
Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
274 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

RESUMOS COM RESULTADOS ................................................................................................. 275 

ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS) .......................................................................................... 284 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
275 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS COM RESULTADOS 
 

LEAN HEALTHCARE: PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO CONCEITO DE PRODUÇÃO ENXUTA EM UM 
AMBIENTE HOSPITALAR ................................................................................................................... 276 

A IMPORTÂNCIA DO MARKETING EM SUPERMERCADOS: ESTUDO DE CASO SOBRE A ELABORAÇÃO 
DO MERCHANDISING E LAYOUT EM UM SUPERMERCADO DO OESTE PAULISTA ........................... 277 

ANÁLISE MERCADOLÓGICA DO SEGMENTO PET: ESTUDO DE CASO UTILIZANDO APRENDIZADO DE 
MÁQUINA ......................................................................................................................................... 278 

METODOLOGIA DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA A GESTÃO DE MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DE UM LABORATÓRIO INDUSTRIAL ..................................................................... 279 

MODELO DE CONTROLE DE CUSTOS AUXILIADO POR APRENDIZADO DE MÁQUINA: APLICAÇÃO EM 
UM RESTAURANTE ........................................................................................................................... 280 

OTIMIZAÇÃO DO MARKETING DIGITAL: ESTUDO DE CASO DA PRESENÇA DE UMA EMPRESA DE 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NO AGRONEGÓCIO ......................................................................... 281 

PROPOSTA DE MELHORIA DE LAYOUT COM A INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA 5S ........................... 282 

RECONHECIMENTO DE PADRÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO UTILIZANDO APRENDIZADO DE 
MÁQUINA ......................................................................................................................................... 283 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
276 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Engenharias  

Engenharia de Produção    
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VINICIUS AGUIAR DE CAMPOS  

RAFAEL MEDEIROS HESPANHOL  
 

A área de saúde vem passando por crescente expansão no Brasil e no mundo, o que impacta o 
serviço oferecido, tanto no aspecto qualidade como no financeiro. Os serviços prestados 
atualmente são, na grande maioria, ineficientes, ou seja, não atendem as expectativas dos 
pacientes e geram um custo maior do que o necessário para a sua realização. Uma forma de 
eliminar os problemas citados é a implantar a filosofia de produção criada pela Toyota no Japão. 
Hospitais normalmente têm procedimentos ou fluxos de processos adotados incorretamente, 
como por exemplo, alocação incorreta de colaboradores, arranjo físico inadequado, falta de 
planejamento de demanda de atendimento, falta de controle de processos e insumos, entre 
outros. Considerando essa dificuldade, foi proposta a aplicação dos conceitos Lean Healthcare, 
considerando a hipótese de que essa aplicação possa tornar os procedimentos e fluxos de 
processos citados anteriormente mais eficientes, com maior agilidade e qualidade. O objetivo do 
trabalho foi identificar um setor ineficiente de um hospital e melhorá-lo por meio da aplicação do 
conceito de Lean Healthcare, verificando os fluxos de processos para a identificação dos 
desperdícios classificados pelo Sistema de Produção Enxuta e propondo planos de ação para os 
problemas identificados. A abordagem adotada no presente trabalho foi a quantitativa e o 
procedimento metodológico foi o Lean Healthcare, que é o conceito Lean vindo do Sistema Toyota 
de Produção aplicado em um ambiente hospitalar. Também foi utilizada como suporte para o 
procedimento metodológico a pesquisa exploratória. A técnica de observação foi utilizada com o 
intuito de levantar informações por meio do acompanhamento das atividades, para uma análise 
detalhada sobre os fenômenos a serem estudados. Espera-se que após a realização do estudo, o 
hospital possa aplicar as contramedidas levantadas como oportunidades de melhorias dos 
processos. A intenção é identificar e realizar o mapeamento do fluxo de valor do local, para poder 
determinar o que realmente agrega valor aos "clientes" e o que pode ser melhorado com a 
redução dos desperdícios.  O melhor meio de chegar aos resultados esperados é atuando em cima 
dos sete desperdícios presentes nos processos, sendo eles: tempo de espera, transporte, 
movimentação, estoque, processamento em excesso, processamento inapropriado e defeitos. A 
eliminação e/ou diminuição dos desperdícios do Lean Manufacturing, além de melhorar os lucros, 
contribuem para um grande impacto no nível de satisfação dos pacientes, que acabam tendo um 
atendimento no tempo certo e com a qualidade garantida. Conclui-se que o presente trabalho 
expõe que o conceito do Sistema Toyota de Produção criado no Japão, pode ser replicado de 
forma eficiente em um ambiente hospitalar do Oeste Paulista, por meio do Lean Healthcare. Dessa 
forma, o trabalho de conclusão de curso que tem cunho científico, também é capaz de gerar um 
impacto positivo na sociedade.          
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A IMPORTÂNCIA DO MARKETING EM SUPERMERCADOS: ESTUDO DE CASO SOBRE A ELABORAÇÃO 
DO MERCHANDISING E LAYOUT EM UM SUPERMERCADO DO OESTE PAULISTA  

