
EAESP/ FGV,São Paulo, Brasil.

Segundo Gonçalves (1994), pode-se definir o escopo do processo de reengenharia em termos de
duas dimensões: a abrangência e a profundidade.
A abrangência é definida em termos de amplitude
horizontal com relação à estrutura da empresa, Pode
ir de uma única função organizacional até abranger toda uma unidade de negócios. A profundidade se refere ao grau de intensidade das alterações

A reengenharia pode conduzir mudanças de vários
tipos, não somente de negócios em si, mas também
em estruturas organizacionais, sistemas gerenciais
ou qualquer elemento que esteja relacionado ao processo (HAMMER, 1990).
Entretanto, como afirma Davenport (1994), qualquer
inovação em determinado processo deve ser planejada antes de se definir sobre a utilização da TI.
Ou seja, é preciso pensar no processo para depois
pensar no sistema, a fim de que não incorra no erro
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de automatizar um processo já defasado.

se fossem centralizados: redes comunicação;

Este processo muitas vezes foi confundido com
downsizing, que é aplicado como uma estratégia
de reestruturação organizacional em momentos de
crise, focando-se na eliminação emergencial de
custos.

- vincular as atividades paralelas em vez de integrar
seus resultados: ganha tempo, otimiza os recursos;

Não importa a situação, o primeiro passo da reengenharia é o estudo e análise de todas as informações
referentes à organização, ao processo ou a função
que se deseja melhorar. A reengenharia primeiro
determina o que uma empresa precisa fazer, depois
como fazê-lo.
Segundo Gonçalves (1994), podemos descrever
principais etapas de um projeto de reengenharia
como sendo:
a) desenvolvimento da visão de processos: as pessoas precisam ser treinadas a enxergar os processos empresariais na empresa;
b) definição dos objetivos do projeto: começa com a
análise dos objetivos da organização e o estabelecimento da direção básica que o projeto deve seguir;
c) detalhamento de uma proposta de solução: é a
fase em que uma nova maneira de fazer as coisas
é criada e conta com o apoio de benchmarking, criatividade, etc.;
d) visualizar a solução: corresponde ao estabelecimento de pontes necessárias para chegar aonde
queremos a partir do que temos.
Para reduzir os investimentos sem perda de qualidade, deve-se:
a) projetar a solução: o que inclui o projeto dos novos processos e da nova estrutura organizacional,
a definição dos mecanismos de mudança e a preparação do plano de implementação;
b) implementar dos novos processos: que abrange
também a criação das condições, seja através dos
sistemas de informação, seja através da preparação
das pessoas.
De acordo com Hammer (1990), alguns princípios
podem ser enumerados:
- deve-se organizar o processo em torno de resultados e não de tarefas: uma mesma pessoa deve
executar as etapas de um processo, com isso procura-se evitar dúvidas e erros de interpretação;
- usuários do processo devem ser os mesmos a
executá-lo: minimiza erros e reduz despesas;
- responsável pelas informações é quem as produz:
ganha tempo, maior confiabilidade;
- tratar recursos geograficamente dispersos como
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- tomada de decisões nas mãos de quem executa
o trabalho: torna controle do processo automático;
- captar as informações de uma só vez e na origem:
utilizando banco de dados, online, para todos terem
acesso.
Seguindo na determinação de efetuar o processo,
segundo Hammer e Champy (1994), a empresa irá
passar por quatro fases distintas da implementação
da reengenharia:
a) Preparação: onde devem ser listados os processos da empresa, selecionados os processos e mobilizados os recursos para executar o projeto;
b) Planejamento: planejar como será implementada
a reengenharia, analisados os recursos de tempo,
estrutura, dinheiro e pessoal para executar as tarefas;
c) Implementação: analisar os processos selecionados (responsável, envolvidos, pontos fracos e pontos fortes), reinventar os processos (visão cliente/
resultado esperado), avaliar o impacto da mudança
e implementar esses processos;
d) Avaliação: na última fase é necessário mensurar
os resultados a fim de controlá-los e fazer os ajustes
necessários.
Ao longo do processo de reengenharia, a empresa
irá se deparar com várias alterações, resultando
uma estrutura completamente distinta daquela que
iniciou esta jornada. O fato é que depois que passou
pela reengenharia, o trabalho já não é o mesmo. As
dez mudanças mais frequentes, que ocorrem nas
empresas com a reengenharia dos processos são
as seguintes:
i) as unidades de trabalho mudam, passando de
departamentos funcionais para equipes de processo;
ii) os serviços das pessoas mudam, passando de
tarefas simples para trabalhos multidimensionais;
iii) os papéis das pessoas, antes definidos e controlados pelos gerentes, passam a ser desenhados
pelos seus próprios ocupantes;
iv) a preparação dos empregados para o serviço
muda, deixando de ser treinamento para ser educação;
v) o enfoque das medidas de desempenho e da remuneração se altera, da atividade para o resultado;
vi) os critérios de promoção mudam do desempenho
individual para a habilidade;
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vii) os valores, antes protetores da organização,
passam a inspirar a produção;
viii) os gerentes mudam, de supervisores para instrutores de seus times;
ix) as estruturas organizacionais mudam, de hierárquicas para achatadas;
x) os executivos deixam de ser controladores do
resultado, para serem líderes.

3.

CONCLUINDO: A REENGENHARIA NÃO MORREU, ESTÁ APENAS
REORGANIZANDO AS FORÇAS
Comparando, o downsiszing e a reestruturação significam fazer menos com menos. A reengenharia
significa fazer mais com muito menos.
As máquinas estão, a cada dia, mais sofisticadas e
eficientes, e o homem mais inadequado e ineficiente,
quando comparamos precisão, sofisticação, sistematização de produção, e outros fatores.
Segundo Hammer e Champy (1994), o reconhecimento do potencial da moderna tecnologia da informação e a visualização de suas aplicações exigem
que os dirigentes das empresas parem de pensar
apenas dedutivamente (definindo problemas e encontrando soluções para estes) porque as transformações que se avizinham serão comandadas pelas
tecnologias de informação, trazendo estas novas
tecnologias novas soluções para problemas ainda a
serem enfrentados, levando os empresários a pensarem indutivamente.

“O erro fundamental da maioria das
empresas em relação á tecnologia é
vê-la através da lentes dos processos
existentes.
O verdadeiro poder da tecnologia não
está em fazer antigos processos funcionarem melhor, mas em permitir que as
organizações rompam com as antigas
regras e criem novas formas de trabalho - ou seja, pratiquem a reengenharia.
É esse poder rompedor da tecnologia,
a sua capacidade de transpor as regras
que limitam a condução de nosso trabalho, que a torna fundamental para as
empresas à procura da vantagem competitiva.” (HAMMER E CHAMPY, 1994)
Os anos passam mas as palavras de Hammer e
Champy continuam atuais. A exploração do potencial das tecnologias está sendo utilizada cada vez
mais nas alterações dos processos das empresas,
em todas as áreas. Manter-se ao par das novas

tecnologias e aprender a avaliar e incorporá-las à
organização é uma questão vital e permanente para
as empresas. A reengenharia envolve a invenção e
a descoberta, a criatividade e a síntese.
As empresas precisam se reinventar e o objeto da
reengenharia são os processos, não as organizações. As empresas não reformulam os seus departamento de vendas ou fabricação; elas reformulam
o trabalho que as pessoas nesses departamentos
realizam.
A empresa precisa se tornar viva, obter a capacidade de aprender. Porém, mesmo a organização
que incorporar todos os requisitos necessários para
a aprendizagem pode cometer erros. Entretanto,
segundo Senge (1998), “o que se quer mostrar é
que as organizações envolvidas com processos de
aprendizagem têm mais chances de terem sucesso, ou melhor, um sucesso duradouro, pois a única
vantagem competitiva é a capacidade de aprender
mais rápido e melhor que os concorrentes.” A aprendizagem organizacional deverá buscar desenvolver
o conhecimento e as habilidades com o intuito de
capacitar as pessoas para compreenderem e a agirem eficazmente dentro das organizações.
A sociedade contemporânea convive com a rápida
evolução da tecnologia em geral mas também da
tecnologia de informação. “As redes de comunicações restritas deram lugar à rede global da internet
profundamente enraizada nos hábitos quotidianos
das pessoas e das organizações. Surgiram novas
formas de trabalhar, de comunicar, de resolver problemas de negócios, de compras e de interação uns
com os outros. As empresas passam a trabalhar em
rede, originando rapidez e eficiência da economia.”
(HAMMER, 2001).
A evolução das tecnolgias digitais, a exemplo da
Internet das Coisas (IoT) e Big Data estabelecem um
novo cenário dentro de indústrias de todo o mundo.
Nos países centrais, detentores do estado da arte
da tecnologia, como Estados Unidos e Alemanha, as
decisões no chão de fábrica são tomadas por máquinas inteligentes, a partir de informações fornecidas
em tempo real. Esse processo de automatização
industrial é conhecido como digitalização. Logo veremos que seus benefícios serão sentidos por um
número cada vez maior de empresas de diversos
setores, que podem aproveitar as soluções digitais
para não perder espaço em um ambiente cada vez
mais competitivo.
A digitalização dos processos trará um número muito
maior de informações sobre estes mesmos processos. Essas informações devem ser armazenados e
analisados de maneira inteligente pela empresa, de
modo a trazer benefícios estratégicos, como exemplos na manutenção e programação das máquinas.
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Isso permite substituir uma peça antes mesmo que
ela apresente problemas e evitar interrupções não
planejadas da produção, podendo também tornar o
processo de produção mais abrangente, introduzindo uma programação específica para que a máquina
fabrique um mesmo produto sob diferentes especificações, tornando cada produto único, individualizando a produção a nivel de cada cliente.
Segundo Alessandro Jannuzzi, diretor de Inovação e
Novas Tecnologias da Microsoft Brasil, “A Inteligencia Artificial (IA) é uma tecnologia madura e presente na vida de todos nós. [...] Se, antes, usávamos
mouse e teclado para interagir com a tecnologia,
agora usamos a fala para nos comunicarmos com
o celular e outros dispositivos. A IA é o que facilita
essa interação e a torna mais natural”, completa, e
exemplifica com a Cortana, a assistente virtual que
equipa o sistema operacional Windows. (MUNDO
CORPORATIVO, abril-junho, 2017).
Para se manterem competitivas, as organizações
precisam continuamente encontrar oportunidades
de inovação em processos-chave, e a adoção de
um novo processo sempre requer a implementação
de uma nova tecnologia de informação. Em seu famoso artigo de 1990, “Reengineering Work: Don’t
Automate, Obliterate”, Michael Hammer argumentou
que a TI deveria conduzir a inovação radical dos
processos. Cabe às empresas atualizarem esses
princípios e renascerem para o século XXI, com novas visões de negócios, tais como:
– a virtualização das operações;
– a operação com monitoramento e correções em
tempo real;
– a descentralização dos ciclos de produção (tornando as fábricas mais modulares e independentes);
– a customização, com a oferta sendo direcionada
de acordo com a demanda real dos clientes.
A sociedade e as empresas agora no século XXI,
experimentam lado a lado, as realidades física e
virtual, cujo alcance e impacto são acelerados pela
conectividade de um mundo cada vez mais globalizado. Esta nova realidade impõe mudanças que irão
transformar profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e claro, fabricamos e consumimos
os produtos. Transformam-se os valores dos produtos e dos serviços numa nova escala. A Indústria 4.0
está batendo à nossa porta: o mundo está bem perto
de ter as primeiras fábricas inteligentes, capazes de
produzir itens customizados em larga escala e sem
a necessidade de estoques. Alguns dos primeiros
sinais dessa nova fase já estão entre nós: drones,
impressoras 3D, computação na nuvem, sistemas
capazes de tomar decisões e de se aperfeiçoar (a
exemplo dos carros autônomos).
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Acreditando que já temos bastante material para
refletir, podemos deixar para outros artigos a tentativa de contextualizar a introdução do elemento
humano como vetor dessas transformações, da IA
no ambiente de negócios e a visão da Internet das
Coisas (IoT) e Big Data, levando essa nova reengenharia a novos conceitos.
“Importante não é ver o que ninguém nunca viu,
mas pensar o que ninguém nunca pensou sobre
algo que todo mundo vê.” Arthur Schopenhauer
(1788-1860).
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O aumento da produtividade e eliminação de desperdícios
são parâmetros essenciais para as empresas que buscam
competitividade no mercado, de forma que utilizar recursos
computacionais pode auxiliar nesse processo. Nesse contexto,
o presente estudo visa aplicar uma metodologia que associe os
fundamentos do trabalho padronizado com a simulação computacional
em uma linha de produção de antenas wireless. Para tais fins a
pesquisa seguiu uma metodologia estruturada que envolveu coleta
de tempos de trabalho, análise estatística de dados, simulação
computacional com software Simul8 e proposta de balanceamento
de linha produtiva. Foi possível concluir que a empresa não opera de
maneira eficiente, de maneira que a proposta de melhoria sugerida
contempla redução da ociosidade e da quantidade de operadores na
linha, enriquecimento dos postos de trabalho, aumento da produção
homem.hora e da capacidade produtiva da empresa.

Palavras-chave: Wireless; Software Simul8 ; Produtividade; Manufaturas.
10.37885/200400073

1.

