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RESUMO 

 

 

Um dos grandes desafios das organizações é alcançar os níveis máximos de satisfação dos seus 

clientes. Para tanto, ações vêm sendo desenvolvidas a partir das exigências de companhias 

globais nas quais seus processos internos são conhecidos por padrões de qualidade de alto nível, 

adquiridos com custos baixos e otimizando o tempo na prestação dos seus serviços ou 

elaboração dos seus produtos, visando desta forma se colocar em posições competitivas e 

alcançar a rentabilidade esperada. É assim que este trabalho visa desenvolver um framework 

para a gestão de eventos científicos por meio de um procedimento estruturado com base na 

implementação do método Lean Thinking (LT) ou Pensamento Enxuto. Desta forma, 

instituições ou comitês organizadores deste tipo de eventos terão a possibilidade de criar 

processos mais ágeis e eficientes, durante o planejamento e execução em cada uma das suas 

atividades. A metodologia de Pesquisa-ação foi adotada por um período de 24 meses, durante 

o planejamento, execução e controle do maior evento científico relacionado à área de 

Engenharia de Produção no Brasil. Diversos processos foram avaliados durante este período, 

principalmente aqueles relacionados aos congressos realizados em 2017 e 2018, e que, através 

dos  resultados obtidos após a implementação do framework proposto, colocam a metodologia 

LT como uma ferramenta potencial para a redução de desperdícios durante a gestão de eventos 

científicos e mostram as bases para uma melhoria continua durante o processo. 

 

 

Palavras-chave: Lean Thinking. Framework. Pensamento Enxuto. Melhoria Continua. Eventos 

Científicos. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Nowadays one of the greatest challenges of organizations is to reach the maximum levels of 

satisfaction of their clients. Therefore, actions have been developed based on the requirements 

of global companies in which their internal processes are known for high quality standards, 

acquired for low costs and optimizing the time during provision of their services or elaboration 

of their products, aiming competitive positions and achieve the expected profitability. Thus, 

this research aims to develop a framework for the management of scientific events through a 

structured procedure based on the implementation of Lean Thinking method. In this way, 

institutions and/or organizers will have the possibility to create more agile and efficient 

processes during the planning and execution of conferences or scientific meetings. The action-

research methodology was adopted for a period of 24 months during the planning, execution 

and control of the largest scientific event related to the area of Industrial Engineering in Brazil. 

Several processes and activities were evaluated during this period, mainly those related to the 

conferences held in 2017 and 2018, which, through the results obtained after the 

implementation of the framework set the LT methodology as a potential tool for the reduction 

of wastes during the management of scientific conferences and show the basis for a continuous 

improvement during the process. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 Dados do Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços mostram que a 

prestação de serviços é o setor da economia que atualmente gera mais empregos formais no 

Brasil (MDIC, 2017). Embora este setor tenha um forte impacto na economia do país, pesquisas 

relacionadas aos sistemas de gestão e produção de serviços são ainda limitadas se comparadas 

às desenvolvidas no setor industrial. Os eventos científicos, como parte das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento científico do setor de serviços conforme categorização da 

Comissão Nacional de Classificação [CONCLA] (IBGE, 2018), compõem uma área que carece 

de fundamentação literária quanto à necessidade de uma adequada gestão, que dê suporte às 

instituições de ensino e pesquisa, por meio de uma metodologia clara, para cumprir seus 

objetivos, apresentar e compartilhar resultados de projetos que contribuam com o 

desenvolvimento do país. 

 Por meio de uma análise bibliográfica, foi identificada uma lacuna quanto à necessidade 

de gerenciar espaços destinados à divulgação e discussão de produção técnica e científica de 

áreas específicas de conhecimento, por meio do intercâmbio de informação e experiências entre 

as comunidades acadêmicas e professionais. Desta forma, percebe-se que se faz necessária a 

proposta de um instrumento que auxilie as instituições que se propõem a realizar um evento 

científico. Portanto, com base na revisão da literatura, é criada uma proposta de um framework 

que envolve uma análise profunda da gestão da cadeia de suprimentos, a análise de riscos e a 

avaliação do impacto ambiental com base na aplicação de ferramentas Lean Thinking (LT) a 

fim de garantir a diminuição de desperdícios e acrescentar valor nos processos produtivos. 

 A avaliação da cadeia de suprimentos define dentro dos processos do planejamento e 

execução de eventos científicos o contexto que compreende a interrelação entre prestadores de 

serviços e consumidores por meio da troca de informações que vão desde a contratação dos 

primeiros fornecedores até o usuário final, com base no gerenciamento de processos, recursos 

e desempenho de serviços. Desta forma, o gerenciamento eficaz e eficiente dessa estrutura e as 

relações entre stakeholders que ocorrem na cadeia, define a gestão da cadeia de suprimentos. 

De forma específica, para a criação da estrutura da cadeia de suprimentos para a gestão 

de eventos científicos, foram considerados os fatores apresentados por Giannaki (2011), que 

abrangem as fases de coordenação e integração de processos, bem como a avaliação de 

desempenho e melhoria da interface dos clientes, considerando o alcance e magnitude do 

evento. 
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O gerenciamento de riscos nos processos produtivos por sua vez, associam-se à 

necessidade de melhorar as diversas operações que fazem parte da produção de eventos, 

permitindo desta forma, a redução de falhas e suas consequências. Sua importância no 

gerenciamento de eventos científicos, demanda uma base eficaz de avaliação e 

acompanhamento de situações inesperadas por meio da identificação de riscos, suas causas 

potenciais e a forma como estes riscos podem ser minimizados ou evitados. 

Durante a gestão de eventos científicos, esta fase é um processo decisório, complexo, 

interativo e dinâmico que considera valores estatísticos resultantes da expectativa que se tem 

sobre a incerteza de riscos acontecerem, a probabilidade estimada de ocorrência, severidade e 

impacto ou consequências resultantes (CORRÊA, 2014). Desta forma, tanto resultados 

positivos (oportunidades) quanto negativos (ameaças), contribuirão a criar a base para uma 

análise de respostas a situações que possam afetar os objetivos do evento e estabelecer 

consequentemente um plano de tomada de decisões levando em conta a complexidade do 

sistema, considerando que, quanto mais complexo é o sistema, mais difíceis serão as decisões 

a serem tomadas por parte dos organizadores.  

O processo de gestão de eventos científicos proposto nesta pesquisa, inclui de igual 

forma a aplicação de um modelo sustentável que, de forma geral, envolve aspectos relacionados 

a responsabilidades sociais, benefícios econômicos e ambientais.  

A fim de integrar cada uma das três etapas mencionadas anteriormente, foi utilizado 

como sistema de gestão o Lean Thinking (LT) ou pensamento enxuto, metodologia com foco 

no aumento da produtividade e criação de valor por meio da redução ou eliminação de 

desperdícios e tempos de resposta, melhorando consequentemente a qualidade e flexibilidade 

nos processos produtivos.  

Para finalizar, com os resultados obtidos nesta dissertação, os organizadores deste tipo 

de eventos terão uma melhor condição para gerenciar seus projetos por meio de um plano 

estruturado que visa a otimização de recursos e o cumprimento de objetivos. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com base em dados disponíveis no indicador bibliométrico SCimago, o pesquisador 

Marcelo Hermes-Leme da Universidade de Brasília afirma que a produção científica no Brasil 

aumentou consideravelmente nos últimos vinte anos. Atualmente o país coloca-se na 13º 

posição do ranking em relação à quantidade de publicações (FOLHA, 2017), e no 23º lugar no 



16 
 

ranking de qualidade científica, sendo o primeiro na América Latina (NATURE INDEX, 2015). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Comissão Nacional de 

Classificação (CONCLA), indica que as atividades referentes a pesquisa e desenvolvimento 

científico fazem parte da categoria de atividades profissionais, científicas e técnicas (IBGE, 

2017), portanto, suas variações influenciam de forma direta o segmento relacionado ao setor de 

serviços na economia do país (MDIC, 2017). 

Tanto a produção científica quanto os meios para sua divulgação e compartilhamento 

são de grande importância para o progresso da ciência e, consequentemente, o desenvolvimento 

do país. Portanto, os eventos científicos, ao serem considerados como um dos principais meios 

de comunicação entre cientistas (WRITTER; SOUZA, 2007), podem representar uma boa 

oportunidade para potencializar uma área de saber no cenário nacional ou internacional por 

meio do intercâmbio de conhecimentos e experiências e, consequentemente, a criação ou 

fortalecimento de redes de comunicação ou grupos de pesquisa. 

Desta forma, uma adequada gestão durante a realização de eventos científicos é 

indispensável; no entanto, após uma revisão da literatura, não foram encontradas pesquisas 

relacionadas à gestão deste tipo de evento de forma sistemática. Esta ausência de informação 

conduz a processos sem fundamento nos quais os organizadores são forçados a planejar seus 

eventos científicos quase sempre a partir do zero. Portanto, faz-se necessária a criação de um 

framework para a gestão adequada da organização de eventos científicos, que apresente uma 

estrutura com base no Lean Thinking (LT) a fim de incrementar a eficiência nos seus processos, 

eliminando desperdícios e implementando novos processos de forma ágil e flexível, e que 

resultem na redução dos custos de organização dos eventos, em maior produtividade 

(considerando os resultados que os eventos apresentam), na rapidez nas respostas às demandas 

dos eventos e na melhora na qualidade do próprio evento e de suas atividades, corroborando 

com o que afirma Arbós (2002): O LT permite que empresas ofereçam produtos ou serviços, 

com o menor custo, altos níveis de produtividade, velocidade de entrega, níveis mínimos de 

estoque e ótima qualidade. 

 

1.1.1 Questão de pesquisa 

Pesquisas em geral, são desenvolvidas para responder diversas questões, 

independentemente dos resultados a serem obtidos; portanto, uma questão de pesquisa ideal 

estabelece o que o pesquisador quer saber, não o que o pesquisador pode fazer. Quando o que 

o pesquisador quer saber está especificado na pergunta, os contextos de segundo plano são 
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claros e contribuem para uma introdução mais focada (MAYO; ASANO; BARBIC, 2013). 

Desta forma, apresenta-se a questão de pesquisa propostas neste trabalho: 

Q: Como desenvolver um framework para a gestão de eventos científicos que permita às 

instituições organizadoras melhorar seus processos produtivos por meio da metodologia Lean 

Thinking (LT)? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos de uma pesquisa são a afirmação ativa da forma como o estudo responderá 

às questões de pesquisa (FARRUGIA et al., 2009). Os objetivos especificam as medidas a 

serem consideradas durante a pesquisa, sendo importantes por não apenas ajudarem na 

orientação e planejamento do estudo, mas também desempenham um papel importante na 

definição do tamanho da amostra e determinam o poder do estudo (HANSON, 2006). 

Desta forma, os objetivos da presente pesquisa são definidos na sequência. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um framework para a gestão de eventos científicos, que seja baseado nos 

princípios do LT, a fim de criar processos produtivos mais eficientes, de baixo custo e valor 

agregado com foco na redução ou eliminação de desperdícios gerados durante o planejamento 

e execução deste tipo de eventos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1) Realizar uma revisão de literatura sobre as pesquisas referentes ao uso do LT e à produção 

de eventos científicos; 

2) Identificar as etapas que estão envolvidas na gestão de eventos científicos; 

3) Aplicar os conceitos de LT identificados ao esboço de framework proposto, descrevendo e 

identificando os tipos de desperdícios e falhas a serem reduzidos ou eliminados com esses 

conceitos, criando um novo framework; 

4) Aplicar esse novo framework nas etapas de gestão (principalmente no planejamento e na 

produção) de um evento científico relacionado à Engenharia de Produção realizado no 

Brasil, desenvolvendo uma análise comparativa entre os congressos executados em 2017 e 

2018 a fim de verificar as melhorias resultantes da aplicação do LT na gestão do evento. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A criação de um ambiente confortável para a troca de conhecimento científico, é o 

grande desafio para as instituições ou profissionais responsáveis pela organização de eventos 

científicos. Para Rivera et al. (2018), esta organização demanda procedimentos complexos a 

serem considerados de forma específica a fim de garantir o sucesso de um congresso. Assim, 

uma adequada gestão desses procedimentos durante as etapas de organização de um evento 

científico é importante para viabilizar aos cientistas, profissionais, estudantes e público afim, 

um meio apropriado que contribua ao fortalecimento de determinados campos de saber.  

Para isso, a proposta de um framework com base nos princípios do Lean Thinking (LT) 

contribui em primeiro lugar, a fortalecer os princípios teóricos enquanto à gestão de processos 

na produção de serviços aplicando ferramentas amplamente utilizadas em campos da 

engenharia. Na prática, os resultados obtidos desta pesquisa auxiliarão por meio do instrumento 

proposto, a resolver a falta de planejamento para a gestão dos processos necessários para a 

produção eficiente de eventos científicos, a partir da identificação de necessidades de 

implementação, aplicação da estrutura proposta e avaliação de resultados. 

Partindo-se de um dos maiores eventos científicos realizados no Brasil, este trabalho 

pretende evidenciar as iniciativas necessárias para a gestão de eventos com o uso de técnicas 

geralmente utilizadas no setor industrial, promovendo assim a adoção de princípios Lean no 

setor de serviços, mais especificamente naqueles relacionados à produção de eventos 

científicos. De igual forma, esta pesquisa fornecerá novas abordagens relacionadas à aplicação 

da metodologia LT na gestão de eventos científicos durante todo o processo de implementação, 

destacando a flexibilidade da ferramenta para se adequar às demandas no planejamento e 

realização do projeto. 

Por meio da adaptação das técnicas utilizadas para a redução dos desperdícios 

identificados pela utilização do Lean Production aos processos da gestão de eventos científicos, 

será possível identificar com mais facilidade os problemas que afetam o adequado fluxo durante 

cada processo e as soluções pertinentes para consertar a falha. Desta forma, a necessidade de 

aplicar o LT nos processos operacionais para a produção de eventos científicos é evidente, sem 

esquecer que este tipo de eventos constitui-se num sistema complexo, e que a aplicação deste 

tipo de metodologia não é apenas para um setor específico durante a realização do projeto. É 

importante atingir todos os núcleos envolvidos, tanto os operacionais como os estratégicos, para 

obter resultados com desperdícios zero ao finalizar os processos. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho enfatiza a importância de uma adequada gestão ao planejar e executar 

eventos científicos aplicando diversos métodos e técnicas que contribuem à redução de 

desperdícios e criam valor nos processos produtivos conforme mencionado na introdução e 

objetivos do trabalho. 

O capítulo 2 apresenta conteúdo bibliográfico considerado como base a fim de verificar 

o estado da arte dos elementos que integram a proposta do framework, portanto, são 

consideradas as pesquisas relacionadas à gestão da cadeia de suprimentos no setor de serviços, 

a importância do impacto ambiental na produção de eventos, e a aplicação de técnicas e 

ferramentas utilizadas amplamente nas engenharias, como o uso do FMEA para a avaliação de 

riscos e da metodologia Lean Thinking (LT) para a gestão adequada de eliminação de 

desperdícios, criação de valor nas atividades a serem desenvolvidas e seu impacto na cultura 

organizacional.  

Posteriormente, o capítulo 3 resume por meio do delineamento da pesquisa, a 

metodologia considerada para a elaboração da forma geral do framework que, conforme 

mostrado no capítulo 4, define a estrutura e os componentes base para a criação da proposta 

final do framework. Tanto a proposta, quanto sua aplicação, são apresentadas no capítulo 5 que 

mostra as principais atividades técnicas, operacionais e logísticas pertencentes aos processos de 

planejamento e execução de uma das principais conferências realizadas no Brasil, referente à 

produção científica na área da Engenharia de Produção; considerando desta forma, as mais 

diversas áreas e atividades que envolvem a gestão de eventos científicos, e que, podem servir 

como base, para o gerenciamento de eventos similares. 

 Finalmente, no capítulo 6 são discutidos os resultados e observações obtidos durante a 

implementação da filosofia LT no framework proposto, permitindo assim, que conceitos 

geralmente utilizados em processos industriais, sejam considerados como importantes 

ferramentas de gestão na produção de serviços, e consequentemente no gerenciamento de 

eventos científicos.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão bibliográfica permitirá uma maior facilidade para internalizar e incorporar 

conceitos e práticas para uma gestão mais efetiva das informações a serem avaliadas e, 

particularmente para este estudo, auxilia nas compreensões teóricas que apoiam a aplicação da 

metodologia LT na gestão de eventos científicos. 

Desta forma, é feita uma revisão da literatura referente à produção de serviços de forma 

geral enquanto às gestões da cadeia de suprimentos, gerenciamento de riscos e impacto 

ambiental; áreas que posteriormente são consideradas de forma específica com base no cenário 

atual da organização de eventos científicos.  

Finalmente, consideram-se os princípios básicos da filosófica LT como sistema de 

gestão focado na criação de valor por meio da redução de desperdícios, e o consequente 

processo de mudanças que impactam diretamente à cultura organizacional dentro do conceito 

Lean. 

 

2.1 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 

 

A produção de serviços vem sendo um elemento muito importante na economia 

mundial, Giannakis (2011), menciona que este setor sempre foi a força motriz do crescimento 

econômico de todos os países desenvolvidos. Nos Estados Unidos por exemplo, o setor de 

serviços continua crescendo e está tornando-se em um dos principais setores da economia do 

país (CNN MONEY, 2012). Já no Brasil, a produção de serviços vem demostrando nos últimos 

anos um forte impacto na economia, convertendo-se no setor que gera mais empregos formais 

segundo o Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços [MDIC] (2017). 

Para Baltacioglu et al. (2007), os avanços nas inovações técnicas, o aumento mundial 

da renda e as mudanças nas necessidades dos clientes, o desenvolvimento institucional e as 

mudanças estruturais na divisão do trabalho foram só alguns destes elementos que contribuíram 

ao rápido desenvolvimento do setor de serviços nas últimas décadas. Antigamente, as empresas 

tendiam a executar funções de serviço, como logística, distribuição, recursos humanos e TI, 

dentro da empresa; atualmente, essas funções são comumente executadas por provedores de 

serviços especializados. Ao terceirizar estas atividades, Baltacioglu et al. (2007) mencionam 

que as empresas decidiram se concentrar nas competências essenciais para alcançar maior 

eficiência e eficácia, o que resultou, consequentemente numa tendência de alta no setor de 

serviços. 
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Para garantir a continuidade dessa tendência, Drzymalski (2012) menciona que é 

necessário aperfeiçoar a produção de serviços a fim de atingir os níveis de eficiência e 

capacidade de resposta com que o setor industrial se acostumou, especialmente com a aplicação 

de novos paradigmas, estruturas e medidas de desempenho especificamente projetadas para a 

prestação de serviços. No entanto, sistemas de serviços podem ser delineados a partir de 

sistemas de manufatura por seus processos. Por exemplo, as decisões são muito controladas em 

uma indústria de bens com muita padronização e pouca variação, enquanto que em um sistema 

de serviços, o nível de variação é significativo devido à tomada de decisões feitas pelo recurso 

humano (SENGUPTA; HEISER; COOK, 2006). 

Diversos autores têm definido características que caracterizam a produção de serviços 

em comparação à produção de bens. Para Fisk, Brown e Bitner (1996), as quatro principais 

características são a intangibilidade, a inseparabilidade da produção e do consumo, a 

heterogeneidade e a perecibilidade. Pride e Ferrel (2003), acrescentam o contato e as relações 

com os clientes às quatro características anteriores. Por sua vez, Baltacioglu et al. (2007), 

adicionam também a simultaneidade como elemento significativo de um sistema de serviços, 

evidenciando desta forma, que existe a necessidade de um modelo único de cadeia de 

suprimento para serviços que destaque essas diferenças estruturais. 

 

2.1.1 A cadeia de suprimentos na produção de serviços 

A necessidade de melhoraria nas operações, e, o surgimento de consumidores mais 

exigentes e capacitados, contribuíram ao desenvolvimento da abordagem das cadeias de 

suprimentos. Estes fatores, por sua vez, vêm contribuindo com o aumento nos níveis de 

terceirização e custos, bem como o surgimento de pressões competitivas mais intensas 

resultantes de uma crescente globalização, e a demanda em mudanças no setor de 

comunicações, comércio eletrônico e avanço de tecnologias (STEVENSON, 2002; COYLE; 

BARDI; LANGLEY, 2003). 

Baltacioglu et al. (2007) definem a cadeia de suprimento como o contexto no qual bens, 

serviços e informações fluem do primeiro fornecedor para o usuário final. Assim, o 

gerenciamento eficaz e eficiente dessa estrutura e as relações entre as partes que ocorrem na 

cadeia, define a gestão da cadeia de suprimentos. Esta gestão, baseia-se na interconexão dos 

componentes montante (upstream) e jusante (downstream) que produzem valor aos 

consumidores finais na forma de produtos ou serviços, e tem como principal objetivo, a 

satisfação destes com base na qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo no 
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desempenho das operações sem importar quão distante a operação ainda está do cliente final  

(SLACK; BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2015). 

Uma análise geral da cadeia de suprimentos pressupõe uma abordagem holística do 

entendimento da competitividade, relacionamento e de operações a longo prazo, donde se faz 

necessário olhar além dos vínculos imediatos e compreender, assim, o comportamento atual de 

clientes e fornecedores em qualquer nível de participação nos processos produtivos (SLACK; 

BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2015). Desta forma, obtém-se um quadro de referência 

mais abrangente que permitirá avaliar de melhor forma o desenvolvimento no relacionamento 

dos componentes da rede. Para Corrêa (2014), o processo geral de suprimento é conformado 

por cinco etapas, representadas na figura 1. 

 

Figura 1 – Processo básico de suprimento 

 

 
Fonte: Adaptado de Corrêa (2014) 

 

A criação de valor nas cadeias de suprimentos industrial é fácil de conceber, pois está 

relacionado principalmente com a transformação de matérias-primas em produtos finais. Para 

Giannakis (2011), cada estágio agrega valor ao produto de forma consecutiva, processando os 

materiais e as informações que fluem dos setores montantes e, em seguida, entrega o produto 

incompleto ao próximo setor da cadeia. No entanto, na produção de serviços, isso não é 

relevante porque eles não podem ser transformados, transportados ou inventariados da mesma 
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forma que os bens industriais. Os serviços são difíceis de visualizar e gerenciar, ao ser de 

natureza diversa e altamente contextualizada e a aquisição de serviços não é feita de forma 

centralizada (ELLRAM; TATE; BILLINGTON, 2004). A tabela 1 mostra as principais 

caraterísticas na cadeia de suprimento de serviços.  

 

Tabela 1 - Principais características na cadeia de suprimentos de serviços 

Autores Gestão da Cadeia de Suprimento de Serviços 

Adaptado de 
Drzymalski (2012) 

Sistema de produção puxado (iniciado da demanda do cliente) 

Sistema Logístico de produção customizada para atender as necessidades dos clientes 

Estoque de Produtos Acabados mantidos em níveis baixos de estoque 

Agilidade de resposta crítica com fornecedores 

Relacionamento com os clientes crítico para o sucesso da empresa 

Adaptado de 
Baltacioglu et al. 
(2007) 

O fluxo físico do serviço do fornecedor para o produtor e depois para o consumidor não é 
possível por natureza 

O cliente geralmente contribui para o processo de produção e, uma vez que a produção é 
realizada, ela é seguida pelo consumo instantâneo de maneira simultânea 

O processo de produção geralmente ocorre somente quando o prestador de serviços e o 
cliente do serviço estão presentes no ambiente de serviço e essas partes não podem ser 
separadas na fase de produção. 

Embora alguns serviços podem ser personalizados e padronizados previamente, o serviço 
final nunca é o mesmo para um consumidor em particular. 

Cada unidade prestadora de serviços, seja filial ou um funcionário de serviço, serve como 
uma única fábrica de serviços. 

A heterogeneidade aborda o fato de que os serviços não podem ser facilmente 
padronizados. 

Os serviços são perecíveis e, se um serviço não for consumido quando disponível, não há 
chance de armazená-lo para uso futuro. 

A indústria de serviços é intensiva em mão-de-obra. Portanto, o impacto do aspecto 
humano nas operações de serviços é notável acompanhando a complexidade que ele cria. 
Neste contexto, o papel dos recursos humanos deve ser redefinido como uma função 
central. 

Adaptado de 
Allen e 
Chandrasheker 
(2000) 

Qualidade: Subjetiva, dependente do usuário 

A previsibilidade da demanda variar com o escopo do projeto. 

Os custos dependem da alteração de escopo e requisitos. 

Muitos pontos de contato. O provedor inicial do serviço geralmente interage diretamente 
com os usuários finais, bem como o prestador do serviço. 

Maior flexibilidade na resolução de problemas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 



24 
 

A principal característica da produção de serviços segundo Drzymalski (2012) é o 

trabalho humano por meio da execução de diversas atividades, portanto, a obtenção do serviço 

como um todo, precisa de operações independentes que ao serem interconectadas fazem parte 

de uma rede maior conhecida como rede de suprimento, que, além de incluir fornecedores e 

clientes, abrange também fornecedores de fornecedores, clientes de clientes, matérias, peças, 

informações, ideias e as pessoas que influem nas operações relacionadas à (SLACK; 

BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2015). 

Com base no anterior, Baltacioglu et al. (2007) definem a cadeia de suprimentos de 

serviços como a rede de fornecedores, prestadores de serviços, consumidores e outras unidades 

de apoio que transferem e transformam os recursos necessários para produzir serviços e entregá-

lo aos clientes. Portanto, o gerenciamento da cadeia de suprimentos de serviços é o 

gerenciamento de informações, processos, recursos e desempenho de serviço desde o primeiro 

fornecedor até o cliente final. 

Diversos autores têm desenvolvido alguns modelos de cadeias de suprimento 

especificamente para serviços, visando que não todas as funções relevantes para as atividades 

de manufatura, são relevantes para as atividades de serviços. Em primeiro lugar, Ellram, Tate 

e Billington (2004) identificaram as principais atividades gerenciais relacionadas 

especificamente ao suprimento de serviços como o gerenciamento de habilidades, demanda, 

relacionamento com clientes, fornecedores, prestação de serviços e fluxos de caixa. Com base 

nesta pesquisa, Baltacioglu et al. (2007) desenvolveram uma nova proposta que abrange as três 

unidades básicas: os fornecedores, o fornecedor do serviço e o cliente (Ver figura 2). O 

fornecedor do serviço é a empresa central da cadeia de suprimentos que executa o serviço; os 

fornecedores, são as empresas que fornecem serviços adicionais à empresa central e/ou 

diretamente ao cliente do fornecedor do serviço, estes serviços adicionais contribuem 

diretamente para a produção do serviço principal na cadeia. Desta forma, os fornecedores 

geralmente estão diretamente envolvidos na entrega de serviços finais. 
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Figura 2 – Framework para a cadeia de suprimento de serviços 

 
Fonte: Baltacioglu et al. (2007, p. 113). 

