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RESUMO 

 

 

Esta dissertação traz como tema principal o planejamento da produção, com enfoque no 
planejamento agregado da produção. Tal planejamento de longo prazo é o elo entre a alta 
administração da empresa e a manufatura. Através dele, as metas estratégicas da empresa 
são comunicadas por meio de uma linguagem comum ao corpo tático/operacional, visando 
coordenar os esforços e buscar comprometimento para o alcance das metas. O 
desenvolvimento de um plano agregado de produção é concretizado através do uso de 
algoritmos de pesquisa operacional, visando otimizar o sistema, considerando-se os fatores 
restritivos. O planejamento agregado da produção definirá o grau de utilização dos 
recursos de produção e servirá de base para elaboração dos planejamentos de produção 
mais detalhados, que definirão como melhor utilizar os recursos disponibilizados num 
horizonte de planejamento mais curto e sob menores incertezas de mercado. Esta 
dissertação traz como aplicação prática a modelagem de um plano agregado de produção 
para uma agroindústria de grande porte e diversas plantas produtoras, no segmento de 
produtos suínos. 

 

 

Palavras-chave: planejamento da produção, plano agregado de produção, otimização, 
algoritmo de pesquisa operacional.  
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents the production planning process with the focus on aggregate 
production planning. This long term planning is the link between the high level company 
administration and the manufacturing. Through this, the company strategic goals are 
communicated by commun language to tactic/operational structure to coordenate the effort 
and to seek commitment to reach this goals. The development of aggregate production 
planning is made using operations research algorithm, with objective to optimize the 
system, considering the constraints factors. The aggregate production planning will define 
the utilization level of production resourses and will provide the base to elaborate more 
detailed production plans, that will define how to best use this available resourses in the 
shorter horizon planning and under lower  market uncertain. This dissertation presents a 
practical application of the modeling of aggregate production planning to a big industry 
and several production plants in the agroindustry sector in  pig products line. 

 

 

Key words: production planning, aggregate production planning, optimization,  operations 

research algorithm  
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1 - INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

Nos últimos anos o mercado tem passado por grandes mudanças, as quais têm 

transformado a maneira pela qual as indústrias devem operar para manter a 

competitividade. Há mudanças no gerenciamento, na tecnologia, na expectativa dos 

consumidores, na atitude dos fornecedores e na concorrência, entre outros aspectos 

(Metaxiotis et al., 2001). A busca pelo aumento da competitividade tem levado empresas 

industriais a revisarem suas estratégias, resultando em decisões de longo a curto prazo, que 

envolvem a empresa em toda a sua cadeia produtiva. No que tange aos processos 

produtivos, essas decisões geralmente envolvem questões como a redução de custos de 

produção e a busca de maiores níveis de qualidade e produtividade.  

Dentro desse contexto, no planejamento da produção, os gerentes de processos 

envolvem-se em complexas escolhas entre um grande número de alternativas, onde as 

decisões devem ser tomadas considerando-se objetivos conflitantes (por exemplo, redução 

de estoques e aumento do nível de serviço oferecido a clientes) e a presença de restrições 

financeiras, tecnológicas e de marketing. A Pesquisa Operacional é uma importante 

ferramenta que pode ser usada no auxílio à tomada de decisões. Essa tem encontrado, no 

planejamento da produção, um vasto campo para aplicação (Bitran et al., 1982). 

 Pode-se, em linhas gerais, dividir o planejamento da produção em quatro 

categorias, conforme o horizonte de planejamento, o nível de autoridade envolvido e o 

grau de agregação das informações. As categorias são: (i) planejamento agregado da 

produção, (ii) planejamento mestre da produção, (iii) planejamento dos requisitos de 



materiais e (iv) programação da produção, organizados nesta ordem, numa visão do longo 

ao curto prazo (Vollmann et al., 1997). 

O planejamento agregado da produção, normalmente elaborado numa visão de 

longo prazo, promove a ligação entre a alta administração e a manufatura, visando 

determinar a base para que, através do detalhamento dos recursos de produção, os 

objetivos estratégicos da empresa sejam atendidos (Vollmann et al., 1997; Axsäter, 1986). 

Esse nível de planejamento da produção procura atender a demanda irregular de mercado 

através da efetiva utilização dos recursos da empresa, sendo considerado agregado no 

sentido de tratar as informações em categorias homogêneas (família de produtos), 

podendo, por exemplo, ser expresso em horas-homem, horas-recurso-chave, toneladas de 

produção e outros (Duchessi, 1990; Monks, 1987). 

O planejamento mestre da produção, elaborado normalmente em base semanal, 

cobre um horizonte de planejamento de até um ano. O planejamento mestre, elaborado a 

partir da desagregação do planejamento agregado da produção, traz a programação 

antecipada da manufatura de produtos finais (ou opções de produtos), levando em 

consideração as limitações de capacidade, bem como o interesse pela efetiva utilização da 

mesma (Vollmann et al., 1997; Duchessi, 1990). O planejamento mestre da produção tem 

por objetivo gerir a demanda independente, servindo de base para elaboração dos planos 

detalhados de produção, os quais são encarregados de gerir a demanda dependente através 

do sistema de planejamento dos requisitos de materiais (Kolunda, 2000). 

O planejamento dos requisitos de materiais é uma técnica para determinar a 

quantidade e o tempo para a aquisição de itens de demanda dependente, 

necessários para atender aos requisitos do plano mestre de produção. Nesse 

planejamento, procura-se identificar quando os componentes serão necessários e 

em quais quantidades (Monks, 1997). 

No curtíssimo prazo, é realizada a programação da produção, quando alocam-se as 

ordens aos centros de trabalho e definem-se os momentos de início e término de cada 

ordem em cada centro de trabalho necessário à sua fabricação. Isso é feito através do 

seqüenciamento das ordens de fabricação em cada operação e da consideração de sua 

capacidade produtiva (Vollmann et al., 1997). 
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O objeto de estudo do presente trabalho é o planejamento agregado da produção, no 

qual serão utilizados algoritmos de programação linear para solução de problemas relativos 

ao mesmo. O trabalho será executado em uma empresa de grande porte do ramo da 

agroindústria no segmento de produtos suínos. A empresa conta com diversas unidades 

industriais situadas em vários estados brasileiros, possui uma cadeia produtiva bastante 

grande, atuando na produção agropecuária, abate e industrialização de frangos, perus e 

suínos. A mesma encontra-se inserida no mercado interno e externo, e os principais 

produtos oferecidos são carnes in natura de aves e suínos e produtos industrializados à 

base de carnes. 

 

1.1 - O tema e sua importância 
 

O presente trabalho justifica-se por sua importância no sentido de, considerando as 

estratégias da empresa, num horizonte de longo prazo, definir quais serão os níveis 

adequados de produção e inventário, utilização dos recursos produtivos e utilização da 

mão-de-obra para que seja atendida determinada demanda ao menor custo possível, no 

segmento de produtos suínos da empresa objeto de estudo. 

Essa necessidade vem à tona em função da empresa não dispor de ferramenta de 

planejamento da produção de longo prazo que vincule suas estratégias com as atividades 

de produção. O vínculo deve servir de meio para definições de metas da manufatura para 

alcance das estratégias e a linguagem utilizada deve ser compreensível  para troca de 

informações entre os diferentes níveis hierárquicos envolvidos. 

Outro fator importante a ser considerado é a rápida expansão das atividades de 

produção da  empresa, que ocorre em função da crescente demanda do mercado externo 

por carnes in natura de aves e suínos. Tal expansão exige o uso de ferramentas eficazes de 

planejamento da produção para auxílio na tomada de decisões. 
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1.2 - Objetivos do estudo 
 

1.2.1 - Objetivo Geral 
 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de um plano agregado de 

produção adequado às exigências de uma empresa que atue no ramo da agroindústria. 

 

1.2.2 - Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• Rever literatura relacionada ao Planejamento e Controle da Produção e 

Planejamento da Capacidade e levantar o estado-da-arte da bibliografia, de forma a 

contribuir academicamente com estes assuntos em questão; 

• Apresentar os modelos matemáticos mais difundidos e utilizados na modelagem de 

rotinas de planejamento agregado da produção; e 

• Em um estudo de caso, propor a modelagem de um plano agregado de produção 

para uma empresa que atua no ramo da agroindústria no segmento de produtos 

suínos. 

 

1.3 - Metodologia de pesquisa 
 

Problemas de otimização, como os que surgem na elaboração de um planejamento 

agregado da produção, podem ser tratados pela pesquisa operacional. A Figura 1 apresenta 

o modelo adaptado de Winston (1994) para representar a metodologia de pesquisa 

operacional. As etapas dessa metodologia serão abordadas mais adiante. 

De acordo com Hillier & Lieberman (1988), a pesquisa operacional pode ser 

descrita como uma abordagem científica à tomada de decisões que envolvem as operações 

de sistemas organizacionais. Para estes autores, a abordagem da pesquisa operacional é a 

do método científico. 
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No método abordado pela pesquisa operacional, os problemas de decisão são 

descritos através de modelos matemáticos, os quais, uma vez analisados e solucionados, 

determinam a decisão ótima para o problema proposto. A modelagem dos problemas de 

pesquisa operacional consiste em definir uma função-objetivo (que deverá ser maximizada 

ou minimizada), as restrições do sistema e as variáveis de decisão a serem consideradas na 

busca da solução ótima (Johnson & Montgomery, 1974). 

 

Formulação do problema

Estudo do sistema

Formulação do modelo matemático

Aplicação e ajuste do modelo 
matemático

Seleção de uma solução

Apresentação dos resultados

Implementação e avaliação de 
recomendações

 

Figura 1. Metodologia de pesquisa operacional (Adaptada de Winston, 1994) 
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As principais etapas da pesquisa operacional compreendem (Winston, 1994): 

• Formulação do problema: descrição dos objetivos do estudo e a identificação das 

alternativas de decisão existentes; 

• Estudo do sistema: estimativa dos parâmetros que afetam o problema em estudo, 

identificação das limitações e exigências do sistema, e suas relações com outros 

sistemas (internos ou externos); 

• Formulação do modelo matemático: representação do sistema através do uso de 

equações e inequações matemáticas; 

• Aplicação e ajuste do modelo matemático: a solução do problema pela formulação 

matemática e a verificação do grau de representação do modelo ao sistema. Caso 

essa representação não seja satisfatória, deve-se rever a etapa anterior, ou executar 

um estudo mais detalhado do sistema;  

• Seleção de uma solução: identificação de uma solução viável (quando há uma) que 

seja mais adequada aos objetivos da empresa; 

• Apresentação dos resultados: divulgação da solução do problema; e 

• Implementação e avaliação de recomendações: avaliação das recomendações, 

implementação do modelo e monitoramento do desempenho do modelo proposto. 

Dependendo do desempenho (adequação) desse modelo ao longo do tempo, pode 

ser necessária a revisão de etapas intermediárias, ou, até mesmo, a redefinição do 

problema. 

Caso seja necessária que uma etapa já executada seja revista, deve-se fazer os 

ajustes necessários na mesma e executar novamente todas as etapas posteriores, conforme 

indicado no fluxograma da Figura 1. 

Neste trabalho, para elaboração do plano agregado de produção, seguiram-se as 

etapas do método de pesquisa operacional, conforme apresentadas anteriormente. O 

método de trabalho adotado para elaboração da presente dissertação inclui as seguintes 

etapas: 
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• Revisão bibliográfica sobre planejamento e controle da produção, planejamento da 

capacidade e modelos matemáticos aplicados ao planejamento agregado da 

produção; 

• Levantamento das particularidades a serem consideradas no planejamento da 

produção quando esse for elaborado para empresas agroindustriais; 

• Escolha e adaptação de um modelo matemático de planejamento agregado da 

produção para o tipo de empresa em estudo; 

• A partir do modelo matemático, dos dados coletados e da aplicação em um software 

de pesquisa operacional, desenvolvimento de um plano agregado de produção para 

a empresa em estudo; 

• Avaliação dos resultados obtidos. 

 

1.4 - Limitações do estudo 
 

Considerando-se que o foco deste trabalho é o planejamento agregado da produção, 

não se pretende esgotar as questões referentes ao planejamento da produção, visto que, 

para cada tipo de processo produtivo, há particularidades que devem ser abordadas. 

O modelo matemático de planejamento agregado da produção será adaptado para 

aplicação na empresa em estudo. Para aplicação desse modelo em outras empresas, mesmo 

que do ramo de atividade similar, deverão ser feitas outras adaptações para comportar 

diferenças na estrutura das operações. 

As informações necessárias à elaboração do modelo, que não estão de posse da área 

de manufatura, serão obtidas juntamente com seus responsáveis, e a acurácia dessas 

informações não será questionada. 

Os algoritmos de pesquisa operacional, apresentados neste trabalho, foram obtidos 

de publicações com alto respaldo científico. Não serão, assim, apresentadas provas ou 

derivações para tais algoritmos.  
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1.5 - Estrutura da dissertação 
 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos, com conteúdos explicitados a 

seguir. 

O Capítulo I traz a introdução, apresentando as justificativas pela escolha do tema, 

os objetivos, a contribuição, a metodologia utilizada e a organização do trabalho. 

O Capítulo II apresenta uma revisão bibliográfica, onde se busca explorar temas 

pertinentes ao escopo do trabalho. O capítulo traz uma apresentação e descrição de 

modelos matemáticos e heurísticos utilizados no planejamento agregado da produção. 

O Capítulo III traz a metodologia proposta no trabalho, a ser utilizada para 

obtenção dos dados e posterior execução do planejamento agregado da produção. 

O Capítulo IV, com base na metodologia proposta no Capítulo III, dos dados 

levantados na empresa em estudo e da execução do modelo escolhido em um software de 

pesquisa operacional, expõe os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia. 

As considerações gerais, a contribuição do trabalho e as sugestões para trabalhos 

futuros estão apresentadas na Conclusão. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A fundamentação teórica do presente trabalho compreende o planejamento e 

controle da produção, sob o ponto de vista conceitual, e um estudo mais detalhado do 

planejamento agregado da produção. 

 

2.1 - Planejamento e controle da produção 

 

O sistema de planejamento e controle da produção faz parte do sistema de 

informação do sistema produtivo, tendo ênfase nos materiais, máquinas, mão-de-

obra e fornecedores. Tanto o sistema de planejamento e controle da produção 

como o próprio sistema de produção, são concebidos para ir ao encontro das 

condições do mercado e às condições impostas pela estratégia da empresa.Um 

sistema eficiente de planejamento e controle da produção pode trazer vantagens 

competitivas substanciais à empresa no mercado em que está inserida (Vollmann 

et al., 1997). 

O planejamento da produção é uma tarefa complexa que requer cooperação 

entre as diversas áreas funcionais da empresa. O planejamento é uma 

conseqüência de decisões negociadas hierarquicamente com os diferentes usuários 

envolvidos no sistema de manufatura (Özdamar et al., 1998). 
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Para Bonney (2000), tem-se definido o planejamento e controle da produção 

(MPC – Manufacturing Planning and Control), como sendo os procedimentos e os 

meios pelos quais os planos e os programas de produção são determinados, as 

informações usadas para sua execução e os dados coletados e registrados para o 

controle da manufatura, de acordo com os planos. 

O controle da produção é uma função da administração, que planeja, dirige 

e controla o suprimento de materiais e as atividades de processamento na 

manufatura, de modo que os produtos especificados sejam produzidos por 

métodos previamente definidos, visando atender a um programa aprovado de 

vendas. Essas atividades deverão ser desempenhadas de tal maneira que os 

recursos humanos, industriais e de capital disponíveis sejam usados com a 

máxima eficiência (Bonney, 2000; Russomano, 2000; Graves, 1999). 

No planejamento da produção, os níveis mais elevados de decisão impõem 

restrições para ações dos níveis inferiores; em contrapartida, os níveis inferiores fornecem 

retorno para avaliação dos níveis superiores (Gelders & Van Wassenhove, 1981 apud 

Carravilla & Souza, 1995). Existe, dessa forma, a necessidade de integração dos diferentes 

níveis de decisão para avaliação da viabilidade dos planos e consistências no alcance dos 

objetivos planejados. Essa hierarquia pode ser visualizada através da Figura 2. 

O primeiro nível da Figura 2, correspondente ao longo prazo, geralmente num 

horizonte de planejamento que pode variar de seis meses a dois anos, faz-se o 

planejamento agregado da produção (APP – Aggregate Production Planning). O APP, com 

base na demanda agregada do mercado, na disponibilidade de recursos apontados pelo 

planejamento de recursos (RP – Resource Planning), e das estratégias da empresa, procura 

dimensionar o nível de utilização da capacidade produtiva e os volumes agregados de 

produção (Vollmann et al., 1997). 

No planejamento mestre da produção (MPS – Master Production Scheduling), de 

posse do plano agregado de produção e da previsão de vendas, desagrega-se o plano 

agregado em produtos finais numa base semanal ou mensal, ao longo do período 

planejado. Com a finalidade de apontar possíveis problemas de execução desse plano, 

paralelamente a esse processo ocorrerá o planejamento aproximado da capacidade (RCCP 
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– Rough-Cut Capacity Planning). O plano mestre de produção deve ser realístico, uma vez 

que, com base neste, a empresa se comprometerá com os pedidos de clientes (Silver et al., 

1998; Vollmann et al., 1997). 

No planejamento das necessidades de materiais (MRP – Material Requirements 

Planning), com base no plano mestre de produção, dos volumes em estoque e da lista de 

materiais, explode-se o plano mestre de produção em necessidades líquidas de 

componentes e matérias-primas no tempo, ao longo do período de planejamento. Nesta 

fase, é feita a verificação detalhada da capacidade através do módulo de planejamento da 

capacidade (CRP – Capacity Requirements Planning). Em uma empresa de montagem, 

devido à grande quantidade de componentes, a elaboração do planejamento das 

necessidades de materiais é uma tarefa complicada e crucial. Por outro lado, em certos 

ambientes, essa é uma atividade relativamente simples (Silver et al., 1998). 

A programação da produção (PS – Production Scheduling), geralmente elaborada 

em períodos diários, num horizonte de planejamento de até um mês, consiste na 

concretização dos planos de produção. Nessa fase  alocam-se as ordens de produção nos 

centros de trabalho e, em seguida defini-se a seqüência em que essas ordens serão 

processadas (nos centros de trabalho necessários à sua fabricação), procurando definir as 

datas de início e fim para cada uma das ordens (Vollmann et al., 1997). 
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Figura 2. Planejamento da capacidade e planejamento e controle da produção (adaptada de Vollmann et al., 

1997) 

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo Planejamento 
agregado da 
produção (APP)

Planejamento de 
recursos (RP)

Gerenciamento da 
demanda (DM)

Planejamento 
aproximado da 
capacidade 
(RCCP)

Planejamento das 
necessidades de 
capacidade (CRP)

Programação da 
produção (PS)

Análise de entradas 
e saídas (IOA)

Planejamento 
mestre da 
produção (MPS)

Planejamento das 
necessidades de 
material (MRP)

Sistema de chão de 
fábrica (SFS)

Sistema 
de vendas (VS)

Depois de ajustada a capacidade e dado o seqüenciamento das ordens de produção 

pelo PS, o planejamento gerado pelo MRP é executado no sistema de chão-de-fábrica (SFS 

– Shop-Floor System). A análise de entradas e saídas (IOA – Input/Output Analysis) 

permite o controle da capacidade durante a execução do planejamento. Esse controle é 

feito a partir dos dados acumulados da capacidade que entra no SFS, o montante que sai do 

sistema e a capacidade disponível. Tais informações indicam quando há necessidade de 

atualização do planejamento, ou de interferências na capacidade de produção, como horas 

extras, aumento de quadro de pessoal e outros (Vollmann et al., 1997; Monks, 1987). 

Basicamente, um sistema de planejamento e controle da produção consiste em 

fornecer informações para a gestão eficiente dos fluxos de materiais, a utilização eficaz da 

mão-de-obra e equipamentos, a coordenação das atividades internas com a dos 

fornecedores e a comunicação com os clientes sobre as necessidades do mercado 

(Vollmann et al., 1997; Salomon, 2002).  
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2.1.1 - Planejamento Agregado da Produção (APP) 

O plano de produção, também designado por planejamento agregado da produção 

(APP - Aggregate Production Planning), provavelmente é o módulo menos compreendido 

do MPC. Entretanto, um sistema de planejamento agregado da produção bem elaborado e 

executado pode trazer resultados consideráveis para a empresa (Vollmann et al., 1997). 

Tradicionalmente, o APP tem sido crítico para o sucesso da maioria das 

organizações. Contudo, o APP está ganhando cada vez mais importância (Swinehart et al., 

1996 apud Lisboa & Yasin, 1999), resultante da nova realidade organizacional. JIT (just-

in-time), maior sofisticação dos clientes, novas tecnologias de produção e operação e novas 

parcerias entre gerência e força de trabalho são apenas alguns dos fatores responsáveis por 

mudanças na maneira de como as organizações avaliam o APP e os objetivos e paradigmas 

organizacionais (Yasin et al., 1997 apud Lisboa & Yasin, 1999). 

O plano agregado de produção liga as metas estratégicas da empresa com a 

produção. O objetivo gerencial dessa integração entre o MPC e a alta direção da 

empresa, é o desenvolvimento de uma estratégia de negócios integrada, da qual a 

parte que competente à manufatura é o APP. Essa integração pode ser observada 

na Figura 3. 

 O APP é uma definição gerencial, em bases brutas, dos requisitos de longo prazo 

(geralmente de seis meses a dois anos). A elaboração deste é coordenada com os objetivos 

de vendas, disponibilidades de recursos e orçamento financeiro. A programação de médio e 

curto prazo de produtos finais ocorrerá obedecendo às restrições impostas pelas decisões 

agregadas (Baykasoglu, 2001; Duchessi, 1990; Lee & Khumawala, 1974; DuBois & Oliff, 

1991).  

As decisões planejadas de alto nível são normalmente expressas em termos 

agregados. Isso ocorre já que esforços para inclusão de detalhes do processo costumam não 

ser compensados, quando trabalhados num horizonte de longo prazo. O propósito do 

planejamento agregado é assegurar que as considerações de longo prazo não sejam 

ignoradas nas tomadas de decisões de curto prazo (Axsäter, 1986). 
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 O processo de planejamento, quando considerado um reduzido número de 

variáveis, torna-se menos complexo (Fogliatto, 2002). Ao contrário de outros módulos do 

MPC, o APP pode ser estabelecido em unidades monetárias ou em unidades agregadas de 

produtos (famílias ou grupos de produtos) por período (Monks, 1987; Vollmann et al., 

1997). 

A previsão agregada da demanda tende a ser mais acurada do que a previsão 

detalhada, onde todos os itens são considerados individualmente. Desta forma, planos de 

produção gerados pelo APP tendem a ser mais estáveis ao longo do período considerado. 

Assim, mesmo em ambientes onde o número de produtos é restrito e onde as previsões 

individuais são viáveis, para fins de planejamento da capacidade, o detalhamento pode não 

se justificar (Bitran et al., 1981). 

Planejamento 
agregado da 

produção (APP)

Planejamento de 
recursos (RP)

Gerenciamento 
da demanda (DM)

Planejamento 
mestre da produção 

(MPS)

Estratégia de 
Negócios

Planejamento de 
Marketing

Planejamento 
Financeiro

Fronteira do MPC

 

Figura 3. Relações-chave do planejamento agregado da produção (adaptada de Vollmann et al., 1997) 

 

Considerando os módulos do MPC, a principal ligação do APP é estabelecida com 

o MPS, o qual desagregará o plano de produção em produtos finais e definirá a correta 

utilização dos recursos apontados pelo APP. É importante observar que o total de produção 

de itens finais apontados pelo MPS deve ser igual ao total de produção das famílias de 

produtos apontadas pelo APP (Vollmann et al., 1997). 
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Outra importante ligação do APP com os módulos do MPC dá-se através do 

gerenciamento da demanda (DM – Demand Management). O DM faz o planejamento de 

todas as demandas geradas, externas ou internas à empresa, englobando atribuições como 

previsões, recebimento de pedidos, serviço ao consumidor, distribuição física e outras 

atividades que têm contato com o cliente (Vollmann et al., 1997). 

O APP reflete as intenções da empresa em termos de volume por família de 

produtos a ser produzido no futuro (Baykasoglu, 2001). Porém, no momento da elaboração 

do plano de produção, a empresa não conhece os pedidos para esse período, apenas 

conhece as previsões de demanda elaboradas com base nos dados do passado e flutuações 

conhecidas do mercado. Para Eilon (1975) apud Mellichamp & love (1978), os níveis de 

produção futuros podem ser significativamente afetados pelas previsões de vendas futuras, 

uma vez que as previsões para períodos distantes são menos confiáveis do que as previsões 

para períodos próximos. 