INTRODUÇÃO

Num contexto aplicado a pesquisas científicas,
existe uma gama de estudos envolvendo áreas de
conhecimentos da engenharia de produção que utilizam a manufatura enxuta – lean manufacturing –
como suporte para padronização de processos. As
análises dos temas envolvidos se norteiam acerca
do mapeamento de processos, balanceamento de
linha, capacidade produtiva, dentre outros.
Os processos industriais em linhas de montagem
são submetidos a diferentes variáveis que contribuem para a perda de desempenho dos parâmetros
de produção. A linha de montagem determina o fluxo
de operações no sistema produtivo com características de produção contínua, subdividida em número
de tarefas e definidas em postos de trabalho (MOREIRA, 2014). Neste contexto, o trabalho padronizado promove estabilidade e melhoria contínua ao
processo, em função da busca por eliminação de
desperdícios, na redução de custos operacionais e,
principalmente, em manter a qualidade do produto
da empresa.
Em contrapartida, a simulação computacional assumiu uma posição de destaque relacionado a técnicas
para análise de problemas complexos em ambientes
de manufatura. Segundo afirmações de Montevechi
et al. (2009), sistemas reais são complexos principalmente devido às suas características dinâmicas e
aleatórias. Logo, como a simulação é uma representação da realidade, em forma de elementos gráficos
e computacionais, esta pode ser associada a outras
técnicas da engenharia para reduzir o risco na tomada de decisão, o que favorece para o complemento
da implementação do trabalho padronizado em processos industriais, no âmbito empírico, reduzindo a
margem de erros na aplicação prática da ferramenta.
Com este cenário, o estudo foi estruturado, visando
à aplicação de uma metodologia que associe as
ferramentas do trabalho padronizado com a simulação computacional, possibilitando atingir assim o
balanceamento de uma linha produtiva de antenas
Wireless, e consequentemente, uma produção mais
equilibrada, com menos ociosidade e com maior produtividade.

2.REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 MANUFATURA ENXUTA
O Sistema Toyota de Produção reduz o custo por
unidade devido a fatores que não contemplam somente o volume de produção, mas também promove

a eliminação dos estoques desnecessários e a redução de produtos defeituosos. Essa nova forma de
gestão da manufatura se deu com a criação, testes
e padronização de novas ferramentas e técnicas.
Podem-se citar algumas destas: qualidade (Jidoka),
just in time (JIT)/Kanban, setup rápido ou troca rápida de ferramentas (TRF), células de manufatura,
o fluxo de produção de uma peça ou fluxo unitário
de peças, o nivelamento da produção (heijunka) e
o controle visual (lâmpadas ou painéis andon) (WOMACK e JONES, 2004).
Acerca de layouts em células de manufatura, pode-se afirmar que “balancear” significa igualar os
tempos de processamento e de acordo com Black
(1998, p. 101) uma célula não precisa ser necessariamente balanceada, porém nenhum tempo de
processamento individual pode ser maior do que o
takt time, ou seja, maior do que o ritmo das vendas
ou da capacidade de uma linha de montagem. Segundo Alvarez e Antunes (2001), Takt time é o ritmo
de produção necessário para atender a demanda.
E para Rother & Shock (1998), os tempos de ciclo
(Cycle Time), é “o tempo transcorrido entre a saída
de uma peça e a saída da seguinte, em segundos”.
Os dois tempos são fatores muito importantes para
os processos de manufatura, preponderantes para
a determinação de balanceamento de linha, para
identificação de atividades críticas e, principalmente,
para aplicação de alterações de layouts (células de
manufatura) e eliminação de operações desnecessárias no processo (ALVAREZ e ANTUNES, 2001).

2.2 TRABALHO PADRONIZADO E
BALANCEAMENTO DE PROCESSOS
De acordo com Benetti et al. (2006), o trabalho padrão é um dos principais fundamentos da produção
enxuta. A padronização facilita a obtenção de melhorias e benefícios para as organizações, como o
aumento da produtividade por meio da divisão e
equivalência do trabalho de cada colaborador, além
da redução de falhas durante o processo.
Segundo Monden (1998), a obtenção de alta produtividade através da eliminação dos desperdícios,
estoque mínimo de material em processo e com a
aplicação do balanceamento da linha de montagem
determina o sucesso da ferramenta. E, conforme
Festugatto (2006), o balanceamento de linha de produção é alcançado quando há equivalência entre
os tempos das operações, permitindo o aumento
da capacidade produtiva e a redução da ociosidade
entre as operações industriais.
Por conseguinte, umas das ferramentas que auxiliam a aplicação do trabalho padronizado é o gestão
visual, que permite auxiliar a percepção de fraquezas dentro dos sistemas produtivos, permitindo a
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exposição dessas, sendo possível mais facilmente
adotar medidas e ações que possam fortalecer o
sistema, evitando problemas futuros e eliminando
os atuais (OHNO, 1997), e o gráfico de balanceamento de operadores (GBO) que é uma ferramenta
gráfica que auxilia a criação de um fluxo contínuo
em processos de múltiplas etapas e operadores, de
forma a distribuir as atividades ente os operadores
em relação ao takt time (LEAN INSTITUTE BRASIL,
2003).

2.3 SIMULAÇÃO DE PROCESSOS
A modelagem e simulação de eventos discretos permite elaborar em computadores, cenários virtuais
que se aproximam do comportamento da realidade
dos processos industriais. A análise dos dados desse estudo minimiza o risco na tomada de decisão,
pois provêm de resultados confiáveis estatisticamente (CHWIF & MEDINA, 2010).
A simulação pode ser caracterizada como um processo de experimentação, concebendo o sistema
real em ambiente computacional, permitindo a análise de correlação de cenários entre a realidade e o
ambiente virtual (BATEMAN et al., 2013). O software
Simul8 fornece em seu pacote de simulação, medidas de desempenho em postos de trabalho sobre a
ociosidade, ocupação, paradas, mudanças e turnos
de trabalho, fornecidas através de dados representadas em gráficos (ALMEIDA, 2012).
Além desses parâmetros, o software possui um módulo complementar, o Stat - Fit, que é responsável
por realizar o tratamento estatístico dos dados, indicando valores como média, moda e outliers, fator
que pode incrementar a implementação do trabalho
padronizado, trazendo mais fidelidade aos dados
analisados pelo parâmetro descritivo, a moda. A
simulação constitui-se assim, uma ferramenta importante de estudo, que permite analisar diferentes
cenários de um processo produtivo, o que favorece a implementação e testes de novas alternativas
para melhorias em processos industriais, que neste
presente estudo, auxilia na redução de incerteza
durante a aplicação da ferramenta do trabalho padronizado na realidade processual de uma linha de
montagem.

3.METODOLOGIA

O presente trabalho contempla um método do
tipo quantitativo, devido à utilização de um estudo de
caso para explanação de dados coletados e trabalhados estatisticamente. Neste sentido, trata-se de
um estudo de caso simples, pois, segundo Marconi
e Lakatos (2005) ele permite entender o como e o
porquê, ou entender a complexidade e a natureza
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dos processos que estão ocorrendo.
O método adotado seguiu as etapas abaixo:
● Mapeamento de processos da empresa em
estudo;
● Escolha da linha de montagem piloto;
● Coleta, análise e tratamento estatístico dos
tempos de processo para cada elemento de trabalho;
● Remoção das paradas de produção com a implementação do trabalho padronizado;
● Elaboração de modelos de simulação utilizando
os softwares SIMUL8 e Stat - Fit para captura da
realidade do processo;
●Análise e teste do modelo desenvolvido;
● Aplicação de balanceamento de linha para
novas propostas de processo para as linhas de
montagem.
O método do estudo utilizou o software Simul8 para
evidenciar a utilidade da modelagem e simulação de
eventos discretos quanto às suas análises acerca
dos parâmetros descritos no objetivo desse trabalho. Cabe dizer também, que muito embora esse
software apresente uma facilidade sobre análises,
existem outros disponíveis no mercado como ARENA, FLEXSIM, PROMODEL, dentre outros.
Para Barnes (1977) “o estudo de tempos é um
processo por amostragem, para tal quanto maior
o número de tempos cronometrados maior será a
representatividade dos resultados obtidos com o estudo”. Sendo assim, os elementos de trabalho foram
coletados com base na fórmula de Barnes (1977),
representada pela Equação 1:

Onde:
N’ = o número necessário de observações para prever o tempo verdadeiro com erro relativo de ± 5 %
e 95 % de confiança;
X = a leitura do cronômetro ou observação individual;
N = ao número efetivo de observações do elemento.

4.ESTUDO DE CASO

O presente trabalho apresenta um estudo de
caso em uma empresa do polo de informática da
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cidade de Ilhéus-BA. A empresa é considerada de
pequeno porte, com aproximadamente 100 colaboradores, produzindo antenas wireless de longo
alcance.
A empresa disponibilizou uma linha de montagem
“piloto” para o estudo de melhoria de processo de
um de seus produtos mais vendidos, definidos por
produtos A, através da simulação da produção, contemplando o tratamento estatístico dos dados, associado aos conceitos do trabalho padronizado – lean
manufacturing.
Diante deste cenário, o estudo objetivou com o auxílio da simulação da produção e da cronoanálise,
implementar o trabalho padronizado na linha de
montagem “piloto”, atingir uma melhor eficiência e
estabilidade do processo produtivo.

paradas para setup de preparação dos kits de montagem e 01 modelo sem paradas para setup de preparação dos kits de montagem. Após a captura da
realidade processual pelo software Simul8, os dados
demonstrados nos resultados tratam da implementação aplicada à linha piloto, ou seja, os parâmetros
da produção exibidos foram os resultados obtidos
nos testes operacionais.
Com auxílio dos conceitos do lean manufacturing, foram elaboradas folhas de processos como projeto de
gestão visual, para reduzir o risco de falha quando o
mix de produtos da empresa fosse alterado durante
o processo, como pode ser visualizado na Figura 2.
Figura 2 – Exemplo de Folha de Processo da Gestão
Visual.

Definido o produto do estudo para linha de montagem “piloto”, produtos A, foram coletadas as atividades executadas em cada posto (elementos de
trabalho) e as atividades executadas no período de
preparação da linha, em seguida as atividades foram cronometradas individualmente. Na Figura 1
tem-se o fluxograma simplificado do processo atual
da empresa antes da aplicação do trabalho padrão.
Figura 1 – Fluxograma do Processo Produtivo Atual da
Empresa.

Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

As características utilizadas para os modelos foram:
● 06 postos de produção;
Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

● Lotes de produção de 10 peças;
● 08 horas e 18 minutos de produção por dia;

Como os tempos foram coletados individualmente,
estes foram multiplicados pelo número de itens alocados na bandeja da linha de produção (10 unidades) em cada posto de trabalho, no intuito de facilitar
a elaboração dos modelos computacionais e simular
diferentes possibilidades através das variações na
quantidade do lote.

5.RESULTADOS E DISCUSSÕES

● 02 paradas de 15 minutos por dia;
● Paradas para separação das Ordens de Produção e Kits de montagem.
O modelo para esta situação atual está representado
abaixo. Para a proposta, não haverá mudanças de
layout, e sim uma alteração no número de postos
de trabalho mediante a uma redistribuição das atividades do processo.

Os modelos de simulação foram elaborados
inicialmente considerando os tempos coletados para
a realidade atual da empresa, separando-se em dois
modelos: 01 modelo na realidade da empresa com
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5.1 SITUAÇÃO ATUAL
A Tabela 1 abaixo demonstra os dados utilizados
para análise com setup.
Tabela 1 – Dados de análise com setup.

É importante salientar sobre os gráficos que serão
apresentados nas análises posteriores em relação
ao tempo takt – o qual será referenciado através do
atendimento da capacidade produtiva diária da empresa, a demanda diária da empresa, e ao tempo de
ciclo – o qual será referenciado ao tempo em cada
posto de trabalho. Sendo que, pode-se observar que
quando o tempo de ciclo superar o tempo takt representará o não atendimento da capacidade produtiva
diária e, quanto maior a diferença entre o tempo takt
e os tempos de ciclo dos postos de trabalho, maior
será a ociosidade da linha de montagem entre os
operadores.
Pode ser observado, que a eficiência de linha não
pôde ser medida durante os “setups” de produção,
visto que a produção homem.hora supera a capacidade de desempenho dos operadores para um turno
de 8,3 horas, considerando o trabalho executado
nas linhas de montagem para uma necessidade
de 800 peças diárias da empresa, que é de 96,4
peças/hora, o que justifica a produção abaixo da
necessidade.
A obtenção dos tempos takt fora obtido pelo tempo
de produção efetivo por turno dividido pela demanda
do cliente por turno e podem ser obtidos pela Equação 2 (ALVAREZ e ANTUNES, 2001).

Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

A Tabela 2 abaixo demonstra os dados utilizados
para análise sem setup.
Tabela 2 – Dados de análise sem setup.

Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

A Tabela 3 abaixo demonstra os dados diferenciando
os processos.
Tabela 3 – Dados dos processos.

A obtenção dos tempos de ciclo durante a operação
da linha de montagem “piloto” fora obtida pelo somatório dos tempos das tarefas dos postos de trabalho
(ROTHER & SHOOK, 1998).
O número mínimo de operadores por linha de montagem foi obtido pela Equação 3, proposto por Tubino (2007).

Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

Logo, o balanceamento atual deste produto está representado abaixo, evidenciando através de gráficos
com paradas (setup) e sem paradas de produção.

A eficiência do balanceamento de linha foi obtida
pelo parâmetro (LOB – Line of Balance). O cálculo
é baseado através da ociosidade entre os tempos
das operações, que pode ser obtido pela Equação
4, definido por Tubino (2007).
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Figura 4 – Balanceamento atual com setup.

Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

Figura 5 - Balanceamento atual sem setup.

Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

Embora tenha ocorrido uma melhoria com a implementação do trabalho padrão para estabilizar o processo, os gráficos representados ainda demonstram
a necessidade de balanceamento das atividades,
sendo mais evidenciado pela folga dos operadores
em relação ao tempo takt quando não existem paradas de produção.
Além disso, durante a implementação do trabalho
padronizado, algumas atividades desnecessárias
foram eliminadas do processo e outras foram passadas para o setor de estoque (preparação de setup), para temporariamente executá-las antes de
enviar a ordem de produção até que o processo seja
estabilizado, por esse motivo, pode ser observado
alterações nos tempos de trabalho quando houve
setup e quando não houve setup.

nha, proposto por Tubino (2007), sugere o número
de operadores a seguir, respectivamente, determinado pela Equação 3:

Como foi observado, o cálculo do número de operadores demonstra que são adequados 3 operadores
para a linha de montagem, no entanto, embora essa
quantidade seja adequada para o balanceamento,
a atividade de gravação do número de série das
antenas wireless possui um tempo muito elevado,
o que impede a redução do número de operadores
para 3, portanto, o balanceamento dessa proposta
é de uma linha de montagem com 4 operadores.
Como a linha de montagem foi reduzida em 2 operadores, foi proposto também a criação de um setor
de preparação de setup para cada hora da produção
diária, no intuito de evitar paradas de produção. No
tempo ocioso desses 2 operadores, os mesmos obterão novas responsabilidades, um de alimentador
de linha, para suprir as necessidades da montagem
com matéria-prima, e o de movimentador, para suprir as necessidades de trazer o palete com a matéria-prima para a produção e de levar o produto
acabado para o estoque da empresa a cada hora
produzida. Além disso, caso haja a necessidade de
substituição de operador por ausência ou necessidade temporária, o alimentador e o movimentador,
poderão ocupar qualquer posto de operação das
linhas de montagem, justificado pelos treinamentos
para executar o “job rotation”, em que os funcionários estarão aptos a executar qualquer função da
produção.
Dessa forma, as novas características do processo
estão representadas abaixo.
Tabela 4 – Dados do processo da proposta.

Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

A Tabela 5 abaixo demonstra os dados utilizados
para análise.

5.2 PROPOSTA
O cálculo do número mínimo de operadores por li-
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Tabela 5 – Dados de análise da proposta

ao balanceamento de linha garantiram maior estabilidade e eficiência ao processo produtivo com
a distribuição de atividades equivalentes entre os
postos de trabalho, o que está de acordo com o gráfico de balanceamento de operadores utilizado pela
cultura do lean manufacturing. A Figura 7 demonstra
a eficiência analisada no estudo.
Figura 7 – Comparativo de Produção.

Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

A Tabela 6 abaixo demonstra os dados dos indicadores.
Tabela 6 – Dados do processo da proposta.

Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

Logo, o balanceamento da proposta demonstra um
aumento da produção individual, além de melhorar o
balanceamento do processo com um fluxo de trabalho mais eficiente, porém, ainda pode ser observada
uma diferença entre o tempo takt e os tempos de
ciclo, demonstrando então a possibilidade de novas
oportunidades de melhorias no processo via sistema
de gravação de número de série pelo setor de TI
(Tecnologia da Informação).
Figura 6 – Balanceamento da proposta.

Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

6.CONCLUSÃO

Com a realização do trabalho foi possível concluir que a empresa não opera de maneira eficiente,
ocupando grande parte do tempo diário em preparação da ordem de produção (setup), além de uma
mão de obra passível de redução para uma produção mais eficiente e estável. Após o balanceamento, e melhor distribuição das atividades, a empresa
terá condição de replicar o processo para as outras
linhas de montagem em todo o seu mix produtivo.
Embora tenha ocorrido uma redução do número de
operadores na linha de montagem piloto, de 6 para
4, os colaboradores foram realocados em outras atividades de forma a permitir uma maior rotatividade
entre as tarefas executadas na produção através
do job rotation, fator considerado positivo devido eliminação da possibilidade de demissão no quadro
funcional da empresa.

Fonte: Adaptado pelo próprio autor.

A análise de dados realizada demonstra o melhor
desempenho em termos de atendimento à necessidade da demanda da empresa, produtividade
homem.hora e fluxo produtivo, embora o processo
ainda exiba ociosidade com a proposta. Porém, foi
visto que as ações do trabalho padrão associado
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O estudo evidenciou as vantagens na utilização da
simulação da produção, permitindo uma análise de
cenário futuro, realização de testes e alterações de
variáveis virtualmente, reduzindo os riscos, e viabilizando a implementação da técnica do trabalho
padronizado, garantindo resultados, como redução
da ociosidade, redução da quantidade de operadores na linha, enriquecimento dos postos de trabalho,
aumento da produção homem.hora e da capacidade
produtiva da empresa com adequação da estabilidade do processo e equivalência entre as tarefas
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dos postos de trabalho. É importante ressaltar que
balancear os postos é apenas uma primeira etapa
para que a empresa se torne mais eficiente. É fundamental que aquela se utilize da melhoria contínua
e procure abordar outros conceitos do lean manufacturing visando a manutenção e criação de novas
oportunidades de melhorias.
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O curso de Engenharia de Produção (EP) apresenta uma das maiores
taxas de crescimento do Brasil, no Rio Grande do Sul (RS) este
crescimento também ocorre, impulsionado principalmente pela
instalação de multinacionais no país e no estado. Este trabalho
tem o objetivo de construir um cenário destes cursos quanto a sua
distribuição geográfica, assim como caracterizar a oferta destes
cursos, além de avaliar os indicadores de desempenho propostos pelo
Ministério da Educação (MEC) obtidos pelos cursos de graduação de
Engenharia de Produção. Para lograr seus objetivos este trabalho,
utilizou-se de uma pesquisa avançada na base de dados do e-MEC,
filtros como seleção de curso, unidade federativa foram aplicados, em
seguida os dados foram tabulados e tratados em planilhas. O maior
número de cursos está localizado nas mesorregiões metropolitana e
noroeste, enquanto o menor número de cursos está na mesorregião
central-ocidental. Quanto a densidade destas vagas, a maior taxa
de vagas ofertadas por 100 mil habitantes está localizada na região
nordeste, enquanto a região com menos vagas encontra-se na
mesorregião central-ocidental. Os cursos de EP em sua grande
maioria são ofertados de maneira presencial e não gratuitos. Concluise que os cursos obtiveram índices de desempenho gerais acima de 3
nos três indicadores, em uma escala que oscila entre 1 e 5. Em linhas
gerais os cursos presenciais apresentam resultados melhores do que
os cursos a distância, com uma discrepância maior nos indicadores
do ENADE.

Palavras-chave: Engenharia de Produção; Rio Grande do Sul; Ministério da Educação.
10.37885/200400180

1.

INTRODUÇÃO

A Engenharia de Produção (EP) é um curso
de graduação que apresenta elevada taxa de crescimento, principalmente nas últimas duas décadas.
Em comparação com as demais Engenharias, como
Engenharia Civil e Engenharia Mecânica é um curso
que possui um histórico mais recente.
Faé e Ribeiro (2005) ponderam que a primeira instituição a ofertar o curso de Engenharia de Produção
no Brasil foi a Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo no final da década de 50, ainda como
opção de ênfase em outra Engenharia, especialmente a Mecânica. De lá para cá, o crescimento dos
cursos é notável, tendo sido impulsionado pela forte
mudança do mercado de trabalho, e pela instalação
de diversas multinacionais no país.
No estado do Rio Grande do Sul, a Engenharia de
Produção expandiu-se de maneira vertiginosa a
partir do século XXI. Inicialmente os cursos eram
concentrados na região metropolitana, com destaque para os cursos da UFRGS e da UNISINOS. Em
seguida expandiu- se pelo interior, para atender demandas locais, como é o caso do curso da FAHOR
localizado na cidade de Horizontina, que no momento em que foi criado, era também a menor cidade
do Brasil com o curso de Engenharia de Produção
Os cursos distribuem-se pelo estado com intuito de
responder às demandas oriundas dos mercados
locais, contribuindo desta maneira, com a capacitação da população para atender esta necessidade
das empresas, de possuírem mão de obra local e
qualificada.
Simultaneamente ao crescimento do número de
cursos do de Engenharia de Produção no Brasil o
mercado modifica-se constantemente, ao passo de
temáticas como Inteligência Artificial, Learning Machine, Big Data são debatidas na atual conjuntura
e não podem ficar desconexas dos profissionais de
Engenharia de Produção. Acompanhar o desenvolvimento do mercado contemporâneo é um dos
desafios dos atuais e novos cursos de Engenharia
de Produção.
Este trabalho busca realizar uma avaliação qualitativa dos cursos de graduação de Engenharia de
Produção localizados no estado do Rio Grande do
Sul, além de construir um cenário quanto localidade
dos cursos e caracterização da oferta destes cursos,
assim como avaliar os índices obtidos pelos cursos
sul-riograndenses em métricas aplicadas pelo Ministério da Educação.

2.

REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico deste trabalho foi dividido

em duas partes. A primeira traz alguns conceitos
importantes sobre o curso de Engenharia de Produção e aborda alguns aspectos de sua evolução
no Brasil. A segunda parte aborda os indicadores
de desempenho dos cursos superiores no Brasil, e
trata de explicar os três que serão utilizados neste
trabalho.

2.1 A EVOLUÇÃO DA ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO
Os cursos de Engenharia de Produção apresentaram uma grande evolução no Brasil nos últimos
anos, principalmente no início do século XXI. Inicialmente tinham em seu escopo aspectos voltados a
gestão da produção e manufatura. Atualmente já são
desafiados a agrupar em seu planejamento didático
temáticas como sistemas de informação, inteligência
artificial, indústria 4.0 dentre outros.
Leme (1983) relatou que o primeiro curso de Engenharia de Produção no Brasil foi ofertado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em
1958, sendo na época uma opção do curso de Engenharia Mecânica. Ainda sobre seu início, Oliveira
(2005) apontou que até o início da década de 1970
não existiam cursos de Engenharia de Produção
plenos no Brasil, a produção era uma habilitação ou
ênfase de outra modalidade de Engenharia.
Batalha (2008) ressalta que a Engenharia de Produção possui uma capacitação distintiva naquilo
que diz respeito ao desenvolvimento de modelos
para a tomada de decisões relativas aos sistemas
de produção. Onde o modelo é uma representação
simplificada de uma realidade. A EP tem como pilares duas figuras importantes em seu surgimento
e desenvolvimento a nível global, Frederick Taylor
e Henry Ford.
Um dos principais fatores que contribuem para explicar o crescimento do número de cursos de Engenharia de Produção é a própria evolução do mundo da
produção. As mudanças que ocorreram determinam
que um dos capitais mais significativos das empresas na atualidade é o conhecimento, que influencia
diretamente na obtenção de vantagem competitiva
em processos produtivos, qualidade dos produtos e
estratégia de gestão, aspectos estes que permeiam
as áreas de conhecimento abrangidas pela Engenharia de Produção (OLIVEIRA, 2005).

2.2 INDICADORES DE DESEMPENHO
DOS CURSOS DO ENSINO SUPERIOR
O Ministério da Educação do Brasil (MEC) realiza
algumas avaliações periódicas dos cursos de ensino
superior do país. Estas avaliações são de responsabilidade do INEP, uma autarquia federal vinculada
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ao MEC. Dentre estas avaliações três destacam-se,
o conceito de curso (CC), o conceito preliminar de
curso (CPC) e o exame nacional de desempenho de
estudantes (ENADE). Estas três avaliações são os
pilares da avaliação de desempenho dos cursos de
Ensino Superior do país. As três avaliações atribuem
notas para os cursos entre 1 e 5.
O CPC é um conceito preliminar que avalia individualmente os cursos superiores do Brasil. Ele considera a avaliação dos alunos em relação ao curso,
a infraestrutura, corpo docentes e recursos didáticos
pedagógicos. Para o cálculo do CPC é preciso ao
menos dois estudantes concluintes no curso avaliado, caso contrário o curso fica sem conceito.
Schnaider e Freitas (2016) apontam que o CPC é
divulgado anualmente, junto com os resultados do
ENADE. Operacionalmente cursos que obtiveram
conceito 1 e 2 serão automaticamente incluídos no
cronograma de visitas do INEP. Os demais casos,
podem optar por não receber as visitas dos avaliadores e transformar o CPC em conceito permanente.
O CPC é realizado a cada três anos, e faz parte do
ciclo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES).
O conceito de curso (CC) é atribuído pelo MEC, e diz
respeito à periodicidade do ciclo, dos indicadores de
qualidade e conceitos de avaliação. É atribuído após
uma avaliação in loco, avalia as condições relativas
ao perfil do corpo docente, à organização didático-pedagógica e às instalações físicas. Utiliza-se do
indicador do CPC como um referencial orientador
das avaliações.
De acordo com MEC (2019) o CC que pode ser o
mesmo, maior ou menor que o CPC. Cursos que
obtiverem CPC 3, 4 e 5 ficam dispensados da visita
presenciais e o seu CC para a ser o mesmo que o
CPC previamente atribuído.
Já o ENADE, conforme aponta o INEP (2019) avalia
o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos,
habilidades e competências adquiridas em sua formação. Avalia o nível de atualização dos estudantes
com relação à realidade brasileira e mundial.
Em modelos como a avaliação do ENADE há uma
suposição implícita de que o curso terá efeito nos
alunos ao criar condições favoráveis à aprendizagem e, por meio dela, ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, competências e atitudes
(PRIMI; SILVA; BARTHOLOMEU, 2018).

3.METODOLOGIA

Esta pesquisa possui um caráter qualitativo,
onde realizou-se uma pesquisa em bases virtuais
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do Ministério da Educação, referente aos cursos de
Engenharia de Produção.
Existem várias formas de consulta no portal do Ministério da Educação, que disponibiliza no portal do
e-MEC quatro links específicos: Consulta Interativa,
Consulta Textual, Consulta Avançada e IES extintas.
Para este trabalho realizou-se uma pesquisa do tipo
Consulta Avançada.
Utilizou-se alguns filtros no portal do e-MEC (Brasil,
2019), o primeiro passo foi selecionar cursos de graduação, e inserir o termo Engenharia de Produção.
Em seguida restringiu-se a pesquisa para unidade
federativa do Rio Grande do Sul. E por fim foram
selecionadas somente aqueles cursos ativos, de
acordo com a Figura 1.
Figura 1: Fluxograma da metodologia utilizada

Fonte: Autores (2019)

Os dados obtidos foram agrupados e tabulados
com o auxílio do software Google Sheets, e posteriormente foram tratados e filtrados neste mesmo
software. Houve um cuidado especial com as duplicidades.

