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Resumo:  

A Programação da Produção tem a responsabilidade de analisar a cadeia produtiva de 

uma empresa e a partir desse estudo identificar quando e onde uma determinada 

operação, para a fabricação de um produto, deve ser alocada e realizada. Para este 

trabalho, foi estabelecido o objetivo de minimizar a soma dos adiantamentos (Ej) e 

atrasos (Tj), de maneira que os produtos sejam entregues o mais próximo possível de 

suas das datas de entrega (dj) respeitando a filosofia just-in-time, que visa disponibilizar 

os materiais corretos na hora certa. 

O problema está inserido em um ambiente flow shop, contendo n tarefas e m máquinas, 

o qual o layout das máquinas está disposto em série e as tarefas possuem o mesmo 

roteiro de processamento. Além disso, são considerados, tempos de processamento (pj), 

tempos de setup (sijk) não antecipados e dependentes da sequência utilizando também o 

tempo de preparação da máquina destinado a primeira tarefa (s0jk).  

Baseados nos estudos feitos na literatura foram poucos os casos encontrados de 

problemas com tempos de setup que abordam adiantamento e atraso ao mesmo tempo, 

por isso esse estudo apresenta grande importância. 

Para que os objetivos do trabalho fossem alcançados, este problema foi modelado como 

um Modelo de Programação Linear Mista, utilizando como ferramenta de resolução um 

solver chamado Cplex, que é utilizado para resolver os modelos desenvolvidos em 

Programação Linear. O modelo encontra-se atualmente em fase de implementação. 
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1. Introdução 

1.1  Objetivo e contribuição acadêmica 



 

Tomando como base conceitos que serão apresentados na próxima seção, o 

objetivo do trabalho é minimizar o somatório dos adiantamentos e atrasos de modo que 

as tarefas sejam concluídas o mais próximo da data de entrega (dj) estabelecida em um 

ambiente flow shop levando em consideração o tempo de processamento (pj), tempo de 

setup (sijk) dependente da sequencia e não antecipado (o setup requerido por uma nova 

tarefa somente pode ser feito caso a tarefa esteja disponível para ser processada) e o 

tempo de preparação da primeira tarefa a ser executada em cada máquina (s0jk). Com 

isso pode-se reduzir os custos e desperdícios acarretados por estoques desnecessários 

fazendo com que as empresas tenham um aumento em seus lucros. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Programação da Produção 

A Programação da Produção é responsável por, considerando um espaço de 
tempo (a data de início e a data de término do projeto), estabelecer quando e onde uma 
determinada operação para a fabricação de um produto deve ser feita. Segundo 
Fuchigami (2005), essa etapa é considerada uma das mais complexas do processo, pois 
os responsáveis pela programação precisam trabalhar com diversos recursos ao mesmo 
tempo, cada máquina tem suas próprias condições e a mão de obra possui características 
diferentes. 

2.2 Just in Time  

A filosofia Just in Time, segundo Corrêa e Gianesi (1996) consiste na redução de 
estoques, de modo que os problemas fiquem visíveis e possam ser eliminados por meio 
de esforços concentrados e priorizados, isto é, ao reduzir de maneira gradativa os 
estoques, os problemas mais críticos da produção tornam-se visíveis, como por 
exemplo, o atraso e adiantamento de uma tarefa (o primeiro quando a tarefa é entregue 
depois do prazo estabelecido e o segundo quando a tarefa termina antes do prazo 
proposto), possibilitando assim um ataque direto as causas do problema.  

2.3 Flow Shop 

Para Fernandes (2010, p.267) o ambiente flow shop é considerado tipo padrão de 
fluxo unidirecional, no qual as tarefas executadas têm o mesmo roteiro de fabricação, ou 
seja, todas devem passar pelas mesmas máquinas e na mesma ordem. 



2.4 Setup 

De acordo com Lages Jr (2010, p.83) setup é o tempo gasto para tornar 

máquinas e/ou homens aptos a realização de uma tarefa ou operação, isto é, o tempo 

necessário para a preparação dos equipamentos para a fabricação de um produto. 

 

2.5 Modelo de Programação Linear Inteira Mista 

 

 Um modelo de programação linear Inteira Mista é a representação simplificada de um 

problema real por meio de uma função objetivo (responsável por direcionar o que será 

minimizado ou maximizado) e de restrições (responsáveis por limitar o espaço de busca das 

variáveis), no qual as variáveis são discretas e binárias. 