Com o planejamento de recursos (RP – Resource Planning), o APP relaciona-se no 

sentido de definir, em temos agregados, os planos de produção em requisitos de 

capacidade. Quando o plano de produção necessitar de mais recursos, serão necessárias 

apropriações financeiras para atendimento dessa necessidade (Vollmann et al., 1997). Para 

Graves (1999), problemas de planejamento existem porque existem recursos limitados de 

produção que não podem ser estocados ao longo dos períodos. 

Uma importante questão quanto ao APP diz respeito a quando alterar o plano de 

produção, com que freqüência replanejar, e quanto estável o plano deve ser mantido ao 

longo dos períodos. Sem dúvida, um plano estável de produção implica na incidência de 

poucos problemas na ocasião do detalhamento através do MPS, MRP e outros módulos de 

execução. Além do mais, a estabilidade também estimula o aperfeiçoamento das 

operações, com o aproveitamento efetivo da capacidade disponível (Vollmann et al., 

1997). 

Por ocasião do planejamento da força de trabalho e das atividades 

relacionadas para servir a uma dada demanda programada, é necessário balancear 

o custo de produzir e manter o inventário contra o custo de ajuste dos níveis de 

atividade de acordo com a flutuação da demanda (Elsayed & Boucher, 1994; 
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Johnson & Montgomery, 1974). Para atendimento da demanda variável, a empresa 

pode fazer uso das estratégias puras, como podem ser observadas a seguir 

(Mellichamp & Love, 1978; Chase & Aquilano, 1985 apud Pan & Kleiner, 1995; 

Lisboa & Yasin, 1999): 

• Estratégia que utiliza contratações e demissões: a mudança nos níveis de produção 

é compensada pela alteração do nível da força de trabalho, através de contratações e 

demissões de pessoal. 

• Estratégia que utiliza horas extras ou horas reduzidas: a mudança no nível de 

produção é compensada pelo uso de horas extras ou horas reduzidas (por exemplo, 

gerando um banco de horas), mantendo o nível de força de trabalho constante. 

• Estratégia que utiliza estoques: os níveis de produção são mantidos constantes, já 

que flutuações na demanda são absorvidas por mudanças nos níveis de estoque. 

Alternativamente, para desenvolvimento de um plano otimizado, pode-se usar 

estratégias mistas, resultantes da combinação de estratégias puras. Normalmente, o uso de 

estratégias puras é mais oneroso (Krajewski & Ritzman, 2001). 

Uma melhor integração entre áreas funcionais é um dos maiores benefícios obtidos 

pela implementação do APP. A partir da definição desse, segue-se para próxima etapa do 

planejamento da produção, onde as informações serão tratadas num nível maior de 

detalhamento (ou desagregação). Tal etapa consiste da elaboração de um MPS, que 

corresponde ao planejamento da produção no nível de produto (Bonney, 2000; Vollmann 

et al., 1997). 

 

2.1.2 - Planejamento Mestre da Produção (MPS) 
 

O MPS é elaborado a partir da discretização da demanda de cada período 

do APP em períodos menores e da desagregação da produção em grupos de 

produtos ou produtos individuais. O MPS apresenta um caráter mais operacional 

que o APP, uma vez que passa a considerar os pedidos reais dos clientes e seu 

atendimento através do planejamento de ordens de produção. Esse processo é 
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suportado pela verificação da disponibilidade de recursos através do 

planejamento aproximado da capacidade, podendo abranger períodos semanais 

ou diários (Corrêa et al., 2000; Duchessi, 1990; Vollmann et al., 1997). 

O horizonte de planejamento deve ser pelo menos tão longo quanto o lead time dos 

produtos a serem produzidos e não maior que o horizonte de planejamento dos planos de 

níveis mais altos (Bonney, 2000). 

O MPS relaciona-se com os seguintes módulos MPC de: (i) planejamento 

agregado, que dimensiona o uso global dos recursos, (ii) gerenciamento da 

demanda, que fornece os planos detalhados de vendas, (ii) planejamento 

aproximado da capacidade, que identifica possíveis gargalos no fluxo de produção 

e, (iv) planejamento dos requisitos de materiais, o que define as necessidades 

líquidas de materiais e capacidades (Vollmann et al., 1997). 

Como informações de saída, o MPS fornecerá ao MRP a programação em bases 

semanais dos produtos finais a serem disponibilizados. O MRP, então, calculará os 

requisitos de materiais e capacidades para concretização deste plano.  

Podem ser identificadas quatro diferentes abordagens para o MPS, conforme a 

maneira como a empresa pretende atender ao mercado. Uma mesma empresa pode usar 

mais de uma dessas abordagens; são elas (Zijm, 2000): 

• Make-to-stock (MTS): A produção é dada em lotes, com manutenção de estoques 

de produtos acabados para a maioria dos produtos. Como exemplo típico do uso 

desta abordagem, pode-se citar a indústria de alimentos. 

• Make-to-order (MTO): Empresas que usam esta abordagem, em geral, não mantêm 

estoque de produtos finais. A produção da ordem do cliente acontece conforme a 

necessidade. Essa abordagem é geralmente usada quando há uma grande variedade 

de configurações possíveis de produção, associadas à uma pequena probabilidade 

de antecipação da exata necessidade do cliente. Nesse ambiente, os clientes já 

esperam por um lead time longo (de projetar e produzir). Como exemplo, pode-se 

citar a produção de equipamentos de precisão e peças especiais (customizadas). 
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•  Assemble-to-order (ATO): Empresas que se caracterizam por uma grande 

variedade de produtos produzidos a partir de um limitado número de componentes. 

O tempo estabelecido para atendimento dos pedidos geralmente é menor do que o 

lead time total de produção, assim sendo, a produção deve começar 

antecipadamente à ordem do cliente. A produção de automóveis é um exemplo 

desta abordagem. 

• Engineer-to-Order (ETO): Empresas que adotam este tipo de abordagem 

normalmente desenvolvem produtos baseados na especificação funcional definida 

pelo cliente, com o qual há uma grande interação. Somente depois das definições 

acordadas a respeito do projeto, a empresa começará a adquirir os materiais e 

recursos necessários à concretização deste. Equipamentos altamente especializados 

são produzidos por empresas que adotam esta abordagem. 

Uma importante técnica usada na elaboração do MPS é o registro básico (time-

phased record). Este mostra os relacionamentos entre previsão de vendas, pedidos efetivos, 

produção e estoque esperado ao longo do horizonte de planejamento. A importância do 

registro básico também é evidenciada em função da compatibilidade desse com o MRP 

(Vollmann et al., 1997). 

2.1.2.1 - Funcionamento do registro básico do MPS 

 

Para descrever o funcionamento do MPS será apresentado o registro básico. 

Embora tal registro exista em diferentes configurações, aqui é exposto o modelo de 

Vollmann et al., (1997), apresentado na Tabela 1. 

Produto: i Semana (t )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda prev. (D it )
Pedidos (Sl it )
Disponível (I it )
ATP
MPS (P it )
Estoque Inicial (I i 0)

Tabela 1. Registro básico do MPS (adaptada de Vollmann et al., 1997) 
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O registro básico do MPS pode ser composto pelas seguintes informações: 

• Demanda prevista (Dit): representa a demanda prevista do produto i na semana t, ao 

longo do horizonte de planejamento; 

• Pedidos (Slit): Representa os pedidos de clientes da empresa para cada semana, ou 

seja, pedidos em carteira do produto i para entrega na semana t; 

• Disponível (Iit): Representa a posição de estoque do produto i esperada para o final 

de cada período t. Manter estoque disponível positivo amortiza os impactos de 

problemas decorrentes de incertezas nas previsões de vendas e produção. O estoque 

disponível pode ser calculado a partir da seguinte equação: ; itittiit DPII −+= −1,

• Disponível para promessa (ATP): No primeiro período, representa o estoque inicial 

disponível (Ii0) que pode ser comprometido com novos pedidos (pedidos reais) até 

que o próximo MPS seja programado. Para períodos subseqüentes, representa 

quanto do MPS ainda pode ser comprometido com pedidos até que o próximo MPS 

esteja disponível; 

• MPS (Pit): Indica a quantidade do produto i a ser produzida no período t. Detalhes 

para início da produção dos vários componentes e montagem de produtos finais são 

tratados pelo sistema MRP. Em função desta relação, pode-se afirmar que o MPS 

coordena o MRP. 

Pela análise do registro básico do MPS pode ser também observado (i) a presença 

do ciclo de estoque, ou seja, o número de semanas entre um plano MPS e outro (esse pode 

ser reduzido pela redução do tamanho do lote), e (ii) a presença do estoque de segurança, 

que é a proteção contra erros de previsão ou problemas na manufatura. 

O uso de ambos, ATP e estoque disponível, é a chave para que o MPS funcione a 

contento. Usando o ATP para colocação de pedidos de clientes implica em pedidos aceitos 

conforme a disponibilidade para atendimento. Isto pode significar que alguns pedidos 

devem ser agendados no final do horizonte de planejamento corrente, com conseqüente 

adição de quantidade ao MPS. Como os pedidos atuais são agendados, ou antecipados, ou 

carregados, o estoque disponível fornece um aviso para criação de quantidade no MPS. 
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Uma vez planejada uma quantidade MPS, haverá disponibilidade para alocação de futuros 

pedidos (Vollmann et al., 1997). 

Depois de elaborado e validado o MPS, parte-se para a próxima etapa do 

planejamento da produção. Nessa etapa, o MRP calculará, com base no registro básico do 

MPS, qual a necessidade de materiais, componentes e capacidades necessários para 

concretização dos planos (Duchessi, 1990; Fullmann et al., 1989). 

 

2.1.3 - Planejamento das Necessidades de Materiais (MRP) 
 

O Planejamento das necessidades de materiais (MRP) é uma técnica para 

determinar a quantidade e o tempo para o fornecimento dos itens de demanda 

dependente, necessários para satisfazer os requisitos do MPS. O MRP identifica, 

em um horizonte de semanas a meses, em períodos semanais ou diários, quais, 

quantos e quando os itens serão necessários, além de fornecer informações para 

desenvolvimento dos planos de capacidade (Marinho, 2001; Monks, 1987). 

Primeiramente a programação do MRP planeja a produção 

desconsiderando limitações de capacidade, ou seja, a trata como sendo infinita. 

Como os volumes planejados no MPS já passaram por avaliações de capacidade, 

pressupõe-se que os mesmos sejam coerentes. O plano detalhado de materiais 

passará por uma avaliação mais acurada da capacidade quando submetido ao 

CRP. Não havendo condições de execução, o MPS deverá sofrer alterações e o 

processo refeito (Monks, 1987). 

O MPS fornece a demanda independente, que é a demanda de produtos 

finais. Esses produtos finais podem demandar componentes para sua fabricação, 

enquanto que esses componentes podem demandar outros componentes e assim 

sucessivamente. A demanda por componentes é chamada de demanda 

dependente,  pois está sujeita à demanda de outros itens. Esta hierarquia da 

demanda pode ser estruturada por níveis. O nível 0 (zero) corresponde à demanda 

independente. O nível 1 corresponde ao primeiro nível de dependência, ou seja, 
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são os componentes dos produtos finais. O nível 2 corresponde aos componentes 

usados pelos itens no nível 1 e assim por diante, até chegar-se ao último nível, o 

qual corresponderá aos itens comprados. Quando um componente pertencer a 

mais de um nível, esse deverá ser considerado como pertencente ao nível mais alto 

(Fullmann et al., 1989; Elsayed  & Boucher, 1994). 

Essa mesma hierarquia pode ser definida usando os conceitos de itens pais 

e itens filhos. Itens pais são os itens que demandam outros itens para sua 

fabricação. Por sua vez, itens filhos são aqueles utilizados na fabricação de outros 

itens. A partir dessas definições, pode-se concluir que um item pode ser filho de 

um item e, ao mesmo tempo, pai de outro. Itens de demanda dependente são itens 

que em algum momento são itens filhos; itens no nivel 0 são itens pais por 

definição (Corrêa et al., 2000). 

As informações requeridas pelo MRP são: o plano mestre de produção, a 

lista de materiais, o registro de estoque disponível, o lead time, e o tamanho do lote 

de fabricação ou compra para cada um dos itens a serem planejados (Vollmann et 

at., 1997; Corrêa et al., 2000; Elsayed & Boucher, 1994).  

O plano mestre de produção contém informações sobre as quantidades e as 

datas de entregas dos itens de demanda independente, ou seja, quando e quanto 

deverá ser produzido para atender a demanda firme ou prevista (Bonney, 2000; 

Meredith & Shafer, 2002). 

A lista de materiais é uma relação, em base hierárquica, de todos os 

materiais, componentes e submontagens necessários para montar uma unidade de 

um item final (Monks, 1987). Essa relação pode ser definida pelos conceitos de 

itens pais e itens filho, conforme comentado anteriormente. 

O registro de estoque disponível possibilita a transformação das 

necessidades brutas em necessidades líquidas. Em outras palavras, pela diferença 

entre o estoque disponível e a quantidade necessária, identifica-se qual a mínima 
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quantidade necessária a ser produzida (Vollmann et al., 1997; Elsayed & Boucher, 

1994). 

O lead time de um item consiste no intervalo de tempo previsto entre a 

liberação da ordem e a disponibilização do item. O lead time é utilizado para 

definir a data de liberação da ordem de  fabricação ou compra para que a 

necessidade líquida seja satisfeita no período planejado (Bonney, 2000). A 

confiabilidade do lead time é de fundamental importância para uma utilização 

eficiente do MRP (Gaither & Frazier, 2002). 

O tamanho do lote de um item consiste na quantidade a ser solicitada na 

ordem de fabricação ou compra desse item. Este pode ser dimensionado a partir 

de várias regras (Moreira, 2002; Vollmann et al., 1997). As mais difundidas são : 

• L4L (Lot for Lot): o tamanho do lote é igual à necessidade líquida. Pela 

utilização desta regra, pode-se reduzir o volume em estoque aumentando, 

por outro lado, o número de setups de fabricação. 

• FOQ (Fixed Order Quantity): o tamanho do lote é fixo, visando a redução do 

número de setups de fabricação. Esta quantidade pode ser dimensionada 

pelo uso de metodologias de determinação do lote econômico de fabricação 

ou compra (EOQ – Economic Order Quantity). 

• POQ (Periodic Order Quantity): o pedido tem um intervalo fixo de ocorrência 

e a quantidade do pedido solicitada deve ser suficiente para cobrir a 

demanda do período. 

Na ocasião do dimensionamento do lote de produção, pode-se verificar pontos 

positivos tanto na opção por lotes de produção maiores, como na opção por lotes de 

produção menores (Gaither & Frazier, 2002). O dimensionamento do lote deverá 

considerar a politica da empresa ou o trade-off entre custo e nível de serviço prestado ao 

cliente. 
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Como informação de saída, o MRP gera as datas e as quantidades a serem 

fabricadas ou compradas ao longo do horizonte de planejamento, de todos os itens 

necessários ao cumprimento do MPS (Bonney, 2000; Dauzère-Pérès & Lasserre, 2002). 

 

2.1.3.1- Funcionamento do MRP 

 

Para desenvolvimento das equações do MRP será usado o conceito de item tanto 

para produtos finais como para componentes. Itens na condição de item pai serão 

designados por i=1, 2,....,I. Itens na condição de item filho serão designados por j=1, 2,...., 

J. A notação usada é proposta por Elsayed & Boucher (1994). 

Para cálculo da demanda direta do nível u = 0, 1,...., U, utiliza-se uma lista de 

materiais e demandas do nível u. A lista de materiais é representada pela matriz B: 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

t

t

t

n

2

1

b

b

b

B
M

,        (1) 

onde  são os vetores linhas (transpostos) dos itens filhos do item i, representados por: t
ib

),....,,( 21 ijii
t bbb=ib ,       (2) 

onde bij é a quantidade de j usada diretamente para fabricação de uma unidade do item i. 

A demanda do nível u no período t é representada pelo vetor (transposto): 

),....,,( 21 ittt
t ddd=utd ,      (3) 

onde dit é a quantidade de i, estabelecida na ordem de fabricação ou compra, a ser liberada 

no período t. Quando o item i não pertencer ao nível u, então dit = 0. Quando u = 0, dit será 

a quantidade i demandada pelo MPS no período t em que a ordem de fabricação de i deve 

ser liberada. 

O cálculo da demanda direta no nível u, no período t, é dado por: 

( ) Bdudd utt ×= tt .       (4) 
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O resultado da eq. (4) representa as necessidades brutas no período t de todos os 

itens j que formam a demanda direta dos itens i no nível u. 

Depois de concluído o cálculo da demanda direta do nível 0 para todos os períodos 

t através da eq. (4) e computados os resultados das necessidades brutas dos itens j, 

transformam-se as necessidades brutas do nível 1 em necessidades líquidas. Essa operação 

pode ser auxiliada pela Tabela 2. 
 

 

Item i Nível 0 Períodos (t )
Lead time = LTi Lote = L4L 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Necessidades brutas (G it )
Recebimentos programados (E it )
Estoque disponível (I it ) I i 0

Necessidades líquidas (N it )
Planej. liberação de ordens (P it )

Tabela 2. Registro básico do MRP (adaptada de Elsayed & Boucher, 1994) 

   

Na Tabela 2, LTi corresponde ao lead time do item i, o número de períodos t 

representa o horizonte de planejamento, e Lote consiste no tamanho do lote de fabricação. 

Seguem as definições para os demais elementos: 

• Necessidades brutas (Git): Corresponde à necessidade de disponibilidade do item 

representado em cada período futuro. Em termos físicos, representa a saída 

esperada do material do estoque durante o período em que as quantidades aparecem 

no registro. 

• Recebimentos programados (Eit): Representa a chegada de material, para o qual 

previamente foi liberada a ordem de produção, ao estoque. 

• Estoque disponível (Iit): Representa as quantidades disponíveis esperadas para 

estoque no final dos períodos. A célula destacada a esquerda (Ii0) corresponde ao 

estoque inicial para o período em análise. A variável Iit pode ser calculada pela 

equação: 
iLTtiitittiit PEGII −− ++−= ,1, .     (5) 
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• Necessidades líquidas (Nit): Corresponde à quantidade líquida necessária ao 

cumprimento do MRP. Pode-se definir Nit pela equação: 

.     (6) )}(,0{ 1, −−−= tiititit IEGmáxN

• Planejamento da liberação de ordens (Pit): Corresponde à quantidade do produto 

que deve ser solicitada, para liberação de ordens de produção ou compra. Pode-se 

definir Pit da seguinte forma:  

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=⇒=

≠⇒≠

+

+

00

00
Se

,

,

itLTti

itLTti

PN

PN

i

i .      (7) 

Sempre que , a quantidade a ser produzida será definida de acordo com a 

regra de tamanho do lote de fabricação vigente para o produto. 

0≠itP

Os valores de Pit para cada item i do nível 1 formam a demanda do nível 1 no 

período t, representada pela eq. (3). Então, calcula-se a demanda direta do nível 1 em cada 

período t através da eq. (4). O resultado é computado nas necessidades brutas dos itens j. 

Segue-se transformando as necessidades brutas dos itens do nível 2 em necessidades 

líquidas. Volta-se à eq. (4) e calcula-se a demanda direta do nível 2 em cada período t. Este 

procedimento deve ser repetido até chegar-se ao último nível. 

É importante destacar que, caso esteja sendo considerado um estoque de segurança 

para o item i (SSi), o estoque mínimo não deverá ser inferior a SSi, ou seja, na ocasião do 

cálculo da necessidade líquida, esse estoque deverá ser computado. Dessa forma a equação 

para cálculo da necessidade líquida passa ser: 

)}(,0{ 1, −−−+= tiitiitit IESSGmáxN .    (8) 

Usa-se o estoque de segurança quando houver instabilidade na demanda (Enns, 

2002; Nahmias, 1993). 

Quando houver instabilidade comprovada no tempo de entrega dos pedidos, pode-

se adotar o uso de um lead time de segurança (LTSi). Esse consiste num acréscimo de 

tempo ao lead time para cobertura dessa instabilidade (Enns, 2002; Nahmias, 1993). Assim 
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sendo, o tempo transcorrido entre a necessidade do item i e a liberação do pedido deverá 

ser calculada por (LTi + LTSi). 

 

2.1.4 - Planejamento da Capacidade 
  

O objetivo gerencial do planejamento da capacidade é assegurar a compatibilidade 

entre a capacidade disponível em um centro de trabalho específico e a capacidade 

requerida para o alcance do planejamento da produção. Sem a providência adequada de 

capacidade ou o reconhecimento do excesso da mesma, não é possível obter os benefícios 

de um sistema efetivo de MPC (Vollmann et al., 1997). 

O excesso de capacidade representa um custo desnecessário que pode ser reduzido; 

por outro lado, a capacidade insuficiente para cumprimento dos planos de produção pode 

facilmente deteriorar o desempenho da entrega, causar problemas com inventários em 

processo, frustrar as pessoas envolvidas na manufatura, e comprometer a credibilidade da 

empresa frente aos clientes (Corrêa et al., 2000; Vollmann et al., 1997). 

 

2.1.4.1 - Hierarquia nas decisões de capacidade 

 

Na Figura 2 pode ser observado o relacionamento das decisões de capacidade com 

os outros módulos do sistema MPC. O planejamento dos recursos, seguido de uma 

avaliação aproximada da capacidade do MPS, uma avaliação detalhada da capacidade dos 

planos de requisitos de materiais, continuado pelos procedimentos de carregamento finito 

e, por fim, pelas técnicas de análise de entradas e saídas, representam a seqüência da 

avaliação de capacidade, de agregada (no longo prazo) até os níveis mais detalhados, no 

curtíssimo prazo. 

O planejamento de recursos (RP) está relacionado diretamente com o módulo de 

planejamento agregado da produção. Neste nível são evidenciadas decisões de 

planejamento altamente agregadas e de maior prazo, num horizonte de planejamento que 

pode variar de meses a anos, onde se trabalha com variáveis como horas-brutas de 

trabalho, espaço físico, horas-máquina, entre outras (Vollmann et al.,1997). 
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O planejamento aproximado da capacidade (RCCP), de posse da programação 

gerada pelo MPS, estima a capacidade necessária através do uso de várias técnicas: 

planejamento da capacidade com fatores globais, lista de capacidade e perfil dos recursos. 

Essas técnicas fornecerão informações para modificação dos níveis de recursos ou 

materiais com o fim de assegurar o cumprimento do plano mestre de produção (Vollmann 

et al., 1997). 

O planejamento das necessidades de capacidade (CRP), em empresas que usam o 

sistema MRP, possibilita o desenvolvimento de planos detalhados de capacidade. Para tal, 

o CRP usa o registro básico do MRP para firmar o momento exato da necessidade de 

capacidade. Num horizonte de planejamento que pode variar de semanas a meses, o CRP 

faz uso, como pré-requisito, de informações de estoque em processo, rotas, programação 

recebida e ordens planejadas (Vollmann et al., 1997). 

A técnica de carregamento finito (FL – Finite Loading), também para uso de 

empresas que utilizam o registro básico do MRP, pode ser melhor classificada como uma 

técnica de programação de ordens de produção. Esta técnica começa com a especificação 

do nível de capacidade para cada centro de trabalho ou grupo de recursos, partindo em 

seguida para a alocação dessa capacidade às ordens de produção. Mais do que nas outras 

técnicas, esta torna clara a relação entre a programação e a capacidade disponível 

(Vollmann et al., 1997). 

A análise de entrada e saída (IOA – Input/Output Analysis) é um método para 

monitoramento do consumo atual de capacidade pela execução do plano detalhado de 

materiais produzido pelo registro básico do MRP (Vollmann et al., 1997). Este pode ser 

melhor classificado, dentro da estrutura do MPC, como um módulo de controle. 

2.1.4.2 - Técnicas de planejamento da capacidade 

 

Nesta subseção serão apresentados os procedimentos de cálculo das principais 

técnicas de planejamento de capacidade, são elas: (i) planejamento da capacidade com 

fatores globais, (ii) lista de capacidade, (iii) perfil dos recursos, e (iv) planejamento das 

necessidades de capacidade. As três primeiras técnicas são técnicas de planejamento 

aproximado da capacidade, descritas por Vollmann et al. (1997), enquanto a última técnica 

é bastante conhecida e difundida devido ao uso pelo sistema MRP. 
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O planejamento da capacidade com fatores globais (CPOF – Capacity Planning 

using Overall Factors) é a técnica mais simples de planejamento da capacidade. Requer 

uma pequena quantidade de dados permitindo até que os cálculos sejam feitos 

manualmente. O procedimento é geralmente baseado no planejamento de fatores derivados 

de dados históricos ou de padrões de utilização da capacidade. Esses fatores aplicados ao 

MPS permitem estipular os requisitos de capacidade global de horas-máquina ou mão-de-

obra. 

O cálculo pode ser feito em duas etapas. Primeiramente, com base nos dados do 

MPS, determina-se a demanda total por capacidade  no período t através da equação: tCn

∑
=

=
I

i
iitt tPCn

1
, (9) 

onde Pit corresponde à produção do item i (i=1,....I) no período t do MPS e ti o tempo 

padrão de fabricação do produto i. 