 

As atividades referentes aos processos de compras de suprimentos, “podem ter um 

impacto muito significativo nos custos de qualquer operação e, consequentemente, no lucro” 

(SLACK; BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2015, p. 395). São diversas empresas que 

atualmente estão adotando mecanismos para os processos de contratação de fornecedores, 

baseado na avaliação de fatores por meio de rankings que respaldam de forma eficaz a tomada 

de decisões. Neumann e Ribeiro (2004), por exemplo, vinculam estes fatores não apenas com 

base no preço dos produtos ou serviços a serem contratados, mas também na avaliação de 

características fundamentais que envolvem o histórico do fornecedor, desempenho da entrega 

e gestão de riscos, a qualidade do produto ou serviço, e sua capacidade logística para efetuar o 

fornecimento garantir sua continuidade. A gestão do relacionamento com os fornecedores 

(Suppliers Relationship Management ou SRM por sua sigla em inglês), visa segmentar os 

fornecedores de acordo com sua importância para a empresa e desenhar formas de 

relacionamento adequadas para cada segmento. Para Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015), 

a escolha de fornecedores apropriados deve envolver uma negociação (trading-off), e enfatiza 

a importância relativa de avaliar os fatores descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Fatores para avaliação de fornecedores 

Habilidade de suprimento a curto prazo Habilidade de suprimento a prazo mais longo 

Variedade de produtos ou serviços fornecidos Potencial para inovação 

Qualidade dos produtos e serviços Facilidade de fazer negocio 

Responsividade Disposição a compartilhar risco 

Confiabilidade de suprimento Compromisso de suprimento a longo prazo 

Flexibilidade de entrega e de volume Habilidade de transferir conhecimento, assim como 
produtos e serviços 

Custo total do suprimento Capacidade técnica e das operações 

Habilidade de suprir a quantidade requerida Capacidade financeira e gerencial 

Fonte: Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015, p. 396) 

 

Corrêa (2014), menciona que a segmentação de fornecedores é governada por duas 

variáveis: os custos de transação e as competências centrais envolvidas. A previsão e o 

gerenciamento de custos são cruciais para qualquer cadeia de suprimentos, pois proporcionarão 

maior eficiência e maiores lucros, o que, consequentemente, conduz em muito dos casos à 

terceirização de serviços que viriam criar vantagens significativas em escopo e escala 

(DRZYMALSKI, 2012; ELLRAM; TATE; BILLINGTON, 2004). 

A terceirização para algumas organizações de serviços tornou-se uma vantagem 

competitiva central (ENGARDIO et al., 2003). As empresas geralmente terceirizam processos 

de negócios, como recursos humanos, contabilidade, folha de pagamento e engenharia, porque 

não os gerenciam bem ou acreditam que alguém poderia fornecer melhor desempenho e menor 

preço (ELLRAM; TATE; BILLINGTON, 2004). Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015, p. 

150) mencionam que “nem uma empresa terceirizaria uma atividade em que possui habilidades 

ou conhecimento especializado. Se o desempenho da operação já for superior a qualquer 

fornecedor potencial, seria improvável a terceirização dessa atividade.” 

Uma adequada escolha de fornecedores baseara-se fundamentalmente no 

relacionamento, portanto, alguns esforços de melhoria não apenas para este processo, mas para 

uma adequada gestão da cadeia de suprimentos, está baseado nos sistemas de informação que 

permitem aos gerentes conhecerem com maior precisão os elementos que compõem a rede. Para 

Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015) a melhoria no desempenho da rede de suprimento 

frequentemente requer uma tentativa de entender a complexidade dos processos desta, e de 

coordenar as atividades durante sua execução, e suas possíveis falhas ou problemas durantes o 

processo. 
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2.1.2 Gerenciamento de riscos nos processos produtivos 

Os riscos, são definidos basicamente como o efeito de incerteza nos objetivos (ISO, 

2009), empreendimentos e projetos (TRENTIM, 2014). Portanto, os riscos ao ser associados à 

cadeia de suprimentos, implicam o impacto direto na conciliação das atividades de suprimentos 

e demanda (CORRÊA, 2014). 

Riscos podem ocorrer em qualquer momento sem importar os esforços colocados para 

melhorar os processos produtivos, desta forma, a redução destas falhas nas operações é uma 

forma de melhorar seu desempenho. Corrêa (2014), enfatiza o valor estatístico da expectativa 

que se tem sobre a incerteza destes eventos, visando que este valor resulta da consideração 

conjunta da sua probabilidade estimada, ocorrência, severidade e impacto ou consequências 

resultantes. Trentim (2014) menciona que estes eventos podem ser positivos (oportunidades) 

ou negativos (ameaças); portanto, uma adequada identificação, análise e controle das respostas 

de eventos incertos, minimizará as probabilidades de incrementar riscos negativos, bem como 

promoverá o aumento de impactos e probabilidades de riscos positivos. 

Classificar os tipos de risco pode resultar numa tarefa complexa ao avaliar de forma 

minuciosa cada uma das atividades sujeitas a sofrer falhas durantes seus processos produtivos. 

No entanto, Corrêa (2014), apresenta uma classificação simplificada do que seriam os tipos de 

risco de uma forma geral: aleatórios, causados por fatores normalmente fora do controle das 

organizações envolvidas; acidentais, causados por fatores não aleatórios, mas não intencionais, 

como a imprudência, a negligência ou a incompetência; e finalmente, os de tipo intencional, 

causados por deliberada intenção de causar a interrupção, como os ataques de hackers ou 

terroristas, roubos, sabotagens e greves. 

Durante o desenvolvimento das atividades nas cadeias de suprimento, estes tipos de 

riscos podem afetar diversas categorias. A Tabela 3 apresenta algumas categorias de risco e 

suas potenciais causas. 
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Tabela 3 – Categorias de riscos em cadeias de suprimento e potenciais causas. 

Categoria de risco Potenciais fatores 

Cadeia de unidades 
operacionais 

• Desastre natural, incêndio, greve, quebra de equipamento 

• Infraestrutura para operação e segurança local 

• Ataque terrorista, guerra, crime organizado 

• Saúde financeira dos fornecedores; uso de fornecedor único 

• Saúde financeira dos clientes; dependência de poucos clientes  

• Problemas de coordenação e colaboração entre unidades 

Recursos humanos • Disponibilidade de recursos humanos 

• Disponibilidade de habilidades / competências 

• Ação de sindicatos e associações; regras locais 

Tecnologia • Mudança tecnológica drástica 

• Espionagem industrial 

• Problemas com proteção à propriedade intelectual 

• Obsolescência tecnológica 

Fornecimento • Capacidade inadequada na fonte de suprimento 

• Inflexibilidade na fonte de suprimento 

• Problemas de qualidade 

• Aumentos de preço; escassez de commodities 

Demanda • Introdução de produtos pela empresa 

• Introdução de produtos pelo concorrente 

• Volatilidade na cadeia de suprimentos por efeito “chicote” 

• Mudança repentina de demanda por condições da economia 

Sistema de informação • Ataques de hackers a websites (e-commerce) 

• Ataque de hackers a dados corporativos 

• Queda de sistema; quebra de infraestrutura 

• Confiabilidade / disponibilidade / agilidade das informações 

Ambiente econômico • Mudanças relativas de níveis salariais 

• Mudanças de taxas de câmbio e de juros 

• Recessão, nível de intervenção governamental, impostos 

• Políticas governamentais restritivas / cotas, corrupção, burocracia 

Ambiente político • Mudanças de regime político, mudança de governo 

• Golpes de estado, guerra civil 

• Mudanças de legislação e prioridades 

• Pressão de grupos de interesse, ONG’s 

Fonte: Corrêa (2014, p. 90). 

 

Para Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015), o gerenciamento de riscos nos processos 

produtivos é associado à melhoria continua das operações, embora o objetivo seja evitar 

consequências negativas causadas pelas possíveis falhas. Esta gestão é um processo decisório 

complexo, interativo e dinâmico sobre o uso de recursos que requer análise estratégica e efetiva 

durante o processo de produção de um evento (SCHWARTZ et al, 2000). Em outras palavras, 

o gerenciamento de riscos fundamenta-se na identificação de fenômenos que podem dar errado 

e não os deixar dar errado, diminuir seus efeitos e se recuperar se estes ocorrerem (SLACK; 

BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2015). 

Portanto, as empresas devem ter uma motivação intrínseca para poder identificar, 

priorizar e lidar com os riscos, para que possam reduzir ou mesmo eliminar suas consequências 
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negativas (HUTH; LOHRE, 2014), criando bases para preservar e aumentar o valor da 

organização, promover a transparência nos riscos e suas políticas preventivas e criar e aplicar 

processos que contribuam para a definição de uma metodologia robusta para medir e priorizar 

riscos por meio da identificação, monitoramento e mitigação dos riscos relevantes por meio de 

ferramentas de controle interno (IBGC, 2007). 

Devido à importância da gestão de risco sob os processos das organizações, um 

adequado planejamento fornecerá tempo e recursos suficientes a fim de estabelecer uma base 

eficaz de avaliação e acompanhamento de eventos inesperados (PMI, 2013). Este processo 

engloba basicamente os seguintes passos: 

a. Avaliação dos riscos da falha e causas potenciais 

Esta atividade é realizada com base na inspeção das operações, principalmente em 

termos de probabilidade de ocorrência e impacto das causas potenciais de falha (análise 

qualitativa) ou por meio de atribuições de classificação numérica e avaliação de efeitos 

agregados (análise quantitativa) (TRENTIM, 2014). Estes processos de auditoria precisam ser 

frequentes e abrangentes, e realizados por inspectores com suficiente conhecimento e 

experiencia; mesmo assim, a eficácia desta avaliação dependerá principalmente de uma cultura 

organizacional que respalde uma atitude consciente do risco (SLACK; BRANDON-JONES; 

JOHNSTON, 2015). 

Para Trentim (2014), todos os stakeholders devem ser estimulados a identificar riscos, 

principalmente aquelas falhas que podem vir a ocorrer dentro das atividades sob suas próprias 

responsabilidades; desta forma, estes eventos se tornarão mais conhecidos durantes o ciclo de 

vida do projeto melhorando os processos de respostas durante seu gerenciamento. Este 

monitoramento pode contribuir na escolha e execução de estratégias e planos alternativos ou de 

contingência, e mesmo a adotar ações corretivas ou modificar o Plano de Gerenciamento do 

Projeto.  

b. Evitar que as falhas ocorram 

Estudos apontam diversas classificações relacionadas às fontes de falhas, o que 

facilitaria a criação de checklist adequados aos processos a serem avaliados, visando que a 

maioria das falhas resultam de ações que poderiam ter sido evitadas. Considerando sua 

frequência, Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015) classificam estas fontes em falhas de 

suprimento, falhas internas, derivadas de fontes humanas, organizacionais e tecnológicas; 

falhas derivadas do projeto de produtos e serviços; falhas derivadas das falhas de clientes, e 

falhas ambientais gerais. Por outro lado, Corrêa (2014) classifica esta etapa com base na 

probabilidade de ocorrência associada a riscos aleatórios, acidentais e intencionais. 
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c. Minimizar as consequências negativas da falha 

Dependendo dos níveis de tolerância estabelecidos pela organização, alguns riscos 

podem ser aceitos se estes compensam os efeitos resultantes quando são assumidos (TRENTIM, 

2014). No entanto, para aqueles riscos que não podem ser tolerados, o processo de prevenção é 

um dos grandes desafios nos processos produtivos. Admite-se que nem todas as falhas podem 

ser evitadas e, portanto, a atenuação do risco pode ser uma solução viável em alguns casos, 

embora isto apenas isole os efeitos negativos da falha (SLACK; BRANDON-JONES; 

JOHNSTON, 2015).  

Considerar dados estatísticos poderia ser um método simples, mas efetivo na avaliação 

de consequências. Corrêa (2014) faz menção aos dados relacionados a ocorrências no passado 

que podem ser consideradas como um elemento de previsão para impactos similares no futuro. 

Estes dados representam os níveis de vulnerabilidade aos riscos resultantes da consideração 

conjunta dos níveis de probabilidade de ocorrência associada à severidade do impacto. Portanto, 

para reduzir as vulnerabilidades nas cadeias de suprimento, será preciso reduzir as 

probabilidades de ocorrência ou reduzir suas consequências. 

d. Recuperação dos efeitos da falha 

Esta atividade demanda uma estrutura mais complexa enquanto à elaboração de planos 

e procedimentos que possibilitarão a recuperação das falhas quando elas ocorrem, visando que 

uma recuperação de sucesso, pode transformar em clientes leais, aqueles irritados por 

experiencias anteriores.  

Os riscos identificados e analisados, possibilitam um planejamento de resposta mais 

eficiente, abordando riscos por prioridade e inserindo recursos e atividades no orçamento, 

cronograma e no plano de gerenciamento do projeto. No entanto, diversos riscos não são 

identificados e gerenciados de forma proativa, de modo que um Plano de Contingência deve 

ser elaborado para sua adequada gestão (TRENTIM, 2014). 

Para Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015), este planejamento começa a partir da 

detenção da falha, considerando tanto as avaliações das ações tomadas para sua mitigação 

quanto o aprendizado, ou seja, à quantificação dos tempos de recuperação, recursos investidos, 

e respostas em caso de riscos.  

 

2.1.3 Impacto ambiental na produção de serviços 

A gestão de projetos, tem sido influenciada nos últimos anos com a implementação de 

processos e execução de ações relacionadas à responsabilidade das empresas com o meio 

ambiente (BARBIERI; ALVES; NASCIMENTO, 2014). Estas atividades, visam 



31 
 

principalmente, reduzir desperdícios, transformar resíduos em matéria prima ou materiais 

alternativos, bem como contribuir à redução do consumo de energia e transporte; desta forma, 

a aplicação destas medidas contribuirá na melhoria de processos, a aumentar a produtividade e 

gerar novos negócios sustentáveis (SMERALDI, 2009). 

O interesse em assuntos sustentáveis tem origem no final da década dos anos 80, com a 

publicação do documento Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland, elaborado pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que define o desenvolvimento 

sustentável como "o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”, em resposta à 

necessidade dos países em conscientizar e encontrar formas de desenvolvimento económico 

sem degradar o meio ambiente e comprometer o futuro das novas gerações (BRUNDTLAND, 

1987; ROCHA et al., 2013). 

A importância da sustentabilidade dentro dos processos produtivos, depende em grande 

parte da forma como a organização é gerenciada, ao encaminhar sua cultura a um ambiente 

mais inclusivo e colaborativo (SANCHES, 2000). Para Faria, Kniess e Maccari (2012), 

atualmente, o fato de não considerar o elemento sustentável nas diversas atividades da 

organização, é inaceitável. Estas mudanças no mercado são o efeito da pressão dos stakeholders 

ao influenciar às organizações incorporar operações voltados à sustentabilidade no referente 

aos seus processos de pesquisa, desenvolvimento e planos de produção (CARDOSO et al., 

2008; CALLAN; THOMAS, 2009). 

A responsabilidade sobre o meio ambiente vai além de processos legais, atividades 

ecoeficientes ou uso eficiente de recursos energéticos, para Jamali (2006), esta iniciativa 

envolve previamente, uma abordagem compreensiva sobre as operações organizacionais. Liang 

(2016) de igual forma menciona que o desenvolvimento sustentável deve ser mais do que 

meramente "proteger" o meio ambiente, o processo requer de mudanças econômicas e sociais 

para reduzir a necessidade de proteção ambiental.  

Estes elementos foram considerados por Elkington (2001) conforme a Figura 3, ao criar o 

conceito Tripé da Sustentabilidade (Triple Bottom Line ou TBL) com objetivo de criar 

vantagens competitivas e retornos positivos por meio da avaliação das organizações 

considerando sua prosperidade econômica, qualidade ambiental e igualdade social 

(ANDRIATE; FINK, 2008). 
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Figura 3 - Triple Botton Line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elkington (2001). 

 

Elkington (2001) define os elementos que compõem a sustentabilidade, da seguinte 

forma: 

a) Dimensão social:  

Refere-se ao estabelecimento de ações justas para o capital humano e a sociedade como 

um todo. Segundo Elkington (2001), a sustentabilidade é percebida a longo prazo, por meio da 

relação de transparência e ações praticadas. Lorenzetti, Cruz e Ricioli (2012) mencionam que 

esta dimensão enfatiza o impacto das organizações no sistema social onde operam. 

b) Dimensão econômica:  

As companhias atuam com base na criação de empreendimentos atraentes para 

investidores, considerando além do capital físico e financeiro, o capital social, humano, 

intelectual e natural, englobando desta forma, o capital econômico da empresa. Para Azapagic 

(2003), a viabilidade econômica das empresas é peça fundamental da sustentabilidade, desde 

que promovem empregos por meio do lucro, e, consequentemente melhora a qualidade de vida 

das comunidades. 

c) Dimensão ambiental:  

Este elemento tem como objetivo analisar basicamente o impacto dos processos 

produtivos ao meio ambiente, a fim de diminuir os impactos negativos e maximizar os positivos, 

tanto em processos de entrada quanto de saída (KRANJC; GLAVIC, 2005). Portanto, avalia o 

ciclo de vida do produto ou serviço com base no capital natural crítico, responsável pela 

perpetuidade do ecossistema, e, o capital natural renovável, referente aos recursos naturais que 

são substituíveis, renováveis e recuperáveis. 
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 Elkington (2001) integra as três dimensões que resultam em processos de Inserção 

Social (socioeconômico), Ecoeficiência e, Justiça Socioambiental, que são definidos por Munk 

et al. (2013), da seguinte forma:  

 

Inserção Social - representante e viabilizadora do alcance balanceado dos pilares 
econômico e social, pela qual se busca, coletivamente, proporcionar a todos o acesso 
à informação, à alimentação, à saúde, à educação, à habitação, à renda e à dignidade; 
Ecoeficiência - representante e viabilizadora do alcance balanceado dos pilares 
econômico e ambiental, pela qual se intenta a prosperidade econômica por meio do 
uso eficiente dos recursos naturais e da redução de emissões danosas ao ambiente; e  
Justiça Ambiental - representante e viabilizadora do alcance balanceado dos pilares 
social e ambiental, pela qual se intenta a equalização da distribuição dos benefícios e 
dos constrangimentos impostos pela legislação ambiental, ambiente de trabalho, ou 
mesmo pelos problemas ambientais, entre diferentes grupos sociais. (MUNK et al., 
2013 p. 467-468). 

 

Para possibilitar a transição rumo ao desenvolvimento sustentável, Elkington (2001) 

menciona que as empresas precisam de mercados estáveis, portanto, devem possuir habilidades 

tecnologias, financeiras e de gerenciamento a fim de contribuir progressivamente com a 

sustentabilidade. Assim, as empresas investirão em inovação nos processos produtivos, 

resultantes em cadeias de valor e consumo consciente que contribui para a gestão sustentável 

(BARBIERI; ALVES; NASCIMENTO, 2014). 

Por ter processos mais definidos, estas práticas são mais comuns na indústria 

manufatureira, Babu, Kaur e Rajendran (2018), mencionam que são poucas as pesquisas 

relacionadas à aplicação de modelos sustentáveis à produção de serviços, no entanto, segundo 

os autores, nos últimos anos, as organizações de serviço tem considerado as práticas de 

sustentabilidade como modo de desenvolver vantagens competitivas e imagem de marca a 

longo prazo, como resultado da pressão dos stakeholders e a perspectiva da organização de 

atingir seus objetivos econômicos. 

 

2.2 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

A gestão de eventos, é definida como o planejamento e produção de qualquer tipo de 

eventos, sejam estas reuniões e conferências, exposições, festivais, celebrações culturais, 

espetáculos de entretenimento, eventos privados, competições esportivas e outros eventos 

especiais (GETZ, 2005). Estas atividades fazem parte do setor de serviços (VARGO; LUSH, 

2014), desta forma o valor é gerado por meio de uma complexa rede de serviços de diferentes 

executores nesse mercado (ELLERT et al., 2015). 
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O’Toole (2000) menciona que a produção de eventos se encaixa perfeitamente no 

conceito de gerenciamento de projetos, considerando a necessidade de adotar uma metodologia 

sistemática no planejamento e controle da sua produção. Neste sentido, um projeto é definido 

como uma rede complexa de partes interessadas estreitamente relacionadas, tentando atender à 

necessidade de um cliente e usuários (WESTERVELD, 2003).  

Cada projeto ou evento é influenciado direta ou indiretamente por diversas categorias, 

que, durante sua execução, são afetadas por situações inesperadas que afetam seus processos e 

comprometem o cumprimento dos objetivos. Stoelsnes e Bea (2005) listam oito categorias: 

recurso humano, organizacional, gerencial, cultural, político, técnico e econômico e condições 

climáticas/naturais. Para Ellert et al. (2015), a análise da interação e influência destes elementos 

durante a gestão de um projeto é de muita utilidade para o sucesso do mesmo. 

Com base no anterior, pode-se definir um evento científico como um sistema, Ellert et 

al. (2015) menciona que os eventos ou projetos são sistemas complexos com uma enorme 

incerteza. Estas condições, durante a produção deste tipo de eventos, podem provocar ou não 

um efeito negativo em um ou mais objetivos do projeto (PMI, 2013). 

Os eventos científicos se fundamentam basicamente na troca de conhecimentos. Para 

Getz (2012) estas reuniões visam, por meio de assembleias de qualquer organização, atender, 

trocar pontos de vista e promover um nível mais alto de conectividade social. Targino (2000) 

coloca como base, o uso da comunicação científica, em que a transferência da informação 

ocorre por meio de contatos interpessoais, como reuniões científicas, participação em 

associações profissionais e acadêmicas que possibilitam a discussão crítica entre os pares. 

Wei et al. (2017) enfatizam a importância de compreender o trabalho dos organizadores 

ao oferecer aos participantes experiências únicas, inspiradoras e criativas por meio da interação 

como elemento intangível dos eventos científicos. Durante as conferências, a motivação é o 

ponto de partida para interagir, portanto, espera-se que um participante motivado esteja disposto 

a participar de atividades de valor 

A organização de um evento científico, requer de diversos fatores que desempenham 

um papel importante durante sua produção, no entanto, depende de seu objetivo geral, tomar as 

decisões adequadas em relação às atividades especificas que serão desenvolvidas durante seu 

planejamento e execução. A figura 4 mostra a categorização proposta por Sakas, Terzi e 

Seimenis (2010), que engloba a interrelação dos elementos básicos necessários para a execução 

deste tipo de eventos. 

 



35 
 

Figura 4 – Fatores básicos para a produção de eventos científicos 

 

Fonte: Adaptado de Sakas, Vlachos e Nasiopulos (2016, p.167 – 169) 

 

a) Atividades de programação: 

O Tema principal de um evento científico é um dos principais fatores que afeta 

diretamente a afluência de participantes, portanto, a escolha de um adequado tema principal 

fomentaria a motivação de stakeholders a participar do mesmo (SAKAS; VLACHOS; 

NASIOPULOS, 2016; FOX; McCORMICK, 2009). 

Sakas, Vlachos e Nasiopulos (2016) também mencionam que outro dos fatores 

influentes nos níveis de participação é a escolha de adequados disseminadores de informação e 

conhecimento científico. Os palestrantes convidados formam a identidade da conferência, 

portanto, avaliar sua aceitação e reputação dentro da comunidade científica, pode dar 

credibilidade ao evento. 

Uma das principais atividades na programação de uma conferência, são os workshops, 

intervalos durante o evento nos quais os cientistas têm a oportunidade de apresentar e defender 

seus trabalhos e, se envolver com as pesquisas mais recentes relacionadas às suas áreas de 

conhecimento ou temas semelhantes (BOSSDORF; PAREPA; FISHER, 2009; SANTANA, 

2013; HAYASHI; GUIMARAES, 2016). Hood e Forey (2005), afirmam que os workshops 

desempenham um papel significativo no reforço da produção global dos eventos científicos. 
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Por exemplo, uma sessão de pôsteres, ainda é importante para os pesquisadores emergentes 

serem notados e reconhecidos num ambiente apropriado para discussão (MEETING..., 2008).  

b) Atividades de gerenciamento: 

A contribuição do comitê organizacional, é indispensável para a realização dos objetivos 

finais dos eventos científicos. Sakas, Vlachos e Nasiopulos (2016) mencionam que o comitê 

deve ser cientificamente reconhecido, pois este será um marco importante para o sucesso da 

conferência. O comitê científico por sua vez, deve ter habilidades organizacionais para a 

realização bem sucedida das sessões a serem gerenciadas (GUIDOTTI, 2009). É geralmente 

representado por acadêmicos de alto prestígio e reconhecimento científico, têm a capacidade 

de afetar significativamente a participação dos cientistas durante uma conferência, portanto, 

desempenha um papel crucial na comunicação; suas funções demandam um excelente 

conhecimento do assunto e uma visão crítica, de modo que o processo de julgamento dos 

trabalhos de pesquisa seja objetivo e confiável (SAKAS; VLACHOS; NASIOPULOS, 2016). 

O perfil do comitê científico pode ser estabelecido pela instituição à qual seus membros 

pertencem (VALLE; SCHULTZ, 2011); no Brasil, para o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, 2017), a coordenação científica de um 

evento poderá ser constituída por pesquisadores, alunos e técnicos.   

São diversas as atividades realizadas durante a execução de um evento científico, 

algumas das vezes de forma paralela. Entre as atividades mais frequentes encontram-se as 

palestras, fóruns, seminários, simpósios, mesas redondas, paneis de apresentação, visitas 

técnicas e minicurso. Portanto, além dos comitês relacionados às atividades científicas e de 

organização geral, é necessário gerenciar estas atividades menores. Por exemplo, os chairmans, 

durante um evento científico, serão responsáveis pela realização do mesmo, mantendo uma 

estrutura organizada durante a execução do projeto e contribuir decisivamente no cumprimento 

dos objetivos (MATTHEWS, 2008; SAKAS; VLACHOS; NASIOPULOS, 2016). E aqueles 

responsáveis pela organização dos simpósios atuam como mediadores a fim de agir de maneira 

imparcial em casos de possíveis conflitos. 

c) Atividades de publicação 

A produção científica encontra-se em constante aumento, tendência que vem sendo 

explorada pela realização de eventos científicos e suas diversas formas de publicação como os 

periódicos ou revistas científicas tradicionais, ou periódicos de “acesso aberto”, que constituem 

fontes gratuitas de informação para a comunidade acadêmica (ABICHT et al., 2012). No Brasil, 

o Relatório intitulado Research in Brazil, produzido para a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) apresenta o panorama desta produção entre os anos de 
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2011 a 2016 colocando o Brasil como o 13º país maior produtor de publicações de pesquisa em 

nível mundial. 

Para Sakas, Vlachos e Nasiopulos (2016), as publicações são o meio oficial de 

disseminação de informação e desenvolvimento de pesquisas. E, por outro lado, contribuem 

com o crescimento profissional dos cientistas ao ser um critério de avaliação, e reconhecimento 

entre o mundo acadêmico. Portanto, os organizadores devem considerar este compromisso ao 

estabelecer seus processos de publicação. 

Louw e Zuner-Skerrit (2011) mencionam que a decisão de participar ou não de um 

evento científico depende também das oportunidades de publicação dos participantes. Desta 

forma, o processo de publicação contribui à promoção dos eventos científicos, desde que, a 

seleção de periódicos e revistas motiva aos cientistas a participar no processo de submissão de 

trabalhos de pesquisa. Por outro lado, esse processo pode resultar em vínculos de cooperação 

com as editoras a fim de fortalecer as atividades de organização efetiva durante uma conferência 

(SAKAS; VLACHOS; NASIOPULOS, 2016).  

d) Networking 

Finalmente, uma adequada gestão dos elementos anteriores durante o processo de 

planejamento e execução de um evento científico, contribuirá significativamente à criação de 

redes de relacionamento entre os públicos de interesse. Para Yoo e Chon, (2010), a troca de 

opiniões e a interação com outros congressistas é uma das principais razões que incrementam 

o número de participantes numa conferência. O networking vai além das atividades 

programadas, uma vez que são os momentos utilizados para fortalecer redes e criar parcerias 

(ORSI, 2012). 