4.RESULTADOS

A seção de resultados foi decomposta em três
partes. A primeira trata da caracterização dos cursos
de Engenharia de Produção no Rio Grande do Sul.
A segunda parte dos resultados diz respeito a distribuição geográfica dos cursos no estado. Enquanto
a parte final da seção faz uma avaliação dos resultados dos cursos nos indicadores de desempenho
propostos pelo MEC.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CURSOS
DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NO
RIO GRANDE DO SUL
O cenário da Engenharia de Produção no Rio Grande do Sul é recente, se comparado com outros cursos de graduação e com outros cursos de Engenharia. Até 1995, por exemplo existiam apenas dois
cursos de Engenharia de Produção no RS. Na Figura 2, temos o número de cursos de EP presentes
no estado no decorrer dos anos. Podemos observar
que houve um grande aumento no número de cursos
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após 2010. O primeiro curso foi o vinculado a instituição da UNISINOS, que foi criado no ano de 1983
e teve seu início de funcionamento no ano seguinte.
Figura 2: Número de cursos de Engenharia de Produção
no decorrer dos anos

Fonte: Autores (2019)

Ao todo são 74 cursos ativos no Rio Grande do
Sul, distribuídos em todas as sete mesorregiões do
estado. O segundo levantamento realizado é quanto
a modalidade em que estes cursos de Engenharia
de Produção são ofertados. Mais de dois terços dos
cursos pertencem à modalidade presencial, 29,7%
ou seja, 22 cursos são ofertados na modalidade de
ensino a distância (EaD), como é demonstrado na
Figura 3. Alonso (2010) destaca que o movimento de
expansão do EaD teve como elemento propulsor o
Decreto Nº5.622 de 2005. O decreto possibilita que
qualquer instituição de ensino superior que disponibilize os “itens” previstos para seu credenciamento
em EaD teria, a priori, as condições para oferta de
vagas/cursos nessa modalidade.
Figura 3: Modalidade dos cursos de Engenharia de
Produção

EaD na última década. Outro ponto que se destaca quanto aos cursos EaD refere-se à gratuidade
dos destes, nenhum enquadra-se nesta categoria.
Logo, todos cobram algum valor pecuniário de seus
estudantes.
O próximo item abordado por esta pesquisa diz respeito a gratuidade dos cursos de EP no Rio Grande
do Sul. Sobre este ponto, Minto (2018) ressalta que
mesmo sem jamais ter sido consensual, a gratuidade do ensino superior em Instituições de Ensino
Superior é uma conquista social, cujo peso é ainda
maior num país de acesso restrito à escolarização
nos níveis mais elevados.
O número de cursos gratuitos no RS é baixo, são
apenas 5 cursos de instituições públicas. Os demais
69 cursos em atividades distribuídos pelo estado do
RS não são gratuitos para seus estudantes. Como
podemos averiguar na Figura 4, 93,2% dos cursos
no RS não são gratuitos.
Figura 4: Classificação dos cursos quanto a gratuidade

Fonte: Autores (2019)

Os cinco cursos de EP não gratuitos estão distribuídos em cinco cidades distintas, localizados em
5 mesorregiões diferentes. Como aponta o Quadro
1, o curso gratuito mais antigo é o da UFRGS, que
iniciou suas atividades no ano de 1999, enquanto o
mais recente é o do IFRS que iniciou suas atividades
no ano de 2017.
Quadro 1: Cursos gratuitos no Rio Grande do Sul

Fonte: Autores (2019)

Ao total 19 dos 22 cursos EaD no estado do Rio
Grande do Sul foram criados após o ano de 2013.
O crescimento desta modalidade de cursos representou uma taxa de mais de 600% no período 20132018. É um cenário que acompanha o panorama
nacional, de crescimento vertiginoso dos cursos

Fonte: Autores (2019)
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Duas das sete mesorregiões do estado não contam
com cursos gratuitos de Engenharia de Produção,
a mesorregião noroeste e a região centro oriental.
Estas cinco instituições ofertam anualmente 252 vagas gratuitas. Ou seja, são ofertadas menos de 300
vagas anuais na categoria gratuita, para um estado
que possui uma população de mais de 10 milhões
de pessoas.

47% das vagas são ofertadas em instituições de
ensino localizadas na região metropolitana. Ainda há
uma grande concentração das vagas ofertadas em
apenas três regiões, que juntas são responsáveis
por mais de 85% das vagas.
Quadro 2: Distribuição das vagas por mesorregiões

4.2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CURSOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Esta seção tem o objetivo de trazer informações
quanto à localização geográfica dos cursos de Engenharia de Produção, no estado do Rio Grande do
Sul. Para esta análise foram considerados apenas
os cursos de graduação da modalidade presencial.
Um primeiro levantamento foi realizado quanto a
distribuição dos cursos nas mesorregiões do estado
do RS. Ao todo as sete mesorregiões do estado são
contempladas com cursos de EP, conforme demonstrado na Figura 5.
Figura 5: Distribuição dos cursos por mesorregiões

Fonte: Autores (2019)

Outro ponto abordado diz respeito a densidade das
vagas ofertadas por mesorregião. Para realização
desta análise utilizou-se o parâmetro de 100.000
habitantes, a região com o maior número de vagas
anuais para cada 100.000 habitantes é a região nordeste, com 95 vagas sendo ofertadas anualmente
para cada 100 mil habitantes. As mesorregião metropolitana, noroeste e sudeste possuem números
próximos no que diz respeito à oferta de vagas por
habitantes. A mesorregião centro oriental é que possui uma oferta de vagas por habitantes menor, a
título de comparação o índice é doze vezes menor
do que a oferta de vagas anuais na mesorregião
nordeste.

4.3 INDICADORES DE DESEMPENHO
DOS CURSOS DE ENSINO SUPERIOR
Fonte: Autores (2019)

A região metropolitana é a que concentra um maior
número de cursos de EP, seguida pelas regiões
noroeste e nordeste. Logo, 82% dos cursos estão
localizados nestas três mesorregiões do estado.
Uma das possíveis explicações pode vir a ser o
grande número de indústrias presentes nestas três
mesorregiões, o que acaba criando uma demanda
de Engenheiros de Produção.
No que diz respeito ao número de vagas por mesorregiões, há uma pequena diferença entre o percentual em das mesorregiões, a ordem apenas é
alterada entre as mesorregiões centro oriental e sudoeste. Como demonstra o Quadro 2, nota-se que
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Antes de adentrar nos indicadores de desempenho
dos cursos de ensino superior, é necessário salutar que o número de cursos que possuem estes
indicadores não é necessariamente o número total
de cursos. Como estas avaliações são periódicas,
muitos cursos ainda não foram avaliados até então,
pois foram criados nos últimos anos, conforme pôde
ser observado na Figura 2.

4.3.1 CONCEITO PRELIMINAR DE
CURSO (CPC)
O CPC é um indicador vital para os cursos superiores, pois pode além de sugerir visitas in loco de
avaliadores do MEC, também tem grande importância na posterior atribuição da nota do CC, sendo um
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dos referenciais destes. Os resultados são demonstrados na Figura 6, com distinções para os cursos
presenciais e a distância.
Figura 6: CPC obtido pelos cursos

No que diz respeito ao índice CC obtidos pelas instituições do RS, os conceitos podem ser considerados
de certa forma como positivos. Todos os 40 cursos
avaliados obtiveram índices entre as faixas 3 e 5
(Ver Figura 7), logo nenhum teve índice insuficiente.
Cerca de 77,5% dos cursos avaliados alcançaram
índices 4 e 5, o que acarreta em um nível de excelência considerável. Quanto a modalidade em que
os cursos são ofertados, observou-se uma crescente
taxa nos índices obtidos pelos cursos à distância se
comparado com o CPC e se comparados também
aos índices obtidos por esta categoria no ENADE.

4.3.3 EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE)

Fonte: Autores (2019)

A maior concentração dos cursos desta análise está
localizada nas faixas de índice 3 e 4, um total de 29
dos 33 cursos que passaram por esta avaliação.
Dois cursos obtiveram conceito máximo de CPC,
ambos na modalidade presencial. Por outro lado,
dois cursos receberam nota 2, o que acarreta em
uma visita dos avaliadores do INEP.

O ENADE é o indicador que possui uma avaliação
direta com o aluno, por meio de uma prova. Wainer e Melguizo (2018) argumentam que a prova
do ENADE mede o rendimento de alunos ao final
da graduação e, portanto, é uma melhor aproximação aos conhecimentos totais adquiridos pelo aluno
durante o ensino superior e sua preparação para
a futura carreiraprofissional. Logo é um indicador
que permite um olhar de um outro prisma, o final da
graduação, e as habilidades construídas no decorrer
da graduação por parte dos discentes.
Figura 8: Conceito ENADE obtido pelos cursos

4.3.2 CONCEITO DE CURSO (CC)
Como o MEC dispensa a obrigatoriedade de visitas
de avaliadores para considerar o CC para aqueles
cursos que obtiveram CPC maior do que 2, é de
certa forma natural, esperar que os coeficientes de
CC dos cursos avaliados venham a ser maior do
que o CPC.
Figura 7: CC obtido pelos cursos

Fonte: Autores (2019)

Bittencourt, Viali e Beltrame (2010) ressaltam que
conceitos 4 e 5 são considerados altos; o conceito
3 indica um curso regular e os conceitos 1 e 2 são
classificados como baixos, motivando, inclusive, visitas in loco às instituições.

Fonte: Autores (2019)

Observou-se que dentre 33 cursos avaliados pelo
ENADE, em prova realizada no ano de 2017, houve
uma distribuição de aproximadamente simétrica em
torno do conceito 3, com uma inclinação um tanto
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maior para o conceito 4 em detrimento ao 2 (Ver
Figura 8).
Este foi o indicador que foi observado uma maior
discrepância entre os índices obtidos pelos cursos
ofertados na modalidade presencial e na modalidade a distância. Nenhum dos cursos a distância que
realizaram esta avaliação no ano de 2017 obtiveram
conceito maior do que 2. Há um grande campo para
avanços neste quesito no que diz respeito ao ensino
a distância dos cursos de Engenharia de Produção
no Rio Grande do Sul.
No que diz respeito aos cursos presenciais, grande
parte obteve conceitos 3 e 4, porém quatro cursos,
ou seja, uma taxa de 13,8% dos cursos estão uma
faixa avaliada como baixa. Por outro lado, 44,8%
dos cursos presenciais obtiveram conceitos 4 e 5,
que são considerados altos.
Por fim, buscou-se sumarizar os índices obtidos em
único quadro, de forma a facilitar a compreensão do
panorama dos cursos de Engenharia de Produção
do RS. Se considerarmos a média geral dos cursos,
o maior índice foi obtido no CC, seguido pelo CPC
e pelo ENADE, cabe ressaltar que a média geral
sempre esteve acima de 3.
O Quadro 3, também mostra uma grande oscilação
dos índices obtidos principalmente dos cursos que
são ofertados na modalidade a distância. No CC a
média foi de 4,16 superior inclusive a dos cursos
presenciais, porém no CPC e no ENADE estes índices tiveram uma considerável queda, ambos sendo
considerados insatisfatórios, ou seja, não obtiveram
a nota 3.
Quadro 3: Sumarização dos resultados dos indicadores
de desempenho

Fonte: Autores (2019)

Os desafios para os cursos são inúmeros, o maior
está no ENADE, pois é um índice que além de ser
atualizado, reflete diretamente nos demais, pois está
presente na avaliação tanto do CPC, quando do CC.
Em linhas gerais os cursos presenciais obtiveram
índices acima dos cursos à distância, com exceção
do CC. A maior discrepância dentre as modalidades
de oferta de cursos foi observada no ENADE, onde
o índice obtido pelos cursos presenciais quase totalizou o dobro dos cursos a distância.
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5.CONCLUSÕES

Este artigo apresentou um panorama atual
dos cursos de Engenharia de Produção situados
no estado do Rio Grande do Sul. Buscou construir
um arcabouço técnico quanto a sua caracterização,
distribuição geográfica no estado e quanto nível de
desempenho destes cursos em alguns indicadores
utilizados pelo MEC.
Quanto à caracterização dos cursos observou que
houve uma grande expansão dos cursos de Engenharia de Produção, principalmente nos últimos 10
anos. Os cursos ofertados no Rio Grande do Sul,
em sua maioria são presenciais, 7 a cada 10 são
presenciais, enquanto os 3 restantes são à distância. Apenas 6,8% dos cursos é ofertado de forma
gratuita, por meio de 5 universidades localizadas em
cinco mesorregiões distintas do estado.
O maior número de cursos está localizado na região
metropolitana, seguida pelas regiões noroeste e nordeste, por outro lado a mesorregião centro-ocidental
é a região com menos cursos de EP. As mesorregiões nordeste e noroeste são as que mais ofertam
vagas para cada 100 mil habitantes, enquanto a
centro-ocidental é a que menos oferta.
Quanto aos índices de avaliação do Ensino Superior,
os cursos do Rio Grande do Sul possuem média
geral acima de 3, em uma escala de 1 a 5, nos três
índices avaliados neste trabalho, CC, CPC e ENADE. Observou-se que em linhas gerais os cursos
ofertados presencialmente possuem índices melhores do que os ofertados à distância, com uma grande
discrepância nos conceitos obtidos no ENADE.
O trabalho cumpriu com seus objetivos, caracterizando os cursos de EP como em sua maioria presenciais e não gratuitos, e localizados principalmente nas regiões metropolitana e noroeste. Por fim
sugere-se que trabalhos futuros possam ser realizados com os demais indicadores de desempenho
do MEC, assim como podem ser realizados estudos
futuros comparando estes índices com os obtidos
em avaliações futuras.
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RESUMO
Os cogumelos comestíveis apresentam elevados teores de proteínas,
fibras, minerais, vitaminas, de compostos bioativos com atividade
antioxidante e baixo teor de lipídios. O objetivo desse trabalho foi
desidratar Agaricus bisporus e Pleurotus ostreatus e avaliar o efeito do
branqueamento sobre o escurecimento e atividade antioxidante. Os
cogumelos foram lavados, fatiados e submetidos a dois tratamentos,
sendo um submerso em solução com ácido cítrico 1% por 6 min e o
outro, imerso 3 min em água a 98°C seguidos de resfriamento em
água gelada por 3 min. Como controle, foi utilizado cogumelos sem
tratamento. A secagem foi realizada em estufa de circulação de ar
a 60°C por 8 h, foi construída a curva de secagem e determinado
o rendimento de secagem. Os cogumelos secos foram triturados
para obtenção de farinhas, e avaliados quanto à cor instrumental,
composição proximal, fenólicos totais e atividade antioxidante
pelo método DPPH. O rendimento na secagem variou entre 7% e
9,5%, sendo os maiores rendimentos observados nos cogumelos
branqueados com calor. Com relação a cor, os cogumelos que não
sofreram tratamento apresentaram menor escurecimento. Os teores
de compostos fenólicos variaram entre 1,76 e 4,13 mg EAG/g de
extrato e a porcentagem de inibição do radical DPPH variou entre
23,07 e 68,57%, sendo que os maiores teores de compostos fenólicos
e atividade antioxidante foram observados nas amostras sem
tratamento, sugerindo que não se faz necessário o branqueamento.
Pode-se inferir que os demais tratamentos podem causar perdas
por lixiviação. A composição proximal e capacidade antioxidante
evidenciam o potencial de incremento dessas farinhas no valor
nutricional de formulações de alimentos.
Palavras-chave: Agaricus Bisporus; Pleurotus Ostreatus; Desidratação; Branqueamento; Antioxidantes.
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1.