Na segunda etapa, faz-se o cálculo da capacidade demandada  por centro de 

trabalho k no período t. O cálculo pode ser feito pela equação:  

)( ktCn

kttkt OcCnCn ×= , (10) 

onde Ockt corresponde ao percentual de ocupação do centro de trabalho k em um período 

utilizado como base, segundo os dados históricos da contabilidade. 

O resultado da eq. (10) deve ser comparado com a capacidade disponível  no 

centro de trabalho k no período t. Essa técnica tem a vantagem de necessitar de poucos 

dados de entrada; por outro lado, somente trará resultados coerentes se o mix de produção e 

a divisão de trabalho entre os centros de trabalho mantiverem-se aproximadamente 

constantes ao longo do tempo. 

)( ktC

A lista de capacidade (CB – Capacity Bills) promove uma ligação mais direta dos 

produtos finais do MPS com a capacidade requerida pelos centros de trabalho específicos. 

Informações como a lista de materiais, dados de rotas, mão-de-obra direta ou dados de 

horas-máquina, devem estar disponíveis para cada operação. A CB indica o tempo padrão 
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requerido para produzir uma unidade de produto final em cada centro de trabalho requerido 

para sua manufatura. 

A organização das informações em forma de tabela auxilia o cálculo, 

conforme proposto na Tabela 3. 

Produtos L i CT ts ik tsu ik tp ik t ik

A 1 de 1 100
B 1 de 1 100

Componentes L c ts ck tsu ck tp ck t ck

C 1 de 2 200
2 de 2 300

D 1 de 1 200
 

Tabela 3. Tabela de cálculo de tempo de fabricação (adaptada de Vollmann et al., 1997) 

 

Na Tabela 3, produtos são os produtos finais planejados pelo MPS e componentes 

são os itens a serem fabricados para uso direto ou indireto na composição de produtos 

finais. Produtos são designados por i=1,....,I e componentes por c=1,....,C. A variável Li 

representa o tamanho do lote de produção do produto final i e Lc corresponde ao tamanho 

do lote de fabricação do componente c. Operação representa o roteiro de produção do 

produto i a ser seguido nos centros de trabalho CT, onde é realizada cada uma das 

operações. A variável tsik representa o tempo de setup do produto i no centro de trabalho k. 

A variável tsuik pode ser obtida a partir do cálculo 
i

ik

L
ts

 e representa tempo de setup 

unitário para o produto i no centro de trabalho k. A variável tpik corresponde ao tempo 

unitário de processamento do produto i no centro de trabalho k. Na última coluna, tik é o 

tempo total de processamento do produto i no centro de trabalho k, obtido a partir da 

equação . As variáveis referentes aos componentes c possuem o mesmo 

significado daquelas referentes aos  produtos i. 

ikik tptsu +

De posse das informações dispostas na Tabela 3, procede-se o cálculo da 

capacidade total demanda por unidade do produto i no centro de trabalho k , 

conforme se segue: 

)( ikCn
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∑
=

+=
C

c
cickikik rttCn

1
, (11) 

onde rci corresponde à quantidade do componente c necessária à fabricação de uma 

unidade de produto i. 

O próximo passo consiste no cálculo da capacidade total demandada por centro de 

trabalho k no período t ) , ou seja: ( ktCn

∑
=

=
I

i
ikitkt CnPCn

1

. (12) 

Este procedimento, por considerar as variações do mix de produtos e a divisão do 

trabalho entre os centros de trabalho, fornece um resultado mais preciso do que o calculado 

pela técnica CPOF. Por outro lado, a técnica CB não comporta os lead times de produção, 

considerando que o produto e seus componentes sejam fabricados num único período. 

O Perfil dos recursos (RPr – Resource Profile) é uma técnica que leva em 

consideração os tempos específicos de carga de trabalho em centros de trabalho 

individuais. Além das informações requeridas pela técnica CB, a técnica RPr necessita dos 

dados de lead time, para fornecer as projeções de requisitos de capacidade no tempo por 

recurso individual de produção. 

Num primeiro momento, organizam-se os dados conforme proposto na Tabela 3 (a 

mesma utilizada na técnica anterior). Em seguida, considerando-se a estrutura do produto e 

o lead time de cada operação, alocam-se para o produto i as operações e os componentes c 

ao longo do tempo. Essa alocação pode ser observada na Figura 4, onde A corresponde ao 

produto i e C e D são os componentes c necessários à fabricação de A. Percebe-se também 

que para A e D é necessário uma operação, enquanto para C são necessárias duas 

operações. Para todas as operações ilustradas o lead time é igual a 1. 
1 de 1 2 de 2          C

1 de 1        A

1 de 1          D

t-2 t-1 t

 

 
 

Figura 4. Alocação das operações ao longo do tempo (adaptada de Vollmann et al., 1997) 
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A partir desta alocação, determina-se o período t-s em que cada operação 

deve ser iniciada, onde t é o período em que o item i é demandado e s é o número 

de períodos precedentes a t em que cada operação deve ser iniciada. Desta forma, 

a capacidade demandada de cada operação em seu respectivo centro de trabalho k 

deverá ser alocada no período t-s, conforme segue: 

itikstik PtCn ×=−, , (13) 

itcickstck PrtCn ××=−, , (14) 

onde a eq. (13) corresponde ao total demandado para as operações do produto i, 

enquanto a eq. (14) representa o total demandado para as operações dos 

componentes c necessárias à produção de i. Assim sendo, o próximo passo 

consiste em calcular o total de capacidade demandada por centro de trabalho k 

para cada um dos períodos , conforme abaixo: )( , stkCn −

∑ ∑
= =

−−− +=
I

i

C

c
stckstikstk CnCnCn

1 1
,,, . (15) 

O planejamento dos requisitos de capacidade (CRP), calcula a necessidade 

de capacidade para cada centro de trabalho, de forma que se cumpram os 

recebimentos programados e as ordens planejadas liberadas pelo MRP (Vollmann 

et al., 1997; Elsayed & Boucher, 1994). 

O CRP diferencia-se das técnicas de RCCP em quatro aspectos principais: (i) 

o CRP utiliza o registro básico do MRP e, como conseqüência, considera o 

tamanho do lote e o lead time das ordens liberadas e das planejadas; (ii) o CRP 

considera a capacidade consumida na produção de componentes e submontagens 

que estão em estoque, pois a capacidade demandada é calculada a partir das 

necessidades líquidas do MRP, cujo estoque está descontado; (iii) o CRP considera 

o estoque em processo, pois considera a capacidade demandada para completar os 
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pedidos já liberados, ou seja, os que já estão em processo; e (iv) o CRP considera a 

demanda por capacidade gerada por volumes adicionais ao MPS, bem como 

outras demandas que podem ser requeridas pelos planejadores. Pelos aspectos 

anteriores, o CRP é mais preciso na verificação da capacidade, se comparado com 

o RCCP; porém, o CRP requer mais dados e maiores recursos computacionais, 

resultando em maiores custos operacionais (Vollmann et al., 1997). 

O CRP consiste no cálculo da capacidade demandada por centro de 

trabalho k no período t (Cnkt), a qual deve ser comparada com  a capacidade 

disponível no centro de trabalho k no período t (Ckt). A comparação pode ser 

apresentada em forma gráfica, conforme Figura 5, ou na forma de tabela (Elsayed 

& Boucher, 1994). 
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Figura 5. Capacidade disponível × capacidade demandada 

 

No Anexo 1, pode-se verificar um procedimento detalhado a ser seguido 

para elaboração do CRP, bem como as informações requisitadas para execução 

desse procedimento.  

O Controle de entradas e saídas (IOA) fornece um método para 

monitoramento do consumo atual de capacidade durante a execução dos planos 

detalhados de produção, resultantes do sistema MRP. O IOA requer ligação com 

os sistemas de chão-de-fábrica e o banco de dados do controle das atividades de 
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produção. Esse processo de análise pode indicar necessidades de aumento da 

capacidade, caso os planos em execução se desviem do esperado, ou excessos de 

capacidade, quando o tempo total disponível não for utilizado integralmente. O 

monitoramento também pode fornecer informações para correções nos planos de 

capacidade em andamento (Vollmann et al., 1997). 

O IOA também permite o monitoramento da fila de ordens a serem 

atendidas. As ordens a serem atendidas representam um amortecedor entre a 

entrada e a saída, permitindo que as operações do centro de trabalho sejam menos 

afetadas pelas variações nos pedidos de clientes (Vollmann et al., 1997). 

 

2.1.5 - Programação e controle da produção 
 

A partir um plano de materiais viável ao nível do CRP, o módulo de 

programação e controle de chão-de-fábrica (SFC – Shop-Floor Control) procurará 

garantir o seu cumprimento. O SFC carregará as ordens do próximo período 

segundo as prioridades pré-definidas e segundo a lógica de programação finita 

baseada nas regras de seqüenciamento.  

Em processos industriais, programar a produção envolve primeiramente o 

processo de distribuir as ordens pelos diversos centros de trabalho. Essa fase 

recebe o nome de alocação de carga. Dado que diferentes ordens podem aguardar 

o processamento em um dado centro de trabalho, a programação da produção 

também envolve o processo de determinar a seqüência na qual essas ordens serão 

processadas. A essa fase dá-se o nome de seqüenciamento (Moreira, 2002; Corrêa 

et al., 2000). 

A atividade de programação da produção é uma das mais complexas 

tarefas no gerenciamento da produção, pois o número de programações possíveis 

cresce à medida que o número de atividades e processos aumenta (Slack et al., 

1996). Para Elsayed & Boucher (1994), os fatores de maior impacto na 

programação da produção são: (i) a quantidade de ordens a ser programada, o 
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tempo requerido para cada processamento e o tipo de máquina necessário; (ii) o 

número de máquinas no centro de trabalho; (iii) o fluxo na manufatura, se job shop 

ou flow shop; (iv) o modo como as ordens chegam até centro de trabalho, se estático 

ou dinâmico; (v) a medida de desempenho adotada, tais como: tempo de fluxo e 

pontualidade nas entregas, entre outras. 

O número de programações possíveis para m máquinas e n trabalhos é n!m, 

o que torna a complexidade ainda maior para cada máquina adicionada. Em 

situações reais, é praticamente impossível verificar a otimalidade de problemas de 

programação com um grande número de máquinas (Slack et al., 1996; Elsayed & 

Boucher, 1994). 

O processo de programação detalhada da produção tem início após a 

tomada de decisões quanto à capacidade, nível de estoques e pedidos a atender 

dentro de uma escala de tempo. A programação detalhada da produção depende 

do tipo de operação, onde são utilizados métodos e técnicas para cada tipo de 

situação (Martins & Laugeni, 2001; Moreira, 2002). Essas situações podem ser: (i) 

programação em processos contínuos, (ii) programação job-shop, (iii) programação 

de projetos e (iv) programação em linhas de montagem. 

 

2.1.5.1 - Alocação de carga 

 

A alocação de carga envolve a designação de ordens aos centros de 

processamento ou de trabalho. Quando uma dada ordem deve ser 

obrigatoriamente feita em um centro específico, os problemas são relativamente 

menores. Porém, quando existem diversos centros aos quais as ordens podem ser 

alocadas, os problemas se avolumam. Dessa forma, procura-se alocar a carga de 

modo a buscar algum objetivo principal (Moreira, 2002). As mensurações de 

desempenho normalmente usadas nos sistemas de produção são (Krajewski & 

Ritzman, 2001; Elsayed & Boucher, 1994): 
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• Tempo de fluxo da ordem de fabricação (JFT - Job Flow Time): é o tempo 

decorrido entre o momento em que a ordem está disponível para a primeira 

operação e o momento em que a ordem é processada na última operação.  

• Makespan: o total de tempo requerido para completar um grupo de ordens, 

ou seja, o tempo decorrido entre o momento em que a primeira ordem 

começa a ser processada e o momento em que a ordem é finalizada na 

última operação. 

• Pontualidade (lateness): a diferença entre o momento em que a ordem foi 

finalizada e seu prazo de entrega. 

• Atraso (tardiness): o tempo total de atraso da ordem em relação ao prazo de 

entrega, ou o percentual de ordens processadas durante um período de 

tempo que atrasaram no prazo de entrega. 

• Antecipação (earliness): a antecipação da ordem em relação ao prazo de 

entrega, ou percentual de ordens processadas durante um período de 

tempo que foram entregues antes do prazo de entrega. 

• Estoque em processo (Work-in-Process Inventory): corresponde às ordens que 

estão no processo de produção. Essas podem estar em fila de espera para 

processamento, em movimento entre operações ou sendo processadas. 

• Estoque total (total inventory): a soma dos recebimentos programados e do 

estoque disponível. Pode ser expresso em semanas de suprimento, valor 

monetário ou unidades. 

• Utilização (utilization): o percentual de tempo de trabalho produtivo em 

relação ao tempo total disponível de máquinas ou trabalhadores.  
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2.1.5.2 - Regras de seqüenciamento 

 

Dadas n ordens aguardando processamento em um centro de trabalho, a 

seqüência pela qual as ordens serão executadas é dada por uma regra. Essa regra é 

dita estática se a determinação da seqüência de processamento de um conjunto de 

ordens é dada de uma só vez, e somente depois de processadas n ordens, é 

executada nova seção de seqüenciamentos. Uma regra é dita dinâmica quando o 

seqüenciamento é contínuo, ou seja, é feito à medida que as ordens vêm chegando. 

Independente da regra estabelecida, dinâmica ou estática, o seqüenciamento deve 

ser guiado por algum critério de avaliação (Elsayed & Boucher, 1994; Vollmann et 

al., 1997; Moreira, 2002). 

Os procedimentos de despache permitem a programação para centros de 

trabalho ao longo do período de tempo. A decisão sobre qual ordem processar na 

seqüência, quando o centro de trabalho torna-se disponível, é feita através de 

regras de prioridade (Krajewski & Ritzman, 2001; Vollmann et al., 1997). 

Procedimentos de despache, com auxílio das regras de prioridade, 

determinam qual a próxima ordem a ser processada. Quando diversas ordens 

estão aguardando em fila em um centro de trabalho, as regras de prioridade 

especificarão a seqüência de processamento das ordens. As seguintes regras de 

prioridade podem ser usadas (Krajewski & Ritzman, 2001; Gaither & Frazier, 

2002): 

• Razão crítica (CR – Critical Ratio): muito usada na prática, consiste na razão 

entre o tempo remanescente até o prazo de entrega e o tempo total de 

fabricação remanescente da ordem (TTRF). A ordem de menor CR deve ser 

a próxima a ser processada. Calcula-se a CR pela equação: 

TTRF
hojedediaentregadeprazoCR −

= . (16) 
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• Prazo de entrega (EDD – Earliest Due Date): é dada prioridade à ordem com 

prazo de entrega mais cedo. 

• Menor tempo de processamento (SPT – Shortest Processing Time): é dada 

prioridade à ordem com o menor tempo de processamento no centro de 

trabalho em questão. 

• Ordem de chegada (FCFS – First Come, First Serve): a prioridade é dada 

conforme a seqüência de chegada das ordens no centro de trabalho. A 

ordem que chega primeiro é processada prioritariamente. 

• Seleção randômica (RAN): a seqüência de processamento das ordens é 

definida aleatoriamente. 

• Folga remanescente por operação (S/RO – Slack per Remaining Operations): 

trata-se da diferença entre o tempo remanescente até a data de entrega e o 

tempo remanescente de fabricação. O cálculo da prioridade consiste na 

divisão da folga pelo número de operações remanescentes da ordem. É 

expressa pela equação: 

tesremanescenoperaçõesdenúmero
TTRFhojedediaentregadedataROS −−

=
)(/ . (17) 

A ordem com de menor S/RO é a próxima a ser processada. 

Importante questão quanto ao uso de uma regra diz respeito ao seu custo 

de uso, ou seja, algumas regras são de simples implementação e de fácil uso (por 

exemplo: RAM, FCFS, SPT, EDD), enquanto outras regras (por exemplo: CR, 

S/RO) requerem informações mais complexas e mais tempo para cálculo 

(Vollmann et al., 1997). 

O carregamento finito explicitamente estabelece uma programação 

detalhada para cada ordem através de cada centro de trabalho, baseado nas 

capacidades do centro de trabalho e outras ordens programadas. Regras de 
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prioridade de seqüenciamento não consideram as capacidades dos centros de 

trabalho ou outras ordens já programadas. Por esta razão, as regras de prioridade 

são empregadas com o planejamento de capacidade baseado no carregamento 

infinito (Vollmann et al., 1997). 

 

 2.1.5.3 - Acompanhamento e controle da produção 

 

O controle das atividades de produção (PAC – Production Activity Control) 

está relacionado aos aspectos mais detalhados da manufatura, gerenciando passo 

a passo cada componente, submontagem e produto, através da produção. Isso 

requer um grande volume de informações. Além do mais, o PAC deve fornecer 

informações da situação do processo para outras atividades da gestão da 

produção e inventários, bem como para outras partes da empresa (Vollmann et al., 

1997) 

O processo de controle das atividades de produção é composto pela 

programação detalhada e controle das tarefas individuais nos centros de trabalho 

do chão-de-fábrica, além da programação de entregas dos fornecedores (Marinho, 

2001). Parte desse processo é conhecido como SFC, conforme apresentado 

anteriormente. 

O objetivo do PAC é fornecer uma ligação entre o planejamento e a 

execução das atividades operacionais, identificando os desvios e sua magnitude, 

fornecendo subsídios para que os responsáveis pelas ações corretivas possam agir 

(Tubino, 2000). 

Controlar a produção significa assegurar que as ordens de produção sejam 

cumpridas da forma certa e na data certa (Favaretto, 2002). Para tanto, é preciso 

dispor de um sistema de informações que relate periodicamente sobre: o material 

em processo acumulado nos diversos centros, a situação atual de cada ordem de 
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produção, as quantidades produzidas de cada produto, a utilização atual dos 

equipamentos, etc (Moreira, 2002). 

 

2.2 - Planejamento agregado da produção, alternativas e métodos 
 

Nesta subseção serão abordados os objetivos, alternativas disponíveis e 

principais métodos empregados na elaboração de um plano agregado de 

produção. 

 

2.2.1 - Objetivos do planejamento agregado da produção 
 

A maioria das áreas funcionais da empresa, que têm alguma relação com o 

processo de planejamento da produção, envolve-se em objetivos conflitantes 

quanto ao uso dos recursos da empresa. São seis os principais objetivos que 

podem ser considerados APP (Krajewski & Ritzman, 2001): (i) minimização de 

custos / maximização de lucros; (ii) maximização do nível de serviço ao cliente; 

(iii) minimização dos investimentos em inventário; (iv) minimização das 

mudanças nas taxas de produção; (v) minimização das mudanças no nível de força 

de trabalho; e (vi) maximização da utilização da estrutura e dos equipamentos. 

A importância dada a cada um dos objetivos anteriormente citados envolve 

custos de trade-offs e a consideração de fatores não quantificáveis. Além disso, o 

atendimento de um dado objetivo deve considerar as alternativas disponíveis 

(Krajewski & Ritzman, 2001). 

 

2.2.2 - Alternativas para elaboração do plano agregado de produção 
 

O balanceamento entre os vários objetivos para chegar-se a um plano 

agregado aceitável envolve a consideração de várias alternativas. Essas 

alternativas são classificadas em dois tipos básicos: (i) alternativas agressivas, que 
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são as alternativas para ajuste da demanda às condições da empresa, e (ii) 

alternativas reativas, que são ações para responderem a uma dada demanda 

(Moreira, 2002; Pan & Kleiner, 1995). 

Adequações da empresa ao atendimento da demanda volátil ou sazonal 

podem ter custo elevado, como alternativa pode-se tentar alterar as características 

da demanda visando alcançar eficiência e redução de custos. As alternativas 

agressivas, são ações que visam modificar a demanda e, conseqüentemente, a 

necessidade de recursos. As principais alternativas agressivas são:  

• Propaganda - usada para aumentar a demanda em períodos de baixa, 

evitando ociosidades da produção, ou deslocá-la de períodos de alta, onde 

a mesma não pode ser integralmente atendida. Também pode ser usada 

para reduzir a demanda, como no caso de campanhas governamentais para 

redução no consumo de energia elétrica e água. 

• Promoções e preços diferenciados - de mesma forma que a propaganda, 

também serve para aumentar a demanda de certos períodos ou para desviá-

la de períodos de alta para períodos de baixa. É um recurso bastante usado 

por empresas de serviços, visto que os mesmos não podem ser estocados de 

um período para outro. 

• Reservas e atrasos na liberação dos produtos ou serviços - usadas 

tipicamente para transferir a demanda de um período para outro. Na 

indústria, é comum o uso de reservas quando se trata de máquinas e 

veículos especiais; em serviços, com mais freqüência, são usadas em hotéis, 

consultas médicas e outros. A alternativa de atraso na liberação de pedidos 

pode acarretar problemas, como o descontentamento ou perda de clientes. 

• Desenvolvimento de produtos complementares - para empresas que 

trabalham com produtos de sazonalidade acentuada, podem ser 

desenvolvidos produtos complementares com tendências sazonais 

contracíclicas, de modo que, quando um produto estiver em época sazonal 

 40



baixa, esse possa ser substituído por outro de época sazonal mais favorável. 

Além do aproveitamento da demanda, esta alternativa permite a 

manutenção de níveis mais estáveis de mão-de-obra. 

Alternativas reativas são usadas para influenciar a produção, aumentando ou 

diminuindo a taxa de produção de um determinado período, visando atender a 

demanda. A produção pode ser comprometida tanto com o atendimento da 

demanda imediata, ou pelo acúmulo da produção em estoques, para atendimento 

de demanda futura. As principais alternativas são: (i) contratação e demissão de 

funcionários; (ii) horas extras ou redução da jornada de trabalho; (iii) estocagem; e 

(iv) subcontratação. 

Na ocasião da elaboração do APP, no balanceamento entre produção e 

demanda, a maioria dos métodos consideram a demanda como fixa.  A cada 

período, o plano é revisto para novas previsões, passando a incorporar as 

informações mais recentes. Desta forma, o problema acaba se centralizando nas 

alternativas reativas. Tais alternativas possuem custos diferentes, que devem ser 

comparados entre si, à medida que diferentes combinações de alternativas são 

geradas para resolver o problema de APP. Os principais custos a serem 

considerados são (Krajewski & Ritzman, 2001; Moreira, 2002; Stevenson, 1986 apud 

Pan & Kleiner, 1995): 

• Custos de contratação de pessoal – nesse são considerados os custos 

associados com o processo de recrutamento, seleção e treinamento de 

pessoal. Tais custos dependem do tipo de cargo a ser preenchido. 

• Custo de demissão de pessoal – considera-se neste os custos referentes a 

pagamentos de indenizações, aviso prévio, férias, décimo terceiro salário 

proporcional, podendo haver acréscimos em casos específicos. Alguns 

custos são de difícil mensuração quando da ocorrência de demissões, como, 

por exemplo, abalos na moral e na motivação dos trabalhadores 

remanescentes. 
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• Custo de horas extras – o custo da hora extra normalmente é calculado pelo 

acréscimo de um percentual sobre o custo da hora normal, esse percentual 

varia segundo a legislação de cada país e/ou acordos sindicais. 

• Custo com estoques – consideram-se aqui os custos de manutenção de 

estoques, podendo ser dividido em duas categorias: (i) custos associados ao 

capital empatado em estoques, e (ii) custos de armazenagem, associados ao 

ato de manter fisicamente os produtos, incluindo os custos de instalações, 

pessoal de almoxarifado, eventual deterioração, seguros, taxas e outros. 

• Custo de subcontratação – corresponde ao valor a ser pago ao 

subcontratado para fabricação do produto em seu todo ou alguma(s) 

parte(s). 

• Custo de retardamento de entregas – corresponde ao custo da perda de 

vendas devido à desistência de clientes que não estão dispostos a esperar 

pela entrega. Esse custo é de difícil mensuração. 

 

2.2.3 - Métodos aplicados ao planejamento agregado da produção 
 

Essencialmente, o problema de APP pode ser estabelecido da seguinte 

forma. Dada uma previsão da demanda (Dt), deseja-se determinar os níveis de 

produção, inventário e força de trabalho (Pt, It e Wt, respectivamente), t=1, 2, 3....N, 

que minimizam os custos envolvidos e, ao mesmo tempo, obedecem as restrições 

impostas pelo sistema, ao longo de N períodos planejados. A maioria dos modelos 

de APP encontrados na literatura procura minimizar uma função-objetivo 

representada pelo total de “custos relevantes” (Pan & Kleiner, 1995; Lisboa & 

Yasin, 1999). 

A maioria dos modelos de APP pressupõe que a previsão da demanda está 

prontamente disponível e, somente em poucos modelos, a incerteza da demanda é 

considerada (Silva Filho, 1999; Gfrerer & Zäpfel, 1996). A estimativa dos 
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parâmetros de custos também é um pré-requisito para a maioria dos modelos de 

APP. Os modelos que não requerem tais parâmetros, os trazem implícitos na 

formulação (Pan & Kleiner, 1995). 