 

2.2.1 Cadeia de Suprimentos em Eventos Científicos 

 

São vários os elementos que conformam a cadeia de suprimentos para a realização 

destes projetos, e, dependendo da sua natureza, esta cadeia é flexível conforme as alterações 

que demanda o tipo de eventos científico específico a ser realizado. Rivera, Vanalle e Viera Jr. 

(2019), mencionam que os eventos científicos são produzidos principalmente por instituições 

de ensino superior, associações relacionadas à pesquisa e instituições governamentais ou de 

fomento a fim de criar espaços adequados para a transferência de conhecimento científico. É 

durante o planejamento, que estas instituições devem avaliar seus processos de execução de 

forma holística e determinar assim, seu valor e impactos em um contexto acordado ou prescrito. 
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Desta forma se garantirá o sucesso do evento científico a partir das múltiplas perspectivas dos 

seus stakeholders (BROWN et al., 2015). 

Considerando a abordagem anterior, Giannakis (2011) menciona três fatores emergentes 

que fornecem o ímpeto para buscar o desenvolvimento de modelos de cadeia de suprimentos 

relacionados especificamente à produção de serviços e, portanto, à produção de eventos 

científicos: 

Coordenação de processos: para a concepção e prestação de serviços, um grande 
número de stakeholders pode estar envolvido, cujos processos precisam ser 
coordenados. Melhor desempenho através da integração de processos: considerando 
os serviços como parte das cadeias de suprimento, oferece uma perspectiva holística 
dos processos envolvidos para sua criação e provisão e as fraquezas que precisam ser 
abordadas (NARASIMHAN & JAYARAM, 1998). Melhoria da interface do cliente: 
o alto nível de contato com o cliente nos serviços enfatiza a importância de uma 
organização reagir rapidamente ao feedback do cliente. Ao adotar uma perspectiva da 
cadeia de suprimentos, os gerentes podem ter uma maior visibilidade dos processos 
de garantia de qualidade. (GIANNAKIS, 2011. p. 347, tradução do autor). 

 

Um adequado gerenciamento da cadeia de suprimentos durante o planejamento de 

eventos científicos pode afetar positivamente os custos totais do evento. Por exemplo, um dos 

fatores de maior impacto é o investimento em infraestrutura: as despesas relacionadas à 

acomodação e locação de salas, e, posteriormente, os demais serviços indispensáveis numa 

conferência, que são transporte, staff, secretaria, intérpretes, alimentação, etc. (RIVERA; 

VANALLE; VIEIRA JR, 2019; HAYASHI; GUIMARÃES, 2016).   

Em função da natureza, do alcance e da magnitude do evento, será definido o período 

atribuído ao processo de seu planejamento, considerando-se o tempo requerido para exercer as 

atividades de relacionamento com os stakeholders envolvidos. A partir daí, e considerando um 

evento itinerante realizado anualmente, Rivera, Vanalle e Vieira Jr. (2019) avaliaram as 

necessidades de negociação com os fornecedores, agrupando-os em 4 categorias com base no 

período estimado de contratação, A, B, C e D, sendo os fornecedores da categoria A aqueles 

ligados à localização do evento e hospedagem de palestrantes e equipe; categoria B, aqueles 

ligados à infraestrutura macro do evento; categoria C, aqueles ligados à infraestrutura geral do 

evento; e os da categoria D aqueles ligados a material de consumo direto durante o evento. A 

figura 5, mostra esta relação considerando os tipos de fornecedores e a categoria à qual 

pertencem. 
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Figura 5 – Período de contratação de fornecedores para eventos científicos anuais 

 
Fonte: Adaptado de Rivera, Vanalle e Vieira Jr. (2019) 

 

Para eventos itinerantes, sejam estes nacionais ou internacionais, a escolha da cidade 

sede é uma das primeiras decisões estratégicas a ser tomadas pela comissão organizadora, já 

que, a partir daqui as decisões subsequentes irão tomando conta durante a gestão de toda a 

cadeia de suprimentos. A localização do evento, é um fator de grande impacto para o sucesso 

do mesmo, dependendo desta seleção, a variação de custos afetará diretamente toda a cadeia. 

Jaimangal-Jones, Fry e Haven-Tang (2018) mencionam que a localização do evento, pode ser 

um fator motivador, e, portanto, pode afetar diretamente os níveis de participação dos 

congressistas. 

Embora Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015), refiram-se à localização como o local 

para o estabelecimento dos processos produtivos de um determinado produto ou serviço, é 

possível considerar suas contribuições na tomada de decisões referentes à escolha das cidades 

sedes de eventos científicos, desde que destaca o impacto significativo que esta decisão pode 

ter ao escolher um local errado. “Geralmente, as decisões de localização têm efeito nos custos 

de produção, bem como em sua habilidade de servir os clientes” (SLACK; BRANDON-

JONES; JOHNSTON, 2015, p. 150). 

 

2.2.2 Avaliação de Riscos em Eventos Científicos 

 Os eventos científicos se caracterizam por realizar diversas atividades de forma paralela, 

o que dificulta em alguns casos uma gestão holística do projeto. Ellert, et al. (2015) mencionam 

que quanto mais complexo é o sistema, mais difíceis serão as decisões a serem tomadas por 

parte dos organizadores, de igual forma, ao aumentar a complexidade no sistema de um evento, 

a probabilidade de problemas inesperados também aumenta. Portanto, a compreensão do 

sistema é essencial na solução de problemas, e uma forte competência dos organizadores de 

eventos. 
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Durante o planejamento, organização e execução do projeto, até os menores detalhes 

podem gerar eventos inesperados (RIVERA et al., 2019). Os organizadores devem estar alertas 

a qualquer tipo de situação que venha afetar os objetivos do evento e estar preparados a resolver 

problemas inesperados de forma imediata. No entanto, na maioria dos casos, os organizadores 

mostram comportamentos negligentes ao duvidar de falhas potenciais prestes a ocorrer, sendo 

estes os principais responsáveis pela incerteza e, no pior dos casos, um evento fracassado 

(GUTIERREZ, 2003; ELLERT et al., 2015). 

A identificação de possíveis falhas, é um dos primeiros passos a ser realizado dentro da 

avaliação de riscos. Para Lukaszewski (1989), o processo começa com o gerenciamento da 

informação e assumir responsabilidades, desta forma, considerar as necessidades do fator 

humano é indispensável para obter melhores resultados. 

Ellert et al. (2015) afirmam que há uma necessidade de gerenciamento de incertezas que 

vai além do gerenciamento clássico de eventos por meio do planejamento do projeto. Para isso, 

é indispensável manter o fluxo de informação constante a fim de que os organizadores ou 

especificamente a equipe de gerenciamento de incertezas possa agir adequadamente caso seja 

necessário. Este processo, leva em consideração a identificação, analise e compreensão dos 

problemas, a definição dos tipos de problemas e processos de solução, e, finalmente, a coleta 

de informação com base nas experiências de especialistas. Greenall, Walsh e Wichman (2007) 

mencionam que estabelecer um método de melhoria aplicando a análise de falha e efeito pode 

contribuir para a eliminação de erros potenciais. 

Outro fator indispensável para o gerenciamento de riscos durante a produção de eventos, 

são os recursos humanos (funcionários, parceiros e voluntários). Para Ellert et al. (2015) cada 

etapa do evento pode exercer uma enorme pressão sobre a gestão de riscos em termos de 

comunicação e coordenação; por exemplo, a quantidade de pessoas durante a “fase do evento” 

que é relativamente curta, demanda mais recursos comparando-a com a “fase de planejamento” 

que é de longa duração. Desta forma, a "fase de evento" requer um tipo especial de 

gerenciamento de projetos que é adaptado exclusivamente ao ambiente atual, portanto, 

mudanças significativas no tamanho da equipe requer de preparação adicional e treinamento 

profissional para analisar problemas imprevisíveis e tentar resolvê-los de uma maneira eficiente 

em termos de tempo e recursos. 

Rivera et al. (2019), desenvolveram uma análise de avaliação de riscos no 

gerenciamento de eventos científicos com base na técnica de Análise de Modo e Efeito de Falha 

(FMEA, do inglês Failure Mode and Effect Analysis), ferramenta usada para identificar 

possíveis modos de falha, causas de falha, efeitos de falha e áreas problemáticas que podem 



41 
 

afetar o funcionamento de um sistema através de um processo estruturado de análise a fim de 

mitigar os efeitos das falhas por meio de ações corretivas. Por isso é considerada como uma 

importante ferramenta, preventiva para a redução dos erros que podem causar danos à 

organização (Mc. DEMORTT; MIKULAK; BEAUREGARD, 2008; STAMATIS, 1995; 

RHEE, ISHII, 2003). A figura 6 mostra os elementos que compõem esta técnica. 

 

Figura 6 – Elementos do sistema FMEA 

 
Fonte: Silva et al. (2014) 

 

O FMEA se fundamenta na avaliação das possíveis falhas, por meio do cálculo do 

impacto ou severidade da falha (S), probabilidade de ocorrência (O) e a capacidade de detectar 

a falha antes que ocorra (D). Essas variáveis têm valores atribuídos numa escala de 1 a 10, de 

modo que a multiplicação das ponderações estabelecidas pela equipe responsável do processo 

resulte no Número de Prioridade de Risco (do inglês: Risk Priority Number – RPN), 

classificando desta forma as prioridades de risco dos modos de falha e suas ações corretivas 

(MADDOXX, 2005; CHANG; SUN 2009). Logo, considera-se que: RPN = S x O x D.  

A produção de eventos científicos demanda gerenciar diversos processos, muitos deles 

acontecendo de forma paralela; portanto, nestes casos, o RPN permite aos organizadores prever 

as falhas com base na análise das atividades com índices mais altos (FEILI, et al., 2013). Este 

processo foi simplificado por Rivera et al. (2019) ao reduzir e agrupar as atividades durante a 

execução do evento em nove categorias: programação, comunicação, recurso humano, 

submissão de trabalhos, participantes / congressistas, palestrantes, patrocinadores, fornecedores 

e local de realização; a fim de aplicar a relação SxOxD e contribuir na tomada de decisões. 

 

2.2.3 Impacto Ambiental durante a Produção de Eventos Científicos 

O sucesso de um evento tem sido relacionado basicamente à satisfação dos participantes 

ou a taxa de retorno sobre o investimento (ROI, na sigla em inglês). No entanto, Brown et al. 

(2015) mencionam que a gestão de eventos deve também atingir objetivos muito mais amplos, 

incluindo a sustentabilidade, incorporando assuntos relacionados a responsabilidade social, 

benefícios, econômicos e ambientais. Desta forma, ao inter-relacionar estas três esferas, a 

Potenciais modos 
de falhas e suas 
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Potenciais efeitos 
da falha

Detecção e 
compensação de 
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avaliação irá de acordo com o modelo TBL (Triple Bottom Line) a fim de reduzir os impactos 

ambientais e gerar riqueza (MEBRATU, 1998; BARBIERI et al., 2010). 

As críticas recebidas à produção de eventos, principalmente aqueles de grande escala, 

por seu impacto negativo ao meio ambiente, são para Dwyer (2005) um chamado para 

considerar uma abordagem TBL nos processos de planejamento e organização de eventos. No 

entanto, estas práticas são cada vez mais comuns no setor, ao se tornarem cruciais para avaliar 

seu impacto ambiental (BROWN et al., 2015; COLLINS; MUNDAY; ROBERTS, 2012), O 

Meeting Professional International
1 [MPI] (2012) menciona por meio da sua guia Padrões de 

Competência para Reuniões e Eventos de Negócios (MBECS do inglês Meeting and Business 

Event Competency Standards) que desenvolver e implementar um plano de sustentabilidade 

para a produção de eventos deve ser parte do planejamento estratégico das instituições 

organizadoras a fim de demostrar responsabilidade ambiental durante sua execução. 

Por outro lado, a norma ISO 20121, conhecida como Sistema de Gestão de 

Sustentabilidade de Eventos, incorpora esta avaliação, mas não define requisitos de 

desempenho, e dá liberdade quanto às medidas a serem tomadas: 

A norma não especifica quais questões de sustentabilidade devem ser gerenciadas ou 
quais níveis de desempenho devem ser atingidos. O que a norma exige é que uma 
organização tenha um processo transparente através do qual avalie sistematicamente 
as questões relevantes para suas operações e estabeleça seus próprios objetivos e 
metas de melhoria. (International Organization of Standardization - ISO, 2012) 

 

No entanto, existem diferentes opiniões quanto à finalidade das instituições 

organizadores de eventos ao aplicar estas práticas. Ensor, Robertson e Ali-Knight (2011) 

mencionam que o discurso sobre a sustentabilidade em eventos contém diferentes elementos: 

positivismo (práticas que economizam dinheiro e podem melhorar as marcas envolvidas); 

interpretativismo (preocupação com as percepções de benefícios dos stakeholders); e crítica 

(demonstrando como os eventos e decisões sobre eventos refletem poder dos grupos de elite). 

Portanto, para muitas das instituições organizadoras, as práticas sustentáveis estão relacionadas 

à sobrevivência e não especificamente ao ambiente ou à comunidade. 

De qualquer forma, ao aplicar estas práticas, as empresas organizadoras beneficiam 

positivamente seus stakeholders ao proteger o meio ambiente e seus recursos, apoiar o bem-

                                                 
1 O MPI é a maior associação global do setor de reuniões e eventos que atua na promoção e crescimento desta 
indústria desde 1972. É composta atualmente por aproximadamente 18.500 membros pertencentes a 22 países 
(HN, 2018).  
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estar e o desenvolvimento da comunidade local, promovendo a conscientização ambiental 

(QUEIROS, 2003). Tunstall (1997) menciona que a melhor forma de alcançar estes resultados 

é por meio do uso de indicadores, que contribuam a quantificar as informações e verificar o 

progresso da instituição enquanto ao alcance dos seus objetivos de sustentabilidade. 

Para Tunstall (1997) os indicadores devem ser capazes de: (a) avaliar condições e 

tendências gerais; (b) permitir a comparação entre lugares e situações; (c) avaliar as condições 

e tendências em relação às metas e aos objetivos; (d) prover informações antecipadas de 

advertência; e finalmente (e) antecipar futuras condições e tendências. Assim, estes indicadores 

fornecem informações sobre condições ou tendências do desenvolvimento sustentável, 

contribuem à tomada de decisões, auxiliam o processo de formação de políticas, e fornecem a 

base referencial necessária para a definição de ações e estratégias (EPE, 2006). 

São diversos os tipos de indicadores de sustentabilidade. No entanto, dependendo das 

atividades realizadas pela companhia produtora é que os indicadores ideais serão escolhidos 

para representar a avaliação ambiental do evento. Bellen (2004) menciona que na perspectiva 

dos especialistas em desenvolvimento sustentável as três metodologias mais reconhecidas 

internacionalmente são a Pegada Ecológica (Ecological Footprint Method), Painel de 

Sustentabilidade (Dashboard of Sustainability) e o Barômetro de Sustentabilidade (Barometer 

of Sustainability), que correspondem a mais de um terço da distribuição das indicações entre as 

ferramentas de avaliação de sustentabilidade. 

A Pegada Ecológica é comummente conhecida por evidenciar diretamente os resultados 

do impacto da ação humana sobre o meio ambiente e, consequentemente, seu grau de 

sustentabilidade. Este indicador, é parte da chamada Família das Pegadas, que inclui também a 

Pegada de Carbono (Carbon Footprint), que mede os impactos das pessoas sobre a biosfera, e 

a Pegada Hídrica (Water Footprint), que mede os impactos que as atividades humanas causam 

na hidrosfera (WWF, 2018; KEMERICH; RITTER; BORBA, 2014). 

Durante a produção de eventos, um dos indicadores mais utilizados é a Pegada de 

Carbono, na tentativa de minimizar o impacto das emissões de Gases Efeito Estufa (GEE) 

emitidas durante sua execução. Para isso, deve se considerar todo o ciclo de vida do processo 

produtivo, desde a energia investida nos primeiros estágios, até o descarte final dos resíduos, 

analisando todas as atividades que emitam direta ou indiretamente GEE, visando que o 

somatório dessas consiste justamente na Pegada de Carbono do projeto (ANDRADE, 2010). 
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Durante esta pesquisa foi efetuada uma análise literária, a fim de identificar a aplicação 

da Pegada de Carbono na produção de diversos tipos de eventos. Os resultados encontrados são 

apresentados na Tabela 4 e mostram a metodologia usada para identificar a abordagem utilizada 

na redução de CO₂ durante a execução do evento.    

 

Tabela 4 – Avaliação do impacto ambiental na produção de eventos 

Autores Nome do evento Realizado em Tipo de evento Participantes 
Abordagem na redução     

de CO₂  
Bossdorf, Parepa e 
Fisher (2009). 

Conference of the Plant 
Population Biology Section 
of the Ecological Society of 
Germany, Austria and 
Switzerland (GfÖ) 

Berna, Suiça 
2009 

Científico 125 pessoas Calculadora CO₂ fornecida 
por: myclimate.org 

Edwards et al. (2016). Desconhecido (dois 
eventos) 

Arizona, USA. 
2012 e 2013 

Esportes 60.000 
pessoas cada 

Avaliação do ciclo de vida 

Orsi (2012). World Congress of the 
International Association of 
Landscape Ecology (IALE) 

Wageningen, 
Países Baixos. 

2007 

Científico  700 pessoas Descentralização da 
conferência 

Scrucca et al. (2016). World Orienteering 
Championship (WOC) 

Nordeste, 
Itália. 
2014 

Esportes 6.500 
pessoas 

Método de pontuação EBI 
2012 baseado em 
ferramentas como 
Avaliação do Ciclo de Vida, 
Pegada de Carbono e 
Pegada Ecológica 

Toniolo et al. (2017). Desconhecido Norte da Italy. 
2013 

Engenharia de 
Produção / Feira 

comercial 

120 
expositores 

Avaliação do ciclo de vida 
de acordo com as normas 
ISO 14040/14044 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O interesse na redução da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) ganhou relevância 

global depois da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

conhecida internacionalmente como Earth Summit, celebrada em Rio de Janeiro em 1992. Um 

dos principais resultados desta conferência foi o acordo sobre a Convenção sobre Mudança do 

Clima, que consequentemente resultou no tratado internacional conhecido como Protocolo de 

Kyoto assinado em 1997, e que basicamente obriga aos estados participantes a reduzir suas 

emissões GEE. A partir de então termos como Pegada de Carbono se tornaram amplamente 

utilizados para mostrar a importância da responsabilidade e das ações a serem tomadas 

(AMORIM, 2013).  

 Com base no anterior, e visando o alto impacto ambiental causado pelas emissões de 

CO₂ resultante da quantidade de viagens aéreas e terrestre de cientistas, e as atividades 

relacionadas a logística e infraestrutura, os eventos científicos tem sido alvo de fortes críticas 

nos últimos anos (BOSSFORF; PAREPA; FISCHER, 2009; ACHTEN; ALMEIDA; MYSA, 

2013). Por causa disso, diversas instituições organizadoras, começaram a implementar 

alternativas que ajudam a neutralizar o impacto gerado por seus processos produtivos.  
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Durante os últimos anos, um número crescente de organizadores de conferências 
reconheceu esse problema de poluição e tentou mitigar seu impacto climático. 
Algumas conferências recentes tiveram como objetivo compensar as emissões de 
gases de efeito estufa causadas pelas viagens de seus participantes financiando 
esquemas de plantio de árvores. Outros se esforçam para ser totalmente “neutros em 
carbono”, obtendo sua eletricidade de fontes renováveis, e outros até compram 
créditos de carbono para compensar as emissões relacionadas à conferência. (REAY, 
2003, p. 251; tradução do autor). 

 

Outros gestores, tem optado pelo uso de ferramentas de avaliação especializadas na 

gestão de emissões de GEE. Hoffmann e Busch (2008) mencionam que uma das principais 

ferramentas para esta finalidade é o GHG Protocol, desenvolvido pelo Instituto Mundial de 

Recursos e pelo Conselho Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WRI; WBCSD, 2004) 

e, que fornece uma estrutura padrão de contabilização de emissões de GEE compatível com a 

norma ISO 14.064 (WAY CARBON, 2016).  

O GHG protocol tem como base três categorias ou escopos de emissões. Wiedmann e 

Barrett (2011) mencionam que as emissões do Escopo 1 incluem as emissões dos ativos fixos 

da empresa, por exemplo, equipamentos, veículos e edifícios; as emissões do Escopo 2 referem-

se aos GEE emitidos pela eletricidade comprada; e, finalmente, o escopo 3 envolve as emissões 

associadas à produção de bens e serviços terceirizados, ou seja, aquelas emissões indiretas 

relacionadas à empresa. As emissões do escopo 3 são divididas em upstream, midstream e 

downstream.  

Baseado nos escopos propostos pelo WBCSD e WRI, o Quadro 1 mostra os requisitos 

básicos para o cálculo de inventários relacionados à produção de eventos, que classificam tanto 

as emissões diretas quanto as indiretas (LOMBARDI et al., 2017). 
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Quadro 1 – Inventario para Eventos 

CATEGORIA    FONTE DE EMISSÃO 
PROTOCOLO  

CARBON 
FREE 

M
O

N
TA

G
EM

 E
 D

ES
M

O
N

TA
G

E
M

 

ES
C

O
P

O
 1

 

  

Combustão Estacionaria Direta (queima de combustível para a 
geração de energia em sitio durante a montagem e 
desmontagem do evento) 

✓ 

  Combustão móvel direta (queima de combustível pela frota 
própria para transporte de equipamento e insumos) ✓ 

ES
C

O
P

O
 2

 

  Compra de eletricidade do SIN (consumo de energia elétrica do 
SIN durante a montagem e desmontagem do evento) ✓ 

ES
C

O
P

O
 3

 

  Combustão móvel (queima de combustível por frota 
terceirizada para transporte de equipamentos e insumos) ✓ 

  

Geração de resíduos sólidos (processamento e decomposição 
de resíduos sólidos gerados durante montagem e desmontagem 
do evento) 

∆ 

  Transporte dos organizadores (queima de combustível durante 
percursos de ida e volta até o local do evento) ✓ 

  Equipamentos (extração e produção de equipamentos utilizados 
durante a montagem e desmontagem do evento) Ø 

  Materiais de consumo (extração e produção de produtos 
consumidos durante a montagem e desmontagem do evento) ∆ 

EV
EN

TO
 

ES
C

O
P

O
 1

 

  Combustão estacionaria direta (queima de combustível para a 
geração de energia em sitio durante a realização) ✓ 

  Combustão móvel direta (queima de combustível pela frota 
própria durante o evento) ✓ 

ES
C

O
P

O
 2

 

  Compra de eletricidade do SIN (consumo de energia elétrica do 
SIN durante a realização do evento) ✓ 

ES
C

O
P

O
 3

 

  Materiais de consumo (extração e produção de produtos 
consumidos durante divulgação e realização do evento) ✓ 

  Equipamentos (extração e produção de equipamentos utilizados 
durante a realização do evento) ✓ 

  

Transporte dos organizadores, staff e atrações (queima de 
combustível durante percursos viários ou aéreos de ida e volta 
até o local do evento) 

✓ 

  Transporte dos participantes (queima de combustível durante 
percursos viários ou aéreos de ida e volta até o local do evento) Ø 

  Geração de resíduos sólidos (processamento e decomposição 
de resíduos gerados durante a realização do evento) ✓ 

✓  MANDATORIA                            ∆  RECOMENDADA                             Ø  DESCONSIDERADA 

Fonte: Adaptado de Pereira (2014)  

Uma vez definidos os escopos de acordo com o tipo de evento a ser avaliado, elabora-

se o inventario de emissões de GEE conforme estabelecido no GHG Protocol, a fim de 

desenvolver um balanço de massa para cada escopo, avaliando os níveis de emissão e seu 

impacto nos objetivos do evento (RIVERA et al., 2018).  
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 O envolvimento dos stakeholders durante o processo de avaliação dos eventos, é 

indispensável para obter melhores resultados. Waligo, Clarke e Hawkins (2013) mencionam 

que o aporte dos stakeholders, contribui substancialmente à compreensão do impacto e 

sustentabilidade, tornando-o mais razoável e aplicável. Para Almeida (2007), as práticas 

sustentáveis influenciam o aprendizado dos colaboradores, incorporando-as não apenas nas 

organizações, mas também nas suas atividades pessoais.  

 
2.3 A FILOSOFIA LEAN THINKING (LT) 

 
Definido como um sistema de gestão com foco na criação de valor por meio da 

supressão de desperdícios a partir da perspectiva do cliente, o termo Lean Thinking (pensamento 

enxuto, em português), foi introduzido em 1996 como um conceito baseado na administração 

de empresas (WOMACK; JONES, 2004).  É definido tanto como uma filosofia de gestão 

quanto uma metodologia, na qual as técnicas utilizadas durante sua aplicação visam melhorar 

a qualidade, reduzir desperdícios e implementar processos de forma flexível, por meio de 

respostas rápidas, flexibilidade de produção e maior eficiência (WATERMAN; Mc CUE, 2012; 

ARBÓS, 2002). 

 Tendo como objetivo a entrega de produtos ou serviços aos clientes no momento e 

quantidade desejada por meio da eliminação dos desperdícios durante os processos de 

fabricação ou produção, o LT faz referência a conceitos desenvolvidos no sistema Just in Time 

(JIT) proposto por Womack no livro “A máquina que mudou o mundo” em 1990. Além disso, 

o LT também reúne conceitos de modelos de gestão como o TPM (Manutenção Produtiva Total) 

e TQM (Gestão da Qualidade Total) (CORRÊA; CORRÊA, 2005; SHAH; WARD, 2003). 

 O LT surge no contexto industrial, no entanto, seus princípios atualmente estão sendo 

aplicados em operações de serviços, mesmo tendo características diferentes, principalmente a 

que se refere à presença do cliente na produção dos serviços (AHLSTROM, 2004). Arbós 

(2002) menciona que as empresas de serviços aumentariam a produtividade, reduziriam os 

custos e o tempo de resposta, bem como os níveis de estoque e aumento de flexibilidade, ao 

implementar o conhecimento do LT nos seus processos. 

No entanto, independentemente do tipo de sistema de operações, o LT auxilia a atingir 

os objetivos estratégicos da companhia (ALLWAY; CORBETT, 2002), e é por isso, que 

cenários relacionados a processos organizacionais, construção e saúde, também estão aplicando 

os princípios do LT a fim de conseguir planejar e executar ações sequenciais em tempos 

adequados (CANDIDO et al., 2008; LIKER; MEIER, 2007; BUZZI; PLYTIUK, 2011), sem 
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interrupção, com rapidez e de forma eficaz, entregando ao cliente o que ele considera como 

valor (WOMACK; JONES, 2003). Para Borchardt e Sellito (2002) seria uma forma de fazer 

cada vez mais com menos – menos esforço humano, menos equipamento, menos tempo e menos 

espaço. 