 

2.6 Cplex  

 

Na Figura 1, segundo Tutorial (2011), abaixo apresenta uma estatística comparativa dos 

principais resolvedores de problemas. Pode-se observar que o CPLEX apresenta um dos 

melhores desempenhos de todos, de modo que utilizá-lo, na maior parte das vezes, é uma boa 

escolha. Deve-se observar que a utilização deste solver em sistemas operacionais diferentes 

difere muito um do outro algumas funcionalidades existentes para um sistema operacional 

podem não estar disponíveis em outro. 

 

 

 
Figura 1  

 
3. Metodologia 

 

      A metodologia empregada para o desenvolvimento deste trabalho baseou-se na 

pesquisa em livros, análise e discussão de artigos, teses, Trabalhos de Conclusão de 

Curso e afins, cujos temas associavam-se ao deste estudo. A partir dessa coleta de dados 



foram selecionadas as informações relevantes que pudessem ser aderidas ao perfil do 

trabalho. Dessa forma, a fim de tornar mais didático o problema (principalmente para 

pessoas que são leigas na área de Programação da Produção) foi proposto um exemplo 

numérico com tabelas para que deixa-se claro o objetivo traçado. 

 

Diante disso, pôde-se modelar o problema como um Modelo de Programação 

Linear Inteira Mista unindo o embasamento teórico às características peculiares do 

mesmo com o intuito de encontrar uma solução ótima podendo desta maneira, auxiliar 

na resolução de situações similares presentes no cotidiano e servir como referência 

bibliográfica para futuros trabalhos. Por fim será utilizado o solver Cplex para resolver 

o modelo de Programação Linear Inteira Mista, devido ao seu bom desempenho 

computacional, que será aplicado a diferentes tipos de cenário, isto é, o por meio do 

solver o problema será testado em diferentes tipos de situações, para que assim possa 

ser verificado em quais situações o modelo se destaca e quais são suas limitações. 

Exemplo: 

Segue um exemplo envolvendo duas máquinas e duas tarefas (J1 e J2). Os 
tempos de processamento (pj), as datas de entrega (dj) e os tempos de setup (sijk) estão 
representados nas tabelas abaixos. 

 J1 J2 

p1 9 12 

dj 10 35 

Tabela 1- Tempos de Processamento e Datas de entrega 

 

Sijk J1 J2 

J0 3 4 

J1 - 5 

J2 7 - 

Tabela 2 - dos tempos de preparação da maquina k 

 

 Como observado são permitidas apenas duas combinações de sequências, J1 – J2 
e J2 – J1 mostradas a seguir na próxima tabela. 



Sequência: J1 J2 J2 J1 

Cj 12 29 16 32 

Ej 0 6 19 0 

Tj 2 0 0 22 

 
8 41 

Tabela 3 - Calculo do Somatório dos atrasos e adiantamentos 

 

 De acordo com os resultados obtidos dos somatórios entre os adiantamentos e 

atrasos das duas possibilidades (J1 – J2 e J2 – J1), pode-se concluir que a seqüências J1 – 

J2 apresentou resultados melhores, pois apresenta valor numérico inferior a outra 

seqüência o que leva a conclusão de que os dois produtos seriam entregues o mais 

próximo possível das suas datas de entrega. 

 

4. Resultados 

 

      Os resultados do trabalho ainda não foram obtidos, pois o problema está sendo 

implementado. Todavia, um aspecto interessante observado e discutido durante a 

modelagem do problema foi que nem sempre a melhor solução apresenta a mesma 

sequencia para todas as máquinas, pois para cada máquina existe um tempo de 

processamento e tempos de setup diferentes. Dessa forma, existe a possibilidade de uma 

tarefa com tempo de processamento pequeno na primeira máquina ter um tempo de 

processamento muito grande na segunda máquina o que nos leva a pensar se, baseado 

nos valores dos tempos de processamento e tempos de setup das outras tarefas na 

primeira máquina, se é viável manter a sequência ou encontrar alguma maneira de 

alocar essa tarefa de tempo de processamento grande (ou até mesmo de tempo de setup 

muito alto) , em uma nova posição na sequência. 
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