Desde 1950, o escopo do APP tem envolvido a tarefa de determinar 

simultaneamente o nível de produção e força de trabalho ao longo de um 

horizonte de tempo específico. O objetivo deste processo é minimizar o total de 

custos relevantes dada uma capacidade fixa de produção (Lisboa & Yasin, 1999). 

Os métodos utilizados para alcançar tal objetivo podem ser classificados em 

otimizantes e heurísticos; a Figura 6 apresenta os principais métodos de APP, 

conforme esta classificação. 

 

Otimizantes Heurísticos
Programação Linear (LP) Regra da Decisão de Busca (SDR)
Regras de Decisão Linear (LDR) Heurística de Troca de Produção (PSH)
Modelos de Tamanho de Lote  (LSM) Coeficientes de Gestão (MCM)
Programação por Objetivos  (GP) Modelos de Simulação (SM)
Outros métodos (Analíticos)

Figura 6. Classificação e métodos de APP (Adaptada de Nam & Logendran, 1992) 

• Abordagens otimizantes de APP 

Programação Linear (LP – Linear Programming) é uma técnica matemática 

que tem sido usada para modelar diferentes tipos de problemas gerenciais. É 

composta por um objetivo (chamado de função-objetivo) e um grupo de equações 

e/ou inequações (chamadas de restrições), as quais limitarão o valor da função-

objetivo. O objetivo da LP é encontrar a solução ótima, ou a melhor solução, para 

um dado problema de pesquisa operacional (Balakrishnan, 1999). A maioria dos 

problemas de LP pode ser resolvida com uso de softwares. Em Sharda (1995) apud 

Caixeta-Filho (2001), pode-se encontrar um resumo dos softwares disponíveis no 

mercado e utilizados em LP.  

Bowman (1956) foi um dos primeiros analistas a aplicar a LP para o APP 

(Gaither, 1980). Uma das características mais importantes dos modelos de LP é 
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permitir a incorporação direta das restrições na formulação do problema, além de 

comportar modelos com diversas categorias de produtos (Silver et al., 1998). Os 

modelos mais difundidos de LP são apresentados na seqüência. 

Uma descrição geral dos modelos lineares de APP e suas suposições 

principais podem ser assim caracterizadas: (i) a demanda é determinística; (ii) os 

custos de produção em qualquer período são estritamente lineares ou lineares 

piecewise (isto é, considerados lineares nos períodos que compõem o horizonte da 

análise); (iii) os custos incorridos bem como as mudanças nas taxas de produção 

em um dado período também são lineares ou lineares picewise; (iv) o estoque pode 

crescer até um limite máximo ao longo do período planejado; (v) o custo de 

manter o estoque pode ser variável para cada período; (vi) uma planta produtora 

serve a um único mercado e, (vii) o não atendimento da demanda pode ou não ser 

considerado (Silver, 1972 apud Nam & Logendran, 1992). A demanda 

determinística e a linearidade nas funções de custos são as principais críticas feitas 

aos modelos de LP (Nam & Logendran, 1992). 

Existem várias extensões elaboradas sobre o modelo básico de LP. Algumas 

delas são: inclusão de custos de setup, inclusão de vários produtos, produção em 

vários locais, taxas de produtividade de trabalhadores, inclusão da programação 

detalhada a ser executada no curto prazo (Pan & Kleiner, 1995).  

As Regras de Decisão Linear (LDR – Linear Decision Rules) foram 

desenvolvidas por Holt, Modigliani, Muth e Simon no Carnegie Institute of 

Technology em 1950, como um meio de determinar a taxa ótima de produção e 

mão-de-obra agregada. São baseadas no desenvolvimento de uma função 

quadrática de custos, cuja forma geral pode ser representada por (Holt et al., 1955; 

Alavi & Henderson, 1981; Buffa & Miller, 1979): 
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Na eq. (18), CN corresponde ao total dos custos de produção ao longo de N 

períodos, Wt representa a força de trabalho no período t e Dt corresponde à 

demanda prevista para o período t. Neste método assume-se que a função 

quadrática de custos para cada período seja composta por quatro componentes, 

como seguem: (i) custo da força de trabalho em regime regular de horas [ ; (ii)  

custos de contratação e demissão 

]

)

tWc1

2
2 1( t tc W W −⎡ ⎤−⎣ ⎦ ; (iii) custos de horas extras e 

ociosidades  e; (iv) custos de estoques, de não 

atendimento e de setup 

2
3 4 5 6( )t t tc P c W c P c W⎡ − + −⎣ t ⎤⎦

[ ]2
987 )( tt DccIc +− . Neste método, os coeficientes da 

função-objetivo (cn) são predeterminados por parâmetros de entrada para a 

simulação. 

Na eq. (19), por definição, o excesso da produção (Pt) sobre a demanda (Dt) 

provoca alterações nos níveis de estoques (It - It-1) (Alavi & Henderson, 1981). 

A utilização de funções matemáticas não-lineares de custos pode ser 

considerada uma evolução sobre os modelos tradicionais de LP. Porém, para uso 

do LDR, as funções de custos devem ser customizadas para cada sistema 

produtivo e não apresentam bom desempenho em situações onde as funções 

quadráticas de custos não são representativas na estrutura de custos da empresa 

(Riggs, 1987). Uma vez determinadas as constantes, o uso recursivo do método 

torna-se facilitado. 

Como deficiência, o LDR não comporta uso de variáveis inteiras, não 

explicita a contabilização dos custos de alteração da taxa de produção ou força de 

trabalho de um período para outro, e não permite restrições na taxa de produção 

ou no nível de estoques (Krajewski et al., 1973 apud Nam & Logendran, 1992; Pan 

& Kleiner, 1995). Por incorporar a demanda não-determinística, o LDR mostra-se 

mais realístico na representação das condições atuais da indústria. O LDR tornou-

se um método padrão para comparar o desempenho de outros métodos (Gaither, 

1980). 
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Os Modelos de Tamanho de Lote (LSM - Lot Size Models) são geralmente 

usados em empresas que operam com processamentos em lotes, em oposição aos 

modelos de produção contínua. O foco central do modelo é o custo de setup. A 

definição do tamanho do lote e do momento da produção geralmente considera o 

trade-off entre a perda de produtividade por setups freqüentes e lotes menores, e o 

custo de estocagem da produção elaborada em lotes maiores e menos freqüentes. 

De maneira geral, os LSM têm sido pesquisados sob dois enfoques. O 

primeiro considera a capacidade como sendo fixa (originalmente apresentado por 

Manne, 1958). Nesse modelo, os itens competem por uma capacidade limitada e o 

custo de setup é considerado como um importante elemento no total de custos a 

ser minimizado. O segundo enfoque considera a capacidade variável, tendo sido 

proposto por Wagner & Whitin (1958). Esse último modelo enfatiza o uso da 

fórmula de tamanho padrão do lote econômico, com interação entre setup e a não-

sazonalidade na demanda do item, ao longo do horizonte de planejamento. 

A vantagem dos LSM é a incorporação, nas decisões de capacidade, da 

programação da produção associada com o tamanho de lote. Em contrapartida, o 

modelo cria a necessidade de informações detalhadas (tempo e custo de setup, 

capacidade dos centros de trabalho) ao longo do período planejado, o que pode 

gerar custos elevados.  

A Programação por Objetivos (GP - Goal Programming) reconhece que os 

gerentes de produção tratam com uma multiplicidade de metas e objetivos, as 

quais influenciam as decisões de APP. Especificamente, metas de minimização de 

custo de produção e inventário, maximização do faturamento com produtos, 

maximização de lucros e utilização da força de trabalho são freqüentemente 

definidos como importantes objetivos para o gerenciamento. 

O método consiste em primeiro definir quais são as variáveis de decisão a 

serem consideradas no APP. Em seguida, as metas são especificadas e priorizadas 

e o modelo é executado. A solução é interativa, onde a meta prioritária é satisfeita 
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com prioridade, seguida da segunda meta mais importante e assim por diante, de 

modo a minimizar os desvios das decisões atuais frente aos objetivos gerenciais. 

Usando-se esse enfoque, alguns trade-offs entre as metas de utilização da 

capacidade, programação de entrega, estabilidade da força de trabalho, produção, 

inventário e horas extras podem ser endereçados no APP (Nam & Logendran, 

1992). O primeiro trabalho de APP com uso do método GP foi elaborado por Lee e 

Moore (1974). 

Como os modelos de LP, o GP é baseado na linearidade dos custos, o que 

pode não modelar adequadamente a realidade da empresa. Seu ponto forte 

consiste em permitir aos gerentes incorporar na formulação os seus objetivos e 

identificar quais os recursos requeridos para o alcance desses objetivos ou uma 

combinação deles (Nam & Logendran, 1992). Outra importante característica do 

método é permitir administrar os trade-offs que existem entre os objetivos a partir 

de uma lista de prioridades estabelecida pelo usuário (Chen & Tsai, 2001). 

Outros métodos otimizantes de APP têm sido desenvolvidos para prover 

realismo às modelagens, analiticamente e matematicamente, sob um número de 

combinações práticas de suposições. Sua complexidade geralmente dificulta sua 

implementação no processo de decisão ao longo do horizonte de planejamento, o 

que os torna mais empregados em períodos específicos de interesse. Na maioria 

dos casos, as funções-objetivo são não-lineares e os modelos consistem em 

decompor problemas de planejamento multi-período usando princípios de 

programação dinâmica (Nam & Logendran, 1992). A principal vantagem desses 

modelos é a capacidade de refletir com mais acurácia o ambiente de produção. 

Normalmente os modelos incluem incertezas e estruturas especiais de custos e 

restrições. Como desvantagem, altos custos são envolvidos com desenvolvimento, 

construção e execução do modelo, necessitando de um grande número de 

variáveis e restrições, o que torna o modelo difícil de operar, ou ás vezes até 

impraticável. Exemplos de modelos otimizantes alternativos de APP podem ser 

encontrados em McClain & Thomas (1977), Graves (1982) e Silva Filho (1999). 
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• Abordagens heurísticas de APP 

A Regra da Decisão de Busca (SDR - Search Decision Rule) foi desenvolvida 

por Taubert (1968), sendo considerada uma extensão do método Planejamento 

Paramétrico da Produção (PPP - Parametric Production Planning) proposto por 

Jones (1967), ambos foram desenvolvidos numa tentativa de ampliar o realismo 

dos modelos otimizantes de APP. 

O método SDR envolve a utilização de uma técnica de busca diretamente 

em uma função objetivo, com a intenção de localizar seu ótimo. Em tais 

procedimentos de busca, a função-objetivo é avaliada em um ponto, seu valor é 

comparado com resultados prévios e um movimento é determinado baseado em 

um conjunto de regras heurísticas. Dessa maneira, a função é pesquisada 

sistematicamente em busca do ponto ótimo, embora não haja garantias que este 

seja localizado, especialmente se a função for descontínua e multimodal (Lee & 

Khumawala, 1974). Esse aspecto, em particular, faz com que tais técnicas de busca 

sejam designadas como heurísticas.  

Existe uma diversidade de heurísticas de busca propostas na literatura. Elas 

consistem na investigação seqüencial de milhares de combinações possíveis dos 

recursos de produção em cada período, buscando satisfazer a demanda agregada 

acumulada durante o horizonte de planejamento atendendo à função-objetivo 

especificada. Nessas heurísticas, é selecionada uma combinação de fontes de 

capacidade de modo a atender a demanda agregada para cada período de tempo 

sendo, então, computados os custos da operação. Utilizando-se as regras de 

decisão, segue-se para outra combinação de fontes de capacidade, levantam-se os 

custos dessa nova combinação, e continua-se o processo seqüencialmente, até não 

ser mais encontrada melhoria nos custos observados (Gaither, 1980).  

A implementação das SDR em computador permite trabalhar com uma 

variedade de funções de custos, as quais podem mudar periodicamente, bem 

como os níveis de capacidade. Assim, pode-se reproduzir mudanças nas condições 
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operacionais, o que proporciona flexibilidade na modelagem para refletir os 

diferentes objetivos de planejamento. Entretanto, a implementação computacional 

das SDR demanda pessoal qualificado e capacidade computacional, que são seus 

limitantes (Nam & Logendran, 1992). 

A Heurística de Troca de Produção (PSH - Production Switching Heuristics) 

tem por objetivo evitar a freqüente reprogramação da produção e do nível da força 

de trabalho ao longo do horizonte planejado. A PSH é baseada na constatação de 

que  gerentes parecem mais favoráveis a promover grandes mudanças no nível de 

força de trabalho ao invés de mudanças menores e freqüentes (Nam & 

Longendran, 1995). Elmaleh & Eilon (1974) adaptaram um modelo proposto 

inicialmente por Orr em 1962, restringindo a produção (Pt) em três patamares L, H 

e N (baixo, alto e normal, respectivamente) como segue: 

⎪
⎩

⎪
⎨
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−>

−<
= −

−
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 -  se,

, -  se,

1

1
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AHIDH

CLIDL
P tt

tt

t  (20) 

onde Dt é a previsão da demanda no período t, It-1 é o estoque final do período 

anterior, A corresponde ao nível mínimo de estoque aceitável e C corresponde ao 

nível máximo de estoque aceitável. Conforme a eq. (20), se a necessidade líquida 

calculada, considerando-se o estoque anterior e as metas de estoques, for menor 

que o patamar L de produção, então se produz L. Se a necessidade líquida é tão 

alta quanto o patamar H, produz-se H. Caso a necessidade líquida for entre L e H, 

nivela-se a produção pelo patamar N. Pode-se adaptar a heurística para incorporar 

mais níveis de produção. 

Com poucos níveis de produção, como exemplificado na eq. (20), o PSH 

resulta em reprogramações da produção e força de trabalho menos freqüentes. Em 

contrapartida, quando o número de patamares aumenta, a freqüência de 

reprogramações e a complexidade da modelagem do sistema também aumentam 

(Nam & Logendran, 1992). 
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Os modelos de Coeficientes de Gestão (MCM - Management Coefficients 

Models), foram originalmente propostos por Bowman (1963). Neles, os gerentes 

desenvolvem planos de capacidade, com uso de critérios complexos e experiências 

adquiridas. A técnica usa dados históricos sobre decisões de planejamento de 

capacidade e estabelece uma equação de regressão para ser usada na formulação 

de  planos de capacidade futuros (Gaither, 1980; Nam & Logendran, 1992). O 

MCM parte do pressuposto que a melhor política é aquela que aperfeiçoa as 

decisões gerenciais passadas, ao invés de introduzir novas (Riggs, 1987). O MCM 

não tem por objetivo explicar as razões das decisões tomadas pelos gerentes, mas 

dar suporte às decisões a serem tomadas mediante certas condições de mercado e 

de operações (Gaither, 1980). 

Para uma dada situação, o primeiro passo consiste em expressar os fatores 

de decisão em termos de valores observáveis ou previsíveis. A formulação para 

cálculo da produção pode assumir a seguinte forma (Riggs, 1987; Nam & 

Logendran, 1992): 

KcDbIaWP tttt ++−= +−− 111   (21) 

o que implica em concluir que a produção (Pt) depende da força de trabalho (Wt-1) 

e do estoque do período anterior (It-1), da demanda prevista para o próximo 

período (Dt+1) e de mais uma constante K. Os valores dos coeficientes a, b, e c são 

derivados dos valores históricos em função de P, W, I e D. É na utilização desses 

coeficientes, baseado em conhecimentos passados, que o MCM diferencia-se das 

técnicas usuais de APP (Pan & Kleiner, 1995). 

Os Modelos de Simulação (SM - Simulation Models) aplicados aos 

problemas de APP foram inicialmente propostos por Vergin, em 1966. 

Historicamente, o uso da simulação em APP representou um avanço se 

comparado com as formulações de custos lineares ou quadráticas altamente 

restritivas dos modelos apresentados anteriormente. Modelos de simulação devem 
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ser usados quando estruturas de custos complexos descreverem o problema 

abordado no APP (Nam & Logendran, 1992). 

O processo de simulação tem início com uma programação sugerida pelo 

usuário, que represente a prática corrente. Uma função-objetivo, irrestrita quanto à 

sua estrutura, é usada para avaliar o desempenho de cada programação. Em 

seguida são introduzidas mudanças no nível de força de trabalho, horas extras, 

estoques, subcontratações e outros, até que um custo mínimo seja localizado. A 

heurística também pode ser usada para selecionar programações alternativas 

(Nam & Logendran, 1992). 

A simulação pode capturar alguns aspectos especiais presentes em 

problemas práticos de programação, os quais não são incluídos nos modelos 

analíticos de APP devido às dificuldades decorrentes de sua inclusão. Isso permite 

que os modelos de simulação sejam ajustáveis para incorporar aspectos 

característicos de uma empresa em particular. Como desvantagem, somente um 

número limitado de regras pode ser avaliado, a menos que cada regra requeira 

uma simulação em separado. Geralmente, a simulação apresenta um alto custo de 

implantação e execução, e não garante a solução ótima para o problema. 

Devido às limitações impostas pelas abordagens otimizantes mencionadas 

anteriormente, há uma tendência dos pesquisadores em usar procedimentos 

heurísticos para resolver problemas de APP. Tais procedimentos podem ser 

modificados e/ou adaptados aos requisitos específicos de um problema, como 

visto acima. Além das heurísticas apresentadas acima, outras propostas na 

literatura para utilização no contexto da APP incluem algoritmos genéticos 

(Genetic Algorithms; ver Hung et al. (1999)); Busca Tabu (Tabu Search; ver Glover 

(1990) e Mazzola et al. (1998)) e Simulated Annealing (ver Eglese (1990)). 
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2.2.4 - Programação linear 
 

Os modelos de LP para APP, partem da premissa de que a previsão da 

demanda, bem como as informações a respeito da disponibilidade de capacidade, 

horas regulares, hora extra e subcontratação, para cada período planejado, estejam 

disponíveis. Em resposta, define-se o nível global de força de trabalho, produção e 

inventários. Os modelos de LP fornecem os meios para preparação de planos 

agregados alinhados aos objetivos da empresa (Vollmann et al., 1997). 

A seguir, são abordados três diferentes modelos de LP aplicáveis ao APP: 

modelo geral, modelo misto de programação linear e inteira; e modelo dos 

transportes. 

 

2.2.4.1 - Modelo geral de programação linear 

 

Como modelo geral de programação linear para desenvolvimento do 

planejamento agregado da produção, é apresentado o modelo proposto por 

Elsayed & Boucher (1994). As variáveis contempladas no modelo são: 

 

tP  Quantidade produzida no período t (unidade)  

tI  Estoque disponível no final do período t (unidade) 

tB  Quantidade de produtos atrasados (unidade) 

tW  Tempo de trabalho regular no período t (homem-hora) 

tO  Tempo de hora extra no período t (homem-hora) 

tU  Tempo de hora não utilizada no período (homem-hora) 

tH  Quantidade de contratações do período t+1 para t (homem-hora) 

tL  Quantidade de demissões do período t+1 para t (homem-hora) 

tD  Demanda prevista para o período t (unidade) 
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q  Quantidade de trabalho demandado para produzir uma unidade (homem-

hora/unidade) 

tcp  Custo unitário de produção no período t ($/unidade)  

tcs  Custo unitário de estocagem do período t até t+1 ($/unidade) 

tcb  Custo unitário de atraso de produtos do período t até t+1 ($/unidade) 

tcr  Custo de trabalho regular no período t ($/homem-hora) 

tco  Custo de hora extra no período t ($/homem-hora) 

tch  Custo de contratação no período t ($/homem-hora) 

tcl  Custo de demissão no período t ($/homem-hora) 

m  Horizonte de planejamento 
 

Quadro 1. Variáveis do problema (adaptado de Elsayed & Boucher, 1994) 

 
Função-objetivo: 

Minimizar Z =  ( )∑
=

++++++
m

t
tttttttttttttt LclHchBcbIcsOcoWcrPcp

1

Restrições: 

tttt DPNINI −+= −1       (22) 

ttt BINI −=        (23) 

tttt LHWW −+= −1       (24) 

tttt WqPUO −=−       (25) 

0,,,,,,, ≥tttttttt UOLHWBIP  

Na modelagem acima, a restrição (22) representa as operações de 

movimentação de estoque. Na restrição (23) é definida, para cálculo do estoque 

líquido (NIt), a subtração dos volumes não atendidos no mês (Bt) do estoque 

disponível It. Na restrição (24) é definido o nível de força de trabalho do mês, 
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considerando-se o nível da força de trabalho do mês anterior e as contratações e 

demissões do mês corrente. Na restrição (25), é forçada a contabilização das horas 

extras ou ociosas planejadas para o mês. O último grupo de restrições da 

programação garante a não-negatividade das variáveis. 

Dependendo da situação particular modelada, além das restrições 

apresentadas anteriormente, pode ser necessário o acréscimo de outras, tais como: 

número máximo de horas extras permitidas para o período, capacidade de 

inventário e nível máximo de produção.  

 

2.2.4.2 - Modelo misto de programação linear e inteira 

 

Em algumas empresas, os planos de produção são preparados tomando 

como base famílias de produtos. Tais famílias são definidas como grupos de 

produtos que compartilham os mesmos recursos de manufatura e tempos de 

setups. Dessa forma, a definição dos níveis globais de inventário, força de trabalho 

e produção é basicamente dada pela soma de linhas individuais de produtos 

(Vollmann et al., 1997). O modelo misto de programação inteira e linear fornece 

um método para determinação do número de unidades a serem produzidas para 

cada família. O modelo é assim definido: 

itP  Produção da família de produtos i no período t (hora) 

itD  Demanda da família de produtos i no período t (hora) 

tH  Funcionários contratados no período t (número de funcionários) 

tL  Funcionários demitidos no período t (número de funcionários) 

tO  Horas extras no período t (hora) 

tW  Nível de mão-de-obra normal no período t (número de funcionários) 

itI  Estoque da família de produtos i no período t (hora) 

)( itPσ  
Variável binária correspondente ao setup da família de produtos i no período t 

(0,1) 
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icπ  Custo de setup da família de produtos i ($) 

ics  Custo de estoque da família de produtos i por um período ($/hora) 

icp  Custo de materiais para família de produtos i ($/hora) 

ch  Custo de contratação ($/funcionário) 

cl  Custo de demissão ($/funcionário) 

co  Custo da hora extra ($/hora) 

cr  Custo da hora de trabalho regular ($/hora) 

tA1  Quantidade máxima de horas normais por funcionário no período t (hora) 

iβ  Tempo de setup para família de produto i (hora) 

tA2  Quantidade máxima de horas extras por funcionário no período t (hora) 

iQ  Valor usado para medir efeitos da variável binária de setup  

n  Número de famílias de produtos 

m  Número de períodos no horizonte de planejamento. 
 

Quadro 2. Variáveis do problema (adaptado de Vollmann et al., 1997) 

Função-objetivo: 

Minimizar  ]1[])([
11 1
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A função-objetivo e as restrições deste modelo são similares àquelas do 

modelo geral de programação linear. A principal diferença consiste na 

consideração, pela função-objetivo, dos custos de setup da família de produtos e na 

adição das restrições de setup expressa pelas inequações (27), (30) e (31). Neste 

modelo, considera-se que o custo de setup ocorre no mesmo período em que o 

produto é concluído. 

A restrição (26) refere-se à movimentação básica do inventário da família de 

produtos i no período t. A restrição (27) refere-se ao balanceamento das horas 

totais disponíveis no período t com os tempos totais gastos com produção e setups 

nesse mesmo período. As mudanças nos níveis de força de trabalho no período t 

são computadas pela restrição (28) e a restrição da quantidade de horas extras 

permitidas para cada período é feita pela inequação (29). A restrição (30) força o 

registro do setup da família de produtos i no período t pela restrição (31), desde 

que, na restrição (32), Qi seja pelo menos igual à demanda da família de produtos i 

durante o horizonte de planejamento. O último grupo de restrições da 

programação garante a não-negatividade das variáveis. 

 

2.2.4.3 - Modelo dos transportes 

 

Uma vez que os custos envolvidos apresentam comportamento linear, pelo 

uso do modelo dos transportes é possível desenvolver um plano ótimo para o 

horizonte planejado. Murphy & Panchanadam (1997) afirmam que no inicio dos 

trabalhos de pesquisa operacional, o modelo dos transportes era o modelo mais 

fácil de ser resolvido; conseqüentemente, mesmo que um dado problema não 

envolvesse a movimentação física de produtos, procurava-se modelá-lo de modo a 

se ajustar ao modelo dos transportes. 

