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Tópicos 
� Pesquisa, inovação e recursos
� Experiência com captação de 

recursos e pesquisa aplicada
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� Comentários sobre indução de 
um projeto de Engenharia de 
Produção (EP) para o Brasil
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Projeto e captação de recursos
MUITAS informações para gerenciar
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Econômico-financeira
Técnica 
Tecnológica
Legal
Operacional
Ambiental
Mercadológica
Social
Outros

Projeto
Pesquisador
Pós-Graduação
Colaboradores nacionais
Colaboradores internacionais

Recursos
Infra-estrutura
Parceria com empresas
Outros

Existe inovação?
Atende a necessidade de quem?

Onde estão os 

recursos?
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Tendências

tecnológicas 

Necessidade

Viabilidade

Pesquisa

Inovação

https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2013/5

Caso: Deep learning

6

Hubel, D. H.; Wiesel, T. N. (1959). Receptive fields of single neurones in the cat's striate cortex. The Journal of Physiology, vol. 148, no. 3, pp. 574-591.
Hubel, D. H.; Wiesel, T. N. (1962). Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex. The Journal of Physiology, vol. 160, no. 1, pp. 
106-154.
Van Essen D.C., Gallant J.L. (1994), Neural mechanisms of form and motion processing in the primate visual system. Neuron, vol. 13, no. 1, pp. 1-10, 
Van Essen, D.C. (1997) A tension-based theory of morphogenesis and compact wiring in the central nervous system. Nature 385:313-318
Hinton, G. E., Osindero, S., Teh, Y. (2006). A fast learning algorithm for deep belief nets. Neural Computation, vol. 18, pp 1527-1554.

Córtex visual dos mamíferos é hierárquico
(Van Essen D.C., Gallant J.L., 1994)

Computação e Engenharia

Fisiologia e áreas afins

Nobel de Fisiologia / Medicina (1981): 
Torsten Wiesel (1924 - )

David Hunter Hubel (1926-2013) 

Pioneiros
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Caso: Deep learning
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Apelo de publicações em periódicos de alto fator de impacto

Caso: Deep learning
� Google inicia projeto Google Brain com apoio do professor Andrew NG, da 

Stanford University

� 2014: Google compra DeepMind (US$ 650-800 Mil) 
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https://www.tensorflow.org/

https://deepmind.com/publications.html

http://www.andrewng.org/
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Caso: Deep learning

9 http://www.bbc.com/news/technology-35785875

https://deepmind.com/

As of 2016, AlphaGo's algorithm uses a combination of machine learning and tree search techniques, combined with
extensive training, both from human and computer play. It uses Monte Carlo tree search, guided by a "value
network" and a "policy network," both implemented using deep neural network technology.

Caso: Deep learning

10 https://www.technologyreview.com/s/539226/ibm-pushes-deep-learning-with-a-watson-upgrade/

http://www.iro.umontreal.ca/~bengioy

https://www.youtube.com/watch?v=WFR3lOm_xhE

http://www.ibm.com/watson/
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Caso: Deep learning

11 https://www.technologyreview.com/s/601195/a-2-billion-chip-to-accelerate-artificial-intelligence/

http://www.nvidia.com/object/tesla-p100.html

Caso: Deep learning

Ciclo de desenvolvimento e captação de recursos
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13
https://www.google.com.br/search?q=venture+scanner+ai+companies&biw=1536&bih=729&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwiVgtu8qorPAhXDfZAKHbyFCDIQ_AUIBigB#imgrc=Yn_c_gZxoK4ZXM%3A

Caso: Deep learning

Ciclo de desenvolvimento e captação de recursos

Experiência (aplicações)
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Algoritmo
Abordagem
Desempenho

Robustez
Viabilidade

C/C++
Matlab/Octave

Python
R

Buscapé/Fcontrol
(previsão, fraudes) 

LACTEC/Copel
(previsão, 

agrupamento)

Volvo/Powertrain
(modelagem, 
otimização)

Boticário
(previsão, 

vendas/comercial)

projeto implementação similaridade

generalização

Otimização, Modelagem e Controle de Sistemas
Leandro dos Santos Coelho (h-index: 41)
Gilberto Reynoso Meza (h-index: 12)
Roberto Zanetti Freire (h-index: 8)

https://scholar.google.com
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Experiência (tecnologia)
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Deep learning
Redes neurais artificiais

Sistemas fuzzy
Computação evolutiva

Swarm intelligence
Computação quântica

Teoria do caos

Árvores de decisão
Gradient boosting

Aprendizado por reforço
Aprendizado Bayesiano

Máquinas de vetores de suporte
Comitê de máquinas (ensemble)

Regressão e/ou Classificação e/ou
Data clustering/mining

ModeloFeature 
selection

Robustez Desempenho

algoritmo abordagem solução

realimentação
(se necessário)

Experiência 1: COPEL / LACTEC
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� Produtos:
� Sistema inteligente de análise de investimentos em P&D
� Previsão de demanda de curtíssimo e longo prazos
� Sistema de previsão integrada de mercado de energia elétrica

� Recursos: ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

� Pesquisa: nova abordagem, softwares, artigos e dissertações. 
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Experiência 2: Ciashop
� Necessidade: redução de fraudes nas vendas online

� Abordagem: Sistema integrado que faz a análise dos pedidos e a 
detecção de fraudes através de técnicas sofisticadas que incluem 
inteligência artificial (redes neurais).