 
THALLES HENRIQUE SOARES ARAUJO  

RAFAEL MEDEIROS HESPANHOL  
 

Com as constantes mudanças no perfil de consumo de seus potenciais clientes, é fundamental que 
os supermercadistas entendam a mente do consumidor para poder satisfazer suas necessidades e 
desejos, e assim, conquistar a sua fidelidade. No segmento supermercadista, são tomadas ações 
que vão desde a escolha de localização até a venda dos produtos, de modo a suprir as exigências 
dos consumidores. Para que isto ocorra, a definição de estratégias de marketing como o 
merchandising deve ser elaborada baseada no estudo do comportamento do consumidor, 
atingindo-o de maneira consciente e inconsciente. O presente trabalho teve como objetivo propor 
alterações no layout interno e externo de uma loja de supermercado, situada no interior do Oeste 
Paulista, pertencente a uma rede varejista, aplicando juntamente as técnicas de merchandising, 
com a finalidade de otimizar o uso do espaço de forma a melhorar o relacionamento com o cliente 
e conquistar novos clientes provenientes da satisfação proporcionada pela mudança.  Foi realizado 
um estudo coletando dados sobre o layout e tipos de técnicas de merchandising usadas 
atualmente na loja, e por fim foi realizada uma análise dos dados com intuito de propor a 
estratégia mais adequada. A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa e a quantitativa, utilizando 
como método de investigação o procedimento de estudo de caso. Para a coleta de dados foram 
utilizadas a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e observação.  Com os resultados, 
deseja-se que o novo layout facilite a movimentação de mercadorias, funcionários e clientes e 
principalmente fazer com que o cliente passe mais tempo na loja, sempre de forma agradável e 
que, assim, ele acabe comprando mais, trazendo dessa forma maior rentabilidade para o 
supermercado.  Com o desenvolvimento deste trabalho, está sendo identificado o melhor tipo de 
layout aplicável a loja, juntamente com as técnicas de merchandising, considerando a utilização 
eficiente de seu espaço, de modo que não interfira no relacionamento com seus clientes atuais e 
almejando conquistar novos clientes e proporcionar uma melhoria no fluxo de movimentação do 
supermercado.  Espera-se que este trabalho sirva para mostrar a importância do tema e que 
auxilie o supermercado em estudo na adequação do seu layout.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
278 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Engenharias  

Engenharia de Produção    
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GABRIELA OLIVEIRA FONSECA  

RAFAEL MEDEIROS HESPANHOL  
 

O mercado pet tem crescido muito nos últimos anos, principalmente pelo fato dos donos de 
animais domésticos terem relacionamento mais estrito com os mesmos. O aumento da 
afetividade entre o animal e o dono ocasionou aumento da lucratividade e expansão do setor, 
fazendo as empresa abastecedoras do setor, também adequarem seus atendimentos. A micro 
empresa em estudo está inserida na indústria pet brasileira e está no ramo desde 2005, 
oferecendo, em um único lugar, atendimento veterinário, internação, medicamentos, acessórios, 
ração, banho e tosa e a venda de pequenos animais, como hamsters e pássaros. O objetivo do 
trabalho é identificar os padrões nas vendas de um pet shop, utilizando informações de vendas 
dos documentos retirados do programa de gerenciamento das atividades, visando agregar valor às 
estratégias de compra e venda dos produtos. A coleta dos dados de vendas - de 2016 até meados 
de 2017 - do pet shop foi realizada pela documentação expedida pelo programa SimplesVet, em 
utilização para controle das funções da loja. Os dados de vendas foram estratificados e 
trabalhados com o framework LibOPF, que utiliza uma técnica de Aprendizado de Máquina 
denominada Optimum-Path Forest (Floresta de Caminhos Ótimos), conhecida como OPF. As 
planilhas recebidas pelo pet shop precisaram ser tratadas para seleção das informações 
necessárias ao estudo. A aplicação do ferramental forneceu subsídios para a empresa se 
direcionar melhor na compra de produtos e investimento de recursos para manutenção dos 
clientes. O próximo passo é definir os produtos que mais oferecerem retorno financeiro ao 
estabelecimento e gerenciar esse tipo de atividade com maior rapidez e exatidão. Buscou-se 
analisar as ocorrências das vendas, com sua frequência, categoria de produto e tipo de cliente 
para elencar os produtos e serviços que nunca deverão faltar, por representarem produtos vitais 
que, possivelmente, fazem o cliente eleger a empresa como melhor fornecedora. O trabalho 
buscou entendimento do comportamento deste tipo de mercado para justificar o tipo de consumo 
dos donos dos animais de estimação das unidades domiciliares e o que buscam para os seus 
dependentes. Assim, além de a empresa conseguir diferenciar seus produtos mais vendidos dos 
menos vendidos com a aplicação do OPF nos dados de vendas, consegue entender o 
funcionamento da área em que atua, alcançar novos clientes e os manterem fidelizados.         
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METODOLOGIA DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA A GESTÃO DE MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DE UM LABORATÓRIO INDUSTRIAL  

