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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso em uma 

indústria do setor de autopeças, propondo o uso da programação da produção através 

da modelagem matemática fundamentada na teoria de sequenciamento de produção, 

também conhecida como scheduling. 

Até o presente momento já foram identificados diversos padrões através dos dados 

históricos de 2014, bem como diversas características do sistema produtivo em estudo 

como: (1) grupos de família; (2) tempos de processo; (3) roteiros produtivos e diversas 

inconsistências no apontamento dos dados. 

2. INTRODUÇÃO 

O cenário econômico brasileiro atual tem motivado a indústria a investir tempo e 

recursos financeiros em uma maior racionalização de suas atividades. A indústria 

automobilística e seus fornecedores se destacam nesta busca, em função da alta 

competitividade do setor (Casotti e Goldenstein, 2008). 

A indústria em estudo fornece direta e indiretamente para a maior parte das 

montadoras do Brasil. Atualmente, a programação da produção é feita de forma 

empírica, onde o responsável pelo PCP da fábrica aloca os produtos nos recursos 

disponíveis conforme a necessidade de produção, com critérios de priorização 

subjetivos que levam à baixa eficiência do sistema. Consequentemente, a baixa 

ocupação de seus recursos produtivos gera uma perda de capacidade significativa, 

acarretando em custos sem valor ao cliente final. 

Atualmente existem técnicas modernas para realizar a programação da produção 

garantindo um aumento de sua capacidade produtiva, sem o investimento em novos 

equipamentos, algumas baseadas na modelagem matemática do sistema conforme 

será discutido neste documento. 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de modelagem matemática 

que coordene a priorização das ordens de operação da empresa, que, ao ser aplicada, 

provoque um aumento da capacidade produtiva da empresa em estudo. 
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4. METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa de campo exploratória, segundo Lakatos 

(2011). Para Miguel (2012), o mesmo é classificado como o estudo de caso tem como 

base a análise de um ou mais objetos com o auxílio de instrumentos para coletas de 

dados, havendo interação entre os pesquisadores e o objeto a ser estudado. 

Foram analisados os dados históricos da produção em 2014, para coleta dos 

indicadores de performance daquele ano, e assim mensurar o ganho de produtividade 

da programação proposta. Por se tratar de dados obtidos por fontes humanas, existe 

o erro e, portanto, os dados foram submetidos a alguns procedimentos para o aumento 

da confiabilidade. Os dados selecionados para o estudo foram: ordem, produto, família 

de produtos, operação, data de apontamento, início e término da operação e 

máquinas, sendo que as maiores dificuldades encontradas até o momento são o 

entendimento e tratamento destes dados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os produtos desenvolvidos pela empresa são classificados em oito famílias, divididos 

em Componentes, Apoio de Cabeça, Haste de Capô, Telas, Molas, Liames, Arames 

Conformados e Tubos. Em cada família, grande parte das operações de produção dos 

itens são comuns entre si.  

Com os dados tratados, encontramos um excesso de variáveis e complexidade do 

sistema, em função da grande quantidade de itens produzidos pela empresa. Assim, 

optamos por trabalhar primeiramente com a família de produtos de maior rentabilidade 

na empresa, que é a família de apoios de cabeça, sendo possível ter um maior 

refinamento das informações. Posteriormente o algoritmo poderá ser aplicado às 

outras famílias de produto da empresa, caso a aplicação do mesmo se prove eficiente 

e viável. 

Dessa forma, verificou-se as características do produto, conhecendo, dessa forma, o 

fluxograma, os tempos de cada etapa, as máquinas utilizadas e as quantidades 

produzidas. Com base nessas informações, foram criados histogramas de cada etapa, 

para entender o comportamento de cada operação, além de um gráfico de Gantt, para 

permitir a visualização dos processos e verificar as possibilidades de melhorias. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Analisando o gráfico de Gantt gerado em cima da programação de 2014, foi possível 

perceber muitos períodos de ociosidade nas máquinas, em que as mesmas ficavam 

esperando que etapas anteriores do processo fossem concluídas em outras 

máquinas.  

Figura 1: Gráfico de Gantt representando a produção do dia 23.04.2014 

 

Fonte: Os Autores 

Com a aplicação do algoritmo, espera-se que haja uma redução considerável desses 

períodos, reduzindo a ociosidade observada no processo. 
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