� Recursos: FINEP (órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia)

� Resultados expressivos: drástica redução no volume de trabalho 
de revisão e o percentual de redução nas fraudes chega a 97%. A 
redução no tempo de análise dos pedidos faz também com que os 
produtos sejam enviados mais rapidamente.
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( http://www.ciashop.com.br/ )

Experiência 2: Ciashop
� Produto inovador: Fcontrol ( https://www.fcontrol.com.br/ )

� Consequência: Ciashop, empresa líder em inovação no 
gerenciamento de risco (fraude) em transações de compra não 
presenciais. Cerca 700 empresas são clientes.

� Março/ 2008: Buscapé adquire Fcontrol
Buscapé: maior site de comparação de preços da América Latina

� Pesquisa: Aprendizado de máquina, otimização e inteligência 
artificial
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FControl®: sistema inteligente inovador para detecção de fraudes em operações de comércio eletrônico
Leandro dos Santos Coelho, Roberto Tadeu Raittz e Maurício Trezub
Gestão & Produção, vol.13 no.1 São Carlos Jan./Apr. 2006
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2006000100012
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Experiência 3: PETROBRAS

� Produtos: Desenvolvimento de sistema computacional baseado em 
inteligência artificial para o diagnóstico de falhas incipientes em 
transformadores de potência

� Parceria: CENPES (Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello)

� Recursos: ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
� Pesquisa: Aprendizado de máquina, software, artigo e dissertação. 
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Experiência 4: Boticário
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� Produto: Software para previsão de vendas para franqueados envolvendo 
regressores não-lineares 

� Parceria: PUCPR e Boticário
� Recursos: Boticário
� Pesquisa: Aprendizado de máquina, previsão de séries temporais, 

software, artigos (em fase de escrita) e início de dissertação. 

1239 produtos
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Experiência 5: UEG

21

� Projeto: Novas técnicas para eficientização e diminuição da
emissão de poluentes para usinas termelétricas a gás:
Caso UEG Araucária

� Produto: Software de identificação de sistemas não-lineares
� Parceria: UFPR e Lactec
� Recursos: UEG
� Pesquisa: Aprendizado de máquina, Computação natural, 

modelagem não-linear, software, artigos (em fase de escrita) e início 
de dissertação. 

Experiência 6: Aviônica/Automotiva 
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� Recursos: Ciência sem fronteiras, Atração de jovens talentos, CNPq
� Pesquisa: Controle de processos, otimização com múltiplos 

objetivos, Computação Natural, software, artigos e dissertação. 
� Colaboração: Univ. Valencia, Volvo e CTA (iniciada recentemente)

Novas abordagens baseadas em otimização evolutiva multiobjetivo para 
projeto multidisciplinar nas áreas automotiva e aviônica (BJT304804/2014-2)

Gilberto Reynoso Meza 

Drones (Unmanner AerialVehicles)
Controle dos graus de liberdade (yaw, pitch, roll, 

altitude e velocidade)
Planejamento do Flight Mission
Integração com plataformas HiL/PiL/SiL



12

Experiência 7: Biomecânica 
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� Projeto: Metaheuri ́sticas da computac ̧ão natural aplicadas à 
biomecânica das partidas e viradas em natac ̧ão competitiva

� Parceria: CEDE,PUCPR, UFAM e Universidade do Porto (Portugal)
� Recursos: CAPES/FCT 
� Pesquisa: Computação natural, previsão, modelagem, biomecânica, 

desenvolvimento de novo equipamento. 

Comentários sobre projeto de Engenharia de 

Produção (EP) para o Brasil
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Algumas áreas do conhecimento têm projetos que são objetos de editais próprios do 
CNPq. 

Alguns exemplos de editais abertos pelo CNPq no passado:

Instituto Pandiá Calógeras do Ministério da Defesa
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Comentários sobre projeto de Engenharia de 

Produção (EP) para o Brasil
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Algumas questões/possibilidades

Orçamento (CNPq)
A partir de quando?

Edital para Engenharias ?

Necessidade/apoio de algum seguimento
da indústria e comércio ?

Ênfase em cooperação nacionais e/ou 
internacional

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/programa-geral-de-cooperacao-internacional

Captação de Recursos e Indução de um Projeto de 

Engenharia de Produção (EP) para o Brasil

Leandro dos Santos Coelho

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Escola Politécnica

Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas (PPGEPS)

Rua Imaculada Conceição, 1155, CEP 80215-901, Curitiba, PR, Brasil 

e-mail: leandro.coelho@pucpr.br

15 e 16 de setembro de 2016