INTRODUÇÃO

O termo cogumelo é utilizado para se referir
ao corpo frutífero de fungos superiores e o consumo
está em ascenção devido às características sensoriais, elevado valor nutricional além de compostos bioativos com propriedades nutracêuticas que
apresentam (KALAC, 2012). Estima-se que cerca
de duas mil espécies são consideradas comestíveis, sendo 35 cultivadas comercialmente (BEULAH;
MARGRET; NELSON, 2013). Entre os produtores
de cogumelos, destaca-se a China, Estados Unidos
e Polônia, com produção de 7.855.698, 421.208,
302.916 toneladas no ano de 2017, respectivamente. Entre as espécies mais cultivadas, destacam-se
Agaricus bisporus (Champignon ou Portobello), Lentinus edodes (Shiitake) e Pleurotus ssp (Cogumelo
ostra ou Shimeji) (AIDA et al., 2009; FERNANDES et
al., 2015). Ao consultar o preço final ao consumidor
verifica-se que o produto fresco em embalagens de
200 g tem o shimeji valor 20% superior ao champigon, em média.
No Brasil a produção de cogumelos vem aumentando, com cerca de 12.000 toneladas/ano, sendo o
champignon o mais popular. Por outro lado o consumo per capita é baixo comparado com outros países,
pois o preço é elevado para os padrões nacionais.
Enquanto no Brasil o consumo per capita é de cerca
de 160 g/ano, países europeus como Alemanha e
Itália tem um consumo per capita de 2 kg/ano, e
países asiáticos chegam a 8 kg/ano (ANCP, 2019;
DIAS et al., 2003). Nesse sentido, iniciativas para
divulgar essa matéria prima, estimulando o consumo
são importantes.
O tipo do cogumelo, as condições de cultivo e substratos adotados tem influência na composição do
produto. Os champignons tem produção mais complexa, pois demandam substratos compostados, ao
passo que o shimeji apresenta enzimas que permitem o crescimento em materiais lignocelulósicos.
Além disso, a produção comercial de cogumelos
é importante com relação à sustentabilidade ao se
dar com o uso de substratos derivados de resíduos
agroindustriais (CHANG; MILES, 2004; TISDALE;
MIYASAKA; HEMMES, 2006).
Em geral, os cogumelos apresentam alto teor de
proteínas com todos os aminoácidos essenciais e
utilizar fontes alternativas de proteínas é uma tendência mundial. Cabe destacar a capacidade que
os cogumelos apresentam de realçar o sabor dos
alimentos ao qual são adicionados pelo conteúdo
elevado de componentes responsáveis pelo sabor
umami, como os nucleotídeos e ácido glutâmico e
aspártico (MANZI et al., 1999; ZHANG et al., 2013).
Os produtos industrializados tem apresentado aumento acentuado no consumo, onde se utiliza glu-

tamato monossódico (GMS) visando realçar o sabor, mas a essa substância tem se atribuído efeitos
danosos à saúde como a síndrome do restaurante
chinês (SCHAUMBURG et al., 1969). Há uma forte
percepção dos consumidores de que produtos naturais são vantajosos, por contribuirem com a saúde
e prevenirem enfermidades. Assim, os cogumelos
podem potencialmente substituir o GMS em alimentos e como promovem salinidade às formulações,
tem o efeito de diminuir a necessidade de adição
de cloreto de sódio.
Além disso, os cogumelos apresentam substâncias
bioativas, principalmente compostos fenólicos, que
apresentam atividade antioxidante, e tendem a combater e neutralizar os radicais livres presentes no organismo. Esses radicais, quando não neutralizados,
podem reagir com proteínas, lipídios, carboidratos,
DNA e outras moléculas, podendo causar danos que
podem ser relacionados com algumas patologias,
tais como: diabetes, artrite, neoplasias e doenças
neurodegenerativas (HALLIWELL, 1990; KIM; JEONG; LEE, 2003).
Os antioxidantes, naturais e sintéticos, são aplicados em alimentos para prolongar a vida útil. Porém, estudos têm demonstrado que os antioxidantes
sintéticos, como BHA e BHT, podem causar efeitos
adversos na saúde do consumidor (DEGÁSPARI;
WASZCZYNSKYJ, 2004). Investigações de fontes
naturais de antioxidantes são importantes e tem
recebido atenção de pesquisadores e da indústria
(TRINDADE, 2007).
Os cogumelos são produtos perecíveis devido ao
seu alto teor de umidade, que pode variar de 85 a
95%. Depois de colhidos, os cogumelos devem ser
mantidos sob refrigeração e apresentam vida útil
máxima de 10 dias. Alguns métodos como a liofilização e secagem, podem ser utilizados para conservar e preservar suas características (ORSINE et
al., 2012). O processo de secagem tem a finalidade
de reduzir a umidade do produto, proporcionando
armazenagem prolongada, retardando o desenvolvimento de micro-organismos, além disso, facilita
no transporte e comercialização. Esse método pode
causar efeitos variados sobre o sabor, a cor e a capacidade de reidratação dos cogumelos (SAMPAIO;
QUEIROZ, 2006; CELESTINO, 2010). A secagem
proporciona concentração das substâncias, potencializando a ação quando adicionados em formulações de alimentos.
O branqueamento é um tratamento aplicado em
vegetais para inativar as enzimas polifenoloxidases (PPO) e inibir o escurecimento do produto, e
geralmente é feito antes de outros processos de
conservação como congelamento, desidratação e
enlatamento. A inativação é realizada a partir do
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aquecimento rápido do produto a uma dada temperatura e tempo, seguido do resfriamento até temperatura ambiente. O tempo de branqueamento
varia de acordo com o tipo de alimento, tamanho,
temperatura e sistema de aquecimento (FELLOWS,
2000; SANQUETTA, 2012). Em produtos sensíveis
ao calor, o escurecimento enzimático pode ser evitado pela ação de substâncias como o ácido cítrico, que acidifica o material, afetando a atividade
das enzimas. Na literatura encontram-se relatos
de secagem de cogumelos, mas nessa operação
verificam-se controvérsias com relação à ação do
branqueamento preliminar visando evitar o escurecimento (JAWORSKA; BERNAŚ; MICKOWSKA,
2011).
A estratégia de produção dentro do conceito de Economia Circular refere-se à “redução, reutilização,
recuperação e reciclagem de materiais e energia”.
Assim, na comercialização de cogumelos tem-se
a etapa de seleção matéria prima e, pelos critérios
de qualidade adotados, destinar o material para o
consumo in natura, desidratado ou em conservas.
Significativa parcela de cogumelos pode ser descartada por não atender os padrões de qualidade, mas
ainda apresentar possibilidade de aproveitamento.
A produção de farinhas com esses materiais pode
significar alternativa para agregação de valor à cadeia produtiva.
O objetivo deste trabalho consistiu em comparar o
efeito do branqueamento na cor e atividade antioxidante de Agaricus bisporus e Pleurotus ostreatus
submetidos à desidratação para obter uma farinha
para potencial aplicação em formulações de alimentos.

2.MATERIAIS E MÉTODOS

Os cogumelos Agaricus bisporus (Figura 1)
foram doados pela empresa Dom Elder, localizada
na cidade de Castro/PR, e os cogumelos Pleurotus
ostreatus foram obtidos em comércio na cidade de
Ponta Grossa/PR. Foram lavados e fatiados para
serem submetidos a três tratamentos diferentes:
a) sem tratamento (controle);
b) submersos em solução com ácido cítrico 1% por 6
min, seguido de imersão em água gelada por 3 min;
c) imersos por 3 min em água a 98°C, seguido de
imersão em água gelada por 3 min. Os cogumelos
foram submetidos à secagem em estufa de circulação de ar a 60°C por 8 h. Para obtenção das curvas
de secagem, as amostras foram pesadas em intervalos de 1h nas primeiras 4h e depois em intervalos
de 30 min.
As farinhas foram obtidas a partir da trituração dos
cogumelos secos, em moinho de facas (IKA), e pa-
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Figura 1 - Cogumelos tipo Champignon e Shimeji preto
(Ostra preto)

Fonte: Adaptado de BACH, 2017.

dronizadas em peneiras de 28 mesh. Foi determinado o teor de umidade, cinzas, proteínas e lipídios
pelas metodologias oficiais da AOAC (2005). As fibras alimentares foram obtidas por método enzimático-gravimétrico, e o teor de carboidratos, pela
diferença com os demais constituintes.
Para a obtenção do extrato, utilizaram-se 2,5 g das
amostras trituradas em 50 mL de álcool etílico 70%
e deixadas em agitação por 12 h à temperatura ambiente. Após esse período, a mistura foi centrifugada
a 5.000 rpm por 15 min. O sobrenadante foi coletado
e uma nova extração foi realizada com o precipitado, adicionando 25 mL de álcool etílico por 3 h. Foi
centrifugado e coletado o sobrenadante. Os extratos
foram misturados e armazenados em ausência de
luz em refrigeração.
O teor de fenólicos totais foi determinado pelo método de Folin-Ciocalteau. Uma curva-padrão com
solução de ácido gálico (0-100 μg.mL-¹) foi contruída
e os resultados foram expressos como equivalentes
de ácido gálico por grama de amostra (g EAG.g-¹ de
cogumelo) (SINGLETON, ORTHOFER, LAMUELA-RAVENTOS, 1999).
A atividade antioxidante foi determinada utilizando
o método do radical DPPH (BRAND-WILLIANS;
CUVELIER; BERSET, 1995). Para análise, foi adicionado 1 mL de extrato e 3mL de DPPH 60 μMol.
Foi incubado por 15 min em temperatura ambiente. A
leitura foi realizada em 517 nm. Os resultados foram
calculados em porcentagem de inibição conforme a
equação 1:
(1)
As amostras foram avaliadas quanto a cor instrumental (MiniScan EZ by HunterLab (USA), em diferentes situações: após branqueamento e após
trituração.
Os resultados foram apresentados por média±desvio
padrão e submetidos à análise de variância (ANOVA), seguido de Teste de Fisher considerando p ≤

Gestão da Produção: Organização e Planejamento

0,05, utilizando o software Statistica versão 7.0.