A aplicação do modelo dos transportes, inicia-se com a construção de uma 

tabela, denominada de tableau, nesta estão contidos as informações necessárias ao 

modelo, conforme descritas na notação que segue (Krajewski & Ritzman, 2001). 
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s  Custo de estoque por unidade por período 

r  Custo por unidade por produzir em período regular 

o  Custo por unidade por produzir em hora extra 

a  Custo por unidade por produzir com subcontratação 

u  Custo da ociosidade por unidade 

b  Custo de atraso por unidade por período 

oI  Estoque inicial 

tI  Estoque desejado no final do período t 

tW  Disponibilidade de horas normais  no período t 

tO  Disponibilidade de horas extras no período t 

tA  Disponibilidade de subcontratação no período t 

tD  Demanda prevista para o período t 

U  Capacidade não utilizada 
 

Quadro 3. Variáveis do tableau de transportes (adaptado de Krajewski & Ritzman, 2001) 

 

A representação do tableau de transporte pode ser configurada conforme 

apresentado na Figura 7 (Johnson & Montgomery, 1974; Elsayed & Boucher, 1994; 

Krajewski & Ritzman, 2001; Singhal & Adlakha, 1989). 
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Período Capacidade
1 2 2 4 ñ utilizada total

s 2s 3s 4s

I 0

r r+s r+2s r+3s u

W 1

o o+s o+2s o+3s

O 1

a a+s a+2s a+3s

A 1

r+b r r+s r+2s u

W 2

o+b o o+s o+2s

O 2

a+b a a+s a+2s

A 2

r+2b r+b r r+s u

W 3

o+2b o+b o o+s

O 3

a+2b a+b a a+s

A 3

r+3b r+2b r+b r u

W 4

o+3b o+2b o+b o

O 4

a+3b a+2b a+b a

A 4

Demanda D 1 D 2 D 3 D 4 +I 4 U

Subcontração

Alternativas

Hora extra

Subcontração

Hora regular

Hora extra4

Inventário Inicial

Hora regular

Hora extra

Hora regular

1

Pe
río

do

2

3

Subcontração

Hora regular

Hora extra

Subcontração

Figura 7. Tableau de transporte aplicado ao planejamento agregado da produção (adaptada de Krajewski & 

Ritzman, 2001) 

 

Cada linha do tableau representa uma alternativa para atendimento da 

demanda. Por exemplo, a linha de hora regular no período 1, representa o uso do 

recurso para atendimento da demanda em qualquer um dos períodos de cobertura 

do plano. 

As colunas apresentam os períodos de cobertura do plano, a capacidade 

não utilizada e a capacidade total disponível. O custo de produção com a 
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utilização de cada recurso, para atendimento da demanda de cada um dos 

períodos do horizonte planejado, pode ser observado em cada célula no canto 

superior direito. Se um recurso for utilizado para atendimento da demanda futura, 

será acrescido ao seu custo o custo de manutenção do inventário. Por outro lado, 

se um recurso for utilizado para atendimento da demanda de um período anterior, 

será acrescido o custo pelo atraso no atendimento da demanda. Pode-se observar 

também que a não utilização da disponibilidade de hora regular implica no custo 

de ociosidade.  

A solução do APP utilizando o tableau dos transportes pode ser obtida 

utilizando-se um software de programação linear. A acurácia da solução depende 

da informação correta de todos os parâmetros necessários, conforme explicitados 

na Figura 7. 

 

2.2.4.4 - Desagregação do plano agregado 

 

Uma vez estabelecido o plano global de produção, parte-se, dentro da 

hierarquia do MPC, para as próximas etapas do planejamento. Assim sendo, para 

prosseguir o planejamento, torna-se necessário a desagregação do plano agregado 

em produtos específicos e ações detalhadas de produção. Para a maioria das 

empresas, o problema consiste em estabelecer quais recursos serão utilizados para 

produção de quais produtos, em quais quantidades. Um plano agregado somente 

é praticável se pode ser desagregado em planos detalhados viáveis (Axsäter, 1981; 

Zäpfel, 1996). 

Mudanças significantes nos níveis da demanda agregada podem 

radicalmente afetar a estratégia de planejamento da produção e o processo de 

desagregação do plano envolvido (DuBois & Oliff, 1991). 

O planejamento hierárquico da produção (HPP – Hierarchical Production 

Planning), consiste em decompor o plano de produção de larga escala em menores 
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subproblemas. O subproblema é otimizado em cada nível da hierarquia 

aumentando-se o grau de detalhes. As decisões de cada nível são coordenadas 

devido à imposição de restrições dos níveis mais elevados aos níveis inferiores 

(Meybodi, 1994; Graves, 1982; Dempster et al., 1981; Bowers & Jarvis, 1992). 

Bitran et al. (1981, 1982) e Bitran & Hax (1977, 1981), têm feito importantes 

contribuições ao desenvolvimento do modelo HPP. Nesses trabalhos, a estrutura 

hierárquica consiste na tomada de decisões em três níveis: (i) Tipo de produto,  

composto por famílias de produtos com similares custos de produção unitário, 

custos de armazenagem, produtividade e demanda sazonal, (ii) Família de produtos, 

composta por grupos de itens com custos de setup similar e, (iii) Itens , que são  

produtos finais específicos a serem entregues a clientes. Oliff & Burch (1985), 

empregaram o HPP em três níveis na Oven-Corning Fiberglass, relatando sobre a 

obtenção de economias significativas após a implantação do modelo.   

Alguns trabalhos de HPP têm envolvido as contribuições da matemática, 

enquanto outros têm consistido em buscar a expansão para as aplicações, como 

por exemplo, a incorporação de centros de distribuição e níveis de detalhes de 

fábrica. Esses trabalhos têm sido baseados em alguns princípios tais como; (i) a 

desagregação deve seguir as linhas de ação da empresa; (ii) para tomadas de 

decisões de níveis elevados, são necessárias informações agregadas apropriadas 

para a decisão; (iii) é preciso programar o lead time necessário para as decisões, ou 

seja, planos detalhados podem ser feitos para períodos tão curtos quanto o lead 

time da manufatura. 

A seguir é apresentado um modelo de desagregação proposto por 

Vollmann et al. (1997). O objetivo deste problema consiste em desagregar o plano 

anteriormente definido em bases mensais pelo método mix de programação linear 

e inteira, em planos semanais para entrada no MPS. Onde: 
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'kitP  Horas de produção do item k da família i na semana t’ 

'ktI  Estoque em horas do item k da família i no final da semana t’ 

kib  Custo de não atendimento por hora de produção do item k da família i 

'kitB  Horas de não atendimento do item k da família de produtos i na semana t’ 

'kitD  Horas do item k da família de produtos i demandado na semana t’ 

−W
td '  Ociosidade na semana t’ (horas regulares planejadas e não usadas na semana t’) 

+W
td '  Necessidade de horas extras na semana t’ 

−O
td  Desvio negativo do nível de horas extras para o mês t 

+O
td  Desvio positivo do nível de horas extras para o mês t 

−P
itd  Desvio negativo do nível de produção agregada da família de produtos i no mês t 

+P
itd  Desvio positivo do nível de produção agregada da família de produtos i no mês t 

−I
itd  Desvio negativo do inventário planejado da família de produtos i para fim do mês t 

+I
itd  Desvio positivo do inventário planejado da família de produtos i para fim do mês t 

jkimr '  
Proporção do total requerido de horas-homem para processar o item k da família de 

produtos i no centro de trabalho j na semana m’ assumindo no máximo uma operação 

para cada item em cada centro de trabalho j 

Li  Lead time para produção dos itens da família i 

n  Número da família de produtos 

m  Horizonte de planejamento 

J  Número de centros de trabalho 

iK  Conjunto de itens pertencente à família de produtos i 

tN  

O conjunto de semanas t’ planejadas no mês t. No modelo apresentado, o período de 

planejamento do plano agregado é mensal, enquanto que os períodos do planejamento 

mestre são semanais. Assume-se que há 4 semanas em um mês: para o mês 1 (t=1) 

tem-se t’=1, 2, 3, 4; para o mês 2 (t=2) tem-se t’=5, 6, 7, 8 e assim por diante 
+−+−+− OOI

i
I
i

P
i

P
i cccccc ,,,,,  Custos associados às variáveis de desvio 

 

Quadro 4. Variáveis para desagregação de um plano (adaptado de Vollmann et al., 1997) 

 
Função-objetivo:  

 61



Minimizar Z=  )(
11 '

´
++

=

−−

= ∈ ∈

++ ∑∑ ∑ ∑ O
t

O
m

t

O
t

O
n

i Kik Ntt
kitki dcdcBb

                                                      )(
1 1

++−−++−−

= =

++++ ∑∑ I
it

I
i

I
it

I
i

P
it

P
i

P
it

P
i

n

i

m

t

dcdcdcdc

Restrições: 
'1','''1', kittkikitkitkittki DBBPII =+++− −−   (33) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−+ ∑∑ ∑∑∑

== ∈ =

+

=

−
−+ )(1

4
1)(

11 1'
'

1
''',' it

n

i
itt

n

i Kik

Li

m

W
t

J

j

W
tmLitkijkim PWAddPr σβ  (34) 

t
O
t

O
t

Ntt

W
t Oddd =−+ +−

∈

+∑
'

'  (35) 

it
Kk

P
it

P
it

Nt
kit PddP

i t

=−+∑ ∑
∈

+−

∈'
'  (36) 

∑ ∑
∈

+

∈

− =−+
i tKk

t
I
it

Nt

I
itkit IddI

'
'  (37) 

0,,,,,,,,,, ''''' ≥+−+−+−+− O
t

O
t

I
it

I
it

P
it

P
it

W
t

W
tkitkitkit ddddddddBIP  

 

A eq. (33) representa a relação entre produção e inventário semanal, bem 

como a posição do não atendimento, para cada linha de produtos individuais. A 

eq. (34) define as necessidades de mão-de-obra, onde o lado direito da equação 

representa o plano agregado, que é igual ao total de horas regulares planejadas 

para o mês, excluídas as horas consumidas com setups das famílias de produtos. O 

volume de produção de cada semana t’ é ¼ do plano mensal t (supondo existir 4 

semanas em cada mês). Além do mais, essa restrição especifica que o total de 

horas empregadas em todos os centros necessários à produção de itens das 

famílias de produtos (incluídos ajustes de horas extras e ociosidades), deve ser 

igual à capacidade planejada disponível para cada semana t’. 

Nas equações (35), (36) e (37), usa-se os desvios para forçar a utilização de 

horas extras e os níveis de produção e inventario final da família de produtos, de 

modo a corresponderem às metas mensais definidas pelo plano agregado de 

produção; que são Ot, Pit e Iit respectivamente. Os pesos alocados aos desvios na 

função-objetivo controlam a magnitude e a freqüência desses desvios. 

O inventário inicial e os níveis da força de trabalho devem ser incluídos no 

MPS. O inventário inicial de itens finais dentro de cada família de produtos deve 
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ser igual à soma do inventário inicial da família de produtos usado na elaboração 

do plano agregado. Essa relação pode ser definida como segue: 

∑
∈

==
iKk

i
k
i III 0,0,  (38) 

Também o lead time (Li) para cada família de produtos deve ser considerado 

na solução do modelo MPS. Por exemplo, se para uma família de produtos é 

usado o lead time de 4 semanas, considerando-se 3 semanas para componentes e 1 

para o produto final, dessa forma somente o MPS da semana 4 e posteriores pode 

ser modificado. Os componentes para a semana 1, 2 e 3 já devem ter sido 

produzidos no mês anterior. Entretanto, a necessidade de recursos desses itens 

deve ser líquida, calculada a partir da capacidade de recursos dada pelo primeiro 

mês na segunda restrição. Da mesma forma, a demanda para as semanas de 1 a 4 

no MPS deve ser líquida calculada a partir do plano de produção planejado nas 

semanas de 1 a 3. 

Weinstein & Chung (1999) desenvolveram um trabalho de integração das 

decisões de produção e manutenção nos moldes do HPP. No primeiro estágio 

desenvolve-se um plano agregado de produção e manutenção com uso do modelo 

misto de programação linear e inteira. No segundo estágio, objetivando-se 

desenvolver o plano mestre de produção, desagrega-se esse plano agregado de 

modo a minimizar os desvios do plano (conforme metodologia de desagregação 

apresentada acima). No terceiro e último estágio, procura-se determinar, através 

da técnica Perfil dos Recursos (RP – uma das técnicas do RCCP), a necessidade de 

carga nos centros de trabalho. A principal contribuição deste trabalho consiste na 

geração de um plano de produção, considerando-se a necessidade de horas para 

manutenção de máquinas. 

Meybodi (1994), também baseado nos conceitos do HPP, desenvolveu um 

modelo de integração das atividades de controle de produção. Primeiramente, 

com uso do modelo geral de LP, elabora-se um plano agregado de produção ao 

nível de tipo de produto, em seguida, por meio de uma heurística, desagrega-se 

 63



esse plano em famílias de produtos, depois define-se o tamanho do lote econômico 

de fabricação para cada família de produtos e posteriormente seqüencia-se as 

ordens (minimizando-se o tardiness / earliness) e, por último,  o plano de produção 

é avaliado. 

 

2.2.5 - Considerações finais 
 

Para o APP, em resumo, pode-se apontar as seguintes características 

(Schroeder, 1985 apud Pan & Kleimer, 1995): 

• O horizonte de planejamento é de aproximadamente 12 meses, podendo ser 

atualizado periodicamente (mensalmente); 

• O nível agregado da demanda de produtos consiste em uma ou poucas 

categorias de produtos, denominada de famílias de produtos. A demanda 

pode ser flutuante, incerta ou sazonal; 

• Possibilidade de atuar em duas alternativas básicas: nas variáveis de 

suprimentos ou nas de demanda; 

• Trata de uma variedade de objetivos gerenciais incluindo, baixos níveis de 

estoques, boas relações de trabalho, menores custos, flexibilidade para 

aumentar os níveis de produção e ideal nível de serviço a clientes; e 

• Considera as instalações como limitadas na capacidade, sem possibilidade 

de expansão. 

Nas empresas, problemas de planejamento agregado da produção 

normalmente combinam o planejamento de longo prazo e ciclos de orçamento e 

geralmente são elaborados por métodos simplificados como o tabular e o gráfico. 

Vollmann et al. (1997) aponta três razões principais para falta de aplicação da 

teoria: 
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• Poucas empresas tomam decisões agregadas conforme apontadas pelos 

métodos, pois, para a maioria delas, decisões agregadas são a mera soma 

das diversas decisões tomadas nos níveis inferiores; 

• Há dificuldade de entendimento dos métodos quantitativos analíticos por 

parte dos gerentes; e 

• Com freqüência os dados disponíveis não correspondem aos dados 

requeridos pela concepção do modelo ou, em outros casos, os dados 

requeridos não existem. 

Outros trabalhos também têm concluído a respeito do uso limitado das 

técnicas de PO. Estes apontam algumas razões tais como os excessivos custos de 

desenvolvimento dos modelos, os benefícios que não são claramente entendidos 

pelos gerentes e a falta de pessoal qualificado para manuseio das técnicas (DuBois 

& Oliff, 1991). 
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3 – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

AGREGADO DA PRODUÇÃO EM AMBIENTES 

AGROINDUSTRIAIS 

 

Este capítulo apresenta a proposta metodológica para o desenvolvimento de um 

plano agregado de produção. Para tanto, adapta-se a metodologia da Pesquisa Operacional 

aos requisitos do Planejamento Agregado da Produção (APP). 

O esquema geral da metodologia proposta pode ser visualizado no fluxograma da 

Figura 8. A descrição de cada uma das fases é apresentada na seqüência.  

 

3.1 - Definição do problema 
 

Segundo Andrade (1989), nesta fase, deve-se reconhecer que existe um problema 

para o qual é indicada a procura da melhor solução. Como proposta neste trabalho, a 

definição do problema está atrelada às conseqüências sofridas pela empresa decorrente da 

falta ou da elaboração não criteriosa de um planejamento da produção de longo prazo. 

Como levantado anteriormente na revisão bibliográfica, elaborar um planejamento de 

longo prazo é uma atividade de impacto para a empresa, pois as definições do 

planejamento permitirão à empresa reagir às tendências de mercado. 

Dessa forma, o problema proposto consiste na definição dos níveis de produção, 

inventário e força de trabalho, de modo a atender a um objetivo de otimização, podendo 

esse ser de maximização ou minimização, para um horizonte de planejamento de seis 

meses a dois anos, normalmente dividido em períodos mensais. 
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Escolha do método matemático a ser seguido

C
on

he
ci

m
en

to
 d

o 
si

st
em

a
Fo

rm
ul

aç
ão

 d
o 

m
od

el
o 

m
at

em
át

ic
o

Definição, classificação e quantificação das 
variáveis envolvidas no sistema

Formulação da função-objetivo

Definição das restrições do sistema

Aplicação e ajuste do modelo matemático

Apresentação dos resultados

Implementação e avaliação de recomendações

Desagregação do 
plano agregado

Produção Marketing/Vendas Finanças

Seleção de uma solução

Composição da família de produtos

 

Figura 8. Fluxograma geral da metodologia 
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3.2 - Conhecimento do sistema 
 

Nesta fase, evidencia-se a necessidade de conhecimento da estrutura hierárquica e 

funcional, das estratégias e das variáveis envolvidas no processo produtivo da empresa. 

Como os efeitos de um plano agregado de produção extrapolam os limites da manufatura 

envolvendo as diversas funções da empresa, inclusive a alta direção, o entendimento dessas 

relações facilitará o processo de desenvolvimento do modelo. 

 

3.2.1 - Conhecimento da estrutura organizacional e funcional da empresa 
 

Esta etapa tem por objetivo a aquisição de conhecimento no que diz 

respeito à estrutura organizacional e funcional da empresa. Tal objetivo pode ser 

alcançado coletando-se as seguintes informações: 

• Organograma da empresa; 

• Etapas dos processos de suprimento, manufatura e distribuição da empresa; 

• Processo de manufatura da empresa. 

Quanto à estrutura organizacional da empresa, pode-se obter o 

conhecimento necessário através do estudo do organograma da empresa e da 

descrição das principais responsabilidades atribuídas a cada uma das funções 

relacionadas diretamente com o processo de manufatura. Caso o organograma não 

esteja disponível, pode-se elaborar o mesmo com auxílio de profissionais da área 

de recursos humanos (ou área afim), que detenham conhecimentos à cerca da 

estrutura organizacional da empresa. 

Quanto à estrutura funcional, deve-se adquirir conhecimento quanto às etapas dos 

processos de suprimento, manufatura e distribuição nos quais as matérias-primas ou os 

produtos finais são submetidos. Para tal, é sugerido a montagem de um fluxograma dessas 

etapas, desde a produção de matérias-primas (caso elas sejam produzidas na própria 

empresa), até a produção de produtos finais e posterior envio para clientes. Esse trabalho 

pode ser completado pelo levantamento de informações a respeito de cada etapa do 
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processo, usando-se o diagrama modelo apresentado pela Figura 8, cujos elementos estão 

descritos a seguir: 

 

 

Processo de 
conversão

Insumos Produto / 
Serviço

Processo de 
conversão

Insumos

Produto / 
Serviço

Etapa 1 do processo Etapa 2 do processo

...
Insumos

Etapa 2 do processo

Insumos

Figura 9. Elementos das etapas do processo (adaptada de Moreira, 2002). 

 

• Por insumos, entende-se os recursos (matérias-primas) que são utilizados 

diretamente na produção ou os recursos necessários para movimentação na etapa 

em estudo (mão-de-obra, máquinas, capital, etc.). 

• O processo de conversão consiste na transformação dos insumos fornecidos pela 

etapa anterior em insumos para a próxima etapa do processo; ou seja, tem por 

função mudar o formato da matéria-prima ou mudar a composição e a forma dos 

recursos. Para que esse processo ocorra, é necessária a aplicação de conhecimento. 

• Produto ou serviço é a razão do processo de conversão, o resultado por esse 

produzido. Poderá ser utilizado na próxima etapa do processo produtivo como um 

insumo (matéria-prima). 

Para conhecimento do processo de manufatura da empresa, sugere-se a 

elaboração de um fluxograma das atividades executadas nesse processo, ou seja, 

descreve-se um fluxo desde as atividades de recebimento de matérias-primas até a 

entrega de produtos finais aos armazéns internos da logística. 
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3.2.2 - Conhecimento das estratégias da empresa 
 

O plano agregado de produção promove uma ligação, por meio de uma linguagem 

comum, entre o sistema de produção e as estratégias da empresa (Vollmann et al., 1997). 

Assim, é essencial o conhecimento dessas estratégias, a fim de permitir que o plano 

agregado de produção esteja alinhado com as mesmas e forneça subsídios de apoio às 

decisões estratégicas da empresa. 

Para tanto, são necessárias as seguintes informações: 

• Estratégias da empresa e seus desdobramentos; 

• Estratégias específicas da manufatura; 

• Identificação da contribuição (metas) da manufatura para alcance das estratégias. 

É importante observar que certas empresas não possuem estratégias 

formalizadas ou, até mesmo, não têm definidas as metas da empresa para um 

determinado período. Nesses casos, o acesso ou desenvolvimento dessas 

informações poderá ser feito diretamente com o responsável ou proprietário da 

empresa. 

 

3.2.3 - Identificação das variáveis relevantes 
 

Em situações que exigem decisões, o passo fundamental para compreensão 

da natureza do problema é a identificação de todos os fatores envolvidos, os quais 

fornecerão os elementos para análise e conclusão. No processo de construção de 

um modelo de otimização, esses fatores são chamados de variáveis do problema. 

Tais variáveis assumirão diversos valores durante o processo de desenvolvimento 

da solução (Andrade, 1989). 

Uma vez que são conhecidas as principais etapas dos processos 

relacionados à manufatura, pode-se identificar quais as variáveis de maior 
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impacto sobre sistema em estudo. As variáveis de um problema de decisão podem 

ser classificadas em duas categorias: variáveis de decisão e variáveis conhecidas 

Variáveis de decisão são variáveis cujo valor é desconhecido, as quais fornecerão 

informações que servirão de base para a tomada de decisões. Por exemplo, em um processo 

de planejamento da produção para uma agroindústria, como no estudo apresentado no 

Capítulo 4, pode-se ter as seguintes variáveis como sendo de decisão: (i) quantidade de 

carcaça de suíno a ser consumida no período; (ii) quantidade de carcaça de suíno a ser 

comprada por período; (iii) número de horas extras por período; (iv) nível da força de 

trabalho empregado por período; (v) nível de inventário do período; e (vi) quantidade 

demandada atendida por período. 

Variáveis conhecidas têm seus valores inseridos no sistema com o objetivo de 

fornecer subsídio ao cálculo das variáveis de decisão, ou de estabelecer restrições para o 

sistema. No caso do APP, variáveis conhecidas normalmente incluem: 

• Quantidade demandada por período; 

• Nível máximo de inventário; 

• Capacidade máxima de produção por período; 

• Disponibilidade de matéria-prima por período; 

• Número máximo permitido de horas extras por período. 

È importante ressaltar que, dependendo da estratégia a ser adotada pela empresa 

(pura ou mista), as variáveis que, no exemplo anterior, foram citadas como de decisão, 

podem ser tratadas como variáveis conhecidas. Por exemplo: caso a empresa não tenha 

condições de empregar um maior número de funcionários devido a problemas estruturais, a 

variável nível da força de trabalho deixa de ser uma variável de decisão e passa a ser uma 

variável conhecida, fornecendo uma restrição ao sistema. 

 

 

 71



3.3 - Escolha do método matemático a ser seguido 
 

Conforme apresentado anteriormente no Capítulo 2, existem vários métodos 

matemáticos disponíveis para solução de problemas de planejamento agregado da 

produção. Eles variam desde métodos manuais por tentativa e erro até métodos 

computacionais baseados em heurísticas de busca.  

Para o caso da elaboração de um plano agregado de produção para a 

agroindústria, sugere-se que o mesmo seja feito por meio de um método de fácil 

entendimento, desenvolvimento e interação. Como o plano servirá de meio de 

comunicação entre a manufatura e as estratégias da empresa, torna-se importante 

que o método a ser utilizado tenha afinidade com o processo de decisão gerencial. 

Considerando-se os fatores apresentados anteriormente, sugere-se, para elaboração 

do plano, a utilização do método de programação linear. Esse método, além de ser de fácil 

entendimento, provê informações de apoio ao processo de decisão gerencial e fornece uma 

solução ótima para o sistema, embora se limite ao uso de funções lineares para cálculo da 

solução ótima. 

 

3.4 - Formulação do modelo matemático 
 

Depois de escolhido o método a ser utilizado, parte-se para o 

desenvolvimento desse através da formulação do modelo matemático. Nesta fase, 

formula-se matematicamente o problema de acordo com o método escolhido, 

visando-se a representação do sistema por meio de equações e/ou inequações. 

È necessário atentar à quantidade de famílias de produtos a ser considerada pelo 

modelo. De acordo com Vollmann et al. (1997), é sugerido um número máximo de 15 

famílias para o APP, para se evitar excessos nos relatórios gerenciais apresentados à alta 

direção. Na próxima etapa é definida a composição de cada uma dessas famílias. 

