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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 Defesa do Tema de Pesquisa 
Otimização do Plano de Produção em Linhas de 
Extrusão de Nãotecido 

 

  

Curitiba, PR, 29 de junho de 2020 — Apresentação do tema de pesquisa proposto pelo autor 

à comunidade acadêmica.  

 

Andrade (1998) apresenta a Pesquisa Operacional como um método científico, por meio da 

elaboração de modelos, que permitem simulações e servem de auxílio para a tomada de 

decisões. Embora a pesquisa operacional tenha nascido durante a II Guerra Mundial, ou 

seja, há cerca de 80 anos, o contexto das organizações, de um modo geral, e por mais 

maduras e sofisticadas que sejam, é ausente do uso das práticas cientificas já consolidadas 

para a abordagem e solução de problemas corriqueiros. 

O autor pretende, em sua proposta de pesquisa, desenvolver um modelo matemático de 

programação linear que dê suporte à definição do sequenciamento de produção de forma a 

reduzir os desperdícios e maximizar os resultados da empresa. O processo sobre o qual o 

estudo será realizado é o de produção de Nãotecido das linhas de produção brasileiras da 

empresa que é líder global no segmento. 

A aplicação da pesquisa operacional no suporte à tomada de decisão em problemas de 

planejamento de produção é objeto de vasto estudo e diversas teses de mestrado e 

doutorado, entretanto a aplicação no segmento Nãotecido é escassa no mundo e quase 

inexistente no Brasil. O autor tem como objetivo a resolução de problemas reais da empresa 

em que responsável pelo planejamento de vendas e operações, mas também contribuir para 

a sociedade acadêmica com a ampliação do conhecimento em um setor pouco explorado. 
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