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Projeto de Pesquisa 
 

Estratégia operacionais na cadeia produtiva, de suprimentos e de serviços 
 
Líder da pesquisa: Prof. Dr. Hamilton Pozo, Ph.D. 
 
Descrição:  
A estratégia de operações na cadeia produtiva, de suprimentos e nos serviços, determinada pelo 
modelo organizacional moderno, adotado pela empresa, é fundamental para as empresas 
competitiva, principalmente, no atual mercado globalizado. Estudos envolvendo empresas de 
grande porte mostram que aquelas que adotam modelos fundamentados em técnicas e operação 
enxuta (fluxo sincronizado de materiais) aliado à estratégias inovadoras têm conseguido altos 
níveis de competitividade. Isto tem sido refletido por meio de pesquisas que evidenciam uma forte 
inter-relação entre competitividade da empresa, as técnicas de operação enxuta e os indicadores 
de desempenho operacional. Ou seja, as empresas que exibem altos níveis para aqueles indicadores 
de desempenho que são alavancados pela adoção de técnicas de operação enxuta possuem alto 
grau de competitividade. As empresas, na busca por competitividade direcionam-se cada vez mais 
para uma estrutura de negócios pautada em posturas diferenciadas em relação ao cliente, 
fornecedor, colaborador e suas interações na gestão dos sistemas operacionais e da cadeia de 
suprimentos envolvendo, também, os serviços. A estrutura gestora capaz de alinhar estratégias de 
marketing, produção fornecimento de forma ágil e flexível a fim de responder às respostas 
dinâmica do mercado. Trata-se de um projeto multidisciplinar envolvendo os cursos de Logística, 
Gestão Empresarial, Gestão Portuária, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para 
Internet. Assim, tem-se como objetivo neste projeto de pesquisa promover a investigação de 
métodos e técnicas para o gerenciamento de sistemas envolvendo a operação de bens e serviços, 
bem como o gerenciamento da cadeia de suprimentos para a obtenção de sistemas produtivos de 
elevada eficiência e eficácia. Para as finalidades desta pesquisa, os sistemas operacionais são 
considerados em seu sentido mais abrangente, envolvendo toda a estrutura organizacional 
referente ao planejamento e controle da produção, ao desenvolvimento, gestão e formação de 
recursos humanos, à logística e gestão da cadeia de suprimentos, aliada aos provedores de serviços 
e ao gerenciamento da informação, mediante a identificação de problemas e busca de 
oportunidades de melhorias com a aplicação de métodos científicos condizentes aos estudos 
elaborados. 
 
Integrantes do grupo de pesquisa.  
Professores Doutores:  
Hamilton Pozo (hprbrazil@hotmail.com); 
Gerson Prando (gerson.prando@fatec.sp.gov.br); 
André Luiz Vizine Pereira (avizine@gmail.com);  
Mauricio Conceição Mario (cmario@unisanta.br);  
Professores Mestres:  
Thames Richard Silva (thamessilva@hotmail.com);  
Henrique Cesar Nanni  (henrique.nanni01@fatec.sp.gov.br)  
Alvaro Camargo Prado (alprado@fei.edu.br)  
Alunos de Graduação:  
Rafael Martins dos Santos (santos.rafael@outlook.com.br); ADS, noturno 
Elmer David Guchilo (elmerguchilo@hotmail.com). 6° ciclo GE matutino 
Fabrício Costa Antoniasse (fabricio.antoniasse@hotmail.com)  2° ciclo ADS matutino 
Ana Julia Bravo Leite (anajuliabravoleite@gmail.com) 4º ciclo SI vespertino 
Mario Aparecido Rosa Gonçalves Mouro (mario.mouro@live.com) 3º ciclo ADS diurno/noturno 
Rafael Lagrange Menezes Neper Requejo (rafael_neper@hotmail.com) 2º ciclo ADS noturno 
Ian Dias Rocha (ian.d.rocha@gmail.com) 2º ciclo ADS noturno 
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QUALIFICAÇÃO DO PRINCIPAL PROBLEMA A SER ABORDADO 

A meta a ser atingida é prover conhecimentos voltados à evolução das operações na 
cadeia produtiva, de suprimentos e nos serviços, determinada pelo modelo organizacional 
moderno, adotado pelas empresas de bens e serviços, fundamentado em gestão estratégias e de 
desenvolvimento sustentável promovendo a competitividade dos negócios, em especial nas 
micro e pequenas empresas (MPEs) e, gerar métricas de apoio aos gestores.  