A modelagem matemática pelo método de programação linear consiste no 

estabelecimento de uma função-objetivo e das restrições do sistema, porém 

primeiramente deve-se determinar as variáveis que atuam no sistema.  
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Vollmann et al. (1997) apontam que um dos motivos que inibem o 

desenvolvimento de aplicações práticas dos métodos de planejamento da produção está 

relacionado à dificuldade de fornecimento dos dados requeridos pelos modelos. Sendo 

assim, é sugerida uma descrição sucinta das informações necessárias ao desenvolvimento 

do modelo. 

3.4.1 - Composição da família de produtos 
 

Na elaboração do APP, os produtos finais devem ser agrupados em famílias 

de produtos. Por família de produtos entende-se um conjunto de produtos 

agrupados que compartilham os mesmos recursos de produção. A quantidade de 

famílias de produtos não deve exceder a uma quantidade considerada razoável 

conforme comentado anteriormente.  

Visando-se padronizar a constituição e apresentação das famílias de 

produtos, é sugerido um modelo conforme apresentado na Tabela 4.  

Família Produtos
Família de Produtos A

Produto 1
Produto 2
Produto 3

...
Família de Produtos N

Produto Z

Tabela 4. Modelo de composição de famílias de produtos 

 

 

3.4.2 - Determinação, classificação e quantificação das variáveis envolvidas no 
sistema 

 

Com o fim de padronizar o uso das variáveis para desenvolvimento do 

modelo matemático, torna-se necessário determinar cada uma das variáveis a 

serem utilizadas nesse processo, bem como, a partir da classificação das variáveis, 

deve-se quantificar as variáveis conhecidas do problema. 

Para a maioria das empresas, esta etapa pode tornar-se trabalhosa, em função das 

informações não estarem centralizadas ou em função da existência de mais de uma fábrica, 
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o que exigirá consolidação e ponderação para trato das informações a nível de empresa, 

conforme proposto neste trabalho. 

A fim de facilitar o acesso às informações necessárias ao desenvolvimento 

do modelo, sugere-se agrupar essas informações de acordo com a natureza das 

mesmas. Esses grupos são informações de (i) demanda; (ii) capacidade; (iii) força 

de trabalho; (iv) consumo de mão-de-obra; (v) suprimentos e (vi) custos.  

Informações de demanda: Neste grupo de informações podem ser 

determinadas e quantificadas as variáveis referentes à demanda. Dependendo da 

estrutura da empresa, essas informações, podem ser obtidas juntamente com área 

de vendas ou marketing. 

Define-se as seguintes variáveis neste grupo: 

Dit – Quantidade demanda da família de produtos i no período t; 

pit – Preço de venda da família de produtos i no período t. 

Na quantificação do volume previsto demandado da família de produtos 

para cada período, ao longo do horizonte planejado, pode-se defrontar com duas 

situações distintas no que se refere à maneira como a previsão da demanda foi 

elaborada. Uma primeira situação ocorre quando a previsão da demanda é 

originalmente elaborada a nível de família de produtos, nesse caso, deve haver 

compatibilidade na composição da família de produtos definida anteriormente 

com a composição da família de produtos considerada previamente na elaboração 

da previsão. 

Uma segunda situação ocorre quando a previsão da demanda é elaborada 

sobre produtos finais e não sobre famílias de produtos. Neste caso é preciso 

consolidar a demanda prevista de produtos finais em famílias de produtos, 

conforme estrutura definida na etapa anterior. 

Informações de capacidade: As variáveis de capacidade devem expressar a 

capacidade máxima dos recursos produtivos (equipamentos e estruturas) por período, ao 
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longo do horizonte planejado. Importante atentar que a limitação da capacidade não deve 

estar atrelada à disponibilidade de mão-de-obra ou de suprimentos, pois essas são tratadas 

em outro grupo. Estas informações devem ser apuradas a nível de fábrica e consolidadas 

podendo ser obtidas diretamente com a área responsável por cada um dos recursos em 

questão. 

Em empresas agroindustriais, pode-se citar como exemplo de recursos com 

limitação de capacidade, os armazéns de produtos finais ou matérias-primas, as 

câmaras de congelamento, as linhas de processamento de matérias-primas entre 

outros. Neste grupo define-se: 

Ajt - Capacidade máxima de utilização do recurso j no período t; 

A consolidação das informações de capacidade dos recursos pode ser auxiliada por 

uma tabela, conforme modelo apresentado pela Tabela 5. 

Período (t )
1 2 3 ... n

Capacidade do recurso j
Fábrica 100
Fábrica 200
Fábrica 300
Fábrica 400
...
Fábrica Z

Total Fábrica

Tabela 5. Modelo para coleta de dados de capacidades 

 

Informações acerca da força de trabalho: As informações do nível inicial da 

força de trabalho podem ser obtidas diretamente com o responsável pela manufatura em 

cada uma das fábricas. Aqui pode ser definida a seguinte variável: 

Wr0 -  horas-homem disponíveis no início do horizonte de planejamento, t = 0. 

Para registro e consolidação dos dados levantados, pode-se fazer uso de 

uma tabela, conforme pode ser visualizado pela Tabela 6. 

 

 

 75



Período (t )
0

Horas-homem disponíveis
Fábrica 100
Fábrica 200
Fábrica 300
Fábrica 400
...
Fábrica Z

Total Fábrica

Tabela 6. Horas-homem disponíveis no período t=0 

 

Informações de consumo de mão-de-obra: Quanto às informações de consumo de 

mão-de-obra da família de produtos, é preciso definir em bases brutas, qual a necessidade 

de mão-de-obra para processamento de cada uma das famílias de produtos. Neste grupo 

define-se: 

qi – horas-homem necessárias para processamento da família de produtos i. 

Pode-se definir o consumo de capacidade para processamento da família de 

produtos de uma maneira aproximada, pois no Planejamento dos Recursos (RP), o módulo 

de planejamento agregado da capacidade, não especifica nenhuma técnica apurada para 

cálculo da necessidade de recursos, podendo essa ser calculada em bases brutas. Essas 

informações também podem ser levantadas por fábrica para posterior consolidação para a 

empresa. A consolidação dessas informações pode ser auxiliada pela Tabela 7. 

Período (t )
1 2 3 ... n

Total Fam ília A Horas empregadas
Produção

Fam ília B Horas empregadas
Produção

...
Fam ília Z Horas empregadas

Produção
Fábrica 100 Fam ília A Horas empregadas

Produção
Fam ília B Horas empregadas

Produção
...
Fam ília Z Horas empregadas

Produção
...
Fábrica Z

Fábrica Família

Tabela 7. Consolidação de horas consumidas e volume de produção. 
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A equação para o cálculo do tempo médio de processamento da família de produtos 

pode ser definida por: 

∑

∑

=

== n

t
it

n

t
it

i

P

W
q

1

1 ,       (39) 

onde: 

qi – tempo médio de produção da família de produtos i (horas-homem/kg)  

Wit – total de horas-homem utilizadas na produção da família de produtos i no 

período t (horas-homem); 

Pit – produção da família de produtos i no período t na empresa (kg); 

t – período utilizado para o cálculo (t=1, 2, 3 ...,n). 

Na equação (39), qi representa o tempo médio de produção da família de produtos i, 

considerando-se desde a primeira operação sobre a matéria-prima, até a última sobre o 

produto acabado.  

Informações de suprimentos: Informações deste grupo podem ser obtidas 

juntamente com a área de suprimentos ou compras, devendo também ser consolidadas para 

uso no APP. As variáveis de suprimento, no caso de uma empresa agroindustrial, 

normalmente são: disponibilidade de matérias-primas oriundas de produção própria, 

disponibilidade para compra de matérias-primas e disponibilidade para compra de 

matérias-primas semi-elaboradas. Dessa forma define-se a seguinte variável: 

Bkt - Disponibilidade da matéria-prima k no período t.  

A consolidação das informações de suprimentos também pode ser auxiliada por 

uma tabela, conforme proposto na Tabela 8. 
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Período (t )
Fábrica Matéria prima 1 2 3 ... n
Total Empresa

Matéria prima A
Matéria prima B
...
Matéria prima Z

Fábrica 100
Matéria prima A
Matéria prima B
...
Matéria prima Z

Fábrica Z ...
Tabela 8. Disponibilidades de matérias-primas 

 

Informações de custos: Este grupo de informações deve ser obtido juntamente 

com a área de controladoria, onde os diversos custos envolvidos no processo produtivo são 

provisionados e monitorados. Normalmente as variáveis de custos consideradas são: custo 

de produção da família de produtos, custos de mão-de-obra e custo de armazenamento. 

As variáveis neste grupo definidas são: 

cit - Custo de produção da família de produtos i no período t; 

crt - Custo da hora-homem em período regular no período t; 

cot - Custo da hora-homem empregada em regime de hora extra no período t; 

cht - Custo da hora-homem contratada no período t; 

cft- Custo da hora-homem demitida no período t; 

cst- Custos de armazenagem no período t. 

As informações de custos devem ser ponderadas para a empresa e caso não 

estejam disponíveis devem ser elaboradas criteriosamente. A fim de facilitar o 

trato das informações, sugere-se relacionar os custos em formato de tabela 

conforme sugerido na Tabela 9. 
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Período (t )
1 2 3 ... n

Custo 1
Custo 2
...
Custo Z

Custos

Tabela 9. Custos do processo de produção 

 

Além das variáveis discutidas anteriormente, é necessária a definição do estoque 

inicial Ii0 da família de produtos i previsto para o início do horizonte planejado. Caso o 

início do horizonte planejado esteja próximo, essa informação é relativamente fácil de ser 

obtida. Caso contrário, será necessária uma maior integração entre as áreas de marketing, 

suprimentos e produção, a fim de projetar a posição inicial do estoque. 

 

3.4.3 - Formulação da função-objetivo 
 

A função-objetivo reflete o critério de otimização das variáveis de decisão 

devendo ser escrita na forma matemática (Johnson & Montgomery, 1974). Como 

função-objetivo pode-se citar: a maximização do lucro, minimização do custo, 

maximização do nível de serviço ao cliente, minimização de mudanças nas taxas 

de produção entre outras. 

A título de exemplificação, define-se como função-objetivo a minimização do custo 

de produção (citPit), de força de trabalho empregada em regime regular (crtRt,) e em hora 

extra (cotOt,), cuja notação matemática segue: 

Função-objetivo:  tt
t

tt

n

i
itit OcrRcrPcZMin ++= ∑∑

=

12

1

Nesse exemplo, computa-se o custo mínimo pela soma de três componentes de 

custos. O primeiro é calculado pela multiplicação do custo de produção unitário cit pela 

quantidade produzida Pit, onde i corresponde à família de produtos a ser produzida e t ao 

período de tempo. O segundo componente considerado é dado pela multiplicação do custo 

da hora-homem aplicada em regime regular crt pelo total de horas regulares Rt empregadas, 

O terceiro elemento corresponde ao total de horas extras Ot empregadas a um custo crt.  
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Faz-se esse cálculo para todos os períodos t=1,2....12 planejados e para todas as famílias de 

produtos i=1,2...n utilizadas. A função-objetivo está limitada às restrições do sistema. 

 

3.4.4 - Definição das restrições do sistema 
 

Restrições são equações ou inequações que ligam as variáveis de decisão 

com as constantes (Moreira, 2002), onde constantes são as variáveis de valor 

conhecido. Esse relacionamento entre as variáveis deve ser formulado 

matematicamente (Andrade, 1989). Como exemplo de restrição, pode-se citar a 

quantidade máxima de horas extras utilizadas, onde a mesma será uma proporção 

do total de horas-homem disponíveis em regime regular de horas, no período em 

questão. Também pode-se citar como exemplo a relação, entre as variáveis de 

estoque final, estoque inicial, entradas e saídas. A notação matemática desses 

exemplos pode ser verificada abaixo: 

tt RO α≤        (40) 

titititi DXII −+= −1       (41) 

Como pode-se observar acima, na inequação (40), o total de horas extras Ot 

disponível no período t não pode ser superior à uma proporção α  do total de horas 

regulares Rt  empregadas no mesmo período. Enquanto na equação (41), o inventário final 

Iit, é igual à soma do inventário final do período anterior Iit-1, com a produção Pit subtraída 

da demanda atendida Dit, para o mesmo período t, onde i corresponde à família de 

produtos. 

 

3.5 - Aplicação e ajuste do modelo matemático 
 

Nesta fase, de posse do modelo matemático desenvolvido anteriormente, roda-se o 

modelo em um software de pesquisa operacional, avalia-se o grau de representação do 

sistema em estudo pelo modelo e, se necessário, faz-se os ajustes. 
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Dependendo do software a ser utilizado, a interatividade com o usuário será maior 

ou menor. Para solução de problemas modelados pelo método de programação linear, 

sugere-se o uso do software What´s Best, oferecido pela Lindo Systems, pois o mesmo 

interage com planilhas eletrônicas oferecendo facilidade de manipulação e interatividade. 

Caso haja necessidade de ajustes no modelo, dependendo da dificuldade de 

representação do sistema pelo modelo, ou da falta de soluções viáveis, pode ser 

necessário o retorno às etapas anteriores como a de formulação do modelo 

matemático, ou até mesmo a de busca de conhecimentos a respeito do sistema. 

 

3.6 - Seleção de uma solução 
 

Uma vez que, os ajustes ao modelo foram efetuados e o modelo tendo 

capacidade de representação do sistema, seleciona-se uma solução viável com base 

no critério da função-objetivo.  

Importante atentar que, na maioria dos casos as decisões são tomadas em ambientes 

de risco e incerteza e que o modelo proposto é determinístico. Sendo assim, pode-se fazer 

uma análise de sensibilidade pós-otimização para estimativa do risco pertinente. 

 

3.7 - Apresentação dos resultados 
 

Depois de avaliada e selecionada uma solução (plano de produção) viável, 

faz-se a divulgação do resultado do problema em estudo aos responsáveis pelas 

áreas envolvidas com o APP. 

Num problema de APP, devem ser envolvidos os responsáveis a nível coorporativo, 

por áreas tais como manufatura, logística, marketing, finanças, desenvolvimento de 

produtos e áreas de apoio à manufatura. Através de uma reunião, deve-se expor o 

dimensionamento da produção, inventários, utilização da força de trabalho e atendimento 

da demanda por período, ao longo do horizonte planejado, conforme especificado 

anteriormente. 
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Na apresentação dos resultados poderão ocorrer questionamentos a respeito do 

método, modelo ou ferramenta utilizados na solução do problema. Segundo Vollmann et 

al. (1997), além das dificuldades para obtenção dos dados, a falta de entendimento dos 

modelos quantitativos por parte dos gerentes, também inibe o desenvolvimento de 

aplicações com uso das técnicas de modelagem. Dessa forma, os modelos apresentados 

devem ser transparentes a fim de obter aceitação por parte dos envolvidos.  

 

3.8 - Implementação e avaliação de recomendações 
 

Caso sejam levantadas questões a serem consideradas pelo plano 

apresentado, essas devem ser avaliadas e, se necessário, implementadas. Uma vez 

aprovado o plano agregado de produção, cabe a mobilização das diversas áreas 

envolvidas para cumprimento desse plano. 

À área marketing/vendas cabe o dimensionamento da demanda agregada a ser 

atendida ao longo do horizonte planejado, com o qual terá a responsabilidade pelo 

cumprimento. Em seguida deve-se fazer a desagregação da demanda agregada em produtos 

finais para a inserção do volume demandado no Planejamento Mestre da Produção (MPS). 

À manufatura, de posse do dimensionamento da produção, força de trabalho e 

estoques, cabe fazer a desagregação do volume de produção das famílias de produtos em 

produtos finais e a inserção desses volumes no MPS. Cabe à manufatura a responsabilidade 

pelo atendimento dos volumes de produção compromissados, bem como orientar a 

obtenção de matéria-prima e outros insumos para atendimento dos planos. 

À logística, pelo dimensionamento do nível de estoque, cabe providenciar espaço 

em armazéns para acomodação do produto acabado, até que o mesmo seja destinado aos 

clientes. 

 À área de finanças cabe fazer as projeções do fluxo de caixa pela contabilização 

das entradas, pelo futuro faturamento com atendimento da demanda prevista, e das saídas 

oriundas da aquisição de matérias-primas e outros recursos de produção necessários à 

concretização dos volumes de produção previstos. 
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3.9 - Desagregação do plano agregado 
 

Depois de aprovado e implementado o plano agregado de produção, torna-

se necessária a desagregação desse plano em produtos finais, pois todos os 

módulos subseqüentes do MPC necessitam de informações com grau menor de 

agregação. A desagregação deve ser feita por uma metodologia que permita que 

os próximos passos do planejamento sejam feitos adequadamente (Gramigna, 

2002). 

Cada um dos períodos mensais planejados no APP deve ser desagregado 

em uma base semanal. Para tal, pode-se seguir a metodologia de desagregação 

apresentada no Capítulo 2. 

Os volumes de produção desagregados, juntamente com os volumes da 

demanda desagregada, são pré-requisitos para a execução do Planejamento Mestre 

da Produção (Vollmann et al., 1997). 
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4 - ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação da 

metodologia proposta no Capítulo 3 em um estudo de caso. 

A empresa em foco (aqui designada empresa Alfa) atua no ramo da  agroindústria a 

mais de 50 anos, atua desde a produção agropecuária (de frangos, perus e suínos) até a 

produção de produtos a base de carnes, massas e sobremesas. O rol de produtos da empresa 

é classificado em dois grandes grupos: (i) Produtos In Natura e (ii) Produtos 

Industrializados. 

Por Produtos In Natura entendem-se os produtos apresentados na forma 

natural, ou seja, os produtos obtidos a partir de cortes sobre a carcaça do animal 

abatido, sendo posteriormente resfriado ou congelado. Os principais produtos 

classificados nesse grupo são: carcaça suína congelada, cortes de suínos, frango 

inteiro congelado, cortes de frangos, peru inteiro congelado e cortes de perus. 

Produtos industrializados são produtos obtidos a partir da defumação, mistura, 

cozimento, adição de condimentos ou outro processo de industrialização. A empresa 

oferece amplas linhas de produtos neste grupo, tais como salames, presuntos, mortadelas, 

salsichas e lingüiças. A empresa também atua na industrialização de sobremesas, pizzas e 

massas, produtos esses desvinculados da agroindústria. 

A empresa conta com dez plantas produtoras (em quatro delas tem-se fábricas que 

operam no segmento de produtos suínos) situadas em sete estados brasileiros, as quais 

atendem tanto o mercado interno quanto o mercado externo. No mercado externo, os 

principais países compradores são a Rússia, Arábia Saudita, Japão e China. No mercado 

interno, os principais compradores são os distribuidores e as grandes redes de 

supermercados. 

Nos últimos anos a empresa vem crescendo e atuando com maior intensidade no 

mercado externo, onde é favorecida pela variação cambial, por um sistema de logística 

internacional eficiente e pela boa aceitação dos produtos pelos clientes desse mercado. 
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4.1 - Definição do problema 
 

Na empresa objeto deste estudo, no segmento de produtos suínos (um conjunto de 

linhas de produtos in natura que usam a carne de suíno como principal matéria-prima), o 

problema estudado consistiu em definir, em bases mensais, o nível global de utilização dos 

recursos de produção, força de trabalho e inventários, para um horizonte de planejamento 

de um ano.  O objetivo do trabalho é minimizar os custos de manufatura e ao mesmo 

tempo satisfazer os requisitos da demanda prevista. 

 

4.2 - Conhecimento do sistema 
 

Para conhecimento do sistema, foi atuado em três etapas: na primeira buscou-se 

conhecer qual a estrutura organizacional e funcional da empresa; na segunda, foi focado o 

conhecimento das estratégias da empresa para o próximo ano e, por último, foram 

identificadas as variáveis envolvidas no sistema. 

 

4.2.1 - Conhecimento da estrutura organizacional e funcional da empresa 
 

Primeiramente, foi obtido junto ao Departamento de Recursos Humanos um 

organograma das principais funções da empresa envolvidas direta ou indiretamente com a 

manufatura de suínos e, conseqüentemente, com o APP. O organograma obtido pode ser 

visualizado na Figura 10. 
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Figura 10. Organograma das principais funções da empresa envolvidas direta ou indiretamente com o APP 
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Também foram relacionadas as responsabilidades relevantes das principais funções 

envolvidas com a manufatura de suínos, conforme listadas abaixo: 

• Diretoria de Produção Agropecuária de Suínos: responsável por fornecer suínos 

vivos para o abatedouro. Essa matéria-prima pode ser proveniente de produção 

própria no regime de parceria ou integração, ou comprada de terceiros; 

• Diretoria de Produção de Suínos: uma vez providenciados os animais vivos ou a 

carcaça suína, a manufatura de suínos deve ser capaz de converter essa matéria-

prima em produtos finais, conforme previamente definido nos planos de produção;  

• Gerência de Logística de Armazenagem e Movimentação: depois que os 

produtos estão elaborados (congelados ou resfriados), a Logística de Armazenagem 

e Movimentação deve ter condições de transportar o produto até o destino ou, caso 

o mercado não absorva de imediato os volumes produzidos, deve providenciar o 

armazenamento em armazéns da empresa ou de terceiros. Para produtos tipo 

exportação, o destino a ser dado é o porto, onde a responsabilidade pelas operações 

com o produto são da Logística Internacional. Para produtos destinados ao mercado 

interno, os destinos mais freqüentes são os centros de distribuição e os 

distribuidores da empresa. Para as matérias-primas para industrialização, o 

transporte dá-se internamente (dentro do pátio) ou para outras fábricas; 

• Gerência de Logística Internacional: responsável pelo transporte marítimo dos 

produtos destinados ao mercado externo, atua desde a movimentação do produto no 

porto de origem até a entrega no porto de destino; 

• Diretoria de Vendas: responsável por criar demanda para a carteira de produtos da 

empresa, devendo atuar tanto no mercado interno como no mercado externo.  

 Para representação da estrutura funcional da empresa, descreveu-se o processo de 

produção e distribuição na forma de um fluxograma, apresentado na Figura 11. Também 

foram descritas as principais etapas desses processos, sendo que, para cada etapa, 

relacionaram-se os principais insumos, o processo de transformação e os produtos ou 

serviços gerados, conforme pode ser visualizado na Figura 12. 
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Figura 11. Fluxograma funcional do segmento produção de suínos 
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Etapas do 
processo Insumos Processo de conversão Produtos / 

Serviços
Granjas matrizes  - rações

 - reprodutores
 - instalações
 - tecnologia
 - mão-de-obra
 - leitões desmamados
 - rações
 - instalações
 - mão-de-obra

Engorda  - leitões para terminação
 - rações
 - instalações
 - mão-de-obra

Abate  - suínos para abate
 - instalações
 - mão-de-obra
 - câmaras de resfriamento

Corte  - carcaça suína resfriada
 - instalações
 - mão-de-obra
 - câmaras de congelamento
 - habilidades manuais

Armazenamento  - produtos finais
 - câmaras de armazenagem
 - energia elétrica
 - equipamentos

Transporte  - produtos finais
 - veículos
 - documentos
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Figura 12. Descrição das principais etapas do processo de produção e distribuição 

 

Para conhecimento do processo de manufatura de suínos (de responsabilidade da 

Diretoria de Produção de Suínos), foi elaborado um fluxograma com as atividades 

pertencentes às etapas de abate e corte, o qual pode ser visualizado na Figura  13. 
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Sangrar
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Depilar

Retirar  órgãos internos, 
pés, rabo, cabeça

Dividir carcaça ao meio 
(horizontalmente)

Lavar carcaça

Inspecionar carcaça
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Resfriar carcaça

Congelados

Embalar carcaça

Etapas do processo Atividades

Figura 13. Atividades da manufatura de suínos 
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4.2.2 - Conhecimento das estratégias da empresa 
 

Identificaram-se, junto à alta direção, as estratégias globais da empresa e as 

estratégias e metas específicas para a manufatura de suínos. A seguir, são apresentadas as 

estratégias e metas que possuem alguma relação com o objeto deste estudo de caso. 

Demais estratégias e metas não são relatadas neste trabalho. 

Estratégias da empresa: 

• Obter geração de valor de R$ 500 milhões até 2005; 

• Elevar em 10% os volumes de vendas em novos mercados até 2005. 

Estratégia da Diretoria de Produção de Suínos (manufatura de suínos): 

• Obter na Diretoria de Produção de Suínos, geração de valor de R$ 100 milhões até 

2005;  

• Elevar em 6% os volumes de produção destinados a novos mercados até 2005. 

Metas da Diretoria de Produção de Suínos: 

• Obter desvio máximo no plano de produção (acordado entre agropecuária, 

manufatura e vendas) de 5% em 2003;  

• Reduzir os estoques ao longo da cadeia do suíno (agropecuária, manufatura e 

logística) em R$ 8 milhões em 2003; 

• Reduzir o custo unitário de processamento dos produtos suínos em 7% ao longo de 

2003; 

• Elevar o rendimento dos cortes suínos em 0,5% ao longo de 2003. 