 Conforme mencionado por Womack e Jones (1996), o LT basicamente é transformação 

continua do desperdício em valor a partir da perspectiva do cliente, por meio de ferramentas 

adequadas de acordo com as necessidades da empresa. Grove et al. (2010) menciona que a 

implementação do LT nos processos produtivos, demanda uma compreensão profunda dos seus 

princípios a fim de utilizar as ferramentas adequadamente. 

Para Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015), esta filosofia é definida por três questões-

chave: o envolvimento dos funcionários na operação, o impulso para melhoria contínua, e a 

eliminação do desperdício. Sendo assim, um fator importante desta filosofia é o fator humano, 

já que grande parte do seu sucesso depende do desenvolvimento das atividades realizadas por 

pessoas para a solução continua de problemas (LIKER, 2004). O LT oferece aos funcionários 

desenvolver atitudes e habilidades em todos os níveis organizacionais da empresa por meio de 

programas de treinamento, desenvolvimento pessoal e capacitação para a aplicação de métodos 

e ações práticas exclusivas ao ambiente que estão inseridos e que resultam na melhoria dos 

processos e a simplificação do fluxo de atividades (ALMEIDA et al, 2016; BELL; ORZEN, 

2011; WOOD, 2004), algumas dessas práticas incluem: disciplina, flexibilidade, igualdade, 

autonomia, desenvolvimento, qualidade de vida no trabalho, criatividade, e envolvimento total 

das pessoas; tendo como objetivo encorajar um alto grau de responsabilidade pessoal (SLACK; 

BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2015). 

Outros autores têm implementado em suas pesquisas modelos corporativos envolvendo 

o fator humano durante a aplicação do LT, Moore, Nash e Henderson (2007) por exemplo, 

desenvolveram um programa de treinamento de funcionários, com o objetivo de criar processo 

mais eficientes e gerando maior satisfação durante as atividades laborais por meio de melhoria 

no trabalho. O modelo conta com quatro etapas: identificar as oportunidades; desenhar a 

solução; implementação e melhoria continua. 

Considerando as organizações como um conjunto de processos (RADNOR; BOADEN, 

2008), o LT apoia-se em cinco princípios básicos (WOMACK, 2002):  

a) Especificar o valor desde o ponto de vista do cliente; 

b) Identificar o fluxo de valor para cada produto ou serviço e eliminar as etapas que não 

criam valor;  

c) Estabelecer um fluxo de forma contínua;  
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d) Aplicar uma estratégia de produção puxada; e 

e) Buscar um estado de perfeição, reduzindo o número de etapas e o tempo necessário para 

atender o cliente 

 

2.3.1 Valor e cliente 

Na metodologia LT, o valor durante os processos produtivos é definido pelo cliente 

conforme o uso de produtos ou necessidades de um determinado serviço (DOUGLAS; 

ANTONY; DOUGLAS, 2015). No entanto, a definição de cliente varia conforme o tipo de 

organização produtora de bens e serviços. Para Emiliane (2004) por exemplo, a definição do 

cliente no Setor Público em geral é normalmente a pessoa que paga e usa um produto ou serviço, 

no entanto, no sistema de saúde, a definição resulta mais complexa ao identificar os pacientes 

como o principal cliente, uma vez que são pacientes que justificam a existência de tais serviços, 

mas outros clientes incluem a família do paciente, a sociedade em geral e o governo que financia 

o serviço (KOLLBERG; DAHLAARD; BREHMER, 2007). 

 

2.3.2 Desperdícios  

Os desperdícios são definidos por Womack e Jones (1996, 2003) como qualquer 

atividade humana que absorva recursos, mas que não cria valor. Estudos indicam que não mais 

do que 5% do tempo total de atravessamento é realmente gasto diretamente agregando valor. 

Portanto, durante 95% do tempo, uma operação está agregando custo ao serviço ou produto, 

não agregando valor (SLACK; BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2015). 

A identificação e eliminação deste tipo de atividades, é o principal objetivo do LT, 

segundo Wedgwood (2007), no entanto, para ser cumprido, é preciso reconhecer o lugar no 

qual o desperdício está sendo gerado, reconhecendo e entendendo as causas da sua origem 

(Seddon e O'Donovan, 2009) a fim de estabelecer planos de ação adequados para sua remoção. 

Para Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015), o desperdício é mais evidente no nível da rede 

de suprimento sendo sua redução um grande desafio. No entanto, o fluxo alinhado, a igualdade 

entre suprimento e demanda que aumenta a flexibilidade e minimiza a variabilidade são tarefas 

que beneficiarão a rede em sua totalidade.  

Nos últimos anos, a identificação e categorização de desperdícios nos processos Lean, 

tem sido objeto de estudo com base nos diversos tipos de organizações. A tabela 5 mostra as 

categorias identificadas por diversos autores em organizações relacionadas à manufatura, 

serviços, procuração publica, healthcare, e o setor público. 
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Tabela 5 – Categoria de desperdícios por tipo de organização 

Autores Tipo Desperdício 

Duffy e Wong (2013) Manufatura Excesso de movimento (pessoas ou equipamentos); excesso de 
transporte; pessoas subutilizadas; inventário sem processar; defeitos; 
superprodução; espera de produto em processo em estações de trabalho; 
processamento excessivo (sem valor para o cliente). 

Radnor et al. (2006) Serviços Demora; duplicação; movimentos desnecessários; comunicação confusa; 
inventário incorreto; oportunidade perdida; erros; pessoas. 

Waterman e McCue 
(2012) 

Setor Público Orientação excessiva; longas escalas de tempo; processamento em série; 
engajamento ineficiente do fornecedor; especificações baseadas em 
entrada; aversão ao risco. 

Kollberg et al. (2007) Healthcare Atrasos entre o tempo esperado e o tempo real de uma visita; atrasos 
entre o tempo esperado e o tempo real de uma operação; sobre 
capacidade; tempo de preparação necessário para uma visita; tempo de 
preparação necessário para uma operação; tempo de inatividade de 
equipamentos médicos; procedimentos para gerenciar referências; 
transporte de pacientes; procedimentos de reserva. 

Radnor et al. (2006) Abordagem 
flexível 

Retrabalho; preparação de relatórios desnecessários; trabalhos com 
sistemas de TI mal projetados; combate a incêndios; trabalhos a partir de 
informações não confiáveis; verificação do trabalho de outras pessoas; 
muitas reuniões / grupos de trabalho; trabalhos sob pressão; repetir 
processos ou trabalhos já feitos; solicitação de autorizações; trabalhos 
não adequados à finalidade; atender a demanda de falhas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Alguns autores mencionam que o arranjo físico básico de processos vem sendo a 

primeira contribuição que visa a redução de desperdícios mediante o alinhamento do fluxo de 

materiais, clientes e informações. Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015) apontam este 

mapeamento como Fluxo de Valor (VSM – Value Stream Mapping ou sistema “ponta a ponta”) 

que apresenta uma abordagem simples do ciclo de vida de um produto ou serviço de forma 

geral, com foco nas atividades que agregam valor e identificando aquelas que não agregam. Em 

termos gerais, a técnica consiste em quatro etapas: identificação do fluxo de valor a mapear; 

mapeamento físico do processo; mapeamento das informações que possibilita a ocorrência do 

processo (situação futura); e finalmente, a implementação das mudanças. 

 Para Rother e Shook (2003), esta técnica é reconhecida como uma das ferramentas 

essenciais no Lean Manufacturing, sendo uma forma visual para mapear o fluxo de materiais e 

informações desde o fornecimento da matéria-prima até a entrega ao cliente. Estes 

mapeamentos contribuem a ultrapassar as barreiras entre os diversos setores da empresa e 

estabelecem linhas de comunicação, portanto, esforço colaborativo é importante para garantir 

um adequando desenho de toda uma sequência sistemática de atividades do fluxo, o trabalho 
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de cada membro da equipe e suas inter-relações com outros, e denta forma, tornar processos 

mais eficientes na entrega do produto para a próxima etapa do processo. 

Especificamente para a produção de serviços, Bowen e Youngdahl (1998) identifica 

cinco características essenciais na aplicação das técnicas do LT para este setor: Redução de 

tradeoffs de desempenhos; produção em fluxo e produção puxada JIT; orientação de cadeia de 

valor; foco no cliente e treinamentos e; autonomia de funcionários. 

 

Tabela 6 – Ferramentas do LT aplicadas ao setor de serviços 

AUTORES FERRAMENTA DESCRIÇÃO 

Francischini, Miyake 
e Giannini (2006) 

Pré-processamento Atividades realizadas pelo operador ou por equipamentos 
com o objetivo de reduzir o tempo de processos total 

  
Setup rápido Atividades que permitem troca rápida do tipo de serviço 

oferecido 

  
Operador polivalente Operadores capacitados a desempenhar diversos tipos de 

atividades da prestação de serviço 

  

Organização celular Organização da produção do serviço em grupos de 
atividades que possuam afinidades, a fim de facilitar a 
troca de informações e suporte 

  
Poka-yoke para 
operadores 

Prevenção de falhas em atividades realizadas pelos 
prestadores do serviço 

  
Poka-yoke para 
clientes 

Prevenção de falhas em atividades de coprodução 
realizadas pelos clientes 

  
Autonomação Desenvolvimento de funções em equipamentos e 

sistemas de informações que operem de forma autônoma 

  Padronização Definição de procedimentos de trabalho padrão 

  
Autocontrole Responsabilidade de auto inspeção com foco na qualidade 

e autonomia para resolver anomalias 

Giannini (2007) Tecnologia da 
Informação 

Uso de sistemas informatizados que servem de apoio à 
transmissão da informação entre stakeholders 

  
Controle visual do 
processo 

Visualização do andamento da produção para que o 
gerenciamento do sistema seja mais ágil 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Com base nas características mencionadas por Bowen e Youngdahl (1998), a Tabela 6 

apresenta uma relação das técnicas utilizadas no LT que podem ser aplicadas na redução de 

desperdícios especificamente relacionados à produção de serviços. 
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2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇAS 

 

A aplicação de técnicas baseadas no LT demanda mudanças na organização como um 

todo, exigindo novos hábitos e habilidades, nos mais diversos níveis, envolvendo praticamente 

a todos os seus stakeholders. Desta forma, é preciso considerar que criação de uma cultura Lean 

nos processos produtivos, implica a criação uma vontade insaciável por melhorias (CHIOU, 

2014). Geralmente, a cultura de uma organização está intimamente relacionada com seus 

valores, ideologia, padrão de pensamento e procedimentos diários, portanto, organizações 

diferentes terão culturas diferentes resultantes das suas experiências, suas circunstâncias e de 

sua história (SLACK; BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2015).  

Guest (1994) menciona que a cultura de uma organização é a chave para lograr sucesso 

competitivo e, portanto, qualquer mudança cultural requer mudança ao nível das práticas e 

políticas de gestão de recursos humanos. Portanto, o vínculo entre a cultura organizacional e a 

gestão de recursos humanos fornece informações valiosas referentes ao relacionamento da 

gestão de recursos humanos com o desempenho organizacional (Lepak et al., 2006). 

As organizações obteriam vantagens estratégicas por parte do recurso humano a partir 

de uma adequada gestão que identifique o número e tipo de pessoas necessárias para atender os 

objetivos empresariais, bem como, fomentar iniciativas que visem atrair, desenvolver e reter os 

funcionários mais apropriados às funções a serem realizadas. Por outro lado, está gestão preverá 

a alocação dos tempos de trabalho a equipes ou indivíduos a fim de gerenciar as diversas 

operações durante os processos produtivos, visando que o tempo designado na realização de 

qualquer tarefa dependerá de preparo, experiência, motivação, ferramentas apropriadas, 

condições ambientais, grau de cansaço ou estresse e assim por diante (SLACK; BRANDON-

JONES; JOHNSTON, 2015) 

Segundo a organização HSE (Health Service Executive), o estresse relacionado ao 

trabalho define-se como as reações adversas às pressões excessivas ou outras demandas que as 

pessoas têm; atualmente, este tipo de estresse, recebe maior importância ao prejudicar 

seriamente a qualidade de vida das pessoas, afetando diretamente sua eficácia no ambiente de 

trabalho. A tabela 7, mostra algumas das causas de este tipo de estresse no trabalho e suas 

possíveis soluções. 
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Tabela 7 – Causas do estresse no trabalho 

Causas do estresse O que pode ser feito sobre isso 

Os funcionários podem ficar sobrecarregados se 
não puderem enfrentar o volume ou o tipo de 
trabalho que são solicitados a fazer. 

Modificar o modo como o trabalho é projetado e 
investigar as necessidades de treinamento e se é 
possível para os funcionários trabalharem em horários 
mais flexíveis. 

Os funcionários podem sentir-se insatisfeitos se não 
tiverem controle ou poder de comentar sobre como 
e quando executar o trabalho. 

Envolver ativamente o funcionário na tomada de 
decisão, na contribuição das equipes e como revisar o 
desempenho pode ajudar a identificar forças e 
fraquezas. 

Os funcionários não se sentem apoiados: os níveis 
de ausência por doença aumentam com frequência 
se eles sentirem que não podem conversar com os 
gerentes sobre os problemas que estão 
enfrentando. 

Dar aos funcionários a oportunidade de conversar 
sobre os problemas que estejam causando o estresse; 
ser simpático e mantê-los informados. 

Uma falha na construção dos relacionamentos 
baseados no bom comportamento e na confiança 
pode levar a problemas relacionados a disciplina, 
queixas e bullying. 

Confira as políticas da organização para lidar com 
queixas, desempenho insatisfatório, muitas faltas e má 
conduta e para solucionar os problemas de bullying e 
assédio. 

Os funcionários ficarão ansiosos sobre seu trabalho 
e a organização se não souberem seu papel e o que 
se espera deles. 

Revise o processo de indução, prepare uma descrição 
do trabalho acurada e mantenha um vínculo direto 
entre os alvos individuais e as metas organizacionais. 

A mudança pode levar a grande incerteza e 
insegurança. 

Planeje para que a mudança não seja inesperada; 
consulte os funcionários para que saibam de sua real 
contribuição e trabalhe com eles para solucionar 
problemas. 

Fonte: Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015, p. 244) 

 

A elaboração de um projeto de trabalho contribuirá para minimizar o impacto negativo 

que diversas atividades poderiam causar nos indivíduos, uma vez que a estrutura das funções 

da força de trabalho envolve vários elementos que permitirão conhecer as diversas equipes, 

locais de trabalho e as tecnologias que serão utilizados durantes suas funções. Para desenvolver 

este projeto, Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015) mencionam que é indispensável conhecer 

as tarefas alocadas a cada pessoa da operação, os melhores métodos para desempenhar cada 

tarefa, o tempo que levará a atividade e quantas pessoas serão necessárias, a forma de como 

manter o comprometimento, as tecnologias disponíveis e sua forma de uso, e finalmente, as 

condições ambientais do local de trabalho. 

O Projeto de trabalho, posteriormente é utilizado como um dos elementos 

indispensáveis no gerenciamento das comunicações dentro dos fluxos de produção, ao utilizar 

como base os dados de desempenho do trabalho (percentual físico do trabalho completado, 

quantidade de horas utilizadas, entregas realizadas, etc.), informações de desempenho do 

trabalho (indicadores de custo, valor agregado, qualidade, etc.), e finalmente, os relatórios de 

desempenho do trabalho. (PMI, 2013).  
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Para Trentim (2014) as comunicações dentro dos processos produtivos, devem ser 

gerenciadas em primeiro lugar por meio da captura dos dados necessários, efetuar sua análise e 

transformá-los em informações úteis. Posteriormente, disponibilizar essas informações de 

modo adequado e tempestivo a fim de contribuir na tomada de decisão de aqueles que possuem 

interesse no projeto ou que são afetados positiva ou negativamente por seus resultados. Em 

outras palavras, a partir deste gerenciamento, serão definidas as ações e atividades de 

comunicação mais adequadas durante o fluxo de valor envolvendo às partes interessadas ou 

stakeholders. 

O guia PMBOK (PMI, 2013), menciona que este processo, ajudará a identificar 

pontualmente quem precisará das informações, que tipo e em que momento as informações 

devem ser disponibilizadas, bem como, identificar os métodos e formas de comunicação que 

serão utilizadas para disponibilizar as informações. Portanto, este procedimento é fundamental 

para o sucesso do projeto, por meio da interrelação de stakeholders de modo a maximizar as 

influências positivas e minimizar os potenciais impactos negativos. Trentim (2014), enfatiza 

que este processo vai além de disponibilizar informações, mas procura entender as expectativas 

das partes interessadas a fim de adotar estratégias que influenciem ao cumprimento dos 

objetivos do projeto, garantindo seu alinhamento e suporte. 

Na comunicação, encontra-se a grande diferença no gerenciamento dos stakeholders 

(WIDERMAN, 2004), portanto, um bom trabalho de planejamento e execução não é suficiente. 

A base está em “comunicar, interagir, convencer e persuadir as partes interessadas, pois o 

sucesso do projeto depende da percepção desses stakeholders” (TRENTIM, 2014, p. 307). Por 

exemplo, no relacionado à produção de eventos, o ambiente comunicativo dos organizadores 

visa atrair uma grande quantidade de cientistas e congressistas por meio de um processo 

constante e complicado que, segundo Sakas, Vlachos e Nasiopulos (2016) deve ser feito com 

flexibilidade e eficácia nas circunstâncias formadas pelo ambiente contemporâneo e 

competitivo. 
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3. MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O uso de uma metodologia científica robusta é o que separa um trabalho científico de 

um trabalho opinativo ou de divulgação, portanto, é indispensável que os trabalhos científicos 

possuam uma base metodológica sólida e adaptada aos problemas estudados (CAUCHICK 

MIGUEL et al., 2010). 

Os resultados deste trabalho, foram obtidos aplicando uma combinação de abordagens, 

uma vez que foi necessário utilizar ferramentas qualitativas a fim de explorar e identificar 

variáveis a serem testadas, e, a partir daí identificar, desenvolver e aplicar instrumentos de 

pesquisa com abordagem quantitativa. Esta combinação possibilita um melhor entendimento 

do problema de pesquisa comparado com os resultados que se obteriam ao utilizar as 

abordagens de forma isolada (CAUCHICK MIGUEL et al., 2010). 

Para este processo, foi utilizado o método de triangulação que, segundo Cauchick 

Miguel et al. (2010), é o tipo de abordagem mais conhecida e comum nas pesquisas, permitindo 

combinar o que há de melhor de cada abordagem com o propósito de entender melhor o 

problema de pesquisa. Portanto, esta pesquisa utilizou diversos métodos de coleta de dados, 

como revisão bibliográfica envolvendo a produção de eventos científicos, análise documental 

e entrevistas semiestruturadas aos responsáveis pela organização dos eventos realizados pela 

instituição em estudo. 

Quanto ao método, o presente trabalho considera como base a pesquisa-ação, desde que 

o autor relacionou-se de forma cooperativa e participativa no processo de pesquisa 

(THIOLLENT, 2007), durante o planejamento e execução de eventos científicos; com base na 

observação e coleta de dados como resultado da proximidade do fenômeno estudado 

(BRYMAN, 1989). Para isto, foram observados e avaliados os processos relacionados à gestão 

da cadeia de suprimentos, análise de riscos e avaliação do impacto ambiental durante o 

gerenciamento do principal evento científico da área de Engenharia de Produção do Brasil. 

Este congresso, constitui um dos principais fóruns de discussão de questões pertinentes 

à Engenharia de Produção, que resultam numa ampla contribuição teórica que serve como base 

para futuros projetos. Por meio da integração dos seus participantes, promove o intercâmbio de 

informações e ideias entre pesquisadores, empresários, estudantes, professores e demais 

profissionais atuantes, fomentando principalmente o vínculo entre a comunidade acadêmica e 

a realidade laboral. 
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3.1.1 O Modelo Teórico 

Para Cauchick Miguel et al. (2010, p.38) os modelos teóricos são basicamente conceitos 

inter-relacionados que “agem como peneiras na medida em que permitem que alguns itens 

passem e desabilitam outros, assim rearranjando os elementos, [...] dão forma ao pensamento, 

estabelecendo sistemas de significados e criando padrões familiares que permitem a 

manipulação e o trabalho.” 

Para a elaboração do modelo teórico deste trabalho, foi considerado o tema central: 

“Framework para a gestão de Eventos Científicos com base na metodologia Lean Thinking 

(LT)”, identificando assim, as variáveis que serão a base da pesquisa: a gestão de eventos 

científicos, e a metodologia LT. Para isto, e por meio de uma revisão da literatura, foram 

identificadas pesquisas relacionadas à produção de eventos (científicos, esportivos, 

empresariais, férias, etc.), bem como, pesquisas relacionadas à aplicação da metodologia LT em 

processos produtivos, principalmente aqueles relacionados à produção de serviços. 

Com os resultados obtidos na revisão da literatura, juntamente com os resultados obtidos 

por meio das técnicas de coleta de dados aplicadas à instituição em estudo, visa-se aplicar as 

ferramentas propostas com o objetivo de estruturar um framework que permita a gestão de 

eventos científicos com base no LT, testá-lo durante o planejamento e produção do maior evento 

de EP no Brasil, e, finalmente, dar resposta à questão desta pesquisa: 

Q: Como desenvolver um framework para a gestão de eventos científicos que permita 

às instituições organizadoras melhorar seus processos produtivos por meio da metodologia 

Lean Thinking (LT)? 

 

3.1.2 O Método de Pesquisa-ação 

Para dar resposta à questão anterior, foi utilizado o método de Pesquisa-ação, que se 

considera como uma técnica com base no método científico de averiguação e experimentação 

de problemas que exigem soluções que envolvem a colaboração de cientistas e profissionais 

(FRENCH; BELL, 1973). Nestes casos, o pesquisador interfere no objeto de estudo de forma 

cooperativa, contribuindo desta forma para a base do conhecimento (CAUCHICK MIGUEL, 

et al., 2010). 

A figura 7 detalha as fases, etapas e atividades da estrutura proposta para pesquisa-ação. 
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Figura 7 – Processo da pesquisa-ação 

 
Fonte: Cauchick Miguel et al. (2010) 

 

A implementação de ações por parte dos pesquisadores implicados no problema sob 

análise é indispensável para uma pesquisa ser considerada como pesquisa-ação (THIOLLENT, 

2007). É por isso que, para este estudo, as melhorias do processo de gestão de eventos 

científicos foram avaliadas pelo autor da pesquisa, participando ativamente na implementação 

das mesmas. O valor deste tipo de metodologia de pesquisa é enfatizado por Pasmore e 

Friedlander (1982) ao mencionar que a pesquisa-ação é um meio de gerar e avaliar 

envolvimento e colaboração de funcionários em novas iniciativas, ação que também pode ser 

relacionada a uma das características da implementação do LT que se refere à importância da 

participação dos funcionários dentro dos processos produtivos. 

•Diagnosticar situação;

•Definir tema e interessados;

•Delimitar o problema;

•Definir critérios de avaliação para pesquisa-ação

Definir contexto e 
propósito

•Mapear literatura;

•Delinear ideias e proposições;

•Determinar questão e definir objetivos da pesquisa.

Definir estrutura 
conceitual-teórica

•Selecionar unidade de análise;

•Definir técnicas de coleta de dados;

•Elaborar protocolo da pesquisa-ação.

Selecionar unidade de 
análise e técnica de coleta 

de dados

•Registrar dados;

•Realimentar dados.
Coletar dados

•Tabular dados;

•Comparar dados empíricos com a teoria;

•Elaborar plano de ações.

Analisar dados e planejar 
ações

•Implementar plano de ações.Implementar ações

•Avaliar resultados;

•Prover estrutura para replicação;

•Desenhar implicações teóricas e práticas;

•Redigir relatório.

Avaliar resultados e gerar 
relatório
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Para Narayanamurthy, Anand e Chockalingam (2017), a principal vantagem desta 

metodologia é que enfatiza a importância de compreender a situação total e não apenas partes 

isoladas. Portanto, considera-se que a pesquisa-ação é o método apropriado para documentar 

os processos e resultados da criação de um framework para a gestão de eventos científicos com 

base no LT. 

 

3.1.3 Coleta e análise de dados 

A revisão da literatura desempenha um papel importante no processo de coleta de dados, 

uma vez que se definem os critérios para a escolha da unidade de análise a partir das questões 

de pesquisa, bem como dos problemas a serem solucionados (CAUCHICK MIGUEL et al., 

2010). Entrevistas coletivas e individuais nos locais de trabalho, bem como o uso de 

questionários convencionais, também são técnicas mencionadas por Thiollent (2007) para 

efetuar este processo. 

Com base no que está descrito no parágrafo anterior,  durante esta pesquisa foram 

efetuadas entrevistas com os responsáveis dos núcleos que se envolvem diretamente com o 

processo de organização do evento em estudo: Direção Geral, Coordenação administrativa, 

Comitê Técnico e Científico, e, em combinação com o método de observação direta, coletaram-

se as informações precisas referentes à integração dos processos referentes a cadeia de 

suprimentos, gestão de riscos e impacto ambiental, sob uma análise com base no pensamento 

enxuto ou LT. 

Durante o processo de avaliação, tanto as entrevistas quanto a observação direta dos 

processos produtivos foram realizadas durante todas as etapas do evento, desde o período de 

planejamento ou pré-evento, execução do evento e pós-evento. Desta forma, o processo se 

adequa ao posicionamento do Woodside e Wilson (2003) que afirmam que a triangulação 

frequentemente inclui: observação participante do pesquisador no ambiente da pesquisa, 

questionamento dos participantes envolvidos no projeto. 

No referente à informação já existente, Thiollent (2007) menciona que o uso de 

conteúdo de arquivos internos da organização deve ser considerado para fundamentar a análise 

de dados. Desta forma, foram consideradas para esta pesquisa, os resultados dos questionários 

de satisfação dos congressistas participantes do evento. 
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4. FRAMEWORK PARA A GESTÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

4.1 FORMA GERAL DO FRAMEWORK 

 

A criação de uma estrutura básica foi criada como parâmetro inicial no desenvolvimento 

do framework proposto nesta pesquisa, que reflete o estado da arte das três grandes áreas: cadeia 

de suprimentos, avaliação de riscos e avaliação do impacto ambiental no referente à gestão de 

eventos científicos. A tabela 8 mostra os fundamentos teóricos considerados para a construção 

da forma geral para o framework. 

