
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, FINANCEIRA E ECONÔMICA DE UM CENTRO DE
VIVÊNCIA PARA IDOSOS COM ATIVIDADES QUE AGREGAM VALOR ÀS SUAS ATIVIDADES
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RENAN MINAMI YOSHIDA, FERNANDO CECHINATTO DE DONATOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANTONIO CARLOS DANTAS CABRALORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

No Brasil não há uma disponibilidade de centro de vivência para a hospedagem de 

idosos, que ofereçam uma variada gama de atividades produtivas e que tenha custo 

condizente com o poder aquisitivo desta faixa da população. Com isso, será criado um 

modelo de centro de vivência para idosos focada na adição de valor nas atividades por 

eles realizadas, de modo a descontar uma parte de sua mensalidade através da produção 

do idoso ao longo do dia.  

Para explorar essa oportunidade, recorre-se a dois conceitos básicos de Engenharia de 

Produção para desenvolver o modelo que é o objetivo do trabalho: projeto de fábrica, ao 

considerar a instituição como uma unidade (ou sistema) produtiva (ou geradora) de valor 

para os idosos; ergonomia, aplicada a essa unidade de modo a potencializar os 

resultados das tarefas e minimizar os riscos à saúde dos idosos. 

2. INTRODUÇÃO 

Ao longo de sua vida, o ser humano sempre foi capaz de se sustentar. Com diversos 

estudos e pesquisas na área da saúde surgiram novas descobertas que auxiliam na 

longevidade do ser humano com cada vez mais saúde e disposição. A expectativa de 

vida do ser humano no Brasil é cada vez maior, sendo hoje de aproximadamente 75 anos 

(PNAD-IBGE, 2012), ou seja, o número de idosos está aumentando, o Brasil possui cerca 

de 28 milhões de idosos (IBGE, 2014), isso traz como consequência o envelhecimento 

da população. 

O trabalho tem como contribuição em consistir em motivar o idoso em ser uma pessoa 

mais rejuvenescida com a vida. Através das tarefas construtivas, o idoso terá o interesse 

em retornar a ser ativo para aprender, conhecer diversas atividades que não teve 

oportunidade e a possibilidade em ensinar outros idosos ou pessoas mais jovens com a 

sua experiência, de modo a resgatar o espírito jovem que perdeu ao longo do tempo. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é propor um modelo de centro de vivência de idosos, que tenha 

custo condizente com o seu poder aquisitivo e que ofereça uma variada gama de 

atividades produtivas que adicionem valor ao tempo por eles dispendido no 



estabelecimento, com a intenção de que este idoso ocupe seu tempo de forma produtiva 

ao invés de desperdiçar seu dia sem realizar algo de útil. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa foi classificada como aplicada, de campo, exploratória e de natureza 

combinada. O procedimento é de um estudo de caso, ao estudar detalhadamente os 

centros de vivência para idosos em todos os seus aspectos como por exemplo, a 

ergonomia nas atividades a serem realizadas, e na utilização do Projeto de Fábrica para 

o desenvolvimento do layout da planta. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Devido a essa ausência desse tipo de asilo no Brasil, há uma oportunidade de criar um 

centro de vivência que ofereça aos seus hóspedes a possibilidade de voltarem a produzir 

algo reconhecido pela sociedade, agregando valor ao seu tempo, com atividades que 

melhorem a sua autoestima. 

A aplicação dos conceitos de Projeto de Fábrica, como o estudo do arranjo físico, 

ocupação dos espaços, administração dos tempos e das capacidades produtivas, ainda 

que muito pequenas, é essencial, pois um dimensionamento bem feito garante melhor 

aproveitamento de espaço, redução de movimentação desnecessária, o que viabiliza um 

projeto com melhor aproveitamento da área disponível. Isso é válido, mesmo 

considerando que o centro de vivência não seja uma fábrica. 

Como premissa, a unidade será um ponto de encontro de prestação de serviços como 

por exemplo, aulas sobre temas específicos, pequenos trabalhos manuais, guloseimas 

que serão preparadas, seguindo receitas especiais, revisão de teses e dissertações por 

professoras de Português, entre outras atividades, aproveitando os conhecimentos que 

cada hóspede possui, seja essa competência adquirida ao longo de sua vida, ou nos 

treinamentos realizados no centro de vivência, viabilizando economicamente este projeto 

ou reduzindo seus custos operacionais. Além disso, haverá espaço para inovações 

aplicáveis a empreendimentos dessa natureza, como aplicativos que disponibilizem as 

competências das pessoas que habitam esses centros de vivência. 



A criação de modelo inovador de centro de vivência que se caracterize pelo ótimo 

planejamento de seu interior, respeite os limites físicos dos idosos, e permita que eles 

aproveitem seu tempo na instituição realizando atividades que adicionem valor às suas 

vidas como faziam durante sua juventude, justifica a realização desse trabalho. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi desenvolvido uma planta da Instituição de Longa Permanência para Idosos que será 

validada por profissionais da área. 
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