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1. APLICAÇÃO DO 5S NO COMÉRCIO VAREJISTA 
 
Bruno Lima; Carlos Felipe da Silva Nishi; Renan Moraes; Carlos Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO  
O presente artigo tem como objetivo apresentar a importância do Programa de Qualidade 5S, dentro 
de uma empresa varejista com finalidade a melhoria nas vendas e melhores condições de trabalho e 
manutenção da saúde de todos os trabalhadores da empresa, assim auxiliando na melhoria da 
produtividade da mesma. O programa é uma ferramenta de extrema importância, está sempre gerando 
mudanças, em busca de inovações tecnológicas, tudo para proporcionar um ambiente saudável para a 
realização de todos serviços que devem ser executados dentro o local de trabalho, contribuindo com o 
desenvolvimento da empresa e de todos trabalhadores que ali estão, e assim atingir metas e cada vez 
se tornar mais competitiva dentro do mercado. Contendo um estudo de caso, o artigo apresenta as 
definições do programa de qualidade na pratica, junto com as dificuldades da implantação que são 
encontradas durante os dias de trabalho, as vantagens que gera e os resultados da utilização do 5s. O 
artigo apresenta os 5 passos que são eles seiri, seiton, seisou, seiketsu, shitisuke, para a aplicação do 
programa de qualidade 5s em empresas, comércios varejistas e entre outros. Além disso, o artigo 
apresenta a diferença entre o levantamento de dados do administrativo e da produção, que são 
totalmente diferentes mais tem o mesmo objetivo que seria na melhoria da produtividade e bem estar 
dos colaboradores.  
 
Palavras-chave: qualidade; 5s; melhoria.  

 
 
2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO 
PRODUTIVA TOTAL (TPM) 
 
Ricardo Mendes Scorissa; Carlos Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO 
O cenário globalizado e cada vez mais competitivo entre as industrias gerou intensa busca de melhorias 
no processo produtivo. Neste sentido, destaca-se a Manutenção Produtiva Total (TPM), método que 
tem o objetivo de melhorar o desempenho e a produtividade dos equipamentos de uma fábrica. A 
implantação da TPM está organizada em uma estrutura de baseada em oito pilares (produtividade, 
qualidade, custos, atendimento ao cliente, segurança e moral), os quais devem ser desenvolvidos em 
equipe, para que não afete os rendimentos e ocasionem o que se convencionou chamar de as 6 
grandes perdas (perda por parada devido à quebra/falha, perda por mudança de linha e regulagens, 
perda por operação em vazio e pequenas paradas, perda por queda de velocidade, perda por defeitos 
gerados no processo de produção e perda no início da operação e por queda de rendimento. Portanto, 
no presente artigo, através de pesquisa bibliográfica, será mostrado uma visão geral sobre a TPM, 
apresentando conceitos, contexto histórico, seus pilares de implantação bem como sua importância 
para determinada indústria, concluindo-se que a sua importância é notada pela capacidade de um 
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melhor gerenciamento de manutenção, monitoramento do desgaste das peças e dos sinais da máquina, 
reduzindo assim paradas para manutenção e, consequentemente, gerando maior produtividade e 
disponibilidade de máquinas no processo produtivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: manutenção produtiva total; indústria; eficiência.  

 
 
3. ANÁLISE DE INVESTIMENTO DE UMA USINA DE BIOMASSA PARA GERAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
Kely Cristina da Silva; Carlos Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO  
Este artigo tem por finalidade realizar o levantamento bibliográfico das metodologias de análise de 
investimentos mais relevantes utilizados em projetos de engenharia para orientar investidores na 
tomada de decisão, com foco na definição de vantagens competitivas de mercado e controle dos riscos 
associados na construção de uma usina de cogeração de energia elétrica através da queima de 
biomassa derivada da indústria de celulose, levando em consideração a rentabilidade esperada. No 
atual cenário agroindustrial nacional as plantas de produção de celulose, que têm apresentado uma 
crescente evolução econômica devido a alta das exportações ao mercado externo, assim são grandes 
captadoras de investimento internacional. Afim de aumentar a lucratividade, as plantas de produção de 
celulose têm investido em usinas de cogeração de energia elétrica para auto sustentabilidade e venda 
da geração excedente para a rede de distribuição nacional. A obtenção de energia a partir da biomassa, 
baseia-se na conversão da matéria-prima em um produto intermediário que será utilizado em uma 
máquina motriz, essa máquina produzirá a energia mecânica que acionará o gerador de energia 
elétrica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: análise de investimentos; VPL; payback. 