 
FRANCIVAN ANTONIO BISPO  

RAFAEL MEDEIROS HESPANHOL  
 

A utilização de métodos para a gestão de sistemas de produção ou qualquer área de apoio é 
comum dentro de uma empresa. A manutenção de bens e equipamentos é uma área de apoio que 
tem como função a disponibilidade dos equipamentos e a manutenção da qualidade dos mesmos. 
Por outro lado, existem outras áreas que dão apoio a produção dentro de uma fábrica, e uma 
dessas áreas é o laboratório industrial, que tem como função a disponibilidade de resultados do 
processo. Para o laboratório obter resultados, é necessário que todos os equipamentos estejam 
disponíveis e em bom funcionamento. Para tanto, é necessário o apoio da área de manutenção, 
fato que desperta o interesse em elaborar o presente trabalho com o propósito de utilizar um tipo 
de manutenção proativa por meio do MASP (Metodologia de Análise e Solução de Problemas) 
aproveitando a mão de obra de um laboratório industrial.  O trabalho teve o objetivo de analisar 
como o método MASP pode contribuir para a manutenção de equipamentos de laboratório 
industrial, com os objetivos específicos de: verificar a relação entre a manutenção geral aplicada 
em diversos seguimentos de processos e a manutenção sobreposta em um ambiente de 
laboratório industrial; montar bancos de dados para problemas já ocorridos e solucionados para 
melhor entendimento numa próxima ocorrência; propor melhoria nos tempos de manutenção, 
reduzindo os temos de parada para manutenção de equipamentos; e padronizar os 
procedimentos de manutenção, determinando as atividades específicas e os responsáveis.  A 
pesquisa adotou a abordagem qualitativa, tratando-s de uma pesquisa de natureza aplicada, feita 
de forma indutiva focando no processo de interpretação dos dados coletados e seus significados 
para tomadas de decisões. As ferramentas de registros e anotações que auxiliam na 
implementação do MASP foram fontes de coletas de dados para a elaboração de possibilidades 
para a execução de planos de ações. Outro ponto importante para o presente trabalho é o 
levantamento bibliográfico, que deve contribuir para o aprofundamento na compreensão dos 
elementos envolvidos  A aplicação do método MASP padroniza uma forma organizada de 
tratamento de dados e causas de problemas, e dessa forma, eleva a possibilidade de 
levantamento de ações para a determinação de uma decisão eficaz para tal problema.  Nota-se 
uma necessidade muito intensa de treinamento adequado para os colaboradores envolvidos nas 
funções relacionadas ao setor, para que os mesmos consigam resolver os problemas encontrados 
nas atividades, diminuindo as as manutenções externas e especializadas. Percebeu-se uma 
maneira de envolver os colaboradores da área de um laboratório industrial com os problemas de 
manutenção dos equipamentos utilizados no setor, podendo ter a capacidade de resolver os 
problemas encontrados nessas atividades. Com os resultados parciais, espera-se que a utilização 
de tempo dos colaboradores seja melhor aproveitada e que diminuam as manutenções externas e 
especializadas.          
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MODELO DE CONTROLE DE CUSTOS AUXILIADO POR APRENDIZADO DE MÁQUINA: APLICAÇÃO EM 
UM RESTAURANTE  