Por geração de valor entende-se a razão entre lucro líquido obtido pela empresa e a 

correção do capital empregado a juros de mercado. 
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4.2.3 - Identificação das variáveis relevantes 
 

Após conhecer o fluxo de operações da empresa, pôde-se identificar as seguintes 

variáveis (fatores) relevantes para o sistema em estudo. 

Variáveis de decisão: 

• Quantidade de suínos de produção própria a serem abatidos; 

• Quantidade de suínos de terceiros a serem abatidos; 

• Quantidade de carcaça suína a ser comprada; 

• Quantidade de horas normais a serem trabalhadas; 

• Quantidade de horas extras a serem trabalhadas; 

• Contratações de horas de trabalho no período; 

• Demissões de horas de trabalho no período; 

• Nível de estoque de produtos acabados no período. 

• Nível de estoque de animais vivos de produção própria. 

Variáveis conhecidas: 

• Demanda da família de produtos no período; 

• Capacidade de armazenagem; 

• Capacidade da etapa de abate; 

• Capacidade da etapa de corte; 

• Capacidade máxima de alojamento (estoque) de animais vivos de produção própria; 

• Disponibilidade de matérias-primas; 

 92



• Disponibilidade de mão-de-obra; 

• Custos dos recursos envolvidos. 

 

4.3 - Escolha do método matemático a ser seguido 
 

Conforme sugerido na metodologia, o método matemático a ser aplicado é o de 

programação linear. Optou-se por esse método, pois o mesmo é altamente recomendado 

pela literatura, já que apresenta afinidade com o processo de decisão gerencial e ser de fácil 

entendimento, desenvolvimento e interação. Ou seja, o método parece ser o que melhor se 

adequa aos recursos e necessidades da empresa.  

Embora o método de programação por objetivos também possa ser utilizado para o 

problema em questão, não optou-se pelo mesmo por necessitar de informações mais 

elaboradas e não disponíveis na empresa (e que demandam tempo considerável para 

apuração). Para o problema em questão, a modelagem pelo método de programação por 

objetivos é mais complexa do que método de programação linear e apresenta as mesmas 

limitações. 

 

4.4 - Formulação do modelo matemático 
 

As etapas seguidas para formulação do modelo matemático estão apresentadas a 

seguir: 

 

4.4.1 - Composição da família de produtos 
 

Para desenvolvimento do modelo matemático, adotou-se o uso de uma 

única família de produtos, a qual foi denominada “carcaça de suíno”. Os itens que 

compõem essa família de produtos podem ser visualizados através da Tabela 10. 
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Família Itens componentes
Carcaça de suíno

Pernil
Paleta
Copa
Costado
Barriga

 
Tabela 10. Composição da família de produtos “carcaça de suíno” 

 

4.4.2 - Determinação, classificação e quantificação das variáveis envolvidas no 
sistema 

 

Para melhor acesso às informações necessárias ao desenvolvimento do 

modelo, tais informações foram classificadas em seis grupos, conforme sua 

natureza. A seguir, são detalhadas as informações obtidas em cada um desses 

grupos. 

Informações de demanda: a empresa tem disponível, através da Diretoria de 

Vendas, a demanda mensal da família de produtos “carcaça de suíno” prevista para o 

próximo ano. Dessa forma, não foi necessário agregar a demanda, pois a informação já se 

encontrava agregada. Os dados obtidos estão apresentados na Tabela 11 e trazem os 

valores da variável Dt (demanda prevista para a família  de produtos “carcaça de suíno” no 

período t). 

Período (t )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Carcaça de suíno
Total (ton) 23500 23000 22500 21900 21400 21700 21500 20600 21000 22000 23000 24000

Família

Tabela 11. Demanda prevista da família de produtos “carcaça de suíno” 

Comparando-se a demanda prevista do ano anterior com a realizada desse mesmo 

ano, verificou-se um desvio médio de 5% na demanda. Tal desvio não é considerado pelo 

modelo (a demanda é tratada como determinística), pois as variações não são significativas 

para o processo de planejamento de longo.  
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Informações de capacidade: as informações de capacidade foram inicialmente 

levantadas em nível de fábrica e depois consolidadas para a empresa. As informações 

consolidadas de capacidade podem ser visualizadas na Tabela 12. 

Período (t )
Total (ton) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidade de:
abate 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500

corte 28600 28600 28600 28600 28600 28600 28600 28600 28600 28600 28600 28600

estoque acabado 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

suíno terminado 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

 

Tabela 12. Capacidades totais 

Sendo assim, definiram-se as seguintes variáveis associadas à capacidade: 

A1t - capacidade máxima da etapa de abate no período t; 

A2t - capacidade máxima da etapa de corte no período t; 

A3t - capacidade máxima de armazenagem no período t; 

A4t - capacidade de estocagem da matéria-prima suíno de produção própria 

represado (terminado e não abatido) no campo. 

 As capacidades de abate e de corte referem-se à capacidade máxima 

estrutural das linhas de produção, ou seja, são independentes da quantidade de 

mão-de-obra empregada. 

Informações acerca da força de trabalho: as informações sobre a força de 

trabalho foram obtidas diretamente com as Gerências de Produção de Suínos de 

cada fábrica. A quantidade de horas prevista para o início do período planejado 

pode ser observada na Tabela 13 e corresponde ao valor da variável R0 (hora-

homem disponível em regime regular de horas no início do horizonte de 

planejamento). 
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Período (t )
0

Hora-homem em regime regular 600000
 

 

Tabela 13. Força de trabalho em regime regular no período t=0 

 

Informações de consumo de mão-de-obra: para cálculo do tempo total de 

processamento para a família de produtos, foi necessário consolidar as informações 

históricas de tempos e produções de períodos anteriores. As informações consolidadas 

podem ser observadas pela Tabela 14. 

Período (t )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

consumo hora-homem 525 455 478 515 515 540 565 595 535 565 515 530
produção "carcaça de suíno" 20,6 17,7 18,7 20,4 20,5 21,6 22,5 23,6 21,0 22,3 20,3 20,8 

hora-homem - 1000 horas
produção - 1000 ton  

Tabela 14. Informações para cálculo do tempo médio de processamento 

 

Para cálculo do tempo de processamento médio da família de produtos, procedeu-se 

da seguinte forma: 

∑

∑

=

== n

t
t

n

t
t

P

W
q

1

1  33,25
250
6333

⇒⇒ hora-homem/ton   (42) 

onde q é o tempo médio de processamento da família de produtos, Wt é a mão-de-obra 

aplicada na manufatura de suínos no período t e Pt é a produção total da família de 

produtos no período t.  

Como foram três as matérias-primas consideradas, foi necessário calcular o 

tempo de produção com uso de cada matéria-prima. Os resultados obtidos foram: 
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q1 - tempo de processamento da família de produtos “carcaça de suíno” 

quando produzida com suíno integração ou parceria = 25,33 hora-homem/ton. 

q2 - tempo de processamento da família de produtos “carcaça de suíno” 

quando produzida com suíno comprado de terceiros = 25,33 hora-homem/ton. 

Quando comprada a carcaça de suíno para processamento, essa passa a ser 

manipulada no início da etapa de corte. Dessa forma, através de levantamento 

observou-se que o seu tempo de processamento fica reduzido em 10 hora-

homem/ton, o equivalente ao processo de abate. Assim, definiu-se: 

q3 - tempo de processamento da família de produtos “carcaça de suíno” 

quando produzida a partir de carcaça suína comprada = 15,33 hora-homem/ton. 

Informações de suprimentos: as informações das disponibilidades de suínos de 

produção própria e de terceiros foram obtidas diretamente com o setor de Fomento 

Agropecuário de cada unidade produtora. Já os volumes disponíveis de carcaça suína para 

compra foram projetados pelo Departamento de Compra e Venda de Matérias-primas. Os 

resultados consolidados podem ser visualizados através da Tabela 15. 

 
Período (t )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Produção de "carcaça de suíno" usando-se:
suíno próprio 20163 20306 20807 20878 21379 21236 21164 20878 20807 20735 20735 20735

suíno terceiros 1931 2002 2503 2145 1931 1859 1716 1216 1044 686 543 529

carcaça comprada 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Tabela 15. Disponibilidade de matérias-primas para produção da família de produtos 

 

Foi possível definir, assim, as seguintes variáveis: 

B1t - disponibilidade para produção da família de produtos, com uso de suínos de 

produção própria terminados (disponibilizados) no período t; 

B2t - disponibilidade para produção da família de produtos no período t, com uso de 

suínos comprados de terceiros; 
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B3t - disponibilidade para produção da família de produtos no período t, com uso de 

carcaça suína comprada de terceiros. 

Informações de custos: este grupo de informações foi obtido juntamente com a 

área de controladoria. As variáveis definidas neste grupo são: 

c1t - custo de produção da família de produtos no período t, quando produzida com 

suíno próprio (excluindo custos de mão-de-obra); 

c2t - custo de produção da família de produtos no período t, quando produzida com 

suíno comprado de terceiros; 

c3t - custo de produção da família de produtos no período t, quando produzida com 

carcaça suína comprada; 

crt - custo da hora-homem em período regular; 

cot - custo da hora-homem empregada em regime de hora extra; 

cht - custo da hora-homem contratada; 

clt - custo da hora-homem demitida; 

cst - custos de armazenar e movimentar por 1 período; 

cvt - custos de estocar a família de produtos sob a forma de animal vivo por  

1 período (custo de estoque dos suínos de produção própria não abatidos no 

período de disponibilidade). 

Os custos correspondentes às variáveis acima definidas em cada período 

podem ser visualizados na Tabela 16. 
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Custos com: Período (t )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Matérias primas
suíno próprio 1914 1914 1914 1914 1848 1848 1848 1848 1914 1914 1980 1980
suíno de terceiros 1927 1921 1921 1921 1888 1901 1921 2046 2112 2178 2310 2376
carcaça comprada 1986 1964 1950 1950 1902 1930 1964 2093 2176 2261 2415 2484

Força de trabalho
período regular 4,0   4,0   4,0   4,0   4,3   4,3   4,3   4,3   4,7   4,7   4,7   4,7   
contratação 2,0   2,0   2,0   2,0   2,1   2,1   2,1   2,1   2,3   2,3   2,3   2,3   
demissão 3,0   3,0   3,0   3,0   3,3   3,3   3,3   3,3   3,6   3,6   3,6   3,6   
hora extra 6,0   6,0   6,0   6,0   6,5   6,5   6,5   6,5   7,1   7,1   7,1   7,1   

Armazenagem
produto acabado 55,7 55,7 55,7 55,7 54,7 54,7 54,7 54,7 55,7 55,7 56,7 56,7
suíno teminado 21,8 21,8 21,8 21,8 21,0 21,0 21,0 21,0 21,8 21,8 22,5 22,5

Tabela 16. Custos previstos para o horizonte planejado 

 

Além das informações acima relatadas, também foi apurado junto às áreas 

de vendas e manufatura, o estoque inicial I0 previsto para o início do horizonte 

planejado. O volume em estoque da família de produtos para o início do horizonte 

planejado é de 10000 toneladas. 

O Quadro 5 traz o resumo das variáveis definidas para o problema de planejamento 

agregado da produção. 

Pit
 

Volume a ser produzido da família de produtos com uso da matéria-prima i no 
período t (ton) 

It Estoque da família de produtos no final do período t (ton) 
Blt Estoque da família de produtos sob a forma de animal vivo no período t (ton) - 

total que pode ser produzido da família de produtos usando-se suíno de produção 
própria represado no campo 

Wt Nível de força de trabalho no período t (hora-homem) 
Rt Horas em regime regular no período t (hora-homem) 
Ot Horas extras no período t (hora-homem) 
Ht Horas contratadas no período t (hora-homem) 
Lt Horas demitidas no período t (hora-homem) 
Dt Demanda prevista da família de produtos para o período t (ton) 
R0 Nível de força de trabalho no inicio do horizonte planejado (hora-homem) 
I0 Inventário no início do horizonte planejado (ton) 
It

- Inventário mínimo para a família de produtos no período t (ton) 
Ajt Capacidade máxima para uso do recurso j no período t (ton) 
qi Tempo de produção da família de produtos com uso da matéria-prima i (hora-

homem/ton) 
Bit Disponibilidade para produção da família de produtos no período t, com uso da 

matéria-prima i (ton) 
cit Custo de produção da família de produtos no período t quando usada matéria-
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prima i (R$/ton) 
crt Custo da hora-homem em regime regular no período t (R$) 
cot Custo da hora-homem em regime de hora extra no período t (R$) 
cht Custo da hora-homem contratada no período t (R$) 
clt Custo da hora-homem demitida no período t (R$) 
cst Custos de armazenagem em um período, de t-1 a t  (R$/ton) 
cvt Custos de estoque sob forma de animal vivo de um período, de t-1 a t  (R$/ton) 
α  Proporção máxima de horas extras sobre as horas regulares (0,136) 
t  Horizonte de planejamento t = 1, 2,..., 12 
i  Fonte de matéria-prima i = 1, 2, 3 
j  Recurso disponível j = 1, 2, 3 

Quadro 5. Variáveis identificadas para o problema de APP em estudo 

 
 

4.4.3 - Formulação da função-objetivo 
 

Considerando-se o problema definido anteriormente, as estratégias da 

empresa e da manufatura de suínos, definiu-se como função-objetivo a 

minimização dos custos envolvidos com consumo de matérias-primas, estoques 

(sob a forma de produto acabado ou animal vivo) e pessoal. Não definiu-se para 

função-objetivo a maximização do lucro devido a dificuldade de mensuração do 

lucro proporcionado pela utilização da matéria-prima suína nos diversos produtos 

industrializados, os quais são compostos pela mistura de diversos tipos de carnes.  

Matematicamente, a função-objetivo pode ser expressa da seguinte forma: 

Função-objetivo: 

∑∑
= =

++++++=
12

1

3

1

)(
t i

ttttttttttttitit OcoLclHchRcrBlcvIcsPcZMin  

Definiu-se para a função-objetivo a minimização de custos, por considerar 

que, pela redução dos custos de produção, estoques e pessoal, a manufatura 

contribui com as estratégias da empresa (aumentando a geração de valor). 
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4.4.4 - Definição das restrições do sistema 
 

Depois de efetuado o estudo do sistema e definidas as variáveis envolvidas, 

definiram-se as seguintes restrições : 

• Capacidade:  

t
i

it AP 1

2

1

≤∑
=

       (43) 

t
i

it AP 2

3

1

≤∑
=

       (44) 

tt AI 3≤        (45) 

tt ABl 4≤        (46) 

A restrição (43) garante que a produção total elaborada com uso de animais de 

produção própria (P1t) e animais de terceiros (P2t), não seja superior à capacidade da etapa 

de abate; a restrição (44) garante que a produção total não exceda a capacidade da etapa de 

corte; a restrição (45) limita o estoque final à capacidade de armazenagem; a restrição (46) 

assegura que o total de matéria-prima, suíno de produção própria represado no campo no 

período t, não exceda à capacidade de estoque de suínos terminados (ambas as variáveis 

são expressas em termos de total da família de produtos). 

• Matérias-primas para produção: 

tttt PBBlBl 111 −+= −       (47) 

ttt BBlP 111 +≤ −       (48) 

itit BP ≤  para i = 2 e 3     (49) 

A restrição (47) faz um balanço da matéria-prima suíno de produção própria. Os 

suínos represados no campo no final do período t-1, adicionados aos suínos terminados no 

período t, subtraídos da produção da família de produtos com uso desses suínos, resulta no 

total de suíno de produção própria represados no campo no final do período t (essas 

variáveis são expressas em termos de total da família de produtos). A restrição (48) 

assegura que a produção, com uso da matéria-prima suíno de produção própria, não seja 

superior ao total de suíno de produção própria represado no campo no final do período t-1, 

adicionado ao suíno de produção própria terminado no período t; a restrição (49) assegura 
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que a produção com uso das matérias-primas i=2 e 3 não seja superior à disponibilidade 

dessas matérias-primas. 

• Necessidade de força de trabalho: 

tiit WqP ≤        (50) 

A restrição (50) garante que o consumo de força de trabalho não exceda o total da 

força de trabalho disponível. 

• Volume total de produção: 

∑
=

=
3

1i
itt PP        (51) 

A restrição (51) calcula o total de produção da família de produtos pela soma da 

produção elaborada com uso de cada uma das matérias-primas. 

• Estoques: 

14
1

+
− = tt DI        (52) 

−≥ tt II        (53) 

tttt DPII −+= −1       (54) 

A restrição (52) aponta como nível de estoque mínimo da família de produtos para 

o período t, ¼ da demanda do período t+1(necessário devido às dificuldades da empresa 

em flexionar a produção); a restrição (53) assegura a manutenção do estoque mínimo; a 

restrição (54) expressa o estoque final da família de produtos para o período t (este é 

calculado pela soma do estoque anterior à produção atual, deduzindo-se a demanda do 

período corrente). 

tttt LHRR −+= −1       (55)  

ttt ORW +=        (56) 

tt RO α≤        (57) 

Restrições de não-negatividade:  0,,,,, ≥tttttit OlRBlIP
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A restrição (55) expressa o total de horas regulares disponíveis no período t (a 

variável é calculada considerando-se as horas regulares do período t-1, as contratações e 

demissões no período t); a restrição (56) expressa o total de horas disponíveis, resultado da 

adição das horas normais e horas extras; a restrição (57) assegura que o total de horas 

extras não exceda a uma parcela α  (0,136, no caso desta aplicação) do total de horas 

regulares. O último grupo de restrições garante a não-negatividade das variáveis. 

 

4.5 - Aplicação e ajuste do modelo matemático 
 

Inicialmente, implementou-se o modelo em planilha eletrônica (Microsoft Excel), 

onde foram inseridas as restrições de acordo com as equações e inequações apresentadas 

na seção anterior. Em seguida, otimizou-se o modelo com uso do software What´s Best. Os 

resultados obtidos vêm apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17. Modelo desenvolvido em planilha eletrônica 

Analisando-se os resultados obtidos, pôde-se observar que: 
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• os níveis mais altos de demanda da família de produtos encontram-se no início e 

final do ano; 

• os níveis mais altos de produção são encontrados nos meses 5, 6, 7 e 8, quando é 

formado estoque para o final do ano. Já os menores níveis de produção são 

encontrados no último quadrimestre, principalmente nos dois últimos meses, 

quando uma parcela menor da demanda é atendida com a produção do mês; 

• a matéria-prima comprada é utilizada nos sete primeiros meses do ano, sendo que, 

para a matéria-prima carcaça de suíno, a utilização concentra-se nos meses 3 a 7. O 

consumo dessa combinação de matérias-primas deve-se ao seu baixo custo de 

compra no primeiro semestre, ao contrário do que se projeta para os últimos cinco 

meses do ano (no Anexo 2 é exposto um gráfico onde se demonstra a evolução, ao 

longo do horizonte planejado, dos custos de produção, com uso de cada matéria-

prima); 

• no primeiro quadrimestre, os estoques são reduzidos constantemente até atingirem 

o nível mínimo no mês 4. No segundo quadrimestre, os estoques são elevados até 

atingirem o nível máximo no mês 8 e, em seguida, devido à produção menor e a 

demanda maior, decrescem novamente até atingirem, no mês 12, o estoque mínimo; 

• o nível de força de trabalho tem redução considerável no mês 1, enquanto que nos 

meses de 4 e 5, devido à elevação do nível de produção, ocorrem contratações. 

Devido à redução no nível de produção, nos meses 9 e 11 é reduzido o nível de 

força de trabalho, a ponto de atingir o nível mais baixo do ano; 

• para a família de produtos, os custos com matérias-primas representam 

aproximadamente 94% do total de custos considerados no APP. 

Os resultados obtidos pelo modelo também foram comparados com o volume de 

produção e custos reais do ano anterior, os quais estão  expostos na Tabela 18. 
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Período (t )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tota

Produção 20592 17668 18687 20590 20534 21642 22470 23130 20996 22299 20571 20819 250000

Custo total 39400 36500 39800 41000 42100 42300 42400 44600 39800 42600 40700 40730 491930
Produção (Ton)
Custo total (R$/1000)

l

Tabela 18. Produção e custo realizado no ano anterior 

Analisando-se a evolução do custo e do nível de produção da família de produtos 

frente ao ano anterior, observou-se um acréscimo de 4,5% no volume de produção. Se 

considerado esse aumento de produção, a curva de distribuição da demanda, acréscimos 

nos custos médios previstos na ordem de 4% para a matéria-prima e 15% para mão-de-

obra; observa-se que com a aplicação do plano agregado da produção obtem-se uma 

redução potencial de custos de aproximadamente R$ 6,5 milhões, o equivalente a 1,2% do 

custo total. Tal redução permite concluir que o modelo apresenta um bom desempenho. 

A redução acentuada do nível de força de trabalho no mês 1, mesmo havendo 

acréscimo no nível de produção em relação ao último período do ano anterior, pode 

caracterizar a existência de ociosidades na mão-de-obra nos últimos meses do referido ano. 

 

4.6 - Seleção de uma solução 
 

Depois de desenvolvido, executado e ajustado o modelo, uma solução ótima foi 

obtida para o mesmo, conforme apresentado na Tabela 17. Para o problema em questão, 

buscou-se a redução de custos com consumo de matérias-primas, estoques, horas 

empregadas em tempo regular, contratações, demissões e horas extras. Para o horizonte 

planejado de doze meses, o resultado obtido foi um custo mínimo de R$ 530,61 milhões. 

Esse resultado é consistente, já que, de modo aproximado, a partir de um abate de 300 mil 

suínos por mês, produzem-se 21450 toneladas da família de produtos carcaça de suíno. Tal 

produção, a um custo unitário de matéria-prima de R$/ton 1950, tem um custo total de R$ 

41,8 milhões ou R$ 501,9 milhões anualizados. Se somado esse custo de matéria-prima aos 

outros custos considerados no APP, esse resultado se aproxima ainda mais ao obtido no 

planejamento. 
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4.7 - Apresentação dos resultados 
 

Com a finalidade de promover um maior envolvimento das partes 

relacionadas com processo de planejamento da produção de longo prazo, 

apresentaram-se os resultados por meio de uma reunião onde participaram os 

responsáveis (ou representantes) pelas seguintes funções coorporativas: Diretoria 

de Produção Agropecuária de Suínos, Diretoria Produção de Suínos, Diretoria de 

Vendas, Diretoria de Finanças e Gerência de Logística de Movimentação e 

Armazenagem. 

Inicialmente foram expostos o método, o modelo e a ferramenta utilizada para 

obtenção dos resultados. Também foram sanados questionamentos referentes às vantagens 

e limitações do método utilizado. 

As informações apresentadas dizem respeito à definição dos níveis ótimos de 

produção, consumo de matérias-primas, estoques, nível de força de trabalho e necessidade 

de recursos financeiros, desdobrado em períodos mensais ao longo do horizonte planejado 

de um ano. 

 

4.8 - Implementação e avaliação de recomendações 
 

Como recomendação, foi sugerido que o APP seja elaborado juntamente com o 

processo de orçamento anual da empresa, mesmo que possam ocorrer alterações no plano 

agregado, quanto estritamente necessário, o que praticamente não ocorre com o orçamento 

anual. 

Depois de aprovado o plano agregado de produção, cabe a cada uma das partes 

envolvidas providenciar as ações pertinentes à respectiva área de atuação.  

Para a Diretoria de Produção Agropecuária de Suínos cabem ações para garantir o 

fornecimento de matéria-prima para o abate, de acordo com o volume dimensionado pelo 

plano. 
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A Diretoria de Produção de Suínos, de posse do dimensionamento da força de 

trabalho, cabe informar ao Recursos Humanos o quadro de funcionários necessários ao 

longo do período planejado. Com o dimensionamento do nível de atividade, pode-se prever 

a contratação de outros serviços, tais como manutenção e outros serviços de apoio à 

produção. 

À Diretoria de Vendas cabe assegurar que os volumes demandados previstos sejam 

cumpridos. Esse também deve informar os volumes discretos oriundos da desagregação da 

demanda da família de produtos “carcaça de suíno”. 

À Logística cabem adequações para que seja possível armazenar os volumes 

mensais previstos para estoque, além do dimensionamento da frota. 

À Diretoria de Finanças, de posse das informações de custos, pode fazer as 

previsões de saída de caixa, bem como, com as projeções de vendas, as previsões de 

entrada, o que torna possível identificar a necessidade de recursos adicionais ou 

disponibilidades de recursos financeiros ao longo do período. 

 

4.9 - Desagregação do plano agregado 
 

Depois de aprovado o plano agregado de produção, coube definir quais os produtos 

finais a serem produzidos. Como todos os itens finais partem de uma mesma matéria-prima 

(carcaça de suíno), inicialmente definiu-se qual o total da família de produtos “carcaça de 

suíno” a ser produzido em cada uma das fábricas, para posterior definição do montante de 

produtos finais. 