 

Tabela 8 – Fundamentação teórica base para a criação da forma geral do framework 

Área Autores Fundamentos Teóricos 

Gerenciamento 
da Cadeia de 
Suprimentos 

Corrêa (2014) Processo básico de suprimentos 

Allen e Chandrasheker (2000); 
Drzymalski (2012) 

Características da cadeia de suprimentos em serviços 

Slack; Brandon-Jones; Johnston 
(2015) 

Relacionamento com clientes, fornecedores e demais 
stakeholders 

Baltacioglu et al. (2007) Forma básico do framework para a cadeia de suprimentos 
de serviços 

Rivera, Vanalle e Viera Jr. 
(2019) 

Interrelação dos stakeholders na cadeia de suprimentos 
para eventos científicos 

Avaliação de 
Riscos 

ISO (2009) Conceitos básicos de riscos 

Corrêa (2014) Categorização de riscos nas cadeias de suprimentos 

PMI (2013); Ellert, et al. (2015)  Gerenciamento de risco na realização de projetos 

Trentim (2014) Envolvimento dos stakeholders na avaliação de riscos 

Maddoxx (2005); Chang e 
Sun(2009); Silva et al. (2014) 

Elementos do FMEA e sua aplicação 

Rivera et al. (2019) Aplicação do FMEA na avaliação se riscos em eventos 
científicos 

Avaliação do 
Impacto 
Ambiental 

Elkington (2001)  Forma básica do Triple da Sustentabilidade 

Tunstall (1997) Aplicação de indicadores sustentáveis em processos 
produtivos 

Way Carbon (2016) Aplicação do GHG Protocol 

Pereira (2014)  Inventario Carbon Free para a produção de eventos 

Rivera et al. (2018) Processo de emissão de gases em eventos científicos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
. 

A fundamentação teórica representada na tabela anterior constitui a base para a criação 

de uma estrutura geral de gerenciamento de eventos científicos considerando as três áreas a 

serem avaliadas e nas quais a metodologia do LT será aplicada a fim de reduzir desperdícios e 

criar valor nos processos produtivos, como é mostrado na Figura 8. 
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Figura 8 – Forma geral para o framework para a gestão de eventos científicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 
2 
4.1.1 Estrutura do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos na Gestão de Eventos 

Científicos. 

O framework proposto acima, no que se refere à cadeia de suprimentos, descreve três 

grandes etapas que permitem estruturar uma rede de forma holística a fim de facilitar o 

gerenciamento das atividades relacionadas aos processos de contratação de suprimentos, apoio 

à produção e atendimento aos congressistas durante a execução de um evento científico. As 

                                                 
2 Ferramenta de cálculo GHG Protocol. Disponível em: http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/ferramenta-de-
calculo   

GESTÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

Avaliação de riscos

(Aplicação do FMEA)

Mapear as  áreas  do evento 

(Programação, Comunicação, RH, 

congress is tas , pa lestrantes , etc.)

Identi fi car todas  as  fa lhas  que 

poderiam afetar cada área  

mapeada

Identi fi car as  poss íveis  causas

Identi fi car os  poss íveis  efei tos

Atribui r o nível  de severidade, 

ocorrência  e detenção de cada 

fa lha

Calcular o Número de Prioridade 

de Risco (RPN)

Identi fi car as  fa lhas  com as  

prioridades  maiores

- Energia  Elétrica

- Transporte viário

- Transporte aéreo

- Res íduos  sól idos

- Materia l  de consumo durante o 

evento

Avaliação do impacto ambiental 

(Pegada de Carbono)

Identi fi car as  atividades  

relacionadas  aos  processos  de 

montagem, desmontagem e do 

evento

Dis tribui r as  atividades  

identi fi cadas  nos  

correspondentes  escopos  do 

modelo

Calcular o consumo de GEE por 

atividade rea l i zada por meio do 

GHG Protocol ²

Identi fi car o consumo tota l  de CO2 

emitido durante o evento

- Identi fi car as  necess idades  de 

insumo

- Seleção e qual i fi cação de 

fornecedores

- Identi fi car durabi l idade de 

contratos  e parcerias

- Identi fi car termos  de 

fornecimento

- Gerenciar as  atividades  de 

compra

- Aval iação do fornecedor

- Programação de suprimentos  

para  operações

- Preparação de planos  de 

demanda e fornecimento

- Armazenamento, manuseio e 

transporte de suprimentos

- Estabelecer período de 

inscrições

- Gestão de fluxos  de informação

- Valores  de inscrição

- Plano de marketing

- Aval iação pós-evento

Estruturação da  cadeia  de 

suprimento

Suprimentos

Apoio à  produção

Atendimento ao congress is ta

Gerenciamento da cadeia de 

suprimentos
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necessidades de compra, arrendamento ou uso de recursos próprios durante estas atividades são 

definidas na primeira etapa do processo, considerando o comprometimento dos custos do 

evento e avaliando as atividades que podem ser realizadas pela própria equipe do projeto, 

verificando assim, competências específicas que contribuirão ao processo adequado de tomada 

de decisões.  

O Project Management Institute (PMI), por meio do guia PMBOK (do inglês Project 

Management Body of Knowledge), menciona que o gerenciamento desta etapa, uma vez feita a 

identificação das necessidades a serem supridas, “abrange os processos de gerenciamento de 

contratos e controle de mudanças que são necessários para desenvolver e administrar contratos 

ou pedidos de compra emitidos por membros autorizados da equipe do projeto” (PMI, 2013). 

Este guia pontua uma série de atividades que descrevem o gerenciamento deste processo no 

gerenciamento de projetos de forma geral, e que podem ser aplicados na gestão de eventos 

científicos. 

Com base na magnitude do evento a ser gerenciado e o plano de gerenciamento de 

aquisições mostrado na Tabela 9, será necessária uma equipe específica que controle o fluxo de 

suprimentos e documentação referente à aquisição dos mesmos, como cotações, autorizações, 

licitações, licenças e regulamentações conforme a complexidade de aquisição de cada produto 

ou serviço, bem como verificar o cumprimento de suas políticas, procedimentos e diretrizes 

formais de aquisição. 

A informação anterior é adquirida por meio de diversas fontes, incluindo o contato direto 

com os fornecedores. Rivera, Vanalle e Vieira Jr. (2019) mencionam que uma estratégia 

adequada para procurar e selecionar fornecedores para eventos itinerantes é utilizar o 

Convention Bureau como forma de acesso à rede de fornecedores da cidade sede. Desta forma, 

obtêm-se diversas opções a serem avaliadas geralmente por meio de rodadas de negócios 

realizadas na cidade sede durante visitas prévias ao evento ou documentos de solicitação de 

aquisições baseados em critérios relacionados às caraterísticas do produto ou serviço, preço, 

qualidade, quantidade, prazos de entrega, transporte e armazenamento e sistemas de gestão.  
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Quadro 2 – Plano de gerenciamento de aquisições 

Tipos de contratos a serem usados; 

Questões de gerenciamento dos riscos; 

Se serão usadas estimativas independentes e se elas são necessárias como critérios 
de avaliação; 

As ações que a equipe de gerenciamento de projetos pode adotar unilateralmente, 
caso a organização executora tenha um departamento estabelecido de aquisições, 

contratos ou compras; 

Documentos padronizados de aquisição, caso necessários; 

Gerenciar vários fornecedores; 

Coordenar as aquisições com outros aspectos do projeto, como cronogramas e 
relatórios de desempenho; 

Quaisquer restrições e premissas que poderiam afetar as aquisições planejadas; 

Lidar com o longo tempo de espera necessário para comprar alguns itens dos 
fornecedores e coordenar o tempo extra necessário para adquirir esses itens, com o 

desenvolvimento do cronograma do projeto; 

Lidar com as decisões de fazer ou comprar e vinculá-las aos processos. Estimar os 
recursos das atividades e desenvolver o cronograma; 

Definir as datas agendadas em cada contrato para os resultados e coordená-las com 
os processos de desenvolvimento e controle do cronograma; 

Identificar os requisitos de obrigações de realização ou contratos de seguros para 
mitigar algumas formas de riscos do projeto; 

Estabelecer a orientação a ser fornecida aos fornecedores para desenvolvimento e 
manutenção de uma estrutura analítica do projeto (EAP); 

Estabelecer a forma e o formato a serem usados para as especificações do trabalho 
de aquisições/contratos; 

Identificar fornecedores pré-qualificados para serem usados; e 

Métricas de aquisições a serem usadas para gerenciar contratos e avaliar 
fornecedores. 

     Fonte: PMI (2013) 
 

Neumann e Ribeiro (2004) mencionam que também é importante considerar 

características referentes ao desempenho do fornecedor perante a concorrência, bem como a 

avaliação de contratações anteriores, resposta em caso se riscos, capacidade logística do 

fornecedor e a avaliação financeira para garantir a viabilidade de continuidade de 

fornecimentos. Para o PMI (2013), empresas com um controle maior de seus processos, adotam 

critérios mais específicos ao adquirir suprimentos, por exemplo: entendimento da necessidade, 

custo geral, capacidade técnica, risco, abordagem de gerenciamento, abordagem técnica, 

garantia, capacidade financeira, capacidade de produção, tamanho e tipo de empresa, 

desempenho anterior dos fornecedores, referências, direitos de propriedade e propriedade 

intelectual, etc. 

Uma vez definidas as necessidades a serem supridas por fontes externas, inicia-se o 

período de negociação, esclarecendo a estrutura e requisitos de compra ou arrendamento com 

os fornecedores selecionados, ou seja, aqueles que durante o processo de seleção foram 
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considerados mais competentes. Para o PMI (2013), durante a negociação, são tratados assuntos 

como: “responsabilidades, autoridade para fazer mudanças, legislação e termos aplicáveis, 

abordagens comerciais e técnicas de gerenciamento, direitos de propriedade, financiamento de 

contratos, soluções técnicas, cronograma geral, pagamentos e preços”. 

Com base nas características de um evento científico específico serão definidos os 

diversos tipos de contratações a serem realizadas: contratações a médio e longo prazo ou, 

parcerias para empreendimentos conjuntos e compartilhamento de benefícios (CORRÊA, 

2014). Para Rivera, Vanalle e Vieira Jr. (2019) contratos a longo prazo permitem manter a 

padronização em certos processos, estabelecendo desta forma um vínculo com a instituição 

organizadora ao precisar dos seus produtos ou serviços por mais de um ciclo na cadeia de 

suprimentos. 

A emissão de contratos é um dos meios mais utilizados no gerenciamento das cadeias 

de suprimento. Para o PMI (2013); estes documentos legais representam um acordo mútuo entre 

duas partes e obriga a uma delas oferecer algo de valor (fornecedor), ao passo que a outra parte 

(comprador) fica obrigada a oferecer uma compensação monetária ou de outro tipo. Este 

relacionamento pode surgir e terminar em qualquer nível durante a gestão do evento, desde as 

etapas do planejamento até a execução do mesmo, considerando que um contrato representa o 

compromisso entre as partes de gerenciar e compartilhar riscos potenciais (PMI, 2013). 

Durante a execução do evento geralmente existem diversas atividades acontecendo de 

forma paralela, e cada uma delas demanda o bom desempenho de vários dos produtos e serviços 

contratados. Por exemplo, o uso de uma sala para efetuar uma palestra requererá basicamente 

iluminação e climatização adequados, mobília, equipamento audiovisual, sinalização, e, em 

algum dos casos, serviços de tradução simultânea. Portanto, a análise do desempenho destes 

serviços é uma avaliação estruturada do progresso do fornecedor considerando os padrões de 

qualidade que foram oferecidos e se estão sendo cumpridos dentro dos custos incorridos ou 

comprometidos na contração, e do cronograma (PMI, 2013). 

Nem sempre o fornecedor mais indicado é selecionado; isto se deve a diversas causas 

que podem envolver a escolha, como fatores relacionados a custos ou a ausência de acordos 

durante a etapa de negociação. Dessa forma, a possibilidade de ocorrerem fracassos durante a 

avaliação de desempenho de fornecedores ao longo do evento é latente. Nestes casos, inspeções 

e auditorias previas podem ser realizadas a fim de verificar a conformidade nos resultados do 

fornecedor contratado. 

O processo de compra ou arrendamento de suprimentos (bens ou serviços) e sua relação 

com as outras unidades da cadeia de suprimentos, pode influenciar no cronograma geral do 
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planejamento do evento, em que se especificam as informações sobre as atividades requeridas, 

sua duração e prazos e datas estabelecidas para resultados. A estruturação destes procedimentos, 

facilitará o controle de atividades durante sua execução, visando desta forma assegurar o 

cumprimento de prazos do projeto. 

As necessidades de contratação de serviços por meio de fontes externas são estruturadas 

por Rivera, Vanalle e Vieira Jr. (2019), que as dividem em 4 categorias conforme já citado no 

item 2, considerando como base um evento científico realizado a cada ano numa cidade 

diferente. A tabela 9 mostra os grupos de fornecedores e as categorias às quais pertencem em 

relação ao tempo prévio de negociação e contratação. 

 
Tabela 9 – Período recomendado de contratação de fornecedores 

para eventos científicos anuais 

Categoria Período estimado para contratação Exemplo de fornecedores 

A 
Mais de 6 meses 

antes do início do evento 

- 
- 
- 
- 
- 

Convention Bureau 
Hotel 
Centro de Convenções 
Agências de viagens 
Parcerias locais 

B 
De 6 até 4 meses 

antes do início do evento 

- 
- 
- 

A&B (Alimentos e bebidas) 
Serviços de montagem 
Atividades Sociais 

C 
De 4 até 2 meses 

antes do início do evento 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Multimídia 
Material Gráfico 
Tradução simultânea 
Sinalização 
Serviços de transporte 
Serviços de limpeza 
Serviços de segurança 

D De 2 meses até o início do evento - Papelaria; etc. 

Fonte: Adaptado de Rivera, Vanalle e Vieira Jr. (2019) 

 
Para o PMI (2013), estas estimativas contribuem para definir a sequência lógica dos 

processos do trabalho por meio da elaboração de um mapeamento dos recursos necessários que 

demandam cada uma das atividades da cadeia de suprimentos, com base no tempo de duração, 

quantidade de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos, identificando assim as 

características dos recursos exigidos para concluir a atividade, permitindo estimativas de custo 

e de duração mais exatas. A devida gestão deste processo assegura que as operações sejam 

executadas de forma eficiente por meio do uso dos melhores recursos necessários e pelo 

atendimento às exigências dos clientes (PMI, 2013).  

Os clientes (ou congressistas) fazem parte dos stakeholders externos durante um evento 

científico, portanto, a importância do gerenciamento da sua influência em relação às demandas 
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do evento é indispensável para garantir resultados de sucesso. Para Zhang et al. (2015), aplicar 

o conhecimento adquirido dos congressistas pode resultar em melhorias nos processos 

produtivos de forma mais eficiente, por serem estes os stakeholders que poderiam aportar novas 

ideias ao processo, permitindo acessar e possuir informação direta do mercado. 

Para Costa e Torres (2014) o adequado gerenciamento da demanda torna possível o 

planejamento de um prestador de serviços ao conseguir equilibrar, satisfatoriamente, a 

capacidade do sistema de prestação de serviços com a demanda. Durante a gestão de eventos 

científicos algumas estratégias a serem consideradas para este propósito se baseiam nos valores 

de inscrição e suas escalas nas taxas associadas, por exemplo, tarifas diferenciadas para 

estudantes, professores ou professionais das áreas de interesse, bem como períodos 

diversificados com margens de desconto. Do mesmo modo, é indispensável o apoio com os 

setores de comunicação e marketing a fim de estudar os nichos de mercado e avaliar novas 

propostas.  

Após o gerenciamento e análise sequencial de todas as atividades mencionadas 

anteriormente, considerando os vínculos com outras atividades, seus recursos necessários, 

tempos de duração e limitações; desenvolve-se a estrutura da cadeia de suprimentos com 

processos específicos e datas planejadas para a conclusão satisfatória do evento científico. 

 

4.1.2 Estrutura da Avaliação de Riscos com base na aplicação do FMEA. 

A avaliação de riscos nesta etapa, visa basicamente reduzir a probabilidade e o impacto 

de ocorrências e/ou situações negativas antes e durante a realização do evento científico. 

Portanto, uma adequada gestão, principalmente nos primeiros estágios da fase do planejamento 

do evento, aumenta a probabilidade de êxito dos processos subsequentes de gerenciamento de 

riscos. O PMI (2013), define as causas desta etapa da seguinte forma: 

 

O risco do projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um 
efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto tais como escopo, 
cronograma, custo e qualidade. Um risco pode ter uma ou mais causas e, se ocorrer, 
pode ter um ou mais impactos. Uma causa pode ser um requisito, premissa, restrição 
ou condição potencial que crie a possibilidade de resultados negativos ou positivos. 
[...] Se um desses eventos incertos ocorrer, pode haver um impacto no escopo, custo, 
cronograma, qualidade ou desempenho do projeto. As condições de risco podem 
incluir aspectos do ambiente da organização ou do projeto que contribuem para os 
riscos do projeto, tais como práticas imaturas de gerenciamento de projetos, falta de 
sistemas integrados de gerenciamento, vários projetos simultâneos ou dependência de 
participantes externos fora do controle direto do projeto (PMI, 2013, p. 310). 

 

Na produção de eventos científicos, os riscos encontrados durante a fase de avaliação 

têm origem, principalmente, em função das incertezas que surgem nos processos produtivos, 
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sendo chamados de riscos positivos aqueles que podem representar oportunidades, e de riscos 

negativos os que representem ameaças. Portanto, é possível identificar e analisar riscos antes 

que eles ocorram e, desta forma, possibilitar o planejamento de respostas imediatas. Diversos 

fatores que podem influenciar nessa avaliação são classificados em graus de risco pelo PMI 

(2013) conforme se segue:  

• Apetite de risco, que é o grau de incerteza que uma entidade está disposta a aceitar, na 

expectativa de uma recompensa; 

• Tolerância a riscos, que é o grau, a quantidade ou o volume de risco que uma 

organização ou um indivíduo está disposto a tolerar; 

• Limite de riscos, que se refere às medidas ao longo do nível de incerteza ou nível de 

impacto no qual uma parte interessada pode ter um interesse específico. A organização 

aceitará o risco abaixo daquele limite. A organização não tolerará o risco acima daquele 

limite (PMI, 2013, p.311).  

 
Como mencionado anteriormente, durante o planejamento, organização e execução do 

projeto, até os menores detalhes podem gerar ocorrências inesperadas (RIVERA et al., 2019). 

Portanto, os organizadores devem se comprometer com uma abordagem proativa e consistente 

durante as etapas de gerenciamento de riscos. “Avançar um projeto sem focar o gerenciamento 

dos riscos de forma proativa pode causar mais problemas, surgidos em virtude de ameaças não 

gerenciadas” (PMI, 2013, p.311). 

Fazer um mapeamento das áreas a serem gerenciadas é o primeiro passo para iniciar a 

análise de riscos segundo o framework proposto no início deste capítulo. Dessa forma, a 

identificação e documentação de suas características será mais efetiva se o evento é analisado 

de forma parcial e considerando todos os participantes dessas atividades especificas para 

identificar riscos nas suas áreas de responsabilidade. Este padrão foi seguido por Rivera et al. 

(2019) ao considerar nove áreas dentro da produção de eventos científicos a serem avaliadas: 

agenda, comunicação, recurso humano, submissão de trabalhos, congressistas, palestrantes, 

patrocinadores, fornecedores e local de realização; gerando desta forma, uma série de atividades 

ainda mais específicas que facilita o processo de avaliação de riscos.  

O PMI (2013) apresenta um processo detalhado e mais complexo, relacionado à 

identificação de riscos durante a gestão de qualquer projeto. Dependendo do tamanho do evento 

científico a ser gerenciado, algumas destas atividades e processos podem ser facilmente 

adaptados pela comissão organizadora. A tabela 10 mostra o processo de identificação de riscos. 
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Tabela 10 – Identificação de Riscos 

ATIVIDADE PROCESSO 

Plano de gerenciamento 
dos riscos 

- Atribuições de papéis e responsabilidades, 
- Provisão para atividades de gerenciamento dos riscos no orçamento e no 
cronograma,  
- Categorias de riscos 

Plano de gerenciamento 
dos custos 

- Fornece processos e controles que podem ser usados para identificar os riscos 
em todo o projeto. 

Plano de gerenciamento 
do cronograma 

- Fornece uma visão dos objetivos e expectativas de prazo/cronograma do 
projeto que podem ser impactados pelos riscos (conhecidos e não conhecidos). 

Plano de gerenciamento 
da qualidade 

- Fornece uma linha de base de medidas e métricas da qualidade para uso na 
identificação dos riscos. 

Plano de gerenciamento 
dos recursos humanos 

- Fornece orientação sobre como os recursos humanos do projeto devem ser 
identificados, mobilizados, gerenciados e, liberados. 
- Define os papéis, responsabilidades e organogramas do projeto, além do plano 
de gerenciamento de pessoal, com um papel fundamental no processo de 
Identificação de riscos 

Linha de base do escopo - As premissas do projeto são encontradas na especificação do escopo do 
projeto. A incerteza nas premissas do projeto deve ser avaliada como causa 
potencial de risco do projeto. 

Estimativas dos custos 
das atividades 

- Fornecem uma avaliação quantitativa do custo provável para concluir as 
atividades programadas e, idealmente, são expressas como um intervalo que 
indica o(s) grau(s) de risco. 

Estimativas de duração 
das atividades 

- Identifica os riscos relacionados com as provisões de tempo para as atividades 
ou o projeto como um todo, novamente com um intervalo de estimativas que 
indica o(s) grau(s) relativo(s) de risco. 

Registro dos Stakeholders - Garantem que os principais stakeholders, especialmente patrocinadores e 
clientes participem do processo para identificar riscos. 

Documentos do projeto - Termo de abertura do projeto, 
- Cronograma do projeto, 
- Diagramas de rede do cronograma, 
- Registro das questões, 
- Lista de verificação da qualidade, e 
- Outras informações consideradas úteis para a identificação dos riscos 

Documentos de aquisição - A complexidade e o nível de detalhe dos documentos de aquisição devem ser 
consistentes com o valor e os riscos associados com a aquisição planejada. 

Fatores ambientais da 
empresa 

- Informações publicadas, incluindo bancos de dados comerciais, 
- Estudos acadêmicos, 
- Listas de verificação publicadas, 
- Benchmarking, 
- Estudos do setor, e 
- Atitudes em relação ao risco 

Ativos de processos 
organizacionais 

- Arquivos do projeto, incluindo dados reais, 
- Controles organizacionais e de processo do projeto, 
- Modelos de especificação de riscos, e 
- Lições aprendidas. 

Fonte: Adaptado de PMI (2013). 
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Tabela 11 – Riscos identificados no gerenciamento de eventos científicos 

ÁREA MODO DE FALHA 

Programação  - Tema central não interessante ou desatualizado 
- Atividades desorganizadas 

Comunicação - Informações desatualizadas sobre canais de comunicação 
- Atrasos na emissão de informação 
- Ruído de comunicação com fornecedores 
- Ruído de comunicação entre organizadores e funcionários 
- Ruído de comunicação no processo de avaliação de artigos 

Recurso Humano - Hierarquia não definida 
- Sem experiência em áreas a serem gerenciadas 
- Limitação de equipamentos para a execução de atividades 
- Atraso na emissão de certificados ou documentos de pagamento e 
registro 
- Atraso no envio de cartas de agradecimento aos stakeholders 
- Atraso na preparação do relatório final dos resultados do evento 

Submissão de 
trabalhos 

- Falhas técnicas no sistema de submissão 
- Falha do sistema pelos usuários 
- Coordenadores / referees sem interesse em participar das avaliações 
- Artigo não incluído nos anais d0 congresso. 

Congressistas - Número reduzido de participantes 
- Falha nos controles de acesso 
- Falhas em possíveis evacuações 
- Atos criminosos dentro das instalações do evento 
- Número limitado de agentes de segurança 
- Intrusão de estranhos na conferência 
- Doença ou morte durante a conferência 

Palestrantes - Atraso ou não comparecimento 
- Palestrante sem preparação 
- Doença leve (durante o congresso) 
- Doença grave ou morte do palestrante (antes do congresso) 
- Doença grave ou morte do orador (durante a congresso) 

Patrocinadores - Pedido de patrocínio fora do prazo 
- Pedido não aprovado 
- Falta de benefício dos patrocinadores 
- Atraso no envio de relatórios 
- Relatórios financeiros incompletos ou sem documentos comprovativos 

Fornecedores - Não comparecimento 
- Contratação de fornecedores sem experiência 
- Quebra de contrato (sem serviço prestado ou não entregue) 
- Fornecer produtos ou serviços diferentes 
- Baixa qualidade 
- Perda de produtos ou equipamentos alugados 
- Acidentes durante a prestação de serviços 
- Produtos ou serviços insuficientes para atender a demanda 
- Atraso no pagamento ou no pagamento de faturas 

Cidade Sede - Infraestrutura inadequada 
- Acessibilidade limitada 
- Poucas saídas de evacuação 

Fonte: Rivera et al. (2019, tradução do autor) 
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Após identificação dos riscos, de acordo com as unidades em avaliação, uma série de 

possíveis riscos são listados com base em informações obtidas em projetos anteriores 

semelhantes (benchmark) e no conhecimento acumulado (PMI, 2013). Detalhando-se as nove 

áreas identificadas por Rivera et al. (2019) obtém-se assim uma lista de 46 falhas conforme 

mostra a tabela 11. 

Uma vez identificados e listados os riscos que podem afetar os objetivos e o sucesso do 

evento, realiza-se uma análise quantitativa, baseada no indicador RPN (Risk Priority Number, 

ou Número de Prioridade de Risco, citado no capítulo 2), a fim de obter informações precisas 

que contribuirão à tomada de decisões e reduzir os níveis de incerteza. Portanto, as definições 

de probabilidade e impacto, categorias de risco e os níveis de tolerância aos riscos referentes ao 

projeto devem ser claras no momento de avaliar e aplicar os resultados em matrizes de 

probabilidade e impacto. 

Durante esta etapa são avaliadas, principalmente, as prioridades dos riscos encontrados, 

identificando sua probabilidade de ocorrência, o impacto que podem gerar nos objetivos do 

evento científico e o grau de severidade. Dependendo da ferramenta utilizada para executar esta 

avaliação, são considerados também fatores como os intervalos de tempo para resposta e a 

tolerância a riscos da organização com restrições de custo, cronograma, escopo e qualidade do 

projeto (PMI, 2013). Geralmente, este tipo de análise é um meio eficaz e econômico de 

estabelecer as prioridades nos processos ao não precisar de sistemas e softwares específicos 

para identificar e priorizar as possíveis falhas.  

Para efeitos do framework proposto, foi utilizada a técnica de Análise de Modo e Efeito 

de Falha (FMEA, do inglês Failure Mode and Effect Analysis), ferramenta usada para 

identificar possíveis modos de falha, causas de falha e efeitos de falha durante os processos 

produtivos por meio da análise de probabilidade de ocorrência e impacto de cada risco e os 

efeitos causados nos objetivos do projeto. Para o PMI (2013, p. 330) “as probabilidades e 

impactos dos riscos são classificados de acordo com as definições fornecidas no plano de 

gerenciamento dos riscos”, sendo que os resultados mais baixos são incluídos no registro de 

riscos a serem observados e monitorados posteriormente. A tabela 12 mostra os parâmetros 

necessários para determinar os níveis de Severidade, Ocorrência e Detecção de falhas, por meio 

do método FMEA. 
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Tabela 12 – Classificação das escalas de Severidade, Ocorrência e Detecção 

  ESCALA DESCRIÇÃO DEFINIÇÃO 

S 
E 
V 
E 
R 
I 
D 
A 
D 
E 

1 Sem perigo A falha não causa ferimentos e não afeta o sistema. 

2 Perigo leve A falha possivelmente não cause ferimentos e o clientes não estão 
cientes do problema; no entanto, existe o potencial de lesão menor. 
Há pouco ou nenhum efeito no sistema. 