 
 
4. ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA  
 
Camila Conceição Fagundes Siqueira; Carla Gabriela da Silva Leite 
 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo minimizar ou eliminar os riscos respiratórios que os colaboradores, de 
uma certa empresa estão expostos. Sendo assim, as empresas precisão elaborar um Plano de 
Proteção Respiratória (PPR) com a finalidade de controlar as situações nas quais oferecem riscos, 
tentando assim eliminar, reduzir e minimizar os possíveis danos, nos quais geram perdas e custos para 
a empresa. Basicamente existe duas famílias de riscos respiratórios, sendo eles os particulados 
(poeiras, nevoas fumos e partículas tóxicas) e os riscos químicos que são os gases e vapores. Existem 
normas nacionais, internacionais e internas das próprias empresas que são utilizadas como base para 
a implantação desse controle, esse requisito é obrigatório para garantir a segurança e a saúde no 
ambiente de trabalho. Dentro deste contexto é gerado um sistema de gestão na empresa, através de 
planilhas, procedimentos e relatórios que descrevem o ambiente de trabalho, para garantir o 
atendimento a todos os requisitos legais da empresa. Análise dos principais riscos respiratórios que 
cada função está sujeita, são comparados e avaliados de acordo com a Norma Regulamentadora 15 e 
da American Conference of Governmental Industrial Higynists (ACGIH), com intuito de realizar as 
medidas preventivas visando o bem-estar e saúde do colaborador.  
 
PALAVRAS-CHAVE: riscos; plano; proteção; respiratória; saúde; segurança.  
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5. CONCEITOS SOBRE PADRONIZAÇÃO E ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE 
PADRÕES OPERACIONAS EM UMA EMPRESA PRODUTORA DE VERGALHÕES 
CA-50 PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
Pedro Juliano Tarlau Paz; Carlos Augusto Serra da Costa, Carla Gabriela Leite.  
 
Resumo 
No atual mundo globalizado, as empresas buscam cada vez mais alcançar maior eficiência em seus 
resultados, otimização de seus processos e melhor qualidade de seus produtos e serviços, visando 
sempre maior agilidade e destreza na execução das atividades operacionais a fim de reduzir o tempo 
de correção em possíveis sinistros durante o processo, maximizar a produção, obter ganho de 
produtividade, evitar perdas longas de tempo e ociosidade dos equipamentos. Todos esses fatores 
afetam o desempenho produtivo da organização quando não se tem boa prática de padronização de 
atividades. A premissa deste trabalho é dar ênfase a importância e os conceitos básicos, bem como 
instruir pessoas quando se refere ao tema “padronização de processos” e aplicar métodos de análise 
e crítica sobre o nível de padrões operacionais de uma empresa em questão. O processo a ser 
estudado no presente trabalho é o de laminação a quente de uma companhia produtora de aços longos 
na forma de vergalhões para concreto armado de diversas bitolas, com aplicação para o ramo da 
construção civil. O referente trabalho se dispõe a realizar uma análise crítica, aplicar conceitos e sugerir 
possíveis melhorias para o sistema de padronização de atividades e processos da empresa que se 
refere. 
 
PALAVRAS-CHAVE: padronização; laminação; vergalhões. 
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SALA 2 – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/sgy-atbm-qhs 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Carla Leite e Winston Souza. 
 
 
6. ENERGIA FOTOVOLTAICA: Análise da Viabilidade Financeira 
 
Aldo Henrique Ribeiro Viana; Matheus Santos Ferreira; Wagner Rogério Pagliotto Junior; Carlos 
Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO 
Com a crescente preocupação com a preservação do meio ambiente e a busca pela diversificação da 
matriz energética, e levando-se em conta também, o aumento da demanda por energia, tanto nas 
indústrias, como nas residências domiciliares, acabaram impulsionando no Brasil e no mundo a geração 
de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a água dos rios, força dos ventos, materiais 
orgânicos, força das ondas, força das marés e a luz do sol. Diante disto a geração de energia solar 
fotovoltaica, destaca-se como uma tecnologia em grande alta no cenário mundial e no Brasil 
principalmente. Por meio deste artigo através da revisão bibliográfica, buscamos apresentar o que é a 
energia solar fotovoltaica, o princípio de utilização dela, considerando os equipamentos, materiais e 
métodos aplicados ao sistema fotovoltaico, assim como a eficiência a eles envolvida. Apesar da energia 
solar no Brasil ainda ter grandes desafios a encarar, tendo em vista que os incentivos governamentais 
são pequenos fazendo com que esta solução energética seja pouco acessível aos consumidores 
entende-se que será necessário para o futuro da nação, uma vez que o combustível fóssil, principal 
combustível hoje no país, pode ter seu fim em breve.  No final, busca-se ter uma visão ampliada da 
utilização da luz solar para a produção de energia elétrica através do sistema fotovoltaico, 
demonstraremos também, que no quesito financeiro e não menos importante no quesito ambiental, vale 
a pena a implementação deste sistema, e aplicaremos em situações específicas, como sua instalação 
em uma empresa de inspeção veicular em Três Lagoas que demanda certa quantidade de energia 
elétrica para realizar suas atividades de inspeções diárias. 
 