 
YURI JOSÉ SANCHES  

RAFAEL MEDEIROS HESPANHOL  
 

A Pesquisa Operacional é uma das grandes áreas da Engenharia de Produção. Sua principal 
aplicabilidade é no desenvolvimento de métodos científicos que estudam sistemas complexos a 
fim de prever e determinar ações a serem tomadas estrategicamente. O estudo buscará tornar 
conhecidos os dias do mês de maior entrada de pedidos, fazendo relação com o período do mês e 
os tipos de pratos pedidos. Esse levantamento pode possibilitar que a empresa adote certa 
estratégia que maximize sua economia nos períodos tanto de baixa quanto de alta 
demanda.  Apresenta-se como objetivo geral, a elaboração de um modelo, auxiliado por um 
sistema de inteligência artificial, que faça o controle dos custos da qualidade em um restaurante. 
Em conjunto com o objetivo central, como objetivos específicos, estão: testar a aplicação do 
Optimum-Path Forest (OPF) para reconhecer padrões nos pedidos, dentro de cada mês analisado; 
analisar o índice de desperdício da unidade em relação aos pedidos, identificando a origem do 
desperdício; elaborar plano de ação (5W2H), com sugestões de correções, prevenções e melhorias 
na origem dos desperdícios. Utilizar-se-á de abordagem quantitativa, por ser viável a medição do 
que se tenta explorar, trazendo consigo as medições expressas por meio numérico. Estarão 
presentes a pesquisa documental e a bibliográfica. Os dados a ser coletados são dos sete primeiros 
meses do ano de 2017 e serão analisados através do LibOPF. O presente trabalho está 
identificando uma possibilidade de inovação do uso do método Floresta de Caminhos Ótimos, pois 
não existem estudos científicos, até então, da utilização do OPF voltados para a qualidade em 
restaurantes, sendo assim, inovador também para o setor alimentício e buscando reduzir os 
preços que o consumidor paga. Em decorrência do aumento de consumidores nos restaurantes, 
lanchonetes, food trucks e bares e, dos dados de entrada de pedidos do restaurante, questiona-se: 
quanto custa obter controle de qualidade dos produtos e serviços ofertados por um restaurante 
de gastronomia japonesa, utilizando como base os padrões de vendas. Espera-se que os padrões 
identificados pelo OPF tornem possível a elaboração de um planejamento de recursos necessários, 
prevenção de demanda, para que se reduza custos e aumente a lucratividade.         
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OTIMIZAÇÃO DO MARKETING DIGITAL: ESTUDO DE CASO DA PRESENÇA DE UMA EMPRESA DE 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NO AGRONEGÓCIO  

 
LEONARDO ISHIKAWA SOUZA  

RAFAEL MEDEIROS HESPANHOL  
 

Com o avanço da tecnologia e a interação cada vez mais participativa do público, o ambiente do 
agronegócio passou a necessitar de uma abordagem diferente para alcançar seus clientes. Dessa 
forma gerou-se a demanda por utilizar o marketing digital para conquistar novos clientes. O 
presente trabalho tem como objetivo aumentar o impacto e a presença online de uma empresa de 
representação comercial no agronegócio, que se localiza no interior do estado de São Paulo e que 
estende suas operações por meio da internet em todo o território nacional. A pesquisa utilizou 
abordagem qualitativa e quantitativa, optando-se pelo estudo de caso. Permitiu-se assim a 
aplicação de ferramentas no objeto de estudo a fim de realizar melhorias. Já na coleta de dados, 
utilizou o levantamento bibliográfico para servir como embasamento teórico, juntamente com 
pesquisa documental e observação, que serviram para a coleta de dados e realização das 
melhorias. Com os resultados parciais, pode-se destacar o aumento do fluxo de clientes, redução 
do índice de rejeição da pagina, melhor posicionamento dentro das ferramentas de busca e maior 
presença dentro das mídias sociais, além de aumento no número de novos clientes mensais. A 
aplicação dessas formas de coleta de dados permitiu a coleta de informações suficientes para 
compreender o potencial inicial da empresa, quanto ao alcance do seu marketing digital, 
permitindo dessa forma, iniciar ações com o auxilio de técnicas de Search Engine Optimization, 
utilização do teste A/B e gerenciamento de publicidade pelo Google Adwords. O conjunto dessas 
ações possibilitou um novo panorama quanto ao alcance dos clientes e a efetividade do marketing 
digital da empresa. Conclui-se que existe a necessidade de desenvolver melhor as ações de 
marketing digital, mesmo que sele seja uma nova forma de realizar o marketing e sua operação 
seja diferente do marketing tradicional, pois, com a utilização correta dessas ferramentas é 
possível alcançar ganhos significativos, dessa forma, tem-se ganho tanto para as empresas quanto 
para a sociedade.         
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PROPOSTA DE MELHORIA DE LAYOUT COM A INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA 5S  
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RAFAEL MEDEIROS HESPANHOL  