3 
4 

Perigo baixo a moderado A falha pode causar uma lesão muito pequena ou inexistente, mas 
irrita os clientes; resulta em problemas menores do sistema que 
podem ser superados com pequenas modificações no sistema ou 
processo. 

  

5 Perigo moderado A falha pode causar uma pequena lesão com alguma insatisfação do 
cliente; falhas maiores do sistema. 

6 
7 

Perigoso A falha pode causar uma lesão leve a moderada, com um alto grau de 
insatisfação do cliente; grandes problemas no sistema, exigindo 
grandes reparos ou retrabalho significativo.   

8 
9 

Muito perigoso A falha pode causar ferimentos graves ou permanentes; interrupção 
grave do sistema com a interrupção do serviço, com aviso prévio. 

  

10 Extremamente perigoso A falha pode causar a morte de um cliente (paciente, visitante, 
funcionário, membro da equipe, parceiro de negócios); quebra total 
do sistema, sem aviso prévio. 

O 
C 
O 
R 
R 
Ê 
N 
C 
I 
A 

1 Probabilidade remota de 
ocorrência 

A falha quase nunca ocorre; ninguém se lembra do último fracasso. 

2 Baixa probabilidade de 
ocorrência 

A falha ocorre raramente, ou ocorre uma falha uma vez por ano. 

3 Probabilidade moderada de 
ocorrência 

A falha ocorre ocasionalmente, ou a falha ocorre a cada 3 meses. 

4 

5 Probabilidade moderadamente 
alta de ocorrência 

A falha ocorre aproximadamente uma vez por mês. 

6 

7 Probabilidade muito alta de 
ocorrência 

A falha ocorre com frequência, ou ocorre uma falha uma vez por 
semana. 8 

9 A falha é quase inevitável A falha ocorre de forma previsível ou ocorre uma falha a cada 3-4 
dias 

10 A falha é inevitável A falha ocorre pelo menos uma vez por dia, ou a falha ocorre quase 
sempre. 

D 
E 
T 
E 
C 
Ç 
Ã 
O 

1 Completamente detectável Existem barreiras automáticas ou restrições que impedem a falha. 

2 Possibilidade muito alta de 
detecção 

Há 100% de inspeção do processo e é automatizado. 

3 Possibilidade alta de detecção Há 100% de inspeção ou revisão do processo, mas não é 
automatizado. 4 

5 Possibilidade moderada 
 de detecção 

Existe um processo para verificações duplas ou inspeções, mas não é 
automatizado e/ou é aplicado apenas para uma amostra e/ou 
depende de vigilância. 

6 Remota possibilidade de 
detecção 

O erro pode ser detectado com uma inspeção manual 

7 

8 Possibilidade de detecção 
muito remota 

A falha pode ser detectada apenas com uma inspeção completa, e 
isso não é viável ou não pode ser prontamente executado. 9 

10 Nenhuma possibilidade de 
detecção 

Não há mecanismo conhecido para detectar a falha. 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2014) 
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A tabela acima mostra as definições a serem consideradas durante o processo de 

ponderação dos níveis de severidade, ocorrência e detecção das falhas, durante o FMEA. Estes 

dados contribuirão para o cálculo do RPN mencionado anteriormente, a fim de fornecer 

informações precisas em relação à classificação das falhas que devem ser prioritárias de modo 

a exercer ações preventivas durante o ciclo de vida do projeto. 

 

4.1.3 Estrutura da Avaliação do Impacto Ambiental (Pegada de Carbono). 

O framework proposto nesta pesquisa, considera a Pegada de Carbono como método de 

avaliação do impacto ambiental de um evento científico, e, para este fim, é considerada o GHG 

Protocol, programa desenvolvido pelo Programa Brasileiro GHG Protocol
3, como ferramenta 

de apoio que fornece uma estrutura padrão de contabilização de emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) compatível com a norma ISO 14.064 (Way Carbon, 2016).  

Segundo Hoffmann e Busch (2008), o uso do GHG Protocol é o método mais 

conceituado para as avaliações de GEE para fins de análise em organizações. Estabelece três 

categorias ou escopos de emissões onde são distribuídas as atividades executadas durante o 

evento científico e que geram emissões diretas ou indiretas de GEE. A fim de estabelecer os 

critérios para a definição das fontes de emissão, é preciso identificar em primeiro lugar o tipo 

de evento a ser avaliado. No caso de eventos científicos, estes geralmente são definidos como 

eventos privados por terem um número específico de assistentes e grupos de interesse. 

Após identificar e definir as atividades a serem distribuídas nos escopos, o inventário 

de emissões de GEE é elaborado seguindo os regulamentos e procedimentos estabelecidos no 

GHG Protocol. Desta forma, o montante resultante das emissões totais é definido a fim de 

desenvolver um balanço de massa correspondente a cada escopo, detalhando os materiais e 

componentes que geram emissões de GEE. Estes resultados geram os conhecimentos oportunos 

para identificar e propor soluções de redução de emissões, e diminuir consequentemente o 

impacto ambiental e financeiro por meio de decisões que contribuam a reduzir desperdícios nos 

processos produtivos em próximas edições. 

Tomando como base a informação mostrada no Quadro 1 desta pesquisa, relacionada 

ao inventario de eventos, a Figura 9 mostra o fluxograma que identifica os tipos de GEE gerados 

durante a produção de eventos científicos, bem como a distribuição de atividades específicas 

nos escopos correspondentes. 

                                                 
3 Ferramenta adaptada ao contexto do brasileiro em 2018 pelo GVces e pelo WRI em parceria com o Ministério 
do Meio Ambiente, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o World 

Business Council for Sustainable Development (WBSCD) e 27 Empresas Fundadoras (GVces, 2018)  
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Figura 9 – Fluxograma do processo de emissão de gases nos eventos científicos. 

Fonte: Adaptado de Rivera et al. (2018) 

 

 Por considerar um evento científico itinerante para a proposta do framework, a emissão 

de gases durante a produção de eventos científicos limita-se apenas às atividades relacionadas 

aos escopos 2 e 3 do GHG Protocol, sendo que o escopo 1 refere-se às emissões diretas 

produzidas pela organização. Para as emissões do escopo 2 referentes à energia elétrica 

terceirizada, o GHG Protocol considera as variações sazonais que influenciam os fatores de 

emissão e usando o Sistema Interligado Nacional (SIN) baseado na matriz enérgica brasileira 

principalmente em energia hidráulica, experimentando variações de acordo com a 

disponibilidade hídrica dos reservatórios.  

No escopo 3 são considerados os totais de emissões de gases decorrentes do transporte 

terrestre e aéreo, bem como a porcentagem dos materiais utilizados durante o evento. Estes 

últimos, são calculados a partir da quantidade de resíduos gerados, e assim, determinar as 

toneladas de carbono de resíduo sólido municipal (tC/tMSW). Rivera et al. (2018) menciona a 

importância da localização geográfica do evento, pois o GHG Protocol considera as 

características da cidade ou município em relação às condições de pluviosidade e temperatura 

do local onde os resíduos são depositados finalmente. 

DELIMITAÇÃO DE GASES NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS
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4.2 APLICAÇÃO DO LEAN THINKING (LT) À FORMA GERAL DO FRAMEWORK 

A criação da forma geral do framework apresentado neste capítulo, considerou como 

base aspectos relacionados à produção de eventos em geral: avaliação da cadeia de suprimentos, 

avaliação de riscos e avaliação do impacto ambiental. No entanto, princípios do Lean Thinking 

(LT) também foram considerados a fim de aprofundar a melhoria nos processos para a gestão 

de eventos científicos. Este processo foi feito por meio de quatro etapas adaptadas da 

metodologia utilizada por Narayanamurthy, Anand e Chockalingam (2017) num estudo 

relacionado à aplicação do LT em instituições educacionais, a saber: 

1- Avaliação dos processos e necessidades dos stakeholders 

2- Identificar os tipos de desperdícios 

3- Identificar soluções Lean para eliminar os desperdícios 

4- Identificar e comparar as mudanças nas medidas de desempenho para o processo 

estudado. 

O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV ou VSM, do inglês Value Stream Mapping) é 

incluído por diversos autores ao aplicar princípios LT nos processos produtivos geralmente 

relacionados à indústria, portanto, para esta pesquisa, essa etapa não será considerada. 

 

4.2.1 Avaliação dos processos do planejamento e execução de eventos científicos e as 

necessidades dos seus stakeholders. 

 Esta avaliação foi com base na ferramenta que vincula aos fornecedores, as entradas, os 

processos, as saídas e os clientes, conhecida como SIPOC (do inglês Supplier Input Process 

Output Customer), considerando as três grandes áreas da forma geral do framework, conforme 

mostrado na Tabela 13.  

 

Tabela 13 – SIPOC da gestão de evento científicos 

 

Fornecedores Entradas Processos Saídas Clientes Autores

Planejamento 

da Cadeia de 

Suprimentos

- Plano de gerenciamento do 

projeto

- Documentação dos requisitos

- Registro dos riscos

- Requisitos de recursos das 

atividades

- Cronograma do projeto

- Estimativas dos custos das 

atividades

- Registro das partes 

interessadas

- Fatores ambientais da 

empresa

- Ativos de processos 

organizacionais

- Análise de fazer ou 

comprar/arrendar

- Opinião especializada

- Pesquisa de mercado

- Reuniões

- Plano de gerenciamento das 

aquisições

- Especificação do trabalho 

das aquisições

- Documentos de aquisição

- Critérios para seleção de 

fontes

- Decisões de fazer ou 

comprar

- Solicitações de mudança

- Atualizações nos 

documentos do projeto

- Organizadores

- Stakeholders

Adaptado do 

PMI (2013)

CADEIA DE SUPRIMENTOS
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(continuação) 
 

  
Fornecedores Entradas Processos Saídas Clientes Autores

Contratação - Plano de gerenciamento das 

aquisições

- Documentos de aquisição

- Critérios para seleção de 

fontes

- Propostas dos fornecedores

- Documentos do projeto

- Decisões de fazer ou comprar / 

arrendar

- Especificação do trabalho das 

aquisições

- Ativos de processos 

organizacionais

- Reunião com licitantes

- Técnicas de avaliação de 

propostas

- Estimativas independentes

- Opinião especializada

- Publicidade

- Técnicas analíticas

- Negociações das 

aquisições

- Fornecedores selecionados

- Acordos

- Calendários dos recursos

- Solicitações de mudança

- Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto

- Atualizações nos 

documentos do projeto

- Fornecedores

- Congressistas

Adaptado do 

PMI (2013)

Controle - Plano de gerenciamento do 

projeto

- Documentos de aquisição

- Acordos

- Solicitações de mudança 

aprovadas

- Relatórios de desempenho do 

trabalho

- Dados de desempenho do 

trabalho

- Sistema de controle de 

mudanças no contrato

- Análise de desempenho 

das aquisições

- Inspeções e auditorias

- Relatórios de desempenho

- Sistemas de pagamento

- Administração de 

reivindicações

- Sistema de gerenciamento 

de registros

- Informações sobre o 

desempenho do trabalho

- Solicitações de mudança

- Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto

- Atualizações nos 

documentos do projeto

- Atualizações nos ativos de 

processos organizacionais

- Organizadores

Fornecedores Entradas Processos Saídas Clientes Autores

Identificar os 

riscos

- Plano de gerenciamento dos 

custos

- Plano de gerenciamento do 

cronograma

- Plano de gerenciamento da 

qualidade

- Plano de gerenciamento dos 

recursos humanos 

- Linha de base do escopo

- Estimativas dos custos das 

atividades

- Estimativas das durações das 

atividades

- Registro dos stakeholders

- Documentos do projeto

- Documentos de aquisição

- Fatores ambientais da 

empresa

- Ativos de processos 

organizacionais

- Revisões de documentação

- Técnicas de coleta de 

informações

- Análise de listas de 

verificação

- Análise de premissas

- Técnicas de diagramas

- Análise de forças, 

fraquezas, oportunidades e 

ameaças (SWOT)

- Opinião especializada

- Registro dos riscos - Organizadores

- Stakeholders

Adaptado do 

PMI (2013)

Análise 

qualitativa dos 

riscos

- Plano de gerenciamento dos 

riscos

- Linha de base do escopo

- Registro dos riscos

- Fatores ambientais da 

empresa

- Ativos de processos 

organizacionais

- Avaliação de probabilidade 

e impacto dos riscos

- Matriz de probabilidade e 

impacto

- Avaliação de qualidade dos 

dados sobre riscos

- Categorização de riscos 

- Avaliação da urgência dos 

riscos

- Opinião especializada

- Atualizações nos 

documentos do projeto

- Organizadores

Análise 

quantitativa dos 

riscos

- Plano de gerenciamento dos 

riscos

- Plano de gerenciamento dos 

custos

- Plano de gerenciamento do 

cronograma

- Registro dos riscos

- Fatores ambientais da 

empresa

- Ativos de processos 

organizacionais

- Técnicas de coleta e 

apresentação de dados

- Técnicas de modelagem e 

análise quantitativa dos 

riscos

- Opinião especializada

- Atualizações nos 

documentos do projeto

- Organizadores

CADEIA DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE RISCOS
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(conclusão) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Fornecedores Entradas Processos Saídas Clientes Autores

Respostas aos 

riscos

- Plano de gerenciamento dos 

riscos

- Registro dos riscos

- Estratégias para riscos 

negativos ou ameaças

- Estratégias para riscos 

positivos ou oportunidades

- Estratégias de respostas 

de contingência

- Opinião especializada

- Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto

- Atualizações nos 

documentos do projeto

- Organizadores

- Fornecedores

- Congressistas

- Demais 

stakeholders

Adaptado do 

PMI (2013)

Controle de 

riscos

- Plano de gerenciamento do 

projeto

- Registro dos riscos

- Dados de desempenho do 

trabalho

- Relatórios de desempenho do 

trabalho

- Reavaliação de riscos

- Auditorias de riscos

- Análise de variação e 

tendências

- Medição de desempenho 

técnico

- Análise de reservas

- Reuniões

- Informações sobre o 

desempenho do trabalho

- Solicitações de mudança

- Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto

- Atualizações nos 

documentos do projeto

- Atualizações nos ativos de 

processos organizacionais

- Organizadores

- Fornecedores

- Congressistas

- Demais 

stakeholders

Fornecedores Entradas Processos Saídas Clientes Autores

Planejamento 

do Impacto 

Ambiental

- Seleção do Sistema de gestão 

ambiental

- Análise do projeto 

- Definição dos princípios da 

governança do 

desenvolvimento sustentável

- Definição de escopos

- Objetivos do evento 

sustentável

- Gestão documental

- Comunicação

- Gestão de recursos

- Recursos, competências e 

conscientização

- Gestão operacional

- Monitoramento, medição, 

análise e evolução

- Auditoria interna

- Revisão da gestão

- Organizadores

- Stakeholders

Adaptado de 

Coutinho, 

Schuler e 

Marinho 

(2016); 

Pereira (2014)

Órgãos 

Governamentais

- Normas

- Requisitos legais

- Certificados

- Políticas de desenvolvimento 

sustentável

- Regulação e controle de 

resíduos

- Auditoria e Fiscalização - Organizadores

Distribuidora de 

Energia

- Energia. Sistema Interligado 

Nacional (SIN)

- Distribuição - Energia para consumo - Centro de 

Convenções 

- Local de 

realização

- Salas, espaços

Fornecedores 

diversos de 

produtos

- Produtos - Consumo de produtos - Resíduos sólidos - Congressistas

- Municipalidade

Fornecedores de 

transporte 

viários e 

terrestre

- Transporte terrestre

- Transporte Aéreo

- Locomoção de diferentes 

pontos geográficos

- Consumo de combustível

- Emissão de Gases de Efeito 

Estufa (GEE)

- Rec. Humano

- Palestrantes e 

colaboradores

- Congressistas

Fornecedores

Aplicação do 

GHG Protocol

- Total de emissões

- Balanço de massa

- Realizar o diagnóstico das 

emissões e de ineficiências 

internas

- Prever e incorporar no 

planejamento financeiro os 

impactos socioambientais 

de longo prazo

- Adoção de práticas 

sustentáveis

- Restauro florestal

- Compensação do CO2 

emitido

- Combate ao aquecimento 

global

- Conservação da 

biodiversidade brasileira

- Manutenção de serviços 

ambientais

- Conscientização da 

sociedade

- Mudança de 

comportamento no ambiente 

corporativo

- Geração de renda no campo

- Reconhecimento do 

mercado 

- Organizadores

- Comunidades 

agrícolas

- Trabalhadores 

rurais

- Stakeholders

AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

AVALIAÇÃO DE RISCOS
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4.2.2 Identificar diferentes tipos de desperdícios 

Os desperdícios identificados para propor a estrutura da forma geral do framework, 

foram considerados com base em Rivera et al. (2019), que relacionam as categorias de risco 

identificadas no gerenciamento de eventos científicos (Tabela 10). Como resultado, estes 

processos e suas possíveis falhas foram listados e associados aos oito resíduos propostos por 

Radnor e Boaden (2008) para a produção de serviços. A tabela 14 mostra esta relação que se 

contextualiza dentro da gestão de eventos científicos.  

 

Tabela 14 – Desperdícios identificados na gestão de eventos científicos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Programação - Atividades desorganizadas ✓ ✓ ✓ ✓

- Demora durante o credenciamento ✓ ✓ ✓

Comunicação - Informações desatualizadas sobre canais de comunicação ✓ ✓ ✓

- Atrasos na emissão de informação ✓ ✓ ✓

- Ruído de comunicação com fornecedores ✓ ✓ ✓ ✓

- Ruído de comunicação entre organizadores e funcionários ✓ ✓ ✓ ✓

- Ruído de comunicação no processo de avaliação de artigos ✓ ✓ ✓ ✓

- Hierarquia não definida ✓ ✓ ✓

- Sem experiência em áreas a serem gerenciadas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- Limitação de equipamentos para a execução de atividades ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- Atraso na emissão de certificados ou docs. adm/financeiros ✓ ✓

- Falhas técnicas no sistema de submissão ✓ ✓ ✓

- Falha do sistema pelos usuários ✓ ✓ ✓ ✓

- Coordenadores / referees sem interesse em participar das avaliações ✓ ✓ ✓

- Artigo não incluído nos anais da congresso ✓ ✓

Congressistas - Número reduzido de participantes ✓ ✓ ✓

- Falha nos controles de acesso e evacuação ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- Número limitado de agentes de segurança ✓

Palestrantes - Atraso ou não comparecimento (perda de voo, doença, morte, etc.) ✓ ✓

- Palestrante sem preparação ✓ ✓ ✓

Patrocinadores - Pedido de patrocínio fora do prazo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- Pedido não aprovado ✓

- Falta de benefício dos patrocinadores ✓

- Atraso no envio de relatórios ou envios incompletos ✓ ✓ ✓ ✓

Fornecedores - Não comparecimento ✓ ✓ ✓

- Contratação de fornecedores sem experiência ✓ ✓ ✓ ✓

- Quebra de contrato (sem serviço prestado ou não entregue) ✓ ✓ ✓ ✓

- Fornecer produtos ou serviços diferentes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- Baixa qualidade ✓ ✓

- Perda de produtos ou equipamentos alugados ✓ ✓

- Acidentes durante a prestação de serviços ✓ ✓ ✓ ✓

- Produtos ou serviços insuficientes para atender a demanda ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- Produtos ou serviços que excedem as necessidades de demanda ✓ ✓

- Atraso no pagamento ou no pagamento de faturas ✓ ✓ ✓

Cidade Sede - Infraestrutura inadequada / Acessibil idade e evacuação limitada ✓ ✓ ✓ ✓

- Excessiva locomoção entre pontos de interesse (aéreo/terrestre) ✓ ✓

1-Demora; 2-duplicação; 3-mov. desnecessários;  4-comunicação confusa;  5-inventário incorreto; 6-oportunidade perdida;  7-erros;  8-pessoas

Recurso 

Humano

Submissão de 

trabalhos

ÁREA PROBLEMAS IDENTIFICADOS
DESPERDÍCIOS
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4.2.3 Identificar soluções Lean para eliminar os desperdícios 

Uma vez identificados os tipos de desperdícios que podem ocorrer nas diversas 

atividades e áreas durante o planejamento e execução de um evento científico, são identificadas 

e propostas soluções com base nos princípios do LT aplicados à produção de serviços e 

mostrados na Tabela 6, a fim de diminuir ou remover os resíduos e as atividades que não 

agregam valor em diferentes subprocessos. Para isso a Tabela 15 mostra as soluções propostas 

aos problemas pontoados acima, e o tipo de ferramenta Lean que serve como base. 

 

Tabela 15 – Soluções propostas para os problemas e desperdícios identificados 

 

 

 

ÁREA SOLUÇÃO PROPOSTA FERRAMENTA LEAN BASE

Programação Uso de ferramentas para o gerenciamento de atividades a 

fim de diminuir a desorganização de atividades

Pré-processamento

Organização celular

Tecnologia da Informação

Aplicação de sistemas eficazes de credenciamento Pré-processamento

Poka-yoke  para operadores

Poka-yoke  para clientes

Tecnologia da Informação

Comunicação Monitoramento e atualização de dados Poka-yoke  para operadores

Controle visual do processo

Uso de cronogramas / agenda para o cumprimento de 

atividades.

Pré-processamento

Padronização

Tecnologia da Informação

Avaliação dos canais de comunicação util izados Poka-yoke  para operadores

Controle visual do processo

Criação de tutorias, boletins e documentos instrutivos Poka-yoke  para operadores

Padronização

Definição de atividades e representação gráfica de 

processos

Organização celular

Poka-yoke  para operadores

Padronização

Controle visual do processo

Pré-seleção / Treinamento Operador polivalente

Poka-yoke  para operadores

Monitoramento e manutenção periódica do sistema de 

submissão

Pré-processamento

Poka-yoke  para operadores

Poka-yoke  para clientes

Padronização

Tecnologia da Informação

Processo de double-checagem nos registros de submissão e 

inclusão em anais

Poka-yoke  para operadores

Autonomação

Controle visual do processo

Congressistas Avaliação dos  processos de comunicação e marketing  e 

seu impacto nos níveis de participação de congresistas

Poka-yoke  para operadores

Controle visual do processo

Crachás diferenciados por cores para fácil  identificação e 

acesso do tipo de participante (congressista, organizador, 

staff, convidado, etc.)

Pré-processamento

Padronização

Controle visual do processo

Recurso 

Humano

Submissão de 

trabalhos
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(continuação) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

4.2.4 Identificar e comparar as mudanças nas medidas de desempenho para o processo 

estudado. 

Para um melhor entendimento do processo estudado, o subcapítulo 5.3 mostra uma 

análise dos dados coletados durante a aplicação das ferramentas LT durante o planejamento e 

produção do evento científico considerado para esta pesquisa, por meio da identificação e 

análise dos tipos de perdas reduzidas ou eliminadas, e seu impacto nas medidas de desempenho. 

ÁREA SOLUÇÃO PROPOSTA FERRAMENTA LEAN BASE

Palestrantes Incluir palestrantes  backup Setup rápido

Uso de ferramentas eletrônicas de rastreio de voos ou 

transporte para evitar atrasos

Pré-processamento

Tecnologia da Informação

Manter registros atualizados de palestrantes Pré-processamento

Patrocinadores Uso de cronogramas / agenda para o cumprimento de 

atividades de solicitação de recursos.

Pré-processamento

Padronização

Tecnologia da Informação

Controle visual do processo

Double-checagem nas informações enviadas aos 

patrocinadores para solicitação de recursos

Controle visual do processo

Registro de fornecedores com menor impacto nos custos do 

evento em caso de negação de recursos

Setup rápido

Fornecedores Comunicação constante com o fornecedor para evitar 

falhas

Autocontrole

Visitas técnicas / solicitação de amostras para avaliação 

de qualidade

Poka-yoke  para operadores

Padronização

Controle visual do processo

Avaliação de contratos Poka-yoke  para operadores

Padronização

Controle visual do processo

Criar parâmetros de inventários de produtos contratados 

para evitar perdas e roubos

Pré-processamento

Poka-yoke  para operadores

Padronização

Controle visual do processo

Projeto de avaliação de riscos Organização celular

Poka-yoke  para operadores

Avaliação de demanda (histórico, métodos estatísticos, etc.) 

para evitar a produção excessiva de produtos e materiais

Poka-yoke  para operadores

Aplicar sistema de controle financeiro para evitar demora 

nos pagamentos

Pré-processamento

Poka-yoke  para operadores

Padronização

Tecnologia da Informação

Cidade Sede Criar um modelo de checagem durante visitas técnicas Pré-processamento

Organização celular

Poka-yoke  para operadores

Uso de ferramentas para reduzir o tempo de locomoção 

(GPS, Maps, etc.)

Pré-processamento

Poka-yoke  para operadores

Autonomação

Tecnologia da Informação
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5 PROPOSTA DO FRAMEWORK 

Considerando como base a estrutura da forma geral do framework e as três grandes áreas 

referentes ao gerenciamento de suprimentos, riscos e impacto ambiental, é apresentado na 

Figura 10 o framework proposto para uma gestão integral de eventos científicos, uma vez 

aplicada a metodologia Lean e seus processos de análise, identificação de desperdícios e 

soluções práticas para eliminá-los. 

 

Figura 10 – Framework para a gestão de eventos científicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

-Identificar os Stakeholders -Planejar o gerenciamento -Planejar o gerenciamento do RH

-Acionistas / diretores  dos stakeholders -Definição de núcleos e atividades

-Empregados -Criação de equipes

-Fornecedores

-Órgãos/Associações parceiras - Planejar Gerenciamento do Cronograma

-Governo (municipal, estadual - Definição de atividades -Planejar o Gerenciamento de Custos

  e federal). - Detalhe / Recursos das atividades -Estimar os custos

-ONG's - Estimar duração das atividades -Determinar o orçamento

-Concorrentes - Desenvolver o cronograma

-Imprensa

-Clientes / Congressistas -Planejamento da Cadeia de Suprimentos

-Identificar as soluções lean -Planejamento das atividades de apoio 

  à produção

-Identificar os tipos de -Planejamento das atividades de 

  desperdícios -Planejar o gerenciamento das   atendimento ao congressista

  comunicações -Estruturação da Cadeia de Suprimentos

-Identificação de atividades -Identificar os riscos

-Distribuição das atividades nos escopos -Aplicação do FMEA

  correspondentes -Planejar as respostas aos riscos

-Incentivos / Reconhecimentos

-Análise financeiro

-Prestação de contas -Engajamento dos stakeholders durante -Organização das equipes de trabalho

-Fechamento com os  o congresso -Divulgação de informações sobre

  patrocinadores   atividades

-Avaliações de desempenho

-Gerenciamento das comunicações

-Contratos encerrados

-Controle de atividades

-Seleção de fornecedores

-Contratação

-Consumo total de CO₂ emitido -Controle de suprimentos -Calculo da Energia Elétrica consumida

  durante o evento -Análise do transporte viário e aéreo

-Compensação do CO₂ emitido   consumido.

-Restauro Florestal -Aplicação de ferramentas LT -Análise dos resíduos sólidos

-Análise das quantidades de material

  consumido.