PALAVRAS-CHAVES: energia elétrica; sistema fotovoltaico; fontes renováveis. 

 
 
7. GESTÃO DE PROJETO: Importância das Ferramentas de Software Para 
Gestão de Projeto 
 
Misael Costa Juscelino; Bruno Motta da Silva 
 
RESUMO 
Com a alta competitividade das empresas e com a criação de inúmeros projetos a serem gerenciados. 
As organizações tendem a gerenciar e executar seus projetos de maneira eficaz. Permitindo que o 
prazo início e fim sejam alcançados, bem como o custo adequado e a qualidade do produto ou serviço. 
Desta forma, as empresas tendem estar em constantes mudanças em suas metodologias de trabalho 
para o gerenciamento dos projetos. As responsabilidades da gestão são dos gerentes de projeto, que 
por sua vez ficam sobre carregados, pois tem que administrar, planejar, gerenciar mudanças, tomar 
decisões sob o projeto e participar de reuniões com as partes interessadas do projeto. No mercado a 
várias ferramentas de software que são desenvolvidas para a gestão de projeto, que auxiliam os 
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gestores em suas rotinas diárias. As ferramentas de gestão permitem: planejar e ordenar atividades, 
bem como atribuir tempo e custo de maneira eficaz e flexível. E proporcionam ótimos recursos para o 
gerenciamento de projetos simples e complexos.  Este artigo tem o objetivo de apresentar a importância 
das ferramentas de software em empresas que não controlam suas tarefas empresariais e tornam-se 
capazes de compreender que as ferramentas de gestão de projeto é uma alternativa que as colocam 
um passo à frente nas tomadas de decisões. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão de projeto; ferramentas; softwares. 

 
 
8. GESTÃO SISTEMA INTEGRADO: Utilização de Ferramentas da Qualidade e 
Gestão Para Redução de Custo no Setor de Borracharia em Empresa de 
Transportes 
 
Rafael Dobre Bitanti; Carlos Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO  
O objetivo do estudo foi obter melhoria nas rotinas operacionais e administrativas do setor de 
borracharia em uma empresa de transporte, visando agilidade, segurança e redução de custo. Os 
principais instrumentos de coleta de dados na análise foram via observação direta in loco por falta de 
estudos específicos na área e com poucas teorias e hipóteses, sendo que as principais teorias têm 
como base a gestão da manutenção dentro da gestão de pneus de uma empresa de transporte, 
utilizados fichas de inspeções, relatórios, empregando sistema integrado de gestão empresarial, 
planilhas eletrônicas e análise de conteúdo. Foi entendido que os custos aplicados aos pneus fazem 
parte do maior custo para operação em uma empresa de transportes. Foram esclarecidos os tipos de 
manutenção, preditiva, preventiva e corretiva, sistema de manutenção de pneus, gestão da qualidade, 
ferramenta de melhoria continua. O estudo chegou à uma conclusão que mesmo que sua frota sofra 
variações, em quantidade, em estradas, rodagem mista ou rodoviária, aplicando ferramentas de uma 
gestão próxima e com análises de carcaça, o conhecimento para retirada dos pneus no momento certo 
e melhoria continua conseguimos alcançar o objetivo de redução de custos de borracharia e rodagem, 
alcançando uma marca de 71% de redução de custos totais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pneu; gestão de pneu; gestão de qualidade; PDCA; gestão de manutenção; 
borracharia. 