3.RESULTADOS

Na Figura 1 as curvas de secagem podem ser
observadas e demonstram que houve um comportamento diferente nas duas espécies de cogumelos.
Os champignons submetidos ao calor apresentaram maior velocidade de perda de água no início
da secagem, levando cerca de 4h para secar. Esse
método pode causar um cozimento parcial, tornando
a membrana celular mais permeável, proporcionando taxas de secagem mais elevadas (AGUIRRE et
al., 1982). Em contrapartida, os champignons que
receberam tratamento com ácido cítrico, levaram
cerca de 5h para secagem, e os champignons sem
tratamento, levaram quase 7h. O tempo de secagem é um fator a ser considerado, devido ao custo
desse processo. Em relação ao shimeji preto, os
cogumelos que tiveram tratamento com ácido cítrico
apresentaram uma maior perda de umidade.
Na Tabela 1 estão apresentados os rendimentos dos
cogumelos submetidos a diferentes tratamentos na
secagem. Os maiores rendimentos foram observados nos cogumelos branqueados com calor, seguido
dos cogumelos sem tratamento e com ácido cítrico.
A diferença no redimento pode estar associada à
perda de componentes marjoritários (carboidratos,
proteínas, lipídios) e minoritários (compostos fenólicos, vitaminas) dos cogumelos. No caso dos cogumelos branqueados com calor, durante o processo,
pode ocorrer a ruptura das células, fazendo com que
a água no interior da célula seja expulsa, podendo
carregar outros componentes.
A composição proximal das farinhas de cogumelos
está apresentada na Tabela 2. Nota-se um elevado
conteúdo de fibras, proteínas e minerais, evidencianFigura 1 - Curvas de secagem do Agaricus bisporus (a)
e de Pleurotus ostreatus (b) a 60ºC sem tratamento, com
branqueamento e com imersão em ácido cítrico 1%

Tabela 1 – Rendimento dos cogumelos Agaricus
bisporus e Pleurotus ostreatus na secagem

do o potencial de incremento no valor nutricional de
alimentos adicionados dessas farinhas.
De acordo com Bach (2017), o teor de proteínas
no cogumelo Agaricus biporus, pode variar de 12,0
a 56,3% e de carboidratos de 13 a 65%, em base
seca. O teor de cinzas obtido nesse estudo (9,15%)
foi próximo aos valores obtidos por Furlani e Godoy
(2007) e Chang e Milles (1989), 11,98% e 12,00%,
respectivamente. O teor de lipídios (1,97%) estão
próximos aos de Chang e Milles (1989), que obtiveram 1,80% e Cheung (1996), 1,90%. Quanto ao
teor de fibras, o valor obtido nesse estudo (21,85%)
foi próximo aos obtidos por Furlani e Godoy (2007),
de 20,44%.
Para os cogumelos da espécie Pleurotus ostreatus
o teor de carboidratos varia de 36 a 60%, proteínas
de 11 a 42% e lipídios de 0,2 a 8%, em base seca
(KHAN; TANIA, 2012; ATRI et al., 2013; CORRÊA
et al., 2016). Bach (2017) obteve, em seu estudo,
1,59% de lipídios em cogumelos shimegi, valor próximo ao obtido neste estudo (1,72g.100g-¹).
Os maiores teores de compostos fenólicos foram
obtidos no extrato hidroalcoólico dos cogumelos
submetidos ao tratamento com ácido cítrico, seguido
dos cogumelos sem tratamento e dos submetidos
Tabela 2 - Composição proximal (base seca - g.100 g-¹
das farinhas dos cogumelos Agaricus bisporus (AG) e
Pleurotus ostreatus (PO)
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ao calor. O extrato hidroalcoólico de A. bisporus sem
nenhum tratamento apresentou a maior porcentagem de inibição do radical DPPH, seguido dos tratados com ácido cítrico e com calor (Tabela 3). Em relação aos extratos hidroalcoólicos de P. ostreatus, a
amostra submetida ao tratamento com ácido cítrico,
apresentou maior atividade antioxidante pelo método
do radical DPPH. Esses resultados indicam que a
atividade antioxidante dos cogumelos está relacionada aos compostos fenólicos. Os menores teores de
fenólicos e de atividade antioxidante observados nos
cogumelos submetidos ao calor podem ser devido
a perdas de compostos antioxidantes por lixiviação.
Além disso, os compostos fenólicos podem se tornar instáveis quando aquecidos (FERNANDES et
al, 2014).

significativa entre si. Além disso, apresentaram um
valor de L* menor do que o obtido antes da secagem, sugerindo que durante o processo de secagem
ocorreu escurecimento. A farinha que apresentou
maior valor de L* foi a obtida a partir dos cogumelos
sem tratamento.

Os valores de cor (L, a* e b*) obtidos após o tratamento de branqueamento estão apresentados na
Tabela 4. Não foi observada diferença significativa
entre a luminosidade (L*) das amostras para mes-

Tabela 5 - Valores médios de L*, a* e b* da farinha de
cogumelos submetidos à diferentes tratamentos

Dessa forma, não é necessário realizar pré-tratamento nos cogumelos para obter farinhas mais claras, com maior atividade antioxidante e com alto
valor nutricional para serem incorporadas em formulações de alimentos.

Tabela 3 - Teores de compostos fenólicos nos extratos
hidroalcoólicos de A. bisporus e Pleurotus ostreatus e
inibição do radical DPPH
*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem entre
si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Fischer. *As variáveis L e a*
apresentaram diferença significativa entre todas as amostras.

ma espécie de cogumelo. Os resultados indicam
que os tratamentos de branqueamento com calor
e ácido cítrico não reduziram o escurecimento dos
cogumelos. A diferença entre os parâmetros L, a*
e b* entre os cogumelos shimeji e o champingnon,
foi devido às características de cada espécie. O
champignon apresenta coloração branca no píleo
(chapéu) e o shimeji preto, apresenta mais escuro
(marrom-preta).

Figura 2 - Farinhas de cogumelos Agaricus bisporus e
Pleurotus ostreatus
A1 – Cogumelos A. bisporus sem tratamento; A2 – A.
bisporus submersos em solução com ácido cítrico 1% por 6
min e após 3 min em água gelada; A3 – A. bisporus imerso
3 min em água fervente e após 3 min em água gelada; P1 –
Cogumelos P. ostreatus sem tratamento; P2 – P. ostratus
submersos em solução com ácido cítrico 1% por 6 min e
após 3 min em água gelada; P3 – P. ostratus imerso 3 min
em água fervente e após 3 min em água gelada.

Os valores de L, a* e b* das farinhas dos cogumelos
(Figura 2) submetidos aos diferentes tratamentos
estão apresentadas na Tabela 5. Em relação ao
parâmetro L*, as amostras apresentaram diferença
Tabela 4 - Valores médios de L, a* e b* dos cogumelos
submetidos á diferentes tratamentos antes da secagem

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem entre
si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Fisher.

246

4.CONCLUSÃO

A farinha obtida a partir da desidratação de
champignon (Agaricus bisporus) sem nenhum tratamento apresentou maiores teores de compostos
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fenólicos e maior atividade antioxidante frente ao radical DPPH. Entre as farinhas obtidas pela desidratação do champignon, os cogumelos sem tratamento
apresentaram menor escurecimento, sugerindo-se
que não se faz necessário nenhum pré-tratamento
para obter as farinhas de cogumelos. Em contrapartida, as farinhas obtidas a partir do shimeji preto,
apresentaram valores de L maiores, sugerindo-se
farinhas mais claras do que as produzidas com
champignon. As farinhas de shimeji (P. ostreatus)
apresentaram maiores teores de proteínas e fibras.

antioxidante e antibacteriano de cogumelos
comestíveis. Tese - Universidade Federal do
Paraná, Setor de Tecnologia, Programa de
Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos
Curtiba, 2017.

Dessa forma, a adição das farinhas em formulações
depende dos efeitos desejados no produto a ser
adicionado. A partir dos resultados sugere-se que a
utilização das farinhas em formulações de alimentos é promissora para conferir efeito antioxidante e
incrementar o valor nutricional.

BRAND-WILLIAMS, W.; CUVELIER, M. E.;
BERSET, C. L. W. T. Use of a free radicalmethod to evaluate antioxidant activity. LWT-Food
science and Technology, v. 28, n. 1, p. 25-30,
1995.
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PRODUÇÃO E DO LEAN PROCUREMENT APLICADOS NO
LEAN CONSTRUCTION
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A análise da estratégia de produção e o lean procurement aplicados
no lean construction, aportam contribuições práticas no meio produtivo
da construção civil. O aumento da competição no mercado, demanda
da organização estratégia para garantir sua vantagem competitiva,
com redução de desperdício, alinhamento na cadeia de fornecedores
para obter compras de material conforme os preceitos da filosofia
lean sendo experimentado no lean construction, contribuindo para a
produtividade e longevidade da organização.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O objetivo do presente artigo é abordar a análise da
estratégia de produção e o lean procurement aplicados no lean construction e suas considerações para
aplicações no meio produtivo da construção civil. O
incremento da competição entre as organizações
atuantes no mercado, pressiona a organização atuar
de forma mais estratégica para garantir seu posicionamento no mercado. Para Wright; Kroll; Parnell
(2000, p. 24) estratégia “refere-se aos planos da alta
administração para alcançar resultados consistentes
com a missão e os objetivos gerais da organização”;
podendo ser praticada sob o prisma da: formulação
da estratégia; implementação da estratégia ou ainda
controle estratégico. De acordo com Porter (1999,
p .22), “a essência da formulação de uma estratégia competitiva é relacionar uma companhia ao
seu meio ambiente. O referido autor contribui que a
intensidade da concorrência em uma indústria não
é uma questão de coincidência ou má sorte [...], a
concorrência em uma indústria tem raízes em sua
estrutura econômica básica” (Porter 1999, p.22).
Para Gattorna (2010) as empresas tentam alinhar
suas estratégias e metas de acordo com as demandas dos clientes, todavia o alinhamento da cadeia de
valor é sinônimo de perfilar as estratégias de suas
cadeias as definições dos clientes, com alinhamento
dinâmico, contudo é tratar as cadeias como seres
vivos, e não inanimados. A cadeia é dinâmica pois
conta com a dinâmica dos movimentos, das pessoas.
O mesmo autor, propõem que uma cadeia de valor é:

qualquer combinação de processos,
funções, atividades, relacionamentos e
caminhos, ao longo dos quais produtos,
serviços, informações e transações financeiras movimentam-se internamente entre as empresas. Isso inclui todas
e quaisquer atividades, começando
com a extração de matéria prima e terminando com o consumo final, sendo
que todos na empresa estão envolvidos
para fazer isso acontecer. (GATTORNA, 2010, p.20).

Desta maneira em função da estratégia definida pela
organização, outras ações da organização são estabelecidas como a estratégia de produção, lean pro-

curement aplicado no lean construction. Assim com
estratégia definida, a organização alcança resultado
coesivo, com redução de desperdício, alinhamento na cadeia de fornecedores para obter compras
de material conforme os preceitos da filosofia lean
sendo experimentado no lean construction. A comunicação entre a estratégia de produção sustentada
pelas ações da filosofia lean, com efeito em compras
e no processo produtivo da construção civil defende
o fazer mais com menos, eliminando o desperdício,
e criando o real vínculo entre oferta e demanda,
corroborando para a competitividade e longevidade
da organização.

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA
Todo processo produtivo de uma organização tem
definido sua estratégia produtiva que é “um conjunto
de políticas, no âmbito da função de produção, que
dá sustento à posição competitiva da unidade de
negócio da empresa” (TUBINO, 2009, p.37). Para
Martins e Laugeni (2005), a estratégia de manufatura deve ser analisar critérios quanto à: custos,
qualidade, prazos de entrega, flexibilidade, inovação, produtividade e inovação. A estratégia produtiva
também tem a atribuição de garantir uma vantagem
competitiva, além de adicionar e sustentar as outras estratégias da organização. (TUBINO 2009).
No contexto das organizações e da filosofia lean
aplicadas e praticadas nos segmentos automobilísticos, organizações de outros segmentos vislumbram oportunidades de alcançar benefícios. Com o
conhecimento da dinâmica do lean, a empresa pode
trabalhar com ferramentas e condições que auxiliam
na abordagem da cultura da firma, até transforma-la
na sua íntegra em lean. (Womack et al, 2007). O
processo denominado lean tem como alvo o crescimento sustentável da organização, distinguindo
modificações benéficas para a organização, identificando oportunidades nas quais o processo lean
será efetivo, desde que os objetivos sejam definidos e os meios para otimiza-los. (Liker, 2004). Já
o lean procurement busca ter o material certo, na
quantidade certa, no momento certo para atingir um
fluxo perfeito de trabalho, minimizando os desperdícios, sendo flexível e apto a adaptações. É de
conhecimento amplo que a função de compras em
qualquer organização demanda um trabalho coeso,
seja internamente ou externamente.
O ambiente da construção civil é também beneficiado pela filosofia lean, e desta forma o lean construction diz respeito a aplicação e adaptação dos
conceitos e princípios fundamentais do Sistema
Toyota de Produção (STP) na construção civil. No
sistema STP, assim como no lean construction o
foco é a redução dos desperdícios, incremento do
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valor para o cliente e a melhoria continua. Embora
muitos princípios e ferramentas são aplicáveis na
construção, existem alguns princípios e ferramentas
em lean construction que são diferentes daqueles
aplicados no STP (SACKS, et al, 2010). De posse dessas concepções, o objetivo desse estudo é
identificar os vínculos que permeiam a estratégia
de produção e do lean thinking aplicados ao lean
procurement e ao lean construction.

1.3 OBJETIVO GERAL
O presente artigo propõe-se a explorar as relações
entre estratégia de produção, lean thinking, aplicados ao lean procurement e ao lean construction,
pois a longevidade da organização está relacionada
com a forma de condução de sua gestão em um
ambiente competitivo.

2.

REVISÃO DA LITERATURA

uma empresa competitiva “é ter condições de concorrer com um ou mais fabricantes e fornecedores
de um produto em um determinado mercado. Essa
condição de concorrência é caracterizada pelo fato
de não existir um fornecedor ou conjunto de fornecedores, que dominem de forma absoluta o mercado”.
Os autores supracitados corroboram com o entendimento que toda empresa existe para fornecer um
produto ou serviço que tenha valor para o consumidor; por conseguinte ter uma diferenciação no
processo produtivo é objetivo da organização. A
formulação da estratégia de produção deve atender
aos requisitos de:
a) Custos;
b) Qualidade;
c) Prazo de entrega;
d) Flexibilidade;
e) Inovação;
f) Produtividade;

2.1 ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO
Uma organização objetiva maximizar resultados,
dirimir riscos, e a tomada de decisão traz consequências que afetam a natureza da organização;
desta forma a estratégia de produção “consiste na
definição e um conjunto de políticas, no âmbito da
função de produção, que dá sustento à posição
competitiva da unidade de negócios da empresa”.
(TUBINO, 2009, p.39).
Para Martins; Laugeni (2005, p.65, p.66), as vantagens competitivas de uma empresa no mercado
aumentam sua participação no mercado; logo ser

g) Tecnologia;
Para Tubino (2009) a estratégia de produção deve
ser norteada por dois sustentáculos os critérios de
desempenho e a política para distintas áreas da tomada de decisão do sistema produtivo. Como critérios de desempenho a questão produzir com custo
inferior que o concorrente; com nível de qualidade
superior; credibilidade e presteza na entrega; capacidade reativa as ocorrências não esperadas e
praticar o respeito a condição ética na negociação
e face a sociedade.
Em complemento, Tubino (2009) elenca áreas de decisão e seus respectivos detalhamentos (quadro 1):

Quadro 1 - Detalhamento áreas de decisão

Fonte: Tubino (2009, p40) modificado.
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A estratégia de produção e a competividade são demandas implícitas da gestão da produção; e a tomada de decisão na estratégia de produção acarretam
impactos nas grande parte da tomada gerencial de
demais atividades da organização; então com grau
de competição maior, imprevisibilidade do futuro, a
organização para alcançar o êxito deve praticar a
estratégia de produção que deve ir de encontro com
a demanda do cliente, dominando sua competência e aplicando recurso para a melhoria da mesma.
(DAVIS et al, 2001)

2.2 LEAN
O lean manufacturing ou produção enxuta foi desenvolvida no Japão como fruto da situação econômica
no findar da II Guerra Mundial, e trouxe para a Toyota ganhos em termos de produtividade, eliminação
dos desperdícios e ganho em qualidade. Segundo
Rodrigues (2014), a disciplina e a cultura japonesas
e o guerrear com o desperdício em vários níveis,
proporcionou um rearranjo do sistema produtivo definido primeiramente de Sistema Toyota de Produção,
que veio a servir de alicerce posteriormente para o
Sistema de Produção Enxuta. Ainda o mesmo autor cita que “o grande diferencial do modelo estava
relacionado ao conceito e à visão de desperdício
em todas as etapas do processo, da liderança e no
comprometimento de seus colaboradores” (Rodrigues, 2014 p.5).
De acordo com Shimokawa; Fujimoto (2011), Taiichi
Ohno teria dito que uma lição aprendida pela empresa Toyota no período pós-guerra não era suficiente
aumentar a produtividade, mas tinha que sim agregar valor à produção, produzindo de acordo com a
demanda, no tempo e na quantidade certa. Desta
forma criava-se o Modelo Toyota, base do Sistema
Toyota de Produção.
A designação lean foi criada por Womack et al
(2007), ao analisar a indústria automobilística no
mundo com base no Sistema Toyota de Produção,
que resultava em eliminação dos desperdícios, ganhos em produtividade e qualidade. Com a implantação do Modelo Toyota, seguido da designação lean,
temos então a criação do termo lean thinking ou
mentalidade enxuta.
Womack et al (2007) apresentam o conceito de “enxuto”, sob a forma de lean production. O objetivo é
de chamar a atenção das organizações e de seus
interessados de como gerir uma produção diversificada, com pequenos lotes, tempo menor de produção, flexibilidade, qualidade e custo reduzido, para
melhor atender seu cliente.
Também Pascal (2008) menciona que o Sistema
Toyota de Produção (STP) ou produção lean ou

ainda produção que visa produzir mais com menos
recursos de tempo, material, máquinas, espaço,
empenho humano, material; e atender as expectativas do cliente. Para que se produza mais com
menos, a premissa é a redução de desperdícios. Na
cultura lean manufacturing são identificados como
desperdícios movimento, espera, transporte, correção, processamento, estoque, produção e falta de
comunicação (PASCAL, 2008).
Os conceitos lean manufacturing foram elaborados
à partir da área fabril, porém tem aplicação em qualquer segmento. Turati; Musetti (2006) concordam
com esse pensamento e afirmam que os conceitos
lean manufacturing nos últimos anos tem sido praticado nas áreas produtivas, com positivos resultados
e tem reais condições de serem aplicados nas áreas
não produtivas.
Shingo (1996), explica que o Sistema Toyota de Produção se baseia em 80% na revogação das perdas,
15% no sistema produtivo e 5% com o kanban. Nessa linha de raciocínio, a Toyota aplica o princípio do
“não custo”, ou seja, se alguma matéria prima ou
componente tem seu preço elevado, a empresa não
aumenta seu preço de revenda para o cliente; e sim
a forma de aumentar o lucro é subtrair do preço de
venda o custo, obtendo então o lucro.
Para Shingo (1996), para que uma empresa mantenha ou aumente seus lucros, faz-se necessário a
redução dos custos; toda organização pode eliminar
as perdas ou muda. Nas organizações há dois tipos
de operações:
a) Operações que agregam valor operações
que modificam a matéria prima, transformando-a em seja na qualidade ou na forma, aumentando seu valor;
b) Operações que não agregam valor: são
todas as atividades que não agregam valor,
como procurar documentos não arquivados,
deslocar-se para buscar material; essas e todas aquelas que não agregam valor devem
ser continuamente eliminadas.
Toda atividade humana que absorve recursos, mas
não produz valor é desperdício. No vocabulário japonês é representada pela palavra muda. Situações
como retrabalho, produção de itens não solicitados,
excesso de itens em inventário, etapas desnecessárias no processo, movimentação de funcionários,
transporte de mercadorias de um lado para outro
sem demanda, funcionários trabalhando com baixa
produtividade, aguardando os itens dos estágios
produtivos prévios porque as atividades anteriores
não foram coordenadas a tempo hábil; e produtos e
serviços que não atendem as demandas do cliente,
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são todas desperdício. (WOMACK et al, 2007).

2.2.1 LEAN PROCUREMENT
Segundo Liker (2004), o lean pode ser aplicado de
maneira eficiente em todos os processos de negócios, incluindo o procurement; bem com os relacionamentos com fornecedores que são de grande importância para o sucesso. O referido autor
complementa que o lean é aplicado nas atividades
da organização e que os princípios, métodos e ferramentas são geralmente os mesmos entretanto
em certa medida diferem. No entanto, o lean é tão
importante nos processos de apoio administrativo,
como a compra, ou produtivo.
Para Wilson; Roy (2009) lean procurement tem definições distintas entre as organizações; podendo ser
considerada como filosofia, cultura de trabalho, técnica, conceito de gestão, valor, ou uma metodologia.
Entretanto existe um denominador comum entre todas as organizações, a contínua aprendizagem nem
sempre de livre vontade dentro das organizações.
Qualquer organização exige comprometimento, disciplina, confiabilidade e apoio dos fornecedores da
rede de suprimentos para ter sucesso. As organizações que implementam a aquisição lean seguem
suas próprias maneiras, implicando que não há dois
sistemas de aquisição lean exatamente iguais; pois
cada empresa tem suas questões específicas.
A compra de em pequenos lotes com fornecedores
com entregas em quantidades certas, em horário
e local acordados é distinta da compra tradicional.
A relação entre o comprador e fornecedor é uma
orientação de longo prazo, trazendo a confiança e
compromisso para a relação entre as empresas;
ao contrário das compras tradicionais que as considerações de preços dominam. O comprador pode
em um sistema enxuto incluir o uso de embalagens reutilizáveis, tipo padrão, reduzindo geração
de resíduos e fomentando a partilha de informações
com fornecedores para um arranjoo mais amplo na
cadeia de suprimentos. (Wilson; Roy, 2009)

2.2.2 LEAN CONSTRUCTION
A teoria da produção TFV (transformação, fluxo e valor) proposta por Koskela et al (2002) serve de marco para a definição do lean construction. A visão de
transformação da produção tem duas deficiências,
não reconhece que há fenômenos em produção
além das transformações; e falha em reconhecer
que não é a transformação em si que torna a saída
valiosa, mas, sim existe valor em ter a saída em conformidade com os requisitos do cliente. A visão de
transformação é fundamental para descobrir quais
tarefas são necessárias em um empreendimento de
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produção e para que o conclua; no entanto, não é
especialmente útil descobrir como aumentar os recursos desperdiçados. Koskela (et al, 2002) afirmam
que o arcabouço inicial da engenharia industrial introduziu outra visão sobre a produção, a saber, a
produção como fluxo. A visão de fluxo da produção
só foi desenvolvida a partir dos anos 1940 no Japão,
primeiro como parte da produção de guerra e depois
na indústria automobilística na Toyota. Na visão de
fluxo, o impulso básico é eliminar o desperdício dos
processos de fluxo. Assim, tais princípios como redução do tempo de execução, redução da variabilidade
e simplificação são promovidos. A produção como
geração de valor tem como objetivo básico atingir
o melhor valor possível a partir do ponto do cliente.
Assim a partir desses três aspectos, Koskela et al
(2002) criam uma teoria de produção que integra
totalmente os conceitos de transformação, fluxo e
valor. Para os citados autores, a principal contribuição da teoria da produção TFV reside no fato de
modelar, estruturar, controlar e melhorar a produção
a partir desses três aspectos deve ser balanceado
e integrado.
O lean construction refere-se a aplicação e a adaptação dos conceitos e princípios básicos do Sistema Toyota de Produção (STP) para a construção.
Como no sistema STP, o foco no lean construction
é a redução do desperdício, aumento do valor para
o cliente e melhoria contínua. Bazanelli (2003, p.2)
corrobora no mesmo senso que a construção enxuta
busca o controle das perdas no processo produtivo; “tais perdas não se restringem somente as de
materiais, mas também a eficiência na utilização de
outros recursos, tais como mão de obra, equipamentos e capital, associados ao conceito de “agregar
valor”. E Oliveira, Pereira (2014) afirmam que o lean
construction “difere do modelo tradicional, pois atribui importância às atividades de fluxo e conversão.
As atividades de conversão são consideradas atividades que agregam valor ao produto, enquanto as
atividades de fluxo nem sempre agregam”.
Uma importante contribuição para o lean construction é elaborada por Koskela (1992) que relaciona de
onze princípios para nortear a obtenção de resultados esperados; sendo que esses princípios devem
ser aplicados de forma incorporada na gestão dos
processos:
a) Reduzir atividades que não agregam valor;
b) Melhorar valor do produto através da consideração das necessidades dos clientes;
c) Reduzir a variabilidade;
d) Reduzir o tempo de ciclo;
e) Simplificar através da redução do número
de passos e partes;
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f) Aumentar a flexibilidade do produto;

e o lean construction.

g) Aumentar a transparência do processo;

A estratégia de produção elenca elementos importantes como garantidores de vantagem competitiva; logo, garantidores de posição de destaque no
mercado, como gestão de custo o qual é foco de
qualquer organização produzir com o menor custo
factível e vender com menor preço de venda é fator
competitivo no mercado.

h) Focar o controle no processo global;
i) Introduzir melhoria contínua ao processo;
j) Balancear as melhorias no fluxo com as melhorias das conversões;
k) Benchmark.

3.METODOLOGIA

A pesquisa realizada tem característica de uma
pesquisa bibliográfica qualitativa. Segundo Cervo et.
al. (2007, p. 60) “a pesquisa bibliográfica procura
explicar o problema a partir de referências teóricas
publicadas em artigos, livros, dissertações e testes”.
Gil (2010) destaca que uma serventia da pesquisa
bibliográfica reside na condição do agente desenvolvedor da pesquisa averiguar uma série vasta de elementos, quando comparado a situação da pesquisa
efetuada por ele mesmo. Além disso, de acordo com
Ruiz (2008) todo o trabalho que vem a ser realizado, tem por base a pesquisa bibliográfica, seja um
trabalho de campo ou de laboratório, é necessário
pesquisa previa sobre determinado assunto, e nem
todos fazem pesquisa de campo ou de laboratório,
mas todos terão de fazer uma pesquisa bibliográfica.
A pesquisa realizada classificada como qualitativa,
pois “facilita ainda a apresentação de resenhas,
descrição detalhada dos fatos e fenômenos observados”. (Oliveira, 2010, p. 60). Segundo Triviños
(1987) a pesquisa qualitativa surge quando se tem
informações sobre um determinado assunto que não
podem ser quantificados, e se faz necessário a interpretação. Dado é algo que pode ser quantificado;
já material é uma palavra mais ampla em que pode
ser interpretado. A pesquisa quantitativa é utilizada
quando se pretende chegar em resultado objetivo;
porém não se tem uma visão mais ampla sobre o
assunto, tendo assim a necessidade da pesquisa
qualitativa. Na linha de análise, o objetivo da pesquisa qualitativa é estudar a cultura de forma profunda buscando analisar os fatos, explicando seu
surgimento e resultados. Essa pesquisa não segue
uma sequência pré-determinada, pois à medida que
as informações são colhidas e interpretadas podem
surgir novas necessidades de busca de coleta de
dado (material). (Triviños,1987).

A melhoria contínua da qualidade aporta redução
dos custos de produção e a conquista de mercado
seletivo. O consumidor atendido no prazo de entrega
melhora relação comercial; em contrapartida significa menor nível de estoque, giro de estoque maior e
consequentemente menor desperdício de material.
A condição da organização de adaptar-se as variações do mercado e do consumidor é importante,
pois tanto mais ágil for, tanto mais rápido estará à
frente de seu concorrente. Outro importante aspecto
refere-se a condição de estar adiante da demanda
do consumidor, logo garante assim a vantagem competitiva. A produtividade e a tecnologia transpassam
a condição de custos, qualidade, inovação, flexibilidade, prazo de entrega. Então tem-se sucesso
nesses tópicos se produtividade e tecnologia forem
os lastros do planejamento estratégico e por consequência forneçam substrato ideal para demais itens
por meio da estratégia de produção.
Ao encadear a estratégia de produção com os preceitos do lean thinking, na eliminação do desperdício, da atividade que não agrega valor, do incremento da produtividade com valor agregado conforme a
demanda do mercado, aplicado ao lean procurement
no lean construction, vislumbra-se a consecução dos
princípios definidos por Koskela (1992) almejados
para a prática do lean construction na gestão do
processo construtivo enxuto propriamente dito; dentre os quais pode-se citar a redução de atividades
que não agregam valor; o melhoramento do valor
do produto sob o viés de valoração por parte do
cliente; a diminuição do tempo de produção, etapas
e variabilidade alcançado em função da tecnologia
e produtividade.
Outros aspectos como transparência no processo
para todos envolvidos, evidenciar o controle do processo como um todo, e incorporar melhoria contínua
ao longo do processo, favorecerá a organização e
lhe renderá a condição de ter uma vantagem competitiva face aos demais participantes do mercado
de construção civil.

3.1 ANÁLISE DOS DADOS
Com o término da revisão bibliográfica, e seus respectivos perímetros de abrangência e ponderações,
elucida-se as relações intraorganizacionais que permeiam a estratégia de produção, o lean procurement
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4.

CONCLUSÃO

O objetivo deste artigo foi investigar as relações entre estratégia de produção, lean thinking aplicados ao lean procurement e ao lean construction.
Pode-se inferir que a estratégia de produção definida
em consonância com o planejamento estratégico
tem condições de fornecer ferramentas valiosas
para a garantia de vantagens competitivas para a
organização no mercado.
Se a organização aliar a esse binômio estratégia
de produção e planejamento estratégico, a filosofia
lean, com a prática do lean thinking, incorporando
as atividades de procurement aplicadas na construção civil, ter-se-á fatores facilitadores e prática da
aplicação do lean construction com todos os seus
preceitos derivados do lean thinking e do lean manufaturing.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos
de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
KOSKELA, Lauri. Application of the new production philosophy to construction. Stanford,
1992.Technical Report n.72. Center for Integrated Facility Engineering (CIFE), Stanford
University.
KOSKELA, Lauri; HOWELLT, Greg; BALLARDT, Glenn; TOMMELEIN, Iris. The foundations
of lean construction Design and Construction: Building in Value..Jan. 2002 Disponível
em <https://www.researchgate.net/profile/
Glenn_Ballard/publication/28578914_The_foundations_of_lean_construction/links/0deec52d174073ac8a000000.pdf>. Acesso em 20
de abril 2018.

A redução dos desperdícios nas operações, maior
produtividade com agregação de valor e foco no
cliente, aplicação da tecnologia e inovação, a redução de custo, questões pertinentes organização
interna da organização, gestão dos recursos humanos, flexibilidade, qualidade, respeito ao prazo definido, entre outros, contribuem para que a empresa
conquiste a vantagem competitiva no mercado e
possa ter um processo produtivo mais enxuto, revertendo em economia e garantia de inovação em
seu processo de gestão.

Liker, Jeffrey K. The Toyota way: 14 management principles from the world’s greatest manufacturer. New York: McGraw-Hill, 2004.

Como proposta do domínio da ciência e da pesquisa, recomenda-se o desenvolvimento de pesquisas
que transpassam os temas centrais.

OLIVEIRA, Danielle Meireles de; PEREIRA,
Mariana Del Carlo. Aplicação da lean construction em empresas da região metropolitana
de Belo Horizonte. X Congresso Nacional em
Excelência em Gestão 2014. Disponível em :<
http://www.inovarse.org/node/1954>. Acesso
em 08 abril 2018.
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O PICO DE PRODUÇÃO DE ETANOL: UMA ABORDAGEM
BASEADA NO MODELO DE HUBBERT

RESUMO
Ruan Cabral
Rhuan Ribeiro
Glauber Marques
Otávio Chase
Paulo Júnior

Durante o ultimo século o ser humano tem desenvolvido sua sociedade
baseada quase que exclusivamente em combustíveis fósseis. Desde
a primeira perfuração do primeiro poço de petróleo nos EUA por
Drake, o mundo tem explorado as maiores reservas do mundo a um
ritmo arrasador. Em 1956, Mr. King Hubbert previra que naquele ritmo
a produção do combustível alcançaria um nível sem volta. A partir do
qual petróleo barato seria um sonho. Desde seu tempo, seu modelo
tem sido empregado em inúmeros estudos em diversos países para
prever o pico de produção. No estudo aqui apresentado, aplicamos a
metodologia presente no estado da arte à produção nacional de etanol
combustível e estimamos diferentes curvas de Hubbert Para cenários
bastante otimistas. Nossas evidências mostraram que a produção
de etanol no país chegará a um pico de produção, na melhor das
hipóteses, em2056 com um taxa de produção anual girando em torno
de 36 Mtep.

Palavras-chave: Modelo de Hubbert; Produção de Etanol; Sustentabilidade.
10.37885/200500289

1.

INTRODUÇÃO

De acordo com o Departamento de Energia
dos EUA, a teoria pico do petróleo afirma que a taxa
de produção mundial de petróleo atingirá uma taxa
máxima e depois entrará no declínio do terminal.
Este conceito baseia-se nas taxas de produção observada dos poços de petróleo individual e na taxa
de produção combinada de um campo ou poços de
petróleo relacionados. Isso não quer dizer que o
mundo está ficando sem petróleo, mas sinaliza o fim
do petróleo abundante e barato de que dependem
todas as nações industriais (SPELLMAN, 2016). A
teoria do pico de petróleo, também conhecida como
a teoria do pico de Hubbert, diz respeito à taxa de
longo prazo de extração e depleção de petróleo convencional bem como outros combustíveis fósseis.
A ideia de uma “Teoria do Pico Petróleo” surgiu
de um artigo de 1956 publicado por Marion King
Hubbert. Em 1943, ele ingressou na Shell Oil Company, trabalhando na Shell Research Lab em Houston. Mesmo antes de se juntar à Shell, ele teve um
interesse crescente nos limites finitos para a produção nacional e mundial de petróleo. Ele examinou
os dados por muitos anos antes de publicar seu trabalho em 1956, no qual ele propunha que qualquer
recurso finito como petróleo, gás natural, carvão ou
urânio, segue uma curva em forma de sino em sua
história de produção. Em algum ponto, atinge um
pico e começa a diminuir.
A figura 1 mostra a previsão de Hubbert para o pico
de produção de petróleo nos EUA usando duas estimativas. Uma de 150 bilhões de barris e outra de
200 bilhões de barris. Usando seu modelo, ele conseguiu prevê o pico de petróleo para o ano de 1970
o que deu muita a sua análise que acabou sendo
chamada de “teoria do pico de petróleo”. Mesmo
com tamanha precisão, as taxas de produção de
petróleo nos estados unidos tiveram altas por duas
vezes seguidas graças às descobertas de reservas
em aguas ultra profundas e em bacias do norte de
Dakota (TOWLER, 2014). Este fato evidenciou uma
falha conceitual profunda na abordagem de Hubbert.
De fato, Hubbert, ao propor seu modelo matemático,
assumiu que a mudança tecnológica é constante
ao longo do tempo e, portanto, as reservas de petróleo no tempo são exatamente as mesmas no
tempo
. Contrariando essa hipótese, o que se
seguiu foi um enorme avanço tecnológico no campo
da exploração de óleo o que levou a descobertas
de novos campos petrolíferos e assim, a expansão
das reservas globais em bilhões de novos barris de
petróleo, assim, deslocando as curvas para além
no tempo.

Figura 1 – Gráfico de previsão original de Hubbert para
o pico de produção americana.

Fonte: Hubbert, 1956.

As abordagens modernas consideram, no entanto,
prováveis reservas adicionais a fim de obter uma estimativa mais segura nas previsões (um dos motivos
do porque Hubbert não foram capaz de prever o pico
da produção mundial no ano 200 foi à incapacidade
de seu modelo incorporar avanços tecnológicos que
por sua vez permitiram que novos campos pudessem ser explorados).

2.MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados utilizados nesse trabalho foram compilados do Ministério de minas e energia (MME),
Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis
(ANP). O período compreendido entre 1970 e 2016.
Como o objetivo é estimar os picos de produção em
uma base comum, optou-se por converter os valores
dos dados de m³ para Tep (Tonelada equivalente de
petróleo).
Tabela 1 – Dados da produção nacional de etanol (anidro
e hidratado) em unidades de Tep.

Fonte: Autores
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O fator de conversão está contido nas planihas mencionadas. Isto se mostra útil, pois nos dá a dimensão
do quanto de petróleo equivalente seria deixado de
ser explorado através do uso intensivo do biocombustível. Os dados usados na modelagem encontram-se na tabela da figura 1.
O modelo de Hubbert aqui usado difere do modelo
original do artigo de 1956, mas basea-se na seguinte equação equivalente proposta por Szklo et.
al. (2007):

é a produção no tempo t,

plantio, por exemplo), a produção nacional de etanol
encontrará seu pico de produção no ano de 2036.
A produção de pico será de aproximandamente 20
Mtep. Conforme observado na tabela 2, após o pico
de produção, a taxa de queda será governada pelo
parâmetro . Observa-se o coeficiente de correlação
foi de 0,864.
Figura 2 – Gráfica de ajuste do modelo de Hubbert aos
dados da produção nacional de etanol no Brasil.

é a produção máxi-

ma,
é o ano no qual ocorre o pico de produção.
O parâmetro b é quem governa a forma da curva
de pico. O parâmetro b é um dos mais importantes
na estimativa e depende firmemente da estipulação
correta das reservas a serem adotadas na modelagem. Inicialmente estimamos o parâmetro de forma
(b) de forma conjunta à
e . Uma vez calculado,
usamos a seguinte equação que fornece as ultimas
reservas recuperáveis para a produção de etanol
(MAGGIO & CACCIOLA, 2012):

Fonte: Autores.

Tabela 2 – Tabela com os resultados da regressão não
linear e parâmetros estimados.

Uma vez estimado os parâmetros globais para os
dados presentes, fizemos extrapolações para quatro
cenários com reservais totais recuperáveis U1, U2,
U3, U4. Assim, cada novo parâmetro b podia ser
estimado uma vez que, usando o valor de
e
da primeira regressão, seus novos valores podiam
ser estimados de forma recursiva até o cenário 4. As
reservas usadas foram as seguintes: 1320¹, 1820,
2320 e 2820 Mtep.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

O gráfico da figura 2 mostra o ajuste do modelo

bem como a variável
para o primeiro cenário
geral. Como se pode notar, se as taxas de produção
se mantiverem no mesmo rítimo sem a incorporação
de novas reservas (pela ampliação de terras para o

Fonte: Autores.

A tabela 3 fornece os principais parâmetros dos modelos de Hubbert correspondentes a cada cenário
com prováveis reservas recuperáveis. Importante
observar que quanto maior o volume nas reservas
há um crescente deslocamento o pico de produção.
Percebe-se que com um incremento de 500 Mtep do
cenário 1 para o 2, o período do pico de produção

² Os parâmetros
¹ Estimada com base na primeira regressão que forneceu
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.

,

e U são respectivamente o ano para o qual

o pico de produção máxima ocorre, o pico de produção máxima e as
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se desloca 9 anos a frente (2045).
Do cenário 2 para o 3, temos um deslocamento em
de 6 anos (2051). E do cenário 3 para o 4 temos
uma deslocamento de 5 anos (2056). Nota-se que
com incremetos constante de 500 Mtep em U, os
deslocamentos nos tempos de pico de produção
ficam cada vez mais estreitos.
A figura 3 apresenta as curvas de Hubbert para os
quatro cenários estudados. As áreas abaixo das curvas são as reservas totais exploradas.
Tabela 3 – Parâmetros estimados para os diversos
cenários de reservas recuperáveis.

ção da área disponível para a expansão dos canavias bem como do avânço da teconologia no setor
sucroalcooleiro. É claro que muito das áreas degradadas pelo uso extensivo e pouco produtivo da
pecuária no país, pode ser incorporada ao setor e
assim deslocar ainda mais a curva de Hubbert da
produção de etanol. No entanto, há uma questão
importante que tem de ser levada em consideração
ao se propor uma metodologia para converter terras
produtivas em reservas de óleo equivalente uma
vez que a má gestão do uso da terra pode exauzir
a capacidade produtiva dos solos usados nos canavias e assim, a produção de longo prazo pode ficar
comprometida a longo prazo. Uma metodologia que
tente atribuir a essas reservas características mais
reais deve condirerar variáveis de degradação do
solo e/ou ambientais de longo prazo.

4.CONCLUSÃO
Fonte: Autores.

Figura 3 – Gráfico de ajustes dos modelos de Hubbert
para os quatro cenários estudados.

Fonte: Autores.

Cabe aqui mencionar que, diferente da abordagem
que tem sido feita do método de Hubbert à aplicação
sobre dados de combustíveis fósseis, os resultados
apresentados neste estudo devem ser vistos com
cautela uma vez que o combustível ao qual o modelo
está sendo empregado é renovável. Ou seja, não
podemos supor que um dia, de fato, haverá um pico
de produção para o qual não haverá mais reservas a
serem descobertas. Uma abordagem nesta mesma
direção tem sido empregada pelos chamdos modelos de Multiplos ciclos de Hubbert.
Essa questão pode ser vista, por exemplo, em fun-

Com a crescente pressão ambiental sobre os
setores de fornecimento e comercio baseados em
energia fóssil, os chamados biocombustíveis vem
desempenhando um importante papel na atenuação
desta problemática. O Brasil especialmente detém
posição de prestígio no campo da produção de etanol a partir da cana de açúcar. Desde 1975 o país
tem apresentado relevante crescimento da produção
o que tem deslocado a curva de aprendizado do
setor que por sua vez oferece o produto a preços
muito mais competitivos no mercado de transportes
frente à gasolina. Ainda sim, interferências externas
pressionam o etanol combustível no mercado forçando os produtores a modificarem as estruturas de
produção deste bem energético.
Neste trabalho, aplicamos o chamado modelo de
Hubbert à produção nacional de etanol e derivamos
os possíveis picos de produção bem como seus períodos de ocorrência. Mostramos que a ampliação
do volume de reservas tende a deslocar, ainda que
de forma atenuada, o período de produção. Uma
conclusão importante desses resultados mostra que,
ou melhoram-se as práticas produtivas por hectare,
ou expandem-se as terras disponíveis para o avanço
dos canaviais no país para que a indústria do álcool
no Brasil consiga deslocar sua curva de produção e
enfrentar as grandes demandas do mercado interno e externo que virão. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento das chamadas tecnologia
de conversão de etanol de 3º geração podem ser
o marco que de fato traga novos mercado para o
setor. O fato predominante é que, como qualquer
combustível, a produção de etanol deve enfrentar os
seus trade-Offs da maneira mais otimizada possível.
Somente assim o mercado terá desenvolvimento
pleno e sustentável ao longo do tempo.
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