 
Com a intensa competitividade global, pequenas empresas têm necessidade de desenvolver cada 
vez mais vantagem competitiva em relação a empresas de grande porte, ao mesmo tempo que o 
mercado tende a exigir das empresas produtos com alta qualidade, velocidade na entrega e baixo 
custo. Para a sobrevivência nesse mercado, é necessário obter o equilíbrio entre esses três pontos. 
Reconheceu-se, na empresa investigada, o problema principal da empresa como sendo a falta de 
capacidade na eliminação dos desperdícios. Um dos estudos que pode contribuir neste caso é a 
melhoria do layout, que possibilitou a redução de movimentos desnecessários, fluxos de materiais 
mais suaves e a otimização do espaço. Em vista disso, foi abordado o programa 5S como uma 
ferramenta de eliminação dos desperdícios, vinculada à melhoria do layout, visto que seus 
esforços são empregados com o mesmo foco. O presente trabalho tem o objetivo de elaborar uma 
proposta de melhoria no layout com a integração do programa 5S, com a finalidade de eliminar os 
desperdícios e aumentar a competitividade em uma empresa de pequeno porte no setor 
eletrônico, localizada no interior do estado de São Paulo. A pesquisa adotou a abordagem 
qualitativa, aplicando o estudo de caso, que permite a sugestão de melhoria no layout para a 
empresa. Desta forma, as fontes de coletas de dados para a elaboração da pesquisa foram a 
observação dos eventos relevantes para o presente trabalho e o levantamento bibliográfico, que 
possibilitaram o aprofundamento na compreensão dos elementos envolvidos neste trabalho. Em 
relação ao planejamento do layout, foi utilizada a metodologia Systematic Layout Planning (SLP). O 
resultado apresentou uma proposta de layout com as considerações sobre seiri, seiton e seiso dos 
5S's, por meio da utilização da metodologia SLP. No que se refere à forma de apresentação do 
layout proposto, o presente trabalho utilizou AutoCAD 2015 para o projeto em 2D e SketchUp 
2017 para o projeto em 3D, com o intuito de oferecer a melhor compreensão aos leitores e 
facilitar a demonstração da integração do programa 5S. Acredita-se que o layout proposto pode 
contribuir para a redução dos desperdícios, em razão de este satisfazer alguns tópicos do ISO 
9001:2008 cujo um dos benefícios consiste na redução dos desperdícios. Consequentemente, esta 
redução dos desperdícios traz o aumento da produtividade e competitividade no mercado em que 
a empresa está inserida. Esta análise proporcionou um resultado positivo para o presente 
trabalho, pois possibilitou descobrir como a integração de conceitos do 5S ao layout de um projeto 
de fábrica pode auxiliar na eliminação de desperdícios de uma empresa. Para futuros trabalhos, 
sugere-se a medição do ganho financeiro da empresa, redução do tempo de movimentação dos 
colaboradores e materiais envolvidos, análise sobre aumento da produtividade em todos os 
setores produtivos e possível redução dos desperdícios, após a implantação do projeto de layout 
construído neste trabalho.         
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RECONHECIMENTO DE PADRÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO UTILIZANDO APRENDIZADO DE 
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ARTHUR SEGATTI VIEIRA  

RAFAEL MEDEIROS HESPANHOL  
 

A população em geral é afetada financeiramente pelos acidentes de trabalho. A segurança do 
trabalhador está ganhando uma importância significativa nas empresas, pois o custo de aplicar um 
sistema da segurança acaba sendo menos oneroso que custear multas e benefícios ao trabalhador 
acidentado. A identificação de padrões direcionados à segurança do trabalho se torna uma 
ferramenta que oferece recursos de tomada de decisões, verificando regiões ou municípios e 
visualizando o perfil de colaboradores de uma dada região do país. Assim, essa padronização 
transforma-se em um excelente recurso para obter melhores contratações para uma organização, 
resultando em melhores equipes de trabalho. Por meio desses perfis é possível elaborar planos de 
treinamentos e disponibilizar para a equipe equipamentos de segurança voltados para os tipos de 
acidentes com maior ocorrência na região do trabalho. O objetivo desse trabalho é identificar 
padrões nos dados da Previdência Social voltados aos acidentes de trabalho ocorridos nos estados 
brasileiros, considerando seus números de ocorrências, seus tipos e os locais afetados, por meio 
da utilização de ferramentas da Inteligência Artificial, visando fornecer subsídio nos planejamentos 
de projetos direcionados à área em questão. As planilhas foram compiladas graças aos registros de 
abertura do comunicado de acidente de trabalho (CAT) pelas empresas, sendo esses registrados 
no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para a análise, utilizou-se a Inteligência Artificial para 
proporcionar tomadas de decisões em projetos e processos industriais a minimizar os acidentes de 
trabalho no Brasil. Os resultados alcançados foram as coletas de dados dos acidentes de trabalho 
por pesquisa documental, em seguida, esses dados foram realocados em planilhas do Excel por 
gênero e estados do país. Sendo assim, foi elaborada uma planilha com os dados de acidente de 
trabalho para cada estado do Brasil.  O trabalho não analisou as características especificas da 
ciência da computação e nem entrou em detalhes sobre o tema segurança do trabalho, mas 
buscou explorar as respostas dadas pela ferramenta usando dados de acidentes de trabalho.  A 
utilização do método de OPF oferece uma resposta mais precisa e rápida para tomadas de 
decisões. Atualmente as organizações necessitam de agilidade e confiabilidade nos planejamentos 
estratégicos, podendo assim ganhar competitividade entre os concorrentes. Devido as essas 
necessidades organizacionais, a utilização da metodologia OPF é um recurso eficaz de tomadas de 
decisões voltadas a segurança do trabalhador, minimizar os custos empresarias e custos da 
previdência.          
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AMANDA LETÍCIA REMONDINI  

BRUNA DE OLIVEIRA MARCONDES  
GLEICE KELLI DE ALCÂNTARA ANASTÁCIO  

PEDRO PAULO LIBERATO GOMES  
ANDREIA DE MENEZES OLIVO  

 
       O presente artigo aborda como tema de estudo a engenharia da qualidade, que é a área da 
Engenharia de Produção destinada ao planejamento, projeto e controle de sistemas de gestão da 
qualidade baseados no gerenciamento por processos, na abordagem de fatos para a tomada de 
decisão e na utilização das ferramentas da qualidade. Nesta área, o foco do artigo está 
direcionado à aplicação das ferramentas da qualidade em uma das linhas de produção de uma 
indústria de refrigerantes. O objetivo do estudo é mensurar as perdas geradas no processo de 
fabricação e propor meios para controlar a sua incidência, a fim de reduzir custos e aumentar a 
produtividade. A metodologia foi baseada em uma abordagem qualitativa e quantitativa, na 
aplicação do estudo de caso, e na pesquisa bibliográfica e informações fornecidas pela empresa 
como base de dados. Como resultados, as ferramentas da qualidade evidenciaram que o problema 
de baixo nível de líquido é o mais representativo e que suas principais causas se referem à 
inadequação da temperatura de envase e da posição do dispositivo nivelador de líquido, para as 
quais foram elaborados planos de ação que visam gerar melhorias no processo produtivo. 
Palavras-chave: refugo; reprocesso; controle da qualidade; ferramentas da qualidade; aumento da 
produtividade.  
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ISABELLA DE OLIVEIRA DIAS  

FERNANDO SALEM DE OLIVEIRA  
ANDREIA DE MENEZES OLIVO  

 
       Sobreviver e prosperar com o crescimento da economia é o grande desafio encontrado pelas 
empresas, principalmente pelas de pequeno porte. Com grande necessidade de reorganização e 
padronização essas empresas buscam novas formas de trabalho na produção, como inovações 
para atender a demanda e a exigência de consumidores. O presente trabalho tem como objetivo 
propor a uma empresa de pequeno porte atuante no seguimento de alimentos e que tem como 
produção a paçoca um projeto de processo utilizando os métodos de tempo e movimento e a 
busca pela padronização das operações de preparo bem como a otimização da produção. A 
metodologia adotada é de abordagem quanti-qualitativa, tendo como procedimento 
metodológico o estudo de caso. E os resultados obtidos pela pesquisa demonstraram que a 
aplicação de tempos e movimentos auxiliou em dimensionar melhor as etapas produtivas e definir 
a padronização das operações. Palavras-chave: Projeto, processo, melhorias, oportunidade, 
gestão. 
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APLICAÇÃO DO CONTROLE DA QUALIDADE NO SETOR DE HORTIFRÚTI DE UM SUPERMERCADO 
VISANDO A REDUÇÃO DE PERDAS  

 
BEATRIZ MARTINS PEREIRA  

GRACIELE PRISCILA DE OLIVEIRA BRAVIN  
ANDREIA DE MENEZES OLIVO  

 
       O presente trabalho tem como finalidade aplicar as ferramentas da qualidade no setor de 
hortifrúti de uma rede de supermercado varejista, a fim de reduzir as perdas e minimizar custos. 
Foi realizado um levantamento das perdas do setor, aplicando as ferramentas da qualidade para 
diagnóstico da origem do problema e tomada de decisão, e por fim realizou-se uma análise dos 
dados com o intuito de propor a metodologia adequada para a solução do problema. A pesquisa 
foi de natureza quali-quantitativa com caráter exploratório tendo como método de investigação o 
estudo de caso. A pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e observação foram utilizadas como 
instrumentos da coleta de dados. Os resultados obtidos nos mostraram que os fatores que 
provocam ou auxiliam o aumento das quebras são o excesso de umidade relativa do ar, 
transporte, manuseio incorreto ou excessivo e acondicionamento não adequado. Palavras-chave: 
Controle. Ciclo PDCA. Qualidade. Ferramentas da Qualidade. Minimização de custos  
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APLICAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE NA BUSCA DE MINIMIZAR PARADAS NÃO 
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MATEUS SERIBELI NETO  

JOÃO FRANCISCO SARAIVA PUGLISI  
PORFIRIO HENRIQUE DE SÁ FILHO  

GABRIEL TOLEDO CARDOSO  
ANDREIA DE MENEZES OLIVO  

 
       A satisfação do cliente é crucial para sobrevivência de uma organização, logo deve-se 
conquistar qualidade no produto e no processo produtivo. Para tal é preciso de planejamento para 
encontrar as causas que geram efeitos negativos relacionados a qualidade e funcionamento dos 
equipamentos. Logo, as ferramentas da qualidade são essenciais para alcançar este controle e 
obter a meta da organização. O presente trabalho tem como objetivo identificar o principal 
problema de paradas não programadas da máquina envasadora TBA/8 que opera em uma 
empresa de laticínio, e apurar suas causas por meio das ferramentas da qualidade. A metodologia 
é do tipo exploratória, descritiva e analítica e possui abordagem quantitativa-qualitativa ao 
mensurar os problemas ocorridos no processo de funcionamento dos equipamentos. Os 
resultados foram tratados com o uso de software de planilhas eletrônicas de dados utilizando 
modelos e técnicas estatísticas que identificaram e possibilitaram a investigação do problema e 
consequentes sugestões de melhoria. 
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ANDRÉ LUÍS KAZUO KANADA  

GABRIELA FERNANDEZ ZANOTTO  
JOÃO ANTONIO VECHI GASQUES  

LEILA MARA OLIVEIRA CRUZ  
ANDREIA DE MENEZES OLIVO  

 
       Devido à competitividade no mercado atual é notável a necessidade de empresas garantirem a 
qualidade dos seus produtos e processos produtivos a fim de atender as necessidades dos clientes. 
Este estudo de caso tem por objetivo utilizar as ferramentas da qualidade para identificar as 
causas de um baixo nível de extração do caldo da cana-de-açúcar no processo de moagem em 
uma usina de açúcar e álcool, para auxiliar na melhoria do processo. A metodologia utilizada neste 
trabalho consiste na abordagem qualitativa, que foi realizada por meio de uma coleta de dados na 
empresa em estudo. Com a pesquisa foi possível descrever a aplicação de algumas ferramentas da 
qualidade sob a perspectiva do setor de moagem da usina para sugerir possíveis formas de 
amenizar ou eliminar causas do problema estudado, de acordo com análise de resultados obtidos. 
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LARISSA BRITO SANTOS DE AGUIAR  

LETICIA BATOQUI MUNHOZ  
LETÍCIA CRISTINA RIZZO  

LILLIAN FARIA GNANN  
ANDREIA DE MENEZES OLIVO  

 
       Resumo Diante do cenário industrial atual com forte crescimento econômico, globalização, e 
os avanços tecnológicos, os consumidores passaram a ser cada vez mais exigentes e criteriosos. 
Um dos fatores mais importantes para alcançar um diferencial competitivo é a qualidade. O 
presente artigo tem por objetivo realizar uma análise e aplicação das ferramentas da qualidade 
em relação aos parâmetros físico químicos do farelo de soja moído de uma indústria processadora 
de sementes. Verificou-se que a qualidade do produto em estudo está relacionada à conformidade 
com os valores das especificações do farelo de soja, quanto à umidade, proteína e óleo. A 
metodologia adotada foi de caráter exploratório, descritivo e analítico, além de uma abordagem 
quantitativa-qualitativa ao mensurar os problemas e interpretar os resultados obtidos por meio de 
modelos estatísticos. Os resultados são apresentados através de gráficos, onde concluiu-se que a 
umidade do farelo analisado é o fator crítico que merece atenção dos gestores. 
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GESTÃO DE PROJETOS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA NORMA ISO 21500  
 