 
 
9. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUE: Uma Revisão Bibliográfica 
 
Fernanda Vignoli Rodrigues Guimarães; Carla Gabriela da Silva Leite 
 
RESUMO 
O desenvolvimento deste artigo oportuniza-se o conhecimento inicial do planejamento e controle de 
estoque, que se faz parte importante para as organizações. Foi desenvolvido pela busca de artigos e 
livros sobre o controle e planejamento de estoques. O estoque se faz como ferramenta tática para o 
sistema produtivo ou mesmo logístico. Esse pode ser considerado como a soma estratégica de 
matérias-primas, produtos semiacabados, componentes para fabricação e montagem, produtos 
acabados, material de escritório e outros suprimentos que têm o papel de apoiar o fluxo de atividades 
administrativas. O planejamento e seu controle devem ser geridos com uso de técnicas ou ferramentas 
para que não haja desperdícios financeiros, visto que a aquisição e manutenção de materiais 
influenciam em custos e espaço físico. Para que se evitem problemas é necessário mapear os possíveis 
riscos relacionados ao processo. Os sistemas de organização de estoque se apresentam de diferentes 
formas e já existem várias maneiras de realizar o controle e gestão destes. O uso de técnicas de 
controle e planejamento como a curva ABC favorecem cenários para uma boa gestão e 
desenvolvimento de bons negócios. Há breves discussões sobre o tema para que instigue ao leitor a 
buscar mais informações e poder desenvolver novos conhecimentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento; Controle; Estoque. 
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Google meet: https://meet.google.com/sjv-gmkg-wqx 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Carlos Augusto S. da Costa e Carlos Roberto 
Ferreira Junior. 
 
 
10. Implementação da filosofia de melhoria contínua através do programa 5S 
nos setores de uma fábrica de polpa de fruta no interior de São Paulo 
 
Larissa Paula da Silva; Michele Andiara dos Santos; Vinicius Garcia Vargas; Carla Gabriela da Silva 
Leite 
 
RESUMO  
O presente artigo tem como finalidade relatar a experiência da implementação do Programa 5S em 
uma fábrica e verificar como essa ferramenta pode favorecer empresas que desejam adotar a Gestão 
de Qualidade. Considerando as atuais condições competitivas para se manter no mercado, as 
empresas estão focando na qualidade de seus produtos/serviços, bem como na redução de custos. O 
Programa 5S é um conjunto de cinco sensos: senso de utilização, organização, limpeza, padronização 
e autodisciplina, e através dessa ferramenta de qualidade podemos adquirir uma melhoria considerável 
na organização do ambiente, de maneira a conduzir os funcionários a melhorarem suas atividades 
rotineiras, obtendo maior aproveitamento dos espaços físicos, mais limpeza, padronização de 
procedimentos, economia de tempo e esforços. Os resultados obtidos serão aqui expostos de forma a 
comprovar as vantagens da filosofia de melhoria contínua através da aplicação do 5S em uma fábrica 
de polpa de fruta em seu primeiro ano de funcionamento. Para obter-se os dados necessários para 
tomadas de decisão, o 5S conta com um check-list para avaliação dos setores da empresa, gerando 
pontuações mensais para os ambientes e responsáveis de áreas, estabelecendo uma pontuação 
mínima aceitável e ações corretivas, criando um gráfico que nos permite observar a organização do 
setor ao longo do ano. Percebeu-se que não é necessário investimento financeiros para se ter um 
ambiente de qualidade com funcionários participativos e engajados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: programa 5S; check list; padronização; melhoria continua. 

 
 
11. O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Os tipos de Sistemas Para o 
Controle de Ponto Voltados à Contabilização de Horas e Geração de Salários 
 
Karen de Paula Lima; Marcela Taynara Gonçalves Corrêa; Carla Gabriela da Silva Leite 
 
RESUMO 
A usabilidade do controle de ponto está interligada às condições de trabalho, além do controle interno 
de determinada empresa, voltada a qualidade de tempo e ganho do trabalhador. Logo, para garantir 
um processo seguro e adequado, há exigências governamentais de que empresas que possuem a 
partir de dez colaboradores, considera-se obrigatório possuir um controle de ponto para comprovações 
de registros e exportação de dados para geração de pagamento. Mediante essas exigências, houve o 
surgimento dos controles de ponto, sendo os mesmos abordados neste artigo. Esses controles tem por 
objetivo identificar os horários de entradas, refeições e saídas, além de, atrasos, faltas e geração de 
horas extras, atuando no cumprimento de políticas internas e supervisão de horas dos 
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funcionários.Com isto, será demonstrado os tipos de pontos existentes de uma forma hierárquica, logo, 
cronológica para enfatizar os pontos que de fato, foram adaptados com o decorrer dos anos, passando-
se de uma utilização manual para altamente tecnológica, como o ponto online. Portanto, com as 
exposições e definições dos tipos de pontos existentes, consideramos que, podemos auxiliar por meio 
deste trabalho na escolha e entendimento pessoal e profissional de leitores sobre o tipo de ponto 
adequado para determinado meio, levando em consideração a unidade de negócio, os meios de 
trabalhos disponíveis, quantidade de colaboradores e disponibilidade de sistemas, trabalhando de uma 
forma eficaz e segura, apresentando baixos custos para empresa como um todo, possibilitando a 
visualização de informações em forma de horas, e por fim, obtendo resultados satisfatórios, sem falhas 
e erros de cálculos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: controle de ponto; usabilidade; tempo; condições de trabalho; seguro. 

 
 
12. SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO PESADO PELO GÁS NATURAL EM MEIO A 
INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL 
 
Everton Saracho Leal; Marcelo Henrique dos Santos; Rodrigo Freitas da Paz; Carla Gabriela da Silva 
Leite 
 
Resumo 
A indústria de celulose apresenta grande demanda de energia, tanto térmica, elétrica quanto energética 
para obter o produto final, a celulose (fibra curta). Com a evolução da tecnologia do setor, sob os 
aspectos da gestão energética, o uso de combustíveis alternativos e empregado na produção de 
celulose vem se tornando frequente. Tal atividade e conhecida como co-processamento. Nos últimos 
anos com o intuito de diminuir o custo com combustíveis para queima em fornos de cal e aumentar o 
tempo de vida útil de seus isolantes térmicos (refratários). Empresas específicas que projetam fornos 
têm adotado a queima de gás natural substituindo óleo 1A derivado de petróleo. Os mesmos queimam 
gás natural o adequando ao perfil de cada forno, diminuindo o custo para produtores de celulose quanto 
ao combustível empregado (gás), pois o mesmo além de ser mais econômico, não tem custo com 
transporte. Uma vez que o poder calorífico do gás é o dobro do combustível consumido antes, 
reduzindo na metade seu consumo. Neste trabalho pretende se abordar o processo de fabricação de 
celulose enfatizando a nova técnica de queima do forno, técnica essa promissora que permite o 
desenvolvimento sustentável desta atividade. 
 
PALAVRAS-CHAVES: óleo pesado; gás natural; calcinação; celulose e papel. 

 
 
13. A UTILIZAÇÃO DE PLANILHAS ELETRÔNICAS NO PROCESSO DE GESTÃO 
DO CONHECIMENTO DE UMA INDÚSTRIA DO SETOR QUÍMICO NO MUNICÍPIO 
DE TRÊS LAGOAS (MS): Estudo de Caso 
 
Maria Luiza Malafaia Borri; Carlos Augusto Serra da Costa 
 
RESUMO  
Em uma indústria multinacional faz-se necessária a utilização de indicadores para que possam ser 
estabelecidos parâmetros de produção, processo e qualidade padronizados e direcionamento de 
recursos entre os diferentes sites da empresa. Esses indicadores precisam ser controlados diariamente 
em cada um desses sites para posterior reporte ao setor corporativo, porém, também funcionam como 
análise interna de performance e qualidade em diversos setores. Diante disso, o presente trabalho tem 
por objetivo identificar a porcentagem de interação e utilização de planilhas eletrônicas no controle, na 
geração de conhecimento e na tomada de decisão de um desses sites de uma indústria multinacional 
do setor químico localizada no município de Três Lagoas – MS. Para atingir esse objetivo, aplicou-se 
um questionário para verificar o nível interação com planilhas eletrônicas entre os diferentes cargos e 
setores da empresa, como o conhecimento  gerado através dessas planilhas eletrônicas impactam o 
dia a dia de trabalho dos diferentes dos entrevistados e a tomada de decisão por parte da liderança. 
Os principais resultados mostram que, todos os entrevistados utilizam ao menos uma planilha eletrônica 
no seu dia a dia de trabalho, sendo que, desses, a maioria utiliza essas planilhas de forma a gerar 
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conhecimento por meio de indicadores. Entre essa parcelados entrevistados tomam decisões através 
do conhecimento gerado através planilhas eletrônicas e área de maior impacto dessas decisões é a 
área de processos. Os resultados apontam que o uso de planilhas eletrônicas é essencial tanto para 
controle interno de performance quanto para geração de conhecimento, reporte ao corporativo e 
tomada de decisão. 
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