Como a empresa possui quatro fábricas localizadas em quatro estados brasileiros, 

para dimensionamento do nível de atividade por fábrica foi necessário identificar a 

demanda regional prevista para a família de produtos. De posse de tal informação, fez-se a 

distribuição da produção pelas fábricas. A definição do nível de atividade por fábrica 

consistiu em alocar o volume de produção mensal definido no APP às quatro unidades 

produtoras, de modo que os custos de transportes e outros custos já considerados no APP 

fossem minimizados, obedecendo às restrições. Esse procedimento é executado com um 

mês de antecedência ao período a ser planejado.  
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O método utilizado para definição do volume a ser produzido por fábrica 

(desagregação do plano agregado) pode ser visualizado a seguir. 

 

Função-Objetivo: 

ktktktkt
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Equações de desagregação: 

• Do estoque: 

t
k

kt II =∑
=

4

1

        (58) 

A restrição (58) faz com que, para o período t, a soma do estoque final da família 

de produtos nas k fábricas seja igual ao estoque final da família de produtos previamente 

apontado pelo APP. Para o período t=0, Ik0 deve ser informado.  

• Dos volumes de produção: 

it
k

ikt PP =∑
=

4

1

        (59) 

A restrição (59) garante que a soma das produções, com uso da matéria-prima i, 

elaboradas nas k fábricas, seja igual ao total de produção definido pelo APP em um dado 

período t.  

• Da demanda: 

5

1
zt t

z
D D

=

=∑        (60) 
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A restrição (60) garante que, em um dado período t, o total da demanda da família 

de produtos informada para as z regiões seja igual à demanda atendida pelo APP. 

• Da força de trabalho: 

t
k

kt RR =∑
=

4

1

       (61) 

t
k

kt HH =∑
=

4

1

       (62) 

t
k

kt LL =∑
=
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1

       (63) 

t
k

kt OO =∑
=

4

1

       (64) 

As restrições (61), (62), (63) e (64) garantem o emprego da força de trabalho 

conforme previamente definido pelo APP, ou seja, cada uma das variáveis de força de 

trabalho deve ser alocada às k fábricas de modo a satisfazer o nível pré-definido pelo  APP. 

Para o período t=0, Rk0 deve ser informado. 

• Da disponibilidade de matéria-prima: 

it
k

ikt BB =∑
=

4

1

       (65) 
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1
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k
k BlBl        (66) 

A restrição (65) garante que, para um dado período t, a soma da disponibilidade do 

recurso i, informada para cada uma das k fábricas, seja igual à disponibilidade informada 

para o APP no mesmo período t; a restrição (66) garante que, para o período t=0, o total de 

estoque da família de produtos sob a forma de suíno vivo nas k fábricas seja igual ao 

volume previamente informado para o APP. 

• Da capacidade disponível: 

jt
k

jkt AA =∑
=

4

1

       (67) 
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A restrição (67) faz com que, para o período t¸ a soma da capacidade do recurso j, 

informada para as k fábricas, seja igual à considerada no APP. 

Outras equações: 

• Disponibilidade de matéria-prima para produção: 

ktkttkkt PBBlBl 111, −+= −       (68) 

kttkkt BBlP 11,1 +≤ −        (69) 

iktikt BP ≤  para i = 2 e 3     (70) 

A restrição (68) calcula o excedente de matéria-prima (suínos de produção própria) 

para produção da família de produtos para o próximo período; a restrição (69) assegura que 

a produção da família de produtos, com uso de matéria-prima suíno de produção própria, 

não seja superior ao total de suíno de produção própria represado no campo no final do 

período t-1, adicionado ao suíno de produção própria terminado no período t; a restrição 

(70) assegura que o total de produção com uso das matérias-primas i=2 e 3 não exceda a 

disponibilidade das mesmas. Em ambas as variáveis, k fábricas são consideradas. 

• Capacidades: 

kt
i

ikt AP 1

2

1

≤∑
=

       (71) 

kt
i

ikt AP 2

3

1

≤∑
=

       (72) 

ktkt AI 3≤        (73) 

ktkt ABl 4≤        (74) 

A restrição (71) assegura que a produção da família de produtos, com uso de suínos 

de produção própria e com suínos de terceiros, não exceda a capacidade da etapa de abate; 

a restrição (72) assegura que a produção total da família de produtos não exceda a 

capacidade da etapa de corte; a restrição (73) garante que a capacidade de armazenagem 
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não seja excedida; a restrição (74) assegura que o total de suínos de produção própria 

represados no campo não exceda a capacidade de estocagem. Para essas restrições, são 

considerados k fábricas e t períodos. 

• Força de trabalho: 

ktkttkkt LHRR −+= −1,      (75) 

ktktkt ORW +=       (76) 

ktkt RO α≤        (77) 

kt
i

iikt WqP ≤∑
=

3

1

       (78) 

A restrição (75) faz o balanço da força de trabalho em regime regular de horas; a 

restrição (76) calcula o total da força de trabalho disponível, pela soma das horas normais 

às horas extras; a restrição (77) assegura que o total de horas extras não exceda o limite 

máximo permitido por lei. A restrição (78) garante que a mão-de-obra consumida não seja 

superior à força de trabalho disponível. Em todas as restrições, são considerados k fábricas 

e t períodos. 

• Produção: 

∑
=

=
3

1i
iktkt PP        (79) 

De acordo com a restrição (79), para uma fábrica k em um período t, a produção 

total é dada pela soma das produções elaboradas com uso de cada uma das matérias-

primas. 

• Demanda: 

∑
=

=
4

1k
kztzt DD        (80) 
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∑
=

=
5

1z
kztkt DD        (81) 

A restrição (80) assegura o atendimento da demanda da família de produtos da 

região z no período t, pela soma dos atendimentos (com produção e estoque) pelas k 

fábricas no mesmo período; a restrição (81) calcula a demanda da fábrica k como sendo a 

soma da demanda das z regiões por esta assistida em um dado período t.  

• Estoque: 

ktkttkkt DPII −+= −1,       (82) 

O estoque da família de produtos no período t, para a fábrica k, é dado pelo balanço 

entre estoque anterior, produção e demanda atendida, conforme exposto na restrição (82). 

Não negatividade: . 0,,,,,,,,,, ≥ktktktktjktktiktktzktztikt OLHRABlBIDDP

Os resultados obtidos (nível de atividade por fábrica) estão dispostos na Tabela 19. 

Tabela 19. Nível de atividade por fábrica 

 

Analisando-se a distribuição do nível de atividade por fábrica na Tabela 19, 

observa-se que as definições impostas pelo APP para o mês 1 foram obedecidas. A 

justificativa da diferença entre o custo total apontado pelo APP para o mês 1 e o custo total 
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calculado na desagregação para esse mesmo mês, deve-se basicamente ao fato de que no 

APP não são considerados os custos de transportes da fábrica até as regiões de destino. 

Depois de identificado o volume mensal de produção da família de produtos para 

cada fábrica, distribuiu-se essa produção ao longo dos dias a serem trabalhados, conforme 

programação de abates (de suínos de produção própria e de terceiros) definida pelo 

Fomento Agropecuário e previsão de compra de carcaça de suíno definida pelo 

Departamento de Compra e Venda de Matérias-primas. 

Em uma dada fábrica, o Planejamento Mestre da Produção (MPS) é executado 

assim que definido o volume diário de produção da família de produtos. Dessa forma, o 

horizonte de planejamento do MPS foi de um mês, com desdobramentos em períodos 

diários. O cálculo do MPS consiste em aplicar uma tabela de rendimentos sobre a produção 

diária da família de produtos. Dessa forma, busca-se identificar os volumes a serem 

produzidos de cada pré-corte (os cinco principais cortes brutos extraídos da carcaça de 

suíno), ficando a definição do volume de produção de itens finais a cargo do MRP. A 

tabela de rendimentos utilizada pode ser visualizada na Tabela 20. 

Pré-corte (y ) Rendimento (r y )
Pernil 29%
Paleta 21%
Copa 15%
Costado 17%
Barriga 18%  

Tabela 20. Rendimentos dos pré-cortes suínos 

 

Uma vez calculado Pkt, aplica-se as seguintes equações para determinação do total 

de pré-cortes a ser produzido em cada uma das fábricas: 

yktykt rPP = ,       (83) 

kt
y

y PrP
kt

=∑
=

5

1
,       (84) 

onde Pykt é a produção do pré-corte y na fábrica k no período t, obtido pela aplicação do 

rendimento ry sobre a produção da família de produtos (Pkt). 
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A título de exemplo, para a Fábrica 100, pode-se visualizar na Tabela 21 o volume 

de produção da família de produtos, desdobrado em períodos de um dia. Nesta mesma 

tabela observa-se o plano mestre de produção para cada um dos pré-cortes, elaborado pela 

aplicação da eq. (83) sobre o volume diário de produção da família de produtos. 

 

MPS - Produção por dia (pré-cortes y )
Pernil Paleta Copa Costado Barriga

Dia útil 29% 21% 15% 17% 18%
1 320 93,0 66,4 47,3 54,4 59,0
2 317 92,1 65,8 46,9 53,9 58,4
3 304 88,3 63,1 45,0 51,7 56,0
4 314 91,2 65,1 46,4 53,4 57,9
5 310 90,1 64,3 45,8 52,7 57,1
6 295 85,7 61,2 43,6 50,1 54,4
7 315 91,5 65,3 46,6 53,5 58,0
8 314 91,2 65,1 46,4 53,4 57,9
9 315 91,5 65,3 46,6 53,5 58,0

10 305 88,6 63,3 45,1 51,8 56,2
11 302 87,7 62,6 44,7 51,3 55,6
12 310 90,1 64,3 45,8 52,7 57,1
13 305 88,6 63,3 45,1 51,8 56,2
14 297 86,3 61,6 43,9 50,5 54,7
15 302 87,7 62,6 44,7 51,3 55,6
16 304 88,3 63,1 45,0 51,7 56,0
17 295 85,7 61,2 43,6 50,1 54,4
18 310 90,1 64,3 45,8 52,7 57,1
19 300 87,2 62,2 44,4 51,0 55,3
20 315 91,5 65,3 46,6 53,5 58,0

Total 6149

Prod. por dia da 
família de produtos

 

Tabela 21. Plano mestre de produção (volumes em ton) 

 

Padronizou-se executar o MRP em períodos diários para um horizonte de quatro 

semanas posteriores à semana corrente (somente se executa o MRP depois de definidos os 

volumes de pré-cortes pelo MPS). Depois de executado o MRP, na primeira e segunda 

semana somente, podem ser feitas alterações na quantidade ou no mix, caso essas sejam 

estritamente necessárias. Com base nos dados da terceira semana, providencia-se a compra 

de embalagens. Os dados da quarta semana são considerados caso haja mudanças no mix 

de produção, o que demanda treinamento de operadores em padrões de produtos e registro 

de novos produtos junto ao Ministério da Agricultura. 
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4.10 - Considerações finais 
 

Pela adoção do plano agregado de produção pela empresa em estudo, pôde-se 

identificar os seguintes benefícios potenciais: 

• maior conhecimento dos fatores de custos relacionados com o processo de 

planejamento da produção de longo prazo; 

• maior conhecimento do impacto das decisões da manufatura sobre outras áreas da 

empresa; 

• permite que as decisões referentes ao planejamento da produção de longo prazo 

sejam tomadas de forma coordenada com as estratégias da empresa; 

• permite a tomada de decisões fundamentada a respeito da política de estoques; 

• quando elaborado junto ao orçamento anual, pela quantificação dos fatores de custo 

e receita envolvidos no processo de planejamento, fornece subsídios para previsão 

de fluxo de caixa; 

• permite a identificação do nível de atividade da empresa para cada um dos períodos 

desdobrados pelo APP, de modo a permitir a provisão da necessidade de recursos 

financeiros para manutenção de tais níveis de atividades; 

• a partir da previsão da necessidade de matérias-primas de terceiros por período, 

permite a elaboração de contratos de compra com fornecedores, o que reduz o risco 

de falta de matérias-primas e a exposição da empresa às especulações de preço em 

períodos de alta demanda. 

Como pré-requisito para elaboração de um plano agregado de produção eficiente, é 

preciso envolvimento e comprometimento de diversas áreas da empresa ligadas ao APP. É 

de fundamental importância a quantificação criteriosa dos fatores de custos envolvidos e, 

não menos importante, a correta previsão da demanda, que deve ser apurada através de 

métodos eficientes. 
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5 - CONCLUSÃO 

 
 
 

O processo de planejamento e controle da produção (MPC) consiste em um 

conjunto de decisões estruturadas e hierarquizadas que dizem respeito a materiais, 

máquinas, mão-de-obra e fornecedores. O planejamento da produção, assim como o 

sistema de produção, é concebido para ir ao encontro às condições do mercado e às 

condições impostas pelas estratégias da empresa. Dentro do contexto do planejamento da 

produção, quando abordadas decisões de longo prazo, tem-se o planejamento agregado da 

produção (APP), tema principal deste trabalho. 

Através do APP, ligam-se as metas estratégicas da empresa com a produção. O 

objetivo gerencial da integração entre alta direção da empresa e o MPC é o 

desenvolvimento de uma estratégia de negócios integrada, da qual a parte que compete à 

manufatura é o APP (Vollmann et al., 1997). Este, com base na demanda agregada do 

mercado, da disponibilidade de recursos (apontados pelo planejamento dos recursos) e das 

estratégias da empresa, dimensiona o nível de utilização da capacidade produtiva e o nível 

da produção agregada. 

Na execução do APP pode-se abordar seis diferentes objetivos: minimização de 

custos/maximização de lucros, maximização do nível de serviço ao cliente, minimização 

dos investimentos em inventário, minimização das mudanças nas taxas de produção, 

minimização das mudanças no nível de força de trabalho e maximização da utilização da 

estrutura e dos equipamentos. A importância dada a cada um desses objetivos deve 

considerar custos de trade-offs, fatores não quantificáveis (definições da alta 

administração) e alternativas disponíveis, as quais podem ser classificadas em agressivas, 

quando visa-se ajustar a demanda às condições da empresa (propaganda, promoções, 

desenvolvimento de produtos complementares), ou reativas, quando consideram-se ações 

para responder à uma dada demanda (contratação e demissão de pessoal, utilização de 
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horas extras, horas reduzidas entre outras). Com base no objetivo escolhido, avalia-se o 

desempenho das alternativas. 

Para execução do APP, pode-se fazer uso de métodos matemáticos (otimizantes) ou 

heurísticos de pesquisa operacional. A acurácia do resultado obtido está diretamente 

vinculada à capacidade de representação do sistema por parte do modelo e à mensuração 

dos parâmetros de entrada do modelo. A correta previsão da demanda e a apuração e 

quantificação dos fatores de custos por meio de métodos eficientes, contribuem para o 

desenvolvimento de um plano agregado de produção eficaz. 

Os objetivos propostos pelo trabalho foram atingidos, conforme descrito na 

seqüência.  

Levantou-se o estado-da-arte da bibliografia referente ao planejamento da produção 

através de consulta em obras de autores renomados no assunto, onde abordou-se de forma 

estruturada e hierarquizada o processo de planejamento da produção, estudando-se os 

módulos de APP, MPS, MRP, planejamento da capacidade (planejamento de recursos, 

RCCP, CRP) e a programação e controle da produção, nesta seqüência. 

Os métodos de pesquisa operacional mais utilizados no APP foram levantados. A 

partir da classificação dos métodos em otimizantes (LP, LDR, LSM, GP e outros métodos 

analíticos) e heurísticos (SDR, PSH, MCM, SM), fez-se um estudo com objetivo de 

levantar as características de cada método e em quais ocasiões tem-se o melhor 

desempenho com a aplicação de cada um deles. Para o método de LP, estudaram-se três 

diferentes modelos de otimização (geral, misto de linear e inteiro, e transporte), além de 

um modelo de desagregação do plano agregado de produção. 

Com base nos conhecimentos obtidos a partir da revisão da literatura, adaptou-se a 

metodologia da pesquisa operacional de modo a elaborar uma sistemática capaz de abordar 

os requisitos e particularidades do APP. Em seguida, em um estudo de caso, aplicou-se a 

metodologia desenvolvida em uma agroindústria no segmento de produtos suínos. Os 

benefícios potenciais oriundos à aplicação do modelo desenvolvido são os seguintes: 
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• O modelo vem ao encontro com a necessidade da empresa em possuir uma 

ferramenta para o planejamento da produção de longo prazo que permita o 

desenvolvimento de um plano de produção alinhado às estratégias da empresa; 

• APP pode ser usado como um meio de ligação entre a alta direção e o corpo 

tático/operacional da empresa. A comunicação entre esses elos é feita por meio de 

linguagem comum, permitindo a definição de metas para cada um dos níveis; 

• Permite conhecer os fatores de custos envolvidos com o processo de planejamento 

de longo prazo, bem como a quantificação e o impacto de cada um desses fatores; 

• Favorece uma maior integração entre os diversos setores envolvidos no processo de 

planejamento, buscando-se ações que visam o melhor desempenho da empresa 

como um todo, e não apenas em setores isolados, evitando-se conflitos internos de 

interesses; 

• Pela identificação do nível de atividade, permite que sejam provisionados recursos 

para atendimento de tal nível; já pela previsão do atendimento da demanda, permite 

provisionar a entrada de recursos, ou seja, pela entrada e saída dos recursos pode-se 

elaborar o fluxo de caixa dos fatores considerados; 

• Pelo conhecimento da necessidade futura de matéria-prima (carcaça de suíno e 

suíno vivo), permite a elaboração de parcerias de fornecimento com outras 

empresas, de modo a reduzir o risco de falta de matérias-primas e a exposição da 

empresa aos elevados custos de compra em épocas de alta demanda; 

• Caso seja adotada uma alternativa de produção diferente da ótima (obtida pelo 

modelo), pode-se avaliar a mesma, identificando-se o impacto de tal alternativa 

frente às estratégias da empresa. 

No presente trabalho, o APP contribuiu com as estratégias da empresa. Em 

contrapartida, a meta de redução do nível de estoque não foi atingida, pois tal meta não 

vem ao encontro à estratégia de geração de valor, uma vez que a manutenção de níveis 

elevados de estoques em certos períodos é menos onerosa do que a produção com matéria-

prima adquirida nos períodos de alta demanda. No APP visou-se a minimização do custo, 

que, na ocasião, foi considerada como a função-objetivo do modelo.  
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No geral, constatou-se que o APP tornou-se uma importante ferramenta de suporte 

às decisões de longo prazo, fornecendo subsídios fundamentados à tomada de decisões, 

contribuindo para o alcance das estratégias da empresa. 

Sugere-se que futuros trabalhos sejam conduzidos no sentido de otimizar toda a 

cadeia de produção de suínos. Para tanto, o modelo a ser desenvolvido deve englobar desde 

a produção agropecuária até a distribuição final. Para desenvolvimento de tal modelo, é de 

fundamental importância a existência de um sistema eficaz de previsão da demanda, que 

forneça as demandas agregadas de cada região de venda com um prazo maior de 

antecedência, se comparado com o sistema atual. Tal exigência está relacionada ao tempo 

de resposta das alterações nos cursos de ação, devido ao tamanho da cadeia de 

suprimentos. 

Outra questão sugerida e não abordada no trabalho, refere-se ao fato de que o suíno 

vivo pode ser abatido em diferentes faixas de peso, podendo a data de terminação ser 

antecipada ou postergada conforme necessidade; ou seja, deve-se incorporar ao modelo a 

equação de ganho de peso, proporcionando uma melhor representação do sistema por parte 

do modelo. 

Considerando-se que o consumo dos pré-cortes nas diferentes regiões de venda não 

ocorre de forma proporcional à extração desses a partir da família de produtos carcaça de 

suíno, também sugere-se modelar o sistema de modo que os pré-cortes não demandados 

em uma região de venda possam ser alocados à outra, liquidando (consumindo) a família 

de produtos de maneira otimizada.  

No que diz respeito ao método utilizado, sugere-se modelar e avaliar o desempenho 

do modelo utilizando-se o método GP (programação por objetivos), pois o mesmo também 

tem condições de abordar o problema em questão. Para tanto será necessário um período 

prolongado para coleta das informações requeridas pelo modelo. 

Finalmente, como desdobramento teórico futuro do trabalho atual, sugere-se o 

aprofundamento e validação empírica das estratégias alternativas de APP listadas na seção 

2.2.2. 
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ANEXO 1  
PROCEDIMENTO PARA CÁLCULO DO CRP (notação de Elsayed & Boucher, 
1994) 
 
1 - Informações necessárias para cálculo da capacidade demandada Cnkt: 

• : a quantidade do item i a ser entregue no período t; 
iLTtiN −,

• mik= 1, 2,...., m-2, m-1, m: a seqüência de operações do item i (m corresponde 
à última operação) a serem realizadas nos respectivos centros de trabalho 
k=1, 2,....,K’’, K’, K; 

• : o tempo utilizado pelo lote de produção do item i no cento de 
trabalho da operação m

ikimt
ik. Pode ser obtido pela equação: 
ikikik imiLTtiimim tpNtst ×+= −, , onde  é o tempo de setup do lote de 

produção do item i no centro de trabalho da operação m
ikimtp

ik, e é o tempo 
de processamento unitário do item i no centro de trabalho da operação m

ikimtp
ik; 

• Ckt: capacidade do centro de trabalho k no período t. 
 

2 – Passos a serem executados para cálculo do CRP 
Passo 1: os cálculos são iniciados a partir da última operação mik = m do 

item i, a ser realizado no centro de trabalho k = K no período t. Calcula-se 
: imKtKt tCf −=

- se > 0, aloca-se  em , e avança-se para o passo 2. tfK mit tCnK

- se , então aloca-se  em , e segue-se para o passo 1.1. 0K ≤tf tCK tCnK

Passo 1.1: calcula-se ttt fCf K1,K1,K += −− : 

- se >0, aloca-se 1,K −tf tf K  em , e avança-se para o passo 2. 1, −tkCn

- se , então aloca-se  em , e segue-se para o passo 1.2. 01,K ≤−tf 1,K −tC 1,K −tCn

Passo 1.2: calcula-se 1,K2,K2,K −−− += ttt fCf : 

- se >0, aloca-se 2,K −tf 1,K −tf  em , e avança-se para o passo 2. 2,K −tCn

- se = então aloca-se  em , e segue-se para o passo 1.3. 02,K ≤−tf 2,K −tC 2,K −tCn

Passo 1.3: calcula-se 2,K3,K3,K −−− += ttt fCf . 

Este processo deve ser repetido até que seja encontrado um  >0, e então, 

avança-se para o passo 2. 

stf −,K
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Passo 2: Calcula-se 1m m,,K,K −−− −=′ tfff stst , onde  é o tempo de folga entre o 

processamento da operação m e m-1 (por exemplo: tempos gasto em inspeção transporte, 

fila, e outros):  

1m m, −tf

- se >0, então stf −′ ,K sttt ff −′− ′= ,K,K  e st =′ , e avança-se para o passo 3. 

- se , então0,K ≤′ −stf sttttt fCf −′−′′− ′+= ,K,K,K  e 1+=′ st , e avança-se para o passo 3. 

Passo 3: Procede-se com os cálculos para a alocação de capacidade demandada 

para a operação = m-1 do item i em seu respectivo centro de trabalho k = K’. Para 

tanto, calcula-se f

ikm

K’,t-t’=fK,t-t’ – ti,m-1: 

- se fK’,t-t’>0, aloca-se  em Cn1m, −it K’,t-t’ . 

-se, fK’,t-t’ ≤ 0, então aloca-se  fK,t-t’  em CnK’,t-t’, e segue-se para o passo 3.1. 

Passo 3.1: calcula-se fK’,t-t’-1= CK’,t-t’-1+  fK’,t-t’ : 

- se fK’,t-t’-1>0, aloca-se | fK’,t-t’| em CnK’,t-t’-1; 

- se fK’,t-t’-1 ≤ 0, então aloca-se CK’,t-t’-1 em CnK’,t-t’-1, e segue-se para o passo 3.2. 

Passo 3.2: calcula-se fK’,t-t’-2= CK’,t-t’-2+  fK’,t-t’-1. 

Deve-se prosseguir os cálculos até encontrar fK’,t-t’-s’>0, conforme feito no passo 1. 

Uma vez obtido este valor, aloca-se a capacidade requerida pela operação mikv= m-2 em 

seu respectivo centro de trabalho k = K”. Este procedimento é executado até chegar-se na 

primeira operação. 

O procedimento acima é executado para os planejamentos de liberação de ordens e 

ordens já liberadas de todos os itens i. Para as ordens já liberadas, o procedimento de 

cálculo é o mesmo, porém, ao invés de seguir-se até a primeira operação, calcula-se 

somente até a operação em que a ordem se encontra. 
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ANEXO 2  
GRÁFICO DO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO 
COM USO DE DIFERENTES FONTES DE MATÉRIAS PRIMAS 
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