TIAGO APARECIDO DOS SANTOS  
CAROLINE ANDRESSA DA SILVA FÁVARI  

TASSIANE AYUMI NISHIMURA  
RAFAEL MEDEIROS HESPANHOL  

 
       O gerenciamento e direção de projetos não é uma tarefa simples para uma organização, haja 
vista a grande quantidade de mudanças nas questões técnicas e econômicas. A Norma ISO 21500 
trata desse assunto, porém, como é um documento com menos de 10 anos, ainda surgem diversas 
dúvidas sobre suas aplicações. Por conta disso, o presente artigo é uma revisão de literatura que 
teve como objetivo descrever a Norma ISO 21500 para o gerenciamento de projetos. Para isso, os 
termos "certificação", "normas", "gerenciamento estratégico" e "gerenciamento de projetos" 
foram pesquisados diferentes bases de dados para busca de artigos originais, artigos técnicos, 
livros e trabalhos acadêmicos de graduação e pós-graduação em diferentes idiomas. Concluiu-se 
que a Norma ISO 21500 é um documento de suma importância para o gerenciamento de projetos, 
pois explica os métodos que devem ser aplicados e, consequentemente, potencializa o 
desenvolvimento da organização. 
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FLÁVIO ALBERTO OLIVA  

 
       O cenário de trabalho empírico dos pequenos produtores rurais brasileiros, em nada foge à 
realidade das empresas e dos empreendedores em nosso país em todas as outras áreas. As 
tomadas de decisão, ações extremamente importantes e necessárias no dia a dia dos negócios da 
grande maioria dos pequenos produtores e produtores familiares, são feitas sem base de 
conhecimento ou metodologias e recursos aplicáveis. Isso torna estes empreendimentos 
vulneráveis às muitas e frequentes variáveis. O quê plantar, o quanto plantar, seus custos e 
lucratividade, são algumas das questões que margeiam a mente dos produtores. A informação, 
base da tomada de decisão, é precária ou quase nula. Para realizar este trabalho, foi feito um 
levantamento bibliográfico e a criação de um problema hipotético envolvendo um pequeno 
produtor rural de olerícolas, a partir do qual, foi estruturado um modelo matemático usando 
conhecimentos de Pesquisa Operacional (PO), modelagem em Solver no Microsoft Excel com 
método Simplex e conceitos de negócios. Assim, duas simulações foram geradas a partir do 
modelo estabelecido, uma de alcance de ponto de equilíbrio e outra de maximização de recursos 
para obtenção da maior lucratividade. O modelo formatado com o objetivo de resolver o 
problema hipotético aqui relatado, proporcionou, de maneira simples e rápida gerar as simulações 
supracitadas, facilitando sobremaneira e fornecendo alternativas para a tomada de decisão do 
grupo aqui estudado. Outrossim, foi verificado que há a possibilidade de utilizar ferramentas e 
metodologias aplicáveis como suporte a esse público carente de forma simples, barata e rápida. 
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ARTHUR PEREIRA DOS SANTOS  

ELSON MENDONÇA FELICI  
 

       O aumento da competitividade do mercado ocasionou na maior exigência dos consumidores, 
que visam uma melhor qualidade do produto vinculado à responsabilidade ambiental das 
empresas. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi propor estratégias para melhoria do 
processo produtivo com base nos princípios de Produção Mais Limpa, visando a minimização dos 
impactos ambientais gerados em uma empresa de fabricação de lajes. Utilizou-se o método 
qualitativo para análise das informações coletadas, observando diretamente o comportamento no 
processo das atividades e dos resíduos e impactos ambientais gerados. Realizou-se um diagnóstico 
que auxiliou na elaboração de propostas de melhoria em diversas áreas e processos da empresa. 
As propostas visaram otimizar o processo produtivo, preservando o meio ambiente e recursos 
naturais. Ao final do processo, concluiu-se que existe a ampla necessidade de uma gestão 
ambiental eficaz e efetiva na empresa estudada, considerando que ela ainda apresenta um déficit 
relacionado à preocupação ambiental. 

 