 
OBJETIVOS E METAS A SEREM ALCANÇADAS 
Objetivo geral: 
 Estabelecer bases estruturais, mais especificamente a dimensão de apoio para o 
desenvolvimento socio-econômico e sustentável nos negócios de bens e serviços envolvendo, 
principalmente, as MPEs no Estado de São Paulo com a aplicação de um modelo de gestão 
estratégica direcionado para a competitividade empresarial, fortalecendo as práticas empresariais 
e, focando no desenvolvimento sustentável.  
 
Objetivos específicos 

§ mensurar o comportamento estratégico das MPEs de bens e serviços no Estado de São 
Paulo; 

§ gerar indicadores para mensurar o grau de gestão estratégico das MPEs de bens e serviços 
no Estado de São Paulo; 

§ mensurar o relacionamento entre a capacidade estratégica de operação de bens e serviços 
nas MPEs no Estado de São Paulo; 

§ identificar a relação entre comportamento estratégico e ações de operações 
sustentáveis das MPEs no Estado de São Paulo; 

§ elaborar modelo de gestão estratégica focado no desenvolvimento operacional sustentável; 
§ prover maior discernimento aos atores envolvidos na gestão estratégica e no 

desenvolvimento sustentável desse ambiente; 
§  melhorar as condições de desenvolvimento socioeconômico de uma região com os atores 

da cadeia produtiva, de suprimentos e de serviços. 
 

Principais contribuições científicas ou tecnológicas da proposta 
• evidenciar a importância de uma estrutura empresarial para contextualizar a gestão 

estratégica para o desenvolvimento sustentável no âmbito da cadeia produtiva, de 
suprimentos e serviços; 

• apresentar elementos para a formação de centros de gestão de estratégico para o 
desenvolvimento sustentável no âmbito da cadeia produtiva, de suprimentos e serviços; 

• evidenciar os aspectos estruturais da cadeia produtiva, de suprimentos e serviços que 
favorecem a inovação, por exemplo: a hipótese de cadeias produtivas mais horizontais, ou 
seja, com mais “elos” ou categorias de empresas (com “granularidade”) que apresentam 
maior cooperação entre seus atores, com maior capacidade de inovação; 

• gerar atributos e elementos para análise da dimensão e da métrica para as estratégias 
aplicada no âmbito da cadeia produtiva, de suprimentos e serviços; 

• desenvolver softwares facilitadores para o processo de estruturação de planos operacionais 
no âmbito da cadeia produtiva, de suprimentos e serviços para as MPEs; 

• disseminar os resultados obtidos por meio de artigos em congressos e periódicos (6); 
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PROJETOS	DOS	PROFESSORES	
	
Hamilton	Pozo	(FATEC	RL)	

• Hospitalidade, competitividade e gestão estratégica: um estudo para o desenvolvimento 
sustentável local; 

Descrição: Este projeto de pesquisa aborda a análise de bases estruturais, mais especificamente a 
dimensão de apoio para o desenvolvimento sustentável dos sistemas de negócios em hospedagem 
e serviços, a análise dos atributos de hospitalidade, competitividade e da gestão estratégica para a 
adequação dos serviços para o desenvolvimento sustentável. O projeto envolve pesquisas de 
natureza quantitativa e qualitativa, envolvendo, também, estudos de casos. 

• Elaboração de indicadores de hospitalidade para as micro e pequenas empresas de serviço 
no Brasil 

Descrição: O objetivo deste projeto é propor um modelo de referência para a medição do 
desempenho das micro e pequenas empresas de serviços (MPEs) com base na prática de 
hospitalidade, de forma que se identifique os principais problemas limitantes à suas práticas, além 
de criar as bases para o estabelecimento de indicadores de benchmarking de hospitalidade que 
contribua para o aumento da competitividade das empresas de serviços, tanto local, regional e 
global. O projeto envolve pesquisas de natureza quantitativa e qualitativa, envolvendo estudos de 
casos. Os resultados esperados são: a criação de um modelo melhores práticas de hospitalidade, a 
elaboração de uma tabela de indicadores para as práticas de hospitalidade direcionada para as 
MPEs e a possível criação de um artefato (software) para aplicar o modelo nas MPEs. 

• Estratégia operacionais na cadeia produtiva, de suprimentos e de serviços (nosso projeto 
na Fatec RL) 

Descrição: A estratégia de operações na cadeia produtiva, de suprimentos e nos serviços, 
determinada pelo modelo organizacional moderno, adotado pela empresa, é fundamental para as 
empresas competitiva, principalmente, no atual mercado globalizado. Trata-se de um projeto 
multidisciplinar envolvendo os cursos de Logística, Gestão Empresarial, Gestão Portuária, Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet. Assim, tem-se como objetivo neste 
projeto de pesquisa promover a investigação de métodos e técnicas para o gerenciamento de 
sistemas envolvendo a operação de bens e serviços, bem como o gerenciamento da cadeia de 
suprimentos para a obtenção de sistemas produtivos de elevada eficiência e eficácia. Para as 
finalidades desta pesquisa, os sistemas operacionais são considerados em seu sentido mais 
abrangente, envolvendo toda a estrutura organizacional referente ao planejamento e controle da 
produção, ao desenvolvimento, gestão e formação de recursos humanos, à logística e gestão da 
cadeia de suprimentos, aliada aos provedores de serviços e ao gerenciamento da informação, 
mediante a identificação de problemas e busca de oportunidades de melhorias com a aplicação de 
métodos científicos condizentes aos estudos elaborados. 

Andre Luiz Vizine Pereira  (UNIFESP) 

• Desenvolvimento de Recomendação Inteligente para a Enjoei.com.br 
 
Descrição: O objetivo do projeto é o desenvolvimento de algoritmos de recomendação inteligente 
para a loja virtual da Enjoei.com.br. O entregável final do projeto é um protótipo funcional 
desenvolvido em uma linguagem de prototipação adequada a um desenvolvimento ágil pela 
empresa. Esse protótipo será testado, validado e recodificado pela empresa, devendo apresentar 
nível de performance quando do teste em uma base de dados com volume real.  
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• LABAM - Laboratório de Aprendizado de Máquinas 
 
Descrição: Estudar os algoritmos utilizados na área de aprendizado de máquina baseados em 
diferentes paradigmas realizando experimentos computacionais com base de dados públicas e/ou 
privadas visando a construção de modelos de aprendizado que podem ser utilizados no 
desenvolvimento de aplicações reais. LINHAS DE PESQUISA Mineração de dados não 
estruturados; Computação Natural; Agrupamento; Classificação/Regressão.  
 
Gerson Prando (FATEC	RL)	
	

• Governança Estratégica para Cidades Inteligentes baseada em Tecnologia da Informação 
 
Descrição: Levantamento de dados e análise de CASEs de Cidades que implementaram o conceito 
de Cidade Inteligente. Desenvolvimento de Metodologia para Implantação do conceito de Cidades 
Inteligentes. Linha de Pesquisa: Governança Tecnológica e Planejamento Estratégico  
Situação: Em andamento; Natureza: Estudo. 
Alunos envolvidos: Graduação (2).  

• Desenvolvimento de softwares livres, para uso específico em Prefeituras de Cidades 
Inteligentes  

 
Descrição: Estudo de Realidade aumentada, Sensores e Apps em celulares.  
Linha de Pesquisa: Software Livre, Realidade Aumentada e Sistemas para ambiente móvel  
Situação: Alunos envolvidos: Graduação (2).  

Mauricio	Conceição	Mario	(FATEC	RL	/	UNISANTA)	

• Desenvolvimento de Sistemas Especialistas aplicáveis a automação de processos 

Descrição: Utilização de ferramentas computacionais e de Inteligência Artificial para modelagem 
e desenvolvimento de Sistemas Especialistas aplicados a automação de processos da área 
tecnológica. 
 

• Estudos de métodos e modelos tecnológicos aplicados no auxílio a diagnósticos e sistemas 
funcionais de bioengenharia 

 
Descrição: Modelagem de sistemas aplicados a auxílio em diagnósticos e sistemas funcionais de 
bioengenharia  
 

• Análise de Imagens 
 
Descrição: Desenvolvimento de aplicações, utilizando técnicas de Inteligência Artificial e 
ferramentas computacionais para análise e caracterização de padrões de imagens digitalizadas,.  
 