-Mitigação de riscos -Aplicação do GHG Protocol

-Controle de riscos

RECURSO HUMANO

LEAN THINKING

GESTÃO DE RISCOS

TEMPO

RECURSO HUMANO

CUSTOS

CADEIA DE SUPRIMENTOS

IMP. AMBIENTAL 

(PEGADA DE CARBONO)

COMUNICAÇÃO

STAKEHOLDERS

COMUNICAÇÃO

CADEIA DE SUPRIMENTOS

IMP. AMBIENTAL (PEGADA DE CARBONO)

EXECUÇÃO

TEMPO

CUSTOS

IMP. AMBIENTAL (PEGADA DE CARBONO)

CADEIA DE SUPRIMENTOS

LEAN THINKING

LEAN THINKING

ENCERRAMENTO

INICIAÇÃO

STAKEHOLDERS STAKEHOLDERS RECURSO HUMANO

GESTÃO DE RISCOS

PLANEJAMENTO
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5.1 APLICAÇÃO DO FRAMEWORK NO ENCONTRO NACIONAL DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (ENEGEP)  

 
O Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) é o maior evento científico 

da área de Engenharia de Produção do Brasil, que conta com a participação em média de 2000 

congressistas a cada edição. O evento reúne a comunidade acadêmica - estudantes, professores, 

pesquisadores - empresários, consultores, e profissionais atuantes nas áreas da Engenharia de 

Produção. Dadas as suas diversas atividades, compostas por palestras nacionais e 

internacionais, sessões temáticas, apresentação de pôsteres, simpósios e debates, o ENEGEP é 

reconhecido como o principal fórum de discussão de questões pertinentes à área no âmbito 

nacional, e um dos principais divulgadores da produção técnica e científica da Engenharia de 

Produção no Brasil. 

Como mencionado no capítulo 3, esta pesquisa foi baseada no método de pesquisa-ação 

durante um período de 2 anos. O envolvimento de forma cooperativa e participativa no 

planejamento e execução da 37ª e 38ª edição dos ENEGEP realizados nas cidades de Joinville 

em 2017 e em Maceió em 2018, contribuiu à avaliação dos processos produtivos ao aplicar o 

framework proposto com base nas ferramentas do Lean Thinking (LT). Para seu 

desenvolvimento, foram consideradas ferramentas de coleta de dados como a observação direta 

de grupos dinâmicos de trabalho, entrevistas semiestruturadas, analises documental e usos de 

formulários, executados conforme mencionado por Coughlan e Coghlan (2002), que avaliam o 

uso de métodos de coleta de dados de pesquisa tradicional sempre que forem claramente 

integrados ao processo de pesquisa-ação, envolvendo aos pesquisadores nos processos diários 

referentes ao projeto estudado. 

  

5.1.1 Gerenciamento da cadeia de suprimentos do ENEGEP 

Conforme estabelecido na proposta do framework, o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos começa com a identificação das necessidades de insumo a serem utilizados no 

ENEGEP. Para isto, foi utilizado o formulário para identificação de suprimentos na gestão de 

eventos científicos (Anexo 1), a fim de verificar os serviços e produtos a serem adquiridos, o 

tipo de contratação requerida e estabelecer o período de contratação estimado. 

A edição selecionada para a aplicação do framework no relacionado à cadeia de 

suprimentos foi a do ENEGEP 2018, portanto, foram detalhadas, analisadas e classificadas as 

diversas atividades projetadas para cada mês num ciclo de 12 meses, considerando o mês de 

outubro (10) o período de realização do ENEGEP, desta forma, os meses prévios correspondem 
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ao período pré-evento que incluem as atividades de captação de recursos, contratação de 

fornecedores a curto meio ou longo prazo e demais atividades de realização. As atividades pós-

evento, por outro lado, correspondem ao período de prestação de contas, à emissão de relatórios 

financeiros, ao fechamento de contratos e às atividades de planejamento do próximo congresso. 

A Figura 11 mostra o resultado da aplicação do framework no referente à gestão da 

cadeia de suprimentos do ENEGEP 2018, as atividades relacionadas ao planejamento e 

execução do mesmo, bem como as atividades referentes ao planeamento da edição 2019 e 

inclusive da edição de 2020 efetuadas durante o ano 2018. Esta proposta, considerou a 

distribuição do tipo de fornecedores não permanentes conforme apresentado no item 4.1.1. 

 

Figura 11 – Gerenciamento da cadeia de suprimentos em 2018 para a gestão do ENEGEP 

 

Fonte: Adaptada de Rivera, Vanalle e Vieira Jr. (2019) 

  

PLANEJAMENTO ENEGEP 2020

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

(Instituições Governamentais)

ATIV. DE REALIZAÇÃO FORN. FORN. ATIV. DE REALIZAÇÃO ATIV. DE REALIZAÇÃO

- Seleção e convite de Palestrantes JAN

- Elaboração Projeto Executivo do 

Evento
FEV

- Visita técnica à 1a cidade 

candidata para 2019

- Inicio período de solicitação 

de apoio e submissão de 

propostas

- Submissão de artigos MAR

- Captação de patrocínios e 

parcerias
ABR

- Visita técnica à 2a cidade 

candidata para 2019

- Avaliação de artigos MAI

- Inicio período de inscrições

- Divulgação de artigos aprovados

- Convite a expositores potenciais

JUN

- Divulgação de resultados: 

proposta aprovada ou negada

- Gestão para Visitas Técnicas

- Gestão para Minicursos
JUL

- Visita técnica à 3a cidade 

candidata para 2019

- Seleção equipe de apoio AGO
- Definição cidade sede para o 

ENEGEP 2019

- Seleção de melhores avaliações

- Fim período de inscrições

- Treinamento da equipe de apoio

SET

ENEGEP 2018 OUT
- Apresentação cidade sede 

ENEGEP 2019

- Início período de prestação 

de contas e envio de 

relatórios

- Envio de pesquisas de satisfação

- Criação de relatórios
NOV - Visita à cidade sede 2019

- Fechamento do evento DEZ
- Avaliação de propostas para 

cidade sede do ENEGEP 2020

PLANEJAMENTO ENEGEP 2018 PLANEJAMENTO ENEGEP 2019

FORNECEDORES 

PERMANENTES

A

B

C

D

A



82 
 

5.1.2 Análise de riscos do ENEGEP 

O framework proposto recomenda a técnica do FMEA como método para avaliar as 

situações de riscos que podem acontecer durante o planejamento e execução de eventos 

científicos, considerando as nove áreas recomendadas por Rivera et al. (2019) para realizar esta 

análise: programação, comunicação, recursos humanos, submissão de trabalhos, congressistas, 

palestrantes, patrocinadores, fornecedores e cidade sede.  

Conforme mencionado nos capítulos anteriores, o FMEA se baseia na análise de 

possíveis falhas, suas causas e efeitos, avaliadas por meio do Número de Prioridade de Risco 

(RPN) que relaciona os índices de severidade, ocorrência e detecção de cada uma delas. 

Portanto, esta análise, também contribui ao priorizar as gestões de mitigação para aquelas falhas 

de maior índice e evitar investir recursos em falhas não prioritárias. 

Para identificar as falhas que poderiam acontecer antes e durante o ENEGEP, foi 

utilizado o Formulário para Avaliação de Riscos na Gestão de Eventos Científicos (Anexo 2) 

que facilita a identificação das áreas onde as falhas podem acontecer, e o processo adequado 

para estabelecer os parâmetros de medição  por meio dos três índices que conformam o RPN. 

Após uma análise geral dos riscos identificados e distribuídos nas nove categorias, foram 

selecionados os cinco maiores resultados conforme mostra abaixo. 

 

Tabela 16 – Os cinco modos de falha de maior risco no ENEGEP 

RPN Modo de falha Efeito Potencial Causas Potenciais 

300 
Acidentes durante a prestação 
de serviços (fornecedores) 

Caos, estresse e incerteza entre os 
participantes 

Falhas técnico-operacionais por 
usuários 

150 
Informações desatualizadas  
nos canais de comunicação 

Confusão entre stakeholders, alto 
número de reclamações, impacto no 
nível de credibilidade da conferência 

Deficiência no planejamento interno 
ou procrastinação pelos funcionários. 

140 Hierarquia não definida 
Equipe sem objetivos / sem interesse 
durante a execução de atividades 

Falta de treinamentos e/ou 
alinhamentos prévios à conferência 

128 
Intrusão de pessoas não 
acreditadas à conferência 

Intrusão de pessoas sem credencial de 
acesso a palestras, simpósios ou 
encontros sociais entre pesquisadores, 
palestrantes e outros participantes 

Falha na logística dos serviços de 
segurança contratados 

125 Atividades desorganizadas 
Programação confusa. Conflitos de 
horários e locais 

Deficiência no setor de logística e 
planejamento interno 

Fonte: Adaptada de Rivera et al. (2019) 

 

Os resultados correspondem, respectivamente, a processos relacionados a fornecedores, 

comunicação, recurso humano, congressistas e programação. Isso mostra uma diversificação 

nas atividades a serem priorizadas durante o processo de prevenção de riscos no planejamento 

e execução de eventos científicos. Embora o restante dos modos de falha avaliados não tenha 
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atingido índices mais elevados, isso não significa que a importância de suas possíveis causas 

esteja sendo negligenciada. Ações preventivas foram consideradas durante a edição 2018, com 

base nos resultados obtidos na análise efetuada na edição anterior. 

 

5.1.3 Análise da Pegada de Carbono do ENEGEP 

 No relacionado à análise do impacto ambiental, o framework proposto considera a 

Pegada de Carbono como método de quantificação de emissões de GEE resultantes das diversas 

atividades desenvolvidas na produção do evento. Para o caso do ENEGEP, o Formulário de 

Consumo de Materiais e Serviços (Anexo 3) foi utilizado para coletar os dados referentes aos 

tipos, quantidades e pesos dos materiais utilizados, bem como os dados relacionados ao uso de 

transporte viário e aéreo no que se refere à quantificação de quilometragem, tipo de frota e 

combustível utilizado. 

 Para esta análise, foram consideradas as edições de 2017 e 2018 a fim de estabelecer 

parâmetros comparativos que permitiram identificar e avaliar os diversos fatores que 

contribuem às alterações nos níveis de emissão de GEE durante a produção dos ENEGEP, e de 

que forma, as práticas Lean implementadas nos processos produtivos, tem contribuído à 

preservação ambiental nos locais de realização do evento. 

O inventário de emissões de GEE foi elaborado seguindo os regulamentos e 

procedimentos estabelecidos no GHG Protocol, definindo o montante resultante das emissões 

CO₂ totais para cada escopo, permitindo desta forma, desenvolver um balanço de massa 

detalhando cada um dos materiais e componentes que geram emissões de GEE, suas alterações 

nos níveis de emissão e o impacto na relação do triple bottom line na produção dos ENEGEP. 

 

5.1.3.1 Emissões diretas de GEE 

Como definido no capítulo 2, o escopo 1 agrupa as emissões geradas diretamente pelos 

ativos fixos da instituição organizadora, portanto, para esta análise, não há dados relacionados 

a este escopo considerando que o ENEGEP é um evento itinerante e não gera emissões diretas 

de GEE controladas pela organização.  

 

5.1.3.2 Emissões indiretas de GEE: energia elétrica 

O Escopo 2, por outro lado, representa as emissões indiretas de GEE de energia. Para 

isto, o GHG Protocol calcula a eletricidade adquirida pela abordagem com base na localização 

utilizando como fator de emissão a média para geração da eletricidade em um determinado 

sistema elétrico, sendo o Sistema Interligado Nacional - SIN ou Sistema Isolado do Amazonas. 
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Considerando os estados onde foram realizadas as últimas duas edições do ENEGEP, Santa 

Catarina e Alagoas respectivamente, considerou-se para esta pesquisa o Sistema Interligado 

Nacional (SIN), baseado na matriz enérgica brasileira principalmente em energia hidráulica e 

constituído pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região 

Norte.  

Para obter o total de toneladas métricas de CO₂ equivalente de cada ano, uma série de 

fatores foram considerados, desde a área do local de realização até a quantidade de quilowatts-

hora (Kwh) utilizadas durante o período de realização do evento. No entanto, ao ter um acesso 

limitado aos dados referentes ao consumo de energia elétrica nos locais de realização, para esta 

pesquisa foi considera a Norma NBR 5413 da ABNT referente à iluminância de interiores. 

Esta norma determina os níveis de iluminância (quantidade de luz) lançada sobre uma 

superfície ideal para ambientes de acordo com as atividades a serem executadas. A tabela 17 

mostra as quantidades em lux (intensidade de luz) ideias para cada atividade, categorizadas em 

3 classes conforme a necessidade de luminosidade.  

 

Tabela 17 – Iluminâncias (em lux) para cada grupo de tarefas 

CLASSE ILUMINÂNCIA (lux) TIPO DE AMBIENTE / ATIVIDADE 

A 
Áreas de uso contínuo e/ou 

execução de tarefas 
simples 

20 - 30 - 50 - Ruas públicas e estacionamentos 

50 - 75 - 100 - Ambientes de pouca permanência 

100 - 150 - 200 - Depósitos 

B 
Áreas de trabalho em geral 

200 - 300 - 500 - Trabalhos brutos e auditórios 

500 - 750 - 1.000 - Trabalhos normais: escritórios e fabricas 

1.000 - 1.500 - 2.000 
- Trabalhos especiais: gravação, inspeção,  
   indústrias de tecidos 

C 
Áreas com tarefas visuais 

minuciosas 

2.000 - 3.000 - 5.000 - Trabalho contínuo e exato: eletrônica 

5.000 - 7.500 - 10.000 
- Trabalho que exige muita exatidão: placas  
   eletroeletrônicas 

10.000 - 15.000 - 20.000 - Trabalho minucioso especial: cirurgia 

Fonte: NBR 5413 ABNT 

 

Para a iluminação referente aos locais de realização do evento, foi considerada a Classe 

B com luminosidade de 500 lux referente a trabalhos normais de escritórios e fabricas, obtida 

por meio de painéis led do tipo fluorescente TLT de 40 watts, utilizados geralmente para este 

tipo de áreas. Tendo esses dados, é possível avaliar o fluxo luminoso ou lumens que 

corresponde à emissão total de luz, e consequentemente a equivalência no consumo de energia 

elétrica. Para isto, a seguinte equação é utilizada. 
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ΦV(lm) = Ev(lx) × A(m²)         (1) 

 
Em que: o fluxo luminoso ΦV em lumens (lm) é igual à iluminância Ev em lux (lx) 

multiplicado pela área da superfície A em metros quadrados (m²). 

 

 Após identificar o fluxo luminoso em lumens, estes são convertidos em watts (W): 

       P(W) = ΦV(lm) / η(lm/W)         (2) 

Em que: a potência P em watts (W) é igual ao fluxo luminoso ΦV em lúmens (lm), 

dividido pela eficácia luminosa η em lúmens por watt (lm/W), em outras palavras: 

Watts=lumens/(lumens per watt) 

 

E, posteriormente convertidos em quilowatts-hora (kWh) conforme requerido pelo 

GHG Protocol. 

      E(kWh) = P(W) × t(h) / 1000         (3) 
 
Em que: a energia E em quilowatt-hora (kWh) é igual à potência P em watts (W), 

multiplicado pelo período t em horas (h) e dividido por 1000. 

 

A tabela 18 mostra a sequência completa para determinar a quantidade de quilowatt-

hora utilizado nos últimos ENEGEP, considerando uma duração do evento estimada em 70 

horas a cada edição, incluído o período de montagem e desmontagem. 

 
Tabela 18 – Cálculo do consumo de quilowatt-hora para o ENEGEP 2017 e 2018 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As quantidades referentes ao consumo de quilowatt-hora para cada edição são inseridas 

no GHG Protocol para determinar o nível de GEE emitido por energia utilizada, para isto, o 

protocolo considera os parâmetros dos fatores de emissão (FE) do SIN por meio da meia anual 

do ano em estudo. A seguinte equação mostra a relação para determinar a quantidade de CO₂ 

emitida: 

 

Lumens Eficácia Potência Quilowatt Horas Quilowatt-hora

ΦV η P (w) kW t(h) kWh

2017 Expoville - Joinville / SC 4.000,00 500 2.000.000  40 50.000,00 50,00 70 3500,00

2018 CC Ruth Cardoso - Maceió / AL 6.997,00 500 3.498.500  40 87.462,50 87,46 70 6122,38

M² LuxEDIÇÃO LOCAL DE REALIZAÇÃO
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    Emissions CO₂(t) = Total Consump x EF do SIN1000                   (4) 

 

  Desta forma, obtêm-se os resultados correspondentes às emissões dos ENEGEP 2017 

e 2018 referente à compra de energia elétrica. 

 
Tabela 19 - Total de emissões de CO₂(t) dos ENEGEP 2017 e 2018 

EDIÇÃO LOCAL DE REALIZAÇÃO 
Consumo Emissões 

total (kWh) CO₂ (t) 

ENEGEP 2017 Expoville - Joinville / SC 3.500,00 0,33 

ENEGEP 2018 CC Ruth Cardoso - Maceió / AL 6.122,20 0,57 

        Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.1.3.3 Emissões indiretas de GEE: Resíduos sólidos  

O ENEGEP produz aproximadamente 7,5 toneladas de resíduos sólidos que são 

enviados aos aterros das cidades a cada edição. Estes dados foram considerados com base nos 

níveis de participação em média de 1.800 congressistas durante os 4 dias de evento, e a 

quantidade de lixo gerado no Brasil em 2017, que corresponde a 378 kg por ano por habitantes, 

equivalente a 1,04 kg por dia (ABRELPE, 2018). 

Esta categoria do Escopo 3 inclui as emissões do tratamento e/ou disposição final dos 

resíduos sólidos decorrentes das operações da execução do ENEGEP, de acordo com as 

características especificas do local de disposição dos resíduos, condições de pluviosidade, 

temperatura da região, etc. O GHG Protocol calcula as emissões do tratamento de resíduos 

enviados a aterros e do tratamento de resíduos por compostagem, contabilizando todas as 

emissões futuras (ao longo do processo de tratamento e/ou disposição final) que resultam dos 

resíduos gerados a cada edição. 

A tabela 20 mostra a distribuição dos resíduos sólidos gerados nas duas últimas edições 

e distribuídos nas categorias de composição recomendadas pelo Protocolo. A porcentagem de 

cada categoria é calculada a partir da quantidade de resíduos gerados, determinando assim a 

quantidade de carbono orgânico degradável emitida por evento (tC/tMSW).  Estes dados, referem-

se aos matérias utilizados e descartados durante o período do congresso, sendo basicamente 

papelaria de divulgação, material de escritório, descartáveis e resíduos alimentares. A categoria 

"outros" da tabela, representa os resíduos inertes que, em condições anaeróbias, não geram 

metano (CH4) como produto de sua decomposição. 
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Tabela 20 - Porcentagem dos resíduos sólidos gerados no ENEGEP 2017 – 2018 

Composição do resíduo 2017 2018 

A - Papéis/papelão 27,0% 22,0% 

B - Resíduos têxteis 6,0% 2,0% 

C - Resíduos alimentares 55,0% 60,0% 

D - Madeira 0,5% 0,5% 

E - Resíduos de jardim e parque     

F - Fraldas     

G - Borracha e couro 5,0% 8,0% 

Outros materiais inertes 6,50% 7,50% 

DOC - Carbono Orgânico Degradável no evento 0,22655 0,21615 

        Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com base nos dados anteriores, o GHG Protocol estima as emissões projetadas de 

Metano (CH4) e Dióxido de Carbono (CO₂) dos resíduos gerados durante o ENEGEP dos dois 

últimos anos, conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 21 - Quantidade CH4 e CO₂ gerados no ENEGEP 2017 e 2018 

Tipo de Emissão 2017 2018 

CH4 0,32 0,31 

CO₂ 7,93 7,84 

CO₂ de biogenético 0,00 0,00 

       Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.1.3.4 Emissões indiretas de GEE: Transporte e distribuição  

As emissões referentes ao uso de transporte viário utilizado durante a produção dos 

ENEGEP são consideradas no Escopo 3 por não serem veículos operados pela organização nem 

da sua propriedade. Esta categoria envolve tanto a locomoção do recurso humano quanto o 

traslado de materiais para o evento. No que se refere ao fator humano, a pesquisa considera 

apenas os membros da organização, staff e palestrantes, portanto, a movimentação de 

congressistas não é considerada por não ter um vínculo direto com a gestão da organização, 

salvo em situações em que o transporte é contratado para efetuar visitas técnicas ou para facilitar 

o acesso aos centros de realização do evento. 

O GHG Protocol estima estas emissões indiretas de GEE com base na idade e na 

distância percorrida pela frota, bem como no tipo de combustível utilizado (fósseis e 

biocombustíveis). Por exemplo, para carros e vans, considera-se a gasolina comum composta 

por gasolina automotiva pura (combustível fóssil: 73%) e etanol anidro (biocombustível: 27%); 

e, para ônibus e caminhões, considera-se o diesel composta por óleo diesel derivado de petróleo 
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(combustível fóssil: 93%) e biodiesel (biocombustível: 7%), nas proporções definidas pela 

legislação brasileira (GHG Protocol, 2017). 

A tabela 22 mostra as emissões geradas durante os ENEGEP 2017 e 2018 resultantes do 

uso de transporte viário durante sua realização, considerando as atividades de montagem e 

desmontagem do evento, visitas técnicas, transporte de staff e transportes desde e até o 

aeroporto nas cidades sedes ou cidades próximas às cidades sede, o que significa que a distância 

até os hotéis desde o aeroporto de chegada, é um fator influente na quantidade de emissões GEE 

nesta categoria.  

 

Tabela 22 – Emissões geradas por transporte viário 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

De igual forma, são consideradas as emissões geradas por transporte aéreo, que incluem 

os dados relacionados à quilometragem percorrida para assistir ao evento, similar aos 

parâmetros considerados no transporte viário, incluem-se neste cálculo, as emissões de 

passagens aéreas dos membros da organização, staff e palestrantes. Para obtenção de dados, foi 

solicitado o relatório de passagens emitidas durante as edições 2017 e 2018 do ENEGEP, 

realizado na cidade de Joinville / SC e Maceió / AL, respectivamente. 

O GHG Protocol contabiliza os dados por meio da localização de aeroportos nacionais 

e internacionais de chegada e saída. Para esta pesquisa, o total de quilômetros percorridos por 

meio de transporte aéreo durante cada edição, são agrupados na Tabela 23 que representam a 

emissão de 56 passagens nacionais e 8 internacionais para 2017 e, 53 passagens nacionais e 5 

internacionais para 2018. 

 
 

 

 

Emissões Em. CO₂
C. Fóssil Biocomb. CO₂ (t) totais  biogênico

Kg CO₂/lt Kg CO₂/lt Fóssil (t CO₂e) (t CO₂)
Carro 2015 3000 193,81  71,68     2,21         1,53          0,43    0,00    0,00    0,45          0,11            

ENEGEP Van 2015 60 4,42        1,64        2,21         1,53          0,08    0,00    0,00    0,01          0,00            

2017 Ônibus 2015 100 44,29     3,33        2,60         2,43          0,12    0,00    0,00    0,12          0,01            

Caminhão 2015 60 9,96        0,75        2,60         2,43          0,03    0,00    0,00    0,03          0,00            

Carro 2016 1050 67,83     25,09     2,21         1,53          0,15    0,00    0,00    0,16          0,04            

ENEGEP Van 2016 200 14,75     5,45        2,21         1,53          0,03    0,00    0,00    0,03          0,01            

2018 Ônibus 2016 100 43,89     3,73        2,60         2,43          0,11    0,00    0,00    0,12          0,01            

Caminhão 2016 60 9,88        0,84        2,60         2,43          0,03    0,00    0,00    0,03          0,00            

Fatores de Emissão

Frota Ano
Dist.

(km)

Consumo (litros)

Congresso
C. Fóssil Biocomb. CH4 (t) N2O (t)

Emissões
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Tabela 23 – Emissões geradas por transporte aéreo 

 
    Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O total geral de emissões gerados nos ENEGEP 2017 e 2018 devido ao uso de transporte 

viário e aéreo, se resume na Tabela 24: 

 

Tabela 24 – Total de emissões geradas por tipo de transporte 

Transporte Tipo de Emissão 2017 2018 

Viário 
CO₂ equivalente (toneladas métricas) 0,61 0,33 

CO₂ biogênico (toneladas métricas) 0,12 0,06 

Aéreo 
CO₂ equivalente (toneladas métricas) 22,52 23,56 

CO₂ biogênico (toneladas métricas) 0,00 0,00 

    Fonte: Elaborada pelo autor  

 

5.1.3.5 Resultados das Emissões de GEE geradas durante o ENEGEP 2017 e 2018  

A avaliação da Pegada de Carbono realizada por meio do GHG Protocol para esta 

pesquisa, mostra a interação entre os diversos componentes necessários para a realização dos 

ENEGEP a cada ano e seu impacto direto no meio ambiente. Visando que os resultados obtidos 

para cada um dos escopos e o total de emissões GEE geradas após finalizar o evento, são 

consequência das decisões tomadas durante o planejamento de cada edição. 

Uma análise comparativa entre os ENEGEP realizados em 2017 e 2018, estabelece um 

parâmetro de como as ações estão sendo realizadas sob uma ótica ambiental atualmente, e de 

que forma uma adequada gestão pode contribuir ao desenvolvimento sustentável por meio de 

medições que envolvem os fatores sociais, ambientais e econômicos que correspondem 

basicamente a uma avaliação baseada no Triple Bottom Line (TBL). A variação nas quantidades 

de CO₂ emitidas durante a realização dos dois últimos eventos, são mostrados na tabela 25. 

 

 

 

 

CO₂ CH₄ N₂O CO₂ (t) CH₄ (t) N₂O (t) CO₂e
ENEGEP Nacional 81.523 1,11 0,00 0,00 8,62 0,00 0,00 8,70

2017 Internacional 136.375 0,46 0,00 0,00 13,69 0,00 0,00 13,82

ENEGEP Nacional 190.103 0,83 0,00 0,00 16,13 0,00 0,00 16,29

2018 Internacional 69.701 0,38 0,00 0,00 7,21 0,00 0,00 7,28

Congresso
Emissões  de

Tipo
Distância 

Total (km)

Fator de Emissão



90 
 

 

Tabela 25 – Resultado das emissões totais de CO₂e 

Tipo Item 
Emissões Totais de CO₂e (toneladas) 

ENEGEP 2017 ENEGEP 2018 

Escopo 1 Combustíveis 0,00 0,00 

Escopo 2 Energia Elétrica 0,33 0,57 

Escopo 3 Transporte Viário 0,61 0,33 

Escopo 3 Transporte Aéreo 22,52 23,56 

Escopo 3 Material de Consumo 7,93 7,84 

Total 31,39 32,30 

     Fonte: Elaborada pelo autor  

 

De acordo com os dados acima, o ENEGEP realizado em 2017 na cidade de Joinville, 

emitiu uma quantidade menor de GEE em relação ao evento realizado na cidade de Maceió em 

2018. Como mencionado anteriormente, estes resultados são o produto da inter-relação de 

fatores diretos e indiretos que correspondem tanto às decisões da organização durante o período 

de planejamento, quanto à infraestrutura, políticas e condições das cidades de realização do 

evento. 