• Estudos da utilização das Redes Neurais Artificiais Paraconsistentes na identificação de 
padrões em sinais biológicos 

 
Descrição: Estudo de padrões em sinais de origem biológica para caracterização e identificação 
de patologias. 
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Thames	Richard	Silva	(FATEC	RL)	
	

• Avaliação da Sustentabilidade para Sistemas de Transporte 
 

Descrição: Esta linha de pesquisa tem como objetivo principal estudar os diversos sistemas de 
transporte no contexto da sustentabilidade. Durante muito tempo se acreditou que a 
sustentabilidade estaria diretamente relacionada exclusivamente ao meio ambiente. Seguindo esse 
princípio as empresas desenvolveram projetos de preservação da flora e fauna e proteção de 
espécies ameaçadas de extinção, não representando o conceito mais amplo da sustentabilidade. Na 
concepção correta da sustentabilidade os setores econômico, social e ambiental são considerados 
de forma integrada. Como forma de avaliar a sustentabilidade é desenvolvido um procedimento 
para escolha de indicadores provenientes dos setores ambiental, social e econômico utilizando-se 
ferramentas para que o analista possa identificar de forma adequada os benefícios e prejuízos 
causados ao ambiente e a sociedade, bem como preservar os interesses da empresa ou do serviço 
prestado. Uma vez escolhido estes indicadores os dados são obtidos e convertidos em uma unidade 
funcional conforme o sistema em estudo.  
 

• Otimização das exportações e importações com enfoque na logística portuária 
 

Descrição: A logística portuária envolve operações portuárias, preparo de documentação 
específica, relacionamento com órgãos anuentes e regimes aduaneiros. Entre os diversos regimes 
aduaneiros especiais estão a admissão temporária, drawback, entreposto aduaneiro, depósito 
alfandegado certificado, recof, transito aduaneiro entre outros.  Estudos para melhorar as operações 
portuárias vendo sendo feitos levando-se em conta sua infraestrutura, seus equipamentos de 
movimentação, sua mão de obra especializada, seus softwares de controle de entrada e saída de 
carga, armazenamento e embarque. A pesquisa procura descrever os serviços realizados pelos 
portos e terminais com base em suas características propondo aos usuários procedimentos para 
escolha do melhor cenário de exportação ou importação.  
	
Henrique	Cezar	Nanni	(FATEC	RL)	
	

• Marketing de varejo: Um estudo sobre as estratégias utilizadas pelas lojas de varejo de 
vizinhança. 

Descrição: O projeto tem como objetivo identificar as diversas estratégias de marketing utilizadas 
por empresas varejistas que atuam em ambiente limitado a sua redondeza. Normalmente são 
pequenos empreendimentos varejista divididos em vários setores de negócios que estão sendo 
impactados pela situação socioeconômica do país. Busca-se analisar as principais ações de 
comunicação desenvolvidas nos diversos setores de varejo e classifica-las de acordo com a área 
de atuação. A pesquisa abordará as variáveis existentes e os motivos que levam o gestor a 
utilizarem. Ou seja, a premissa é identificar os diversos canais de comunicação utilizados pelo 
varejo de vizinhança e analisar quais proporcionam melhor resultado. A metodologia utilizada é 
de natureza qualitativa, pois abordará de forma geral as ferramentas de comunicação e suas 
definições. A pesquisa de campo proporcionará informações necessárias para análise e 
interpretação das variáveis existentes em cada setor. 

• Ações de Marketing voltadas ao varejo de vizinhança: Propostas de comunicação com 
base nos recursos e potencial de mercado. 

Descrição: O objetivo deste projeto é propor ações de marketing para maximizar a capacidade da 
empresa em comunicar-se com seu público alvo. Por se tratar de lojas de bairro, o mercado 
consumidor é próximo ao estabelecimento, propiciando informações e dados mais precisos para 
criar ações mais assertivas. Com base na pesquisa de campo sobre o setor é possível determinar as 
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melhores práticas de comunicação para cada empresa pesquisada. A intenção é identificar os 
problemas oriundos da empresa e as necessidades do mercado, seja ele, um “Lead, Suspect ou 
Prospect. Com base nas ações desenvolvidas é possível criar estratégias e propor sua 
implementação na empresa pesquisada. O projeto envolve pesquisa de natureza quantitativa e 
qualitativa, baseados no estudo de caso realizada em loja de varejo. Também é descritiva, pois 
baseia-se no registro e interpretação dos fatos, baseados no levantamento dos dados, por meio de 
questionários e entrevistas. 

Alvaro	Camargo	Prado	(FATEC	RL	/	FEI)	
	
Pesquisas	em:	

• Automação Industrial 
• Logística aplicada 

 
Alunos envolvidos: Graduação: (7).  

	
	
	
	
	

	
Santos,	20	outubro	de	2017	
	
	