Embora o ENEGEP já tenha alcançado inscrições que ultrapassaram 2000 pessoas, a 

participação ativa ao evento limita-se a uma variação entre 1500 e 1800 congressistas em cada 

edição, portanto, a procura de centros de negócios e convenções que suportem essa quantidade 

de pessoas distribuídas em diversas atividades paralelas, é um desafio para os organizadores. O 

tamanho destes locais influi diretamente nos níveis de emissão de GEE em relação ao consumo 

de energia elétrica como mencionado no 5.1.3.2 deste capítulo. No caso do centro de 

convenções utilizado em Maceió, superou em 43% o tamanho do centro de convenções 

utilizado em Joinville em 2017. 

No que se refere ao transporte viário, durante o ENEGEP 2017, por causa da deficiente 

estrutura do aeroporto de Joinville, foi preciso utilizar os aeroportos de Curitiba no estado de 

Paraná, Navegantes e Florianópolis em Santa Catarina localizados a 116km, 90km e 191km 

respectivamente, o que resultou no incremento de emissões causadas pelos transportes de 

chegada e saída para a edição em relação ao ENEGEP 2018; mesmo considerando-se que o 

aeroporto encontra-se a 25km do local de realização do evento, todos os voos foram destinados 

exclusivamente a esse aeroporto. 

Ao considerar a mesma quantidade de participantes ativos em cada edição, e o parâmetro 

estabelecido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPEA) no relacionado à quantidade de desperdícios sólidos gerados por pessoa, a 



91 
 

quantidade de GEE resultantes desta categoria não varia consideravelmente a cada edição, e 

não depende diretamente das gestões realizadas pelos organizadores no período de 

planejamento do evento. 

Durante o período de realização desta pesquisa, foram consideradas para o planejamento 

e execução dos congressos realizados em 2017 e 2018, diversas ações com foco eco-eficiente 

principalmente no relacionado aos processos produtivos durante a realização do evento como a 

redução do material de divulgação, informativo e descartável. A Tabela 26 mostra as 

quantidades consumidas nas duas últimas edições do congresso. 

 

Tabela 26 – Peso em kg do material consumido durante o ENEGEP 2017 e 2018 

MATERIAL 
2017 2018 

Un. (Kg) Q. Peso Un. (Kg) Q. Peso 

Anais - CD Rom 0,5000 0 0,00 0,5000 0 0,00 

Anais - Impressos 0,9380 0 0,00 0,9380 0 0,00 

Calendários 0,6000 0 0,00 0,6000 0 0,00 

Crachás 0,0047 2.300 10,79 0,0039 2.140 8,37 

Mapão do Evento 0,0225 2.300 51,80 0,0225 2.300 51,80 

Caderno de Programação 0,5600 2.000 1.120,00 0,4680 2.000 936,00 

Folders 0,2500 0 0,00 0,2500 0 0,00 

Cartazes  0,0425 400 17,00 0,0425 400 17,00 

Vale refeição 0,0049 400 1,96 0,0049 400 1,96 

Camisetas 0,2800 250 70,00 0,2800 250 70,00 

Copos descartáveis 0,0051 8.000 41,04 0,0051 0 0,00 

Descartáveis - Coffee Break 0,0089 5.600 50,06 0,0089 5.460 48,81 

Descartáveis - Coquetel 0,0062 1.000 6,20 0,0062 800 4,96 

Material de sinalização (banners)     6,30     5,00 

Papel sulfite 0,0047 1.500 7,04 0,0047 1.000 4,69 

Canetas 0,0100 2.000 20,00 0,0100 2.000 20,00 

Copos / squeeze (brinde) 0,0000 0 0,00 0,0450 2.000 90,00 

Mochila 0,9500 2.000 1.900,00 0,2200 2.000 440,00 

TOTAL (Kg)     3.302,18     1.698,59 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tabela anterior apresenta uma notável diminuição na produção e consumo de material 

para a edição de 2018, isto se deve a um processo de avaliação mais detalhada na gestão da 

cadeia de suprimentos aplicando técnicas do LT. No entanto, desde 2014, a organização do 

ENEGEP adotou algumas ações para reduzir ou eliminar a produção de alguns materiais como 

calendários, folders e cartazes. Por exemplo a quantidade consumida em 2013 foi de 4.813,09 

kg. segundo Rivera et al. (2018), resultando numa redução de quase 65% se comparado com o 

consumo de 2018.  
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Este resultado deve-se a um processo de análise e tomada de decisões que vem 

considerando diversos aspectos relacionados ao gerenciamento da cadeia de suprimentos e seu 

impacto no meio ambiente. Alguns exemplos são a substituição de anais impressos ou 

produzidos em CD Rom, atualmente os anais são em formato eletrônico; a utilização de copos 

em acrílico ou squeezes, vem substituindo o uso de copos descartáveis, e a produção de banners 

impressos tem reduzido ao utilizar painéis de fundo projetados. 

 

5.2 ANALISE DE DADOS E FILOSOFIA LEAN THINKING NA GESTÃO DO 
ENEGEP  

 

Neste subcapítulo apresenta-se a análise dos dados recolhidos durante aplicação do 

framework para a gestão do evento científico ENEGEP, e as ferramentas Lean utilizadas 

durante os processos de planejamento e realização. Esta análise se estrutura na identificação e 

descrição das ferramentas LT utilizadas na gestão do ENEGEP e a análise dos tipos de perdas 

reduzidas ou eliminadas por meio do LT. 

O evento científico ENEGEP é um sistema complexo de atividades diversas 

acontecendo de forma paralela em locais e tempos determinados, portanto, uma gestão 

adequada de cada processo, garante o sucesso do evento. Durante a aplicação do framework, 

foram identificadas diversas ferramentas para o gerenciamento de recursos com base na 

filosofia LT utilizadas tanto no processo de planejamento quanto a execução congresso como 

relatado nos seguintes parágrafos. 

Pré-processamento: Define-se como as atividades realizadas pelo operador ou por 

equipamentos a fim de reduzir o tempo de processos totais. Esta técnica foi identificada em oito 

das nove categorias definidas anteriormente, no referente às atividades relacionadas com a 

programação, comunicação, submissão de trabalhos, gerenciamento de participantes 

(congressistas), palestrantes, patrocinadores, fornecedores e cidade sede. A aplicação de 

sistemas de controle específicos, e ferramentas eletrônicas tem contribuído na otimização do 

tempo de resposta nas atividades anteriores. 

Setup rápido: Esta técnica consiste na troca rápida do tipo de serviço oferecido. A 

mesma foi identificada nas categorias referentes ao gerenciamento de palestrantes e 

patrocinadores. O ENEGEP conta com a participação de profissionais capacitados para atuar 

como palestrantes back-up, caso algum dos palestrantes em programação não consiga participar 

por qualquer eventualidade que possa ocorrer, desta forma, a programação não se vê afetada, e, 

com base na adequada gestão da comunicação durante o evento, este tipo de falha é 
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minimamente detectável. No caso dos patrocinadores, a ferramenta setup rápido foi identificada 

como mecanismo de resposta à negação de patrocínios, ao manter uma relação de fornecedores 

de segundo grau, caso os custos se vejam limitados para a realização do evento. 

Operador polivalente:  O ENEGEP promove a inclusão de recurso humano polivalente 

durante o planejamento e execução do congresso. No período pré-evento, as áreas operacionais 

mostraram total sinergia no compartilhamento de informação evidenciando o estreito vínculo 

entre atividades de comunicação, finanças e logística do evento. Por outro lado, a equipe de 

apoio e voluntários durante o período de realização do congresso, é estimulada a participar de 

diversas atividades, permitindo aos colaboradores ter uma visão geral do evento e oferecer um 

melhor atendimento aos congressistas. 

Organização celular: A gerenciamento de atividades afins é a característica principal 

desta ferramenta; deste modo, a organização celular foi identificada principalmente durante o 

período de execução do evento, quando diversas atividades e grupos de operadores são 

organizados sob os objetivos específicos de cada setor. Durante o ENEGEP, a equipe de apoio 

e voluntários é distribuída nos núcleos relacionados às atividades de credenciamento e 

inscrição, gestão de visitas técnicas e minicursos, gestão de sessões temáticas e palestras, e 

coordenação geral. 

Poka-yoke para operadores: Esta ferramenta se baseia na prevenção de falhas nas 

atividades realizadas pelos prestadores de serviço ou, no caso de eventos científicos, das 

instituições organizadoras. No caso do ENEGEP, a aplicação do framework para o 

gerenciamento de eventos proposto nesta pesquisa já é parte do uso desta ferramenta do LT, ao 

identificar por meio dela, a realidade atual dos seus processos produtivos e o impacto da sua 

gestão nos resultados esperados. A partir da aplicação do método FMEA na produção dos 

ENEGEP, foram tomadas decisões importantes que tem contribuído para o melhoramento na 

prevenção de riscos das últimas edições, tanto nas atividades pré-eventos como durante a 

realização do mesmo, como definido no item 5.1.2.  

Poka-yoke para clientes: Contrário à ferramenta anterior, o Poka-yoke para clientes 

previne as falhas em atividades realizadas por clientes e não pelos organizadores, de tal forma, 

que as unidades onde se identificou a aplicação desta ferramenta, é nas atividades que utilizam 

sistemas interativos que permitem o inter-relacionamento com os clientes. Por exemplo, o 

ENEGEP investe num setor de comunicação competente, que permite dialogar diretamente com 

os congressistas durante a instrução do uso de sistemas de cadastros, inscrições e submissão de 

trabalhos, permitindo assim a diminuição da margem de erro e aumentando a produtividade 

nestas áreas. 
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Autonomação: O ENEGEP aplica alguns sistemas de informações que operam de 

forma autônoma a fim de otimizar recursos durante a gestão de operações durante o 

planejamento e execução do evento. Em primeiro lugar, sistemas de gerenciamento de tarefas 

têm sido aplicados nas últimas edições com o objetivo de priorizar as atividades dos diversos 

setores da instituição organizadora, de igual forma, a sistematização de processos financeiros, 

e de submissão de artigos tem contribuído à melhora em tempos de resposta e armazenamento 

de informação e documentação. Considerando os princípios básicos desta ferramenta LT que 

consiste basicamente na detenção de anormalidades e correção de falhas de forma eficiente.  

Padronização: Os procedimentos de trabalho padrão que deram resultados favoráveis 

principalmente durante a gestão da cadeia de suprimentos durante a etapa do pré-evento, vem 

sendo aplicados no planejamento de futuras edições. A padronização de métodos, tarefas e 

documentos relacionados à organização de informações, tem contribuído consideravelmente 

nas áreas relacionadas à comunicação, gestão nos processos de seleção e contratação de 

fornecedores e, na administração do recurso humano durante a realização do evento. 

Tecnologia da informação: Além dos sistemas informatizados mencionados 

anteriormente (submissão de artigos, inscrição e credenciamento, atividades financeiras e 

gestão de tarefas), a gestão do ENEGEP vem sistematizando processos a cada edição. No evento 

de 2018, foi aplicada uma extensão à base de dados do sistema central, para gerenciar tanto o 

agendamento de apresentação de trabalhos em formato pôster e oral, bem como a confirmação 

de presença dos autores a cada sessão, por meio do computador ou dispositivos moveis. No que 

se refere ao uso de aplicativos, as edições 2016 e 2017 contaram com essa ferramenta, mas a 

resposta dos congressistas em quanto ao acesso à informação não foi a esperada, tendo sido 

esse recurso deixado de lado nesta feita.  

Controle visual do processo: O sucesso do ENEGEP e de qualquer evento científico, 

depende em grande parte do controle visual dos seus processos por serem produzidos por um 

sistema de produção puxada que inicia com a demanda dos congressistas conforme mencionado 

no capítulo 2. De igual forma, considerando que a produção de serviços exige um 

relacionamento crítico com os clientes, minimizar falhas durante o atendimento e prestação de 

serviços é também resultado da aplicação desta ferramenta LT na produção do evento. 
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6. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES   

 

Com base nos resultados obtidos nas três grandes áreas avaliadas: gerenciamento da 

cadeia de suprimento, análise de riscos e avaliação do impacto ambiental, foi respondida a 

pergunta de pesquisa mencionada no item 1.1.1, ao desenvolver um framework que permite às 

instituições organizadoras de eventos científicos melhorar seus processos produtivos, aplicando 

a metodologia Lean Thinking (LT) para melhorar sua gestão. Por meio da aplicação do 

framework proposto a um dos eventos científicos mais complexos realizados no Brasil 

relacionados à Engenharia de Produção, foi possível cobrir as mais diversas atividades 

mostrando o impacto na redução de custos e agregando valor com base na diminuição ou 

eliminação de desperdícios gerados durantes as fases de planejamento e execução.  

 A avaliação da cadeia de suprimentos, mostrou a importância do trabalho logístico de 

forma integrada entre as diferentes áreas e etapas do ciclo de vida dos eventos científicos, 

evidenciando que, a gestão adequada da cadeia, resulta na redução de desperdícios, geração de 

valor e competitividade nos processos produtivos, o que consequentemente, é refletido no 

incremento dos níveis de participação de congressistas a cada edição, visando que, todas as 

atividades e processos da cadeia são orientados pela demanda (WANG et al, 2015). 

 Para futuras edições, a continuidade e aplicação de novas práticas por meio das 

ferramentas LT mencionadas no capítulo anterior, contribuirão a melhorar ainda mais os 

processos produtivos no gerenciamento da cadeia de suprimentos. A redução do tempo de 

processamento tem sido atingida em diversas áreas, principalmente com base no treinamento 

do recurso humano e a flexibilidade para atuar de forma polivalente nos processos produtivos, 

o que tem resultado em ações proativas na execução de atividades. 

 No que se refere às ferramentas de autonomação e tecnologia da informação, foram 

testados novos sistemas informatizados relacionados ao credenciamento de congressistas e 

presencia de autores durante a apresentação de trabalhos em sessões temáticas. O 

desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos moveis ainda é avaliada, desde que se 

espera que esta ferramenta atue como um canal bilateral e interativo no fluxo de informações, 

com funcionalidades que envolva não apenas os processos relacionados à execução do evento, 

mas também durante os processos prévios de submissão de trabalhos, inscrições, pagamentos e 

informação geral.  

 O uso do FMEA para a identificação e análise de riscos contribuiu de forma eficaz na 

estruturação de mecanismos preventivos e de mitigação em todas as áreas relacionadas aos 

processos de produção de eventos científicos, resultando basicamente na diminuição dos 
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tempos de processamento e de resposta a possíveis ameaças que atentem o cumprimento dos 

objetivos do evento por meio da priorização e categorização dos riscos. 

 Diversas ações decorrentes da utilização desta ferramenta, têm sido aplicadas durante 

as últimas edições do evento científico. O RPN mostrado no capítulo anterior, prioriza os 

acidentes durante a prestação de serviços por parte dos fornecedores como a principal falha a 

ser prevenida, desde que seus índices de severidade, ocorrência e detecção são bastante 

elevados em comparação com o resto de atividades analisadas, para isto, o evento conta com 

coberturas médicas durante o período do evento incluídos os processos de montagem e 

desmontagem.  

Falhas que interferem nos diferentes canais de comunicação utilizados pelos 

organizadores, também são considerados como riscos importantes na produção de eventos 

científicos, ao depender de um adequado relacionamento com os stakeholders para o sucesso 

nos processos produtivos relacionados às áreas de serviços.  Para isso, ferramentas do LT como 

tecnologia da informação, padronização, autonomação, e poka-yoke, são a cada edição mais 

utilizadas para criar valor no atendimento a congressistas e demais partes interessadas por meio 

da disseminação de informação clara e concisa, e a consequente redução nos tempos de 

resposta. 

Por meio da análise das pesquisas de satisfação dos últimos dois eventos, verificou-se 

que a falta de conhecimento de diversas áreas por parte da equipe de apoio durante a execução 

do evento tem sido uma das falhas mais indicadas pelos congressistas. Esta falha é consequência 

do curto tempo de preparação da equipe, que recebe a informação e definição de atividades e 

tarefas a serem realizadas, apenas com horas de antecedência ao início do evento. No entanto, 

para a edição 2018, a metodologia de seleção e treinamento do recurso humano foi modificada 

pelos organizadores, a fim de planejar o processo com base na comunicação previa com a 

equipe de voluntários, identificando suas necessidades em relação turnos de trabalhos e 

atividades a serem desenvolvidas durante o evento, estruturando desta forma, um sistema mais 

complexo de gestão dos colaboradores.  

As áreas da avaliação de riscos mencionadas acima, são as que, por meio da análise do 

RPN, obtiveram os maiores índices, no entanto, falhas com índices menores também foram 

avaliados, contribuindo desta forma ao processo de tomada de decisões durante a criação de 

planos de contingência do evento científico. Por exemplo, informações referentes aos locais de 

realização estão sendo cada vez mais detalhadas com base em avaliações durante visitas 

técnicas de cidades candidatas e cidades-sede uma vez selecionadas como tal. No referente ao 

gerenciamento da informação, novos e mais eficazes canais de comunicação entre stakeholders 
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estão sendo aplicados em novas edições para diminuir o ruído gerado durante o processo, como 

detalhado no item 5.2.1 do capítulo anterior. 

Finalmente, o framework proposto nesta pesquisa considerou como fase final a análise 

do impacto ambiental gerado pela produção do evento científico. Para esta pesquisa, a 

ferramenta GHG Protocol foi fundamental para avaliar a quantidade de CO₂ gerado durante 4 

dias de congresso incluindo seus respectivos períodos de montagem e desmontagem. 

Em termos de planejamento e aquisição de suprimentos, a maioria de fornecedores 

contratados são locais ou da região de realização do evento, com isto, pretende-se reduzir a 

quantidade de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) causado pelo uso de transporte, e 

consequentemente reduzir os custos relacionados a fretes e envios. Por outro lado, a criação do 

aplicativo para dispositivos moveis mencionado anteriormente, pretende além de manter e 

melhorar a comunicação com os stakeholders, reduzir ou substituir a produção de “mapões” e 

livros de programação, e até a impressão de crachás de identificação ao ser utilizado sistema de 

acesso por meio de código de barras ou código QR, reduzindo desta forma aproximadamente 1 

tonelada de resíduos sólidos ao considerar a média de material produzido nas duas últimas 

edições. 

Espera-se que os processos de implementação e atualização dos sistemas de informação 

executados atualmente contribuam para diminuir o impacto ambiental por meio do uso de filtros 

durante o processo de inscrição. Desde que o número de inscritos ao eventos não é equivalente 

à quantidade de participantes, pretende-se que para as próximas edições o sistema de inscrição 

conscientize o usuário a avaliar a necessidade de uso de material impresso, criando alternativas 

para baixar o material em formato digital, ação que contribuirá à redução da produção de 

material impresso e consequentemente impactará de forma positiva nos custos do evento. 

Por outro lado, ações diretas foram tomadas por meio da recomposição da Mata 

Atlântica plantando 516 árvores nativas em compensação às emissões de GEE geradas nos 

eventos de 2017 e 2018. As áreas de reflorestação são selecionadas por meio de uma 

organização do terceiro setor que contribui à melhoria de serviços ambientais como 

biodiversidade, água e qualidade do ar. Desta forma, contribui-se diretamente para o combate 

ao aquecimento global por meio da conservação da biodiversidade brasileira, manutenção de 

serviços ambientais (água, solo e clima) e conexão de fragmentos florestais. 

Estas ações contribuem não apenas para melhorar e otimizar os processos internos na 

produção de eventos científicos, mas para aumentar a conscientização da aplicação de 

atividades sustentáveis por meio de redes responsáveis e comprometidas com o meio ambiente 

junto a stakeholders e demais colaboradores das instituições organizadoras. Desta forma, as 
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instituições organizadoras são reconhecidas como instituições responsáveis e ecologicamente 

corretas. Laing e Frost (2010) mencionam que esses tipos de ações devem ser demostrados de 

forma consistente e clara em todos os materiais promocionais e informações fornecidas ao 

público, bem como à comunidade local e à mídia; desta forma as atividades sustentáveis podem 

contribuir como vantagem competitiva dentro do mercado. 

Assim, o framework apresentado nesta pesquisa contribui com as instituições e 

empresas organizadoras de eventos científicos a identificarem às gestões atuais nos seus 

processos produtivos e, por meio deste roteiro, identificar e aplicar ações que podem melhorar 

as políticas no planejamento e execução deste tipo de eventos, com base num adequado 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, avaliação de riscos e práticas sustentáveis. Knaus et 

al. (2006) mencionam que há uma forte necessidade de integrar impactos ambientais na análise 

econômica, e consequentemente comparar de forma holística, diferentes alternativas de projeto. 

Portanto, uma maneira eficaz de proteger o meio ambiente é mudando a forma como as decisões 

são tomadas. 

Análises relacionadas à gestão integral de eventos científicos ou mesmo pesquisas 

baseadas na interrelação de algumas áreas pontuadas no framework proposto nesta pesquisa 

ainda são limitadas na literatura. Rivera, Vanalle e Viera Jr. (2019) identificaram uma lacuna 

em termos teóricos de metodologias que contribuam à estruturação de atividades e práticas 

operacionais desenvolvidas durante a gestão de eventos científicos. Por outro lado e de uma 

forma mais geral, Martens, Brones, & Carvalho (2013) mencionam a falta de trabalhos 

acadêmicos que incorporem o vínculo entre inovação, gestão de projetos e sustentabilidade, 

sendo este último campo ainda incipiente em termos de pesquisas relacionadas à gestão de 

projetos. 

Segundo Couhlan e Coghlan (2002) uma das principais características do método 

pesquisa-ação é a solução de problemas e sua contribuição à ciência. Portanto, esta pesquisa 

contribui com a literatura ao propor um processo sistemático para um adequado gerenciamento 

de eventos científicos, aplicando ferramentas de gestão amplamente usadas no setor industrial, 

envolvendo processos no gerenciamento da cadeia de suprimentos, avaliação de riscos e análise 

do impacto ambiental durante o ciclo de vida deste tipo de projetos.  

Uma das grandes limitações desta pesquisa, é ter sido desenvolvida considerando como 

base apenas um evento, que, mesmo sendo um dos maiores eventos científicos da área de 

Engenharia de Produção no Brasil, esta abordagem limita o entendimento e avaliação de 

diversas áreas que não tem sido consideradas, mas que podem ser de muita importância na 

produção de outros eventos científicos.   
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A análise foi realizada num período de dois anos, considerando as duas últimas edições 

do evento científico em estudo a fim de mostrar resultados de forma comparativa decorrentes 

de diversos processos de tomada de decisão, evidenciando as mudanças realizadas e os 

processos adotados durante as diferentes fases de planejamento e execução de apenas um 

mesmo evento. Portanto, recomenda-se a pesquisadores e/ou organizadores de eventos 

científicos de qualquer área de estudo ou tipo de instituição, aplicar o framework apresentado 

nesta pesquisa a fim de verificar se os resultados seguirão ou não a mesma linha observada 

nesta dissertação, e considerar esta ferramenta como base de uma estrutura mais abrangente que 

inclua os mais diversos aspectos, atividades e funções que envolvem a diversidade da produção 

deste tipo de eventos. 
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Anexo 1 – Formulário para identificação de suprimentos na gestão de eventos científicos. 

 

 

 

Nome do evento:

Período de realização:

Local de realização:

Produto ou Serviço:

Tipo de fornecedor: A (6 meses ou mais) Tipo de contrato: Longo prazo

B (4 - 6 meses) Médio prazo

C (2 - 4 meses) Parceria

D (menos de 2 meses)

FORNECEDOR

Nome:    Telefones:

Responsável:    E-mail:

Endereço:

Especificações do Produto o Serviço Quantidade Preço

AVALIAÇÃO

Quantidade Quantidade desejada

Não cumpriu, mas sem necessidade de recorrer a outro fornecedor

Não cumpriu, mas com necessidade de recorrer a outro fornecedor

Qualidade Conforme esperado

Não conforme, mas substituído pelo fornecedor.

Não conforme, com necessidade de recorrer a outro fornecedor.

Preço Flexibil idade de pagamento

Preço dentro dos padrões do segmento de mercado

Inflexível aos prazos para pagamento e preço fora dos padrões.

Prazo de entrega Cumpriu no tempo estabelecido, ou antes

Não cumpriu, mas sem necessidade de recorrer a outro fornecedor

Não cumpriu, mas com necessidade de recorrer a outro fornecedor.

Transporte e armazenagem conforme.

Produtos avariados.

Armazenamento fora das condições padrão

Possui certificações ISSO ou similar

Não possui certificação.

Existe um sistema definido de gestão, mas não possui certificação.

Transporte e 

Armazenamento

(Período estimado 

para contratação)

Sist. de Gestão 

(Qualidade e 

Ambiental)
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Anexo 2 – Formulário para avaliação de riscos na gestão de eventos científicos 

 

Nome do evento:

Número estimado de participantes:

ÁREA

Selecionar as áreas que cobre o evento

Programação Local 

Comunicação Palestrantes

Recursos Humanos Patrocínios

Submissão de artigos Fornecedores

Congressistas

IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS

Atividade: S 0 D RPN

FALHAS DE MAIOR RISCO

ESCALAS DE CLASSIFICAÇÃO (RPN)

1 Sem perigo 1 1

2 Perigo leve 2 2

3 3 3

4 4 4

5 Perigo moderado 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 A falha é quase inevitável 9

10 Extremamente perigoso 10 A falha é inevitável 10

Possibilidade moderada de 

detecção

Remota possibilidade de 

detecção

Possibilidade de detecção 

muito remota

Nenhuma possibilidade de 

detecção

Possibilidade muito alta de 

detecção

EFEITOS

SEVERIDADE (S) OCORRÊNCIA (O) DETENÇÃO (D)

Perigo baixo a moderado
Probabilidade moderada de 

ocorrência

Baixa probabilidade de 

ocorrência

Probabilidade remota de 

ocorrência
Completamente detectável

Alta chance de detecção

FALHA CAUSAS

Perigoso

Muito perigoso

Probabilidade muito alta de 

ocorrência

Probabilidade moderadamente 

alta de ocorrência
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Anexo 3 – Formulário para avaliação do impacto ambiental com base na Pegada de 

Carbono na gestão de eventos científicos 

 

Nome do evento:

Data de realização:

Período de Montagem e Desmontagem:

Tipo:

Público estimado:

Local (Nome e município/estado):

Área total (m2):

Total Quilowatt-hora (kWh):

Item Subitem Quantidade Unidade

Tinta impressora Cartucho

Toner

Papel Sulfite

Sulfite Reciclado

Envelope

Mídia CD

DVD

Outros Lápis

Caneta

Outros

Item Quantidade Composição Peso (kg) ou Dimensões

Convites

Folders

Catálogos

Banners

Brindes

Camisetas

Mochilas

Outros

Automóvel (modelo e 

combustível)
Quantidade de Veículos Distância percorrida (km) Observações

Van 1.0 gasolina In / Out

Transporte Coletivo Quantidade de Veículos Distância percorrida (km) Observações

ônibus urbano Visitas Técnicas

Transporte - Produção Carga Distância percorrida  (km) Observações

Caminhão - Pequeno Montagem/Desmontagem

Aeroporto de saída Aeroporto de chegada
Número de viagens

(quantidade de trechos)
Observação

TRANSPORTE AEREO

TRANSPORTE VIARIO

CONSUMO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

CONSUMO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO


