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       RESUMO 
 

O presente trabalho consiste da elaboração de uma proposta de planejamento agregado 

da produção em uma indústria têxtil produtora de meias, instalada em Juiz de Fora – MG. 

Para a construção do modelo, foi feito um estudo de campo na indústria em questão, visando 

coletar dados referentes a políticas internas, aos processos de fabricação e gestão da produção, 

características de produtos e equipamentos que permitissem agrupá-los em famílias afins, 

além de históricos de vendas por produto (de janeiro de 2007 a junho de 2013), que foram 

posteriormente processados e serviram de base para a previsão de demanda por famílias de 

produtos para o período de julho de 2013 a junho de 2014, utilizando o software Forecast Pro 

for Windows versão 3,5. A seguir, calculou-se as capacidades projetadas e efetivas em 

dúzias/(hora*máquina), bem como a disponibilidade em horas*máquina, permitindo-se iniciar 

o planejamento agregado. Políticas tais como a de atendimento à demanda, de contratação e 

demissão, de terceirização e horas extras, assim como os custos de mão-de-obra e de 

estocagem foram pesquisados para serem devidamente incluídos como restrições que 

aproximariam a programação linear (executada com o auxílio do software LINDO/PC (versão 

6.1) da realidade da empresa.Existindo a possibilidade de utilizar três turnos de fabricação 

(manhã, tarde e noite), obteve-se um primeiro plano agregado, inicialmente o custo total de 

R$ 286.999,38 e no qual o turno da noite operaria em poucos meses do ano. Foi, portanto, 

desenvolvida uma proposta alternativa com a exclusão deste terceiro turno de trabalho e 

ambos planos foram descritos e comparados quanto aos seus resultados específicos de 

equilíbrio da força de trabalho e distribuição dos custos, sendo que a exclusão do terceiro 

turno tornou o custo total maior do que a opção inicial em R$ 6.678,73, mas possui a 

vantagem de não implicar em desgaste do clima organizacional devido à alta rotatividade de 

pessoal ou mesmo em inviabilidade de recontratação do pessoal já treinado.  

 
 

Palavras-chave: Planejamento e Controle da Produção; Planejamento agregado da produção; 

Indústria têxtil.  

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The present work consists on preparing a proposal for aggregate production planning 

to a textile industry, producer of socks, installed in Juiz de Fora – MG. To build the model, a 

study in the industry in question was made, aimed to collect sufficient data about internal 

policies, processes of manufacture and production management, as well as characteristics of 

products and equipment that allowed grouping them into related families, and historical sales 

by product (from January 2007 to June2013), which were subsequently processed and formed 

the basis for the demand forecast by product families for the period from July2013 to June 

2014, using the software forecast Pro for Windows 3,5 Version. Next, it was calculated the 

projected and effective capacities, on dozens/ (hours*machine) as well as the availability in 

hours*machine, allowing to start the process of aggregate planning. Policies such as how to 

meet demand, hiring and firing, out sourcing and overtime, as well as labor costs and storage 

were investigated to be properly included as constraints that made the linear programming 

(performed with assistance of LINDO/PC (6.1 version) closer to the company's reality. With 

the possibility of using three manufacturing shifts (morning, afternoon and evening), it was 

obtained a first aggregate plan, initially with the total cost of R$ 286,999.38 and whom the 

night shift would work only in a few months. It was, therefore, developed an alternative 

proposal to the exclusion of the third shift and both plans were described and compared by 

theirs specific results of variation of the work force and costs distribution. By deleting the 

third shift, the total cost became greater than the initial option in R$ 6,678.73 more but has the 

advantage of not implying in bad organizational climate due to high staff turnover or even has 

de advantage of not being too necessary to face impossibility of rehiring staff already trained. 

 

 

Keywords: Production Planning and Control; Aggregate production planning; Textile industry. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Síndrome da gestão da produção ......................................................................... 17 

Figura 2 – Esquema hierárquico do planejamento ................................................................ 30 

Figura 3 – Previsão de Vendas para o ano de 2007 (em dúzias) ............................................ 37 

Figura 4 – Gráfico de previsão de demandas para a família 1 ............................................... 57 

Figura 5 – Gráfico de previsão de demanda para a família 2 ................................................. 57 

Figura 6 – Gráfico de previsão de demanda para a família 3 ................................................. 58 

Figura 7 – Gráfico de previsão de demanda para a família 4 ................................................. 59 

Figura 8 – Gráfico de previsão de demanda para a família 5 ................................................. 60 

Figura 9 – Gráfico de previsão de demanda para a família 6 ................................................. 61 

Figura 10 –Gráfico de previsão de demanda para a família 7. ............................................... 62 

Figura 11 – Tabela de produção para famílias 1 a 5, segundo proposta inicial de planejamento 

agregado ............................................................................................................................ 100 

Figura 12 – Tabela de produção para famílias 6 e 7, segundo proposta inicial de planejamento 

agregado ............................................................................................................................ 101 

Figura 13 – Distribuição de custos para as famílias 1 a 4, segundo proposta inicial de 

planejamento agregado....................................................................................................... 102 

Figura 14 – Distribuição de custos para as famílias 5 a 7, segundo proposta inicial de 

planejamento agregado....................................................................................................... 103 

Figura 15 – Balanceamento de materiais oriundo da proposta inicial de planejamento 

agregado ............................................................................................................................ 104 

 

 

 

 

 

 



 

 

     LISTA DE FLUXOGRAMAS 

 

Fluxograma 1 – Fluxograma metodológico .......................................................................... 22 

Fluxograma 2 – Principais macro-processos na Malhas D’Estefano Ltda.............................. 49 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Evolução das vendas das 7 famílias entre janeiro de 2007 e junho de 2013 ........ 55 

Gráfico 2 – Evolução do estoque e da produção da família 1 ao longo do planejamento ....... 79 

Gráfico 3 – Evolução do estoque e da produção da família 2 ao longo do planejamento ....... 80 

Gráfico 4 – Evolução do estoque e da produção da família 3 ao longo do planejamento ....... 81 

Gráfico 5 – Evolução do estoque e da produção da família 4 ao longo do planejamento ....... 82 

Gráfico 6 – Evolução do estoque e da produção da família 5 ao longo do planejamento ....... 83 

Gráfico 7 – Evolução do estoque e da produção da família 6 ao longo do planejamento ....... 84 

Gráfico 8 – Evolução do estoque e da produção da família 7 ao longo do planejamento ....... 85 

Gráfico 9 – Perfil de distribuição do custo total do plano agregado....................................... 88 

Gráfico 10 – Perfil de distribuição do custo total do plano agregado alternativo ................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Valores obtidos para o cálculo da capacidade ..................................................... 63 

Quadro 2 – Valores obtidos pelo cálculo de custos relevantes, em reais................................ 65 

Quadro 3 – Distribuição de trabalhadores por turno ao longo do horizonte de planejamento . 86 

Quadro 4 – Perfil de distribuição dos custos do plano agregado............................................ 87 

Quadro 5 – Distribuição de trabalhadores por turno no plano agregado alternativo ............... 91 

Quadro 6 – Perfil de distribuição dos custos do plano agregado alternativo .......................... 92 

Quadro 9 – Previsão de demanda para as 7 famílias ao longo do horizonte de 12 meses ..... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       SUMÁRIO 

1 . INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 15 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS .................................................................................... 15 

1.2. JUSTIFICATIVA ........................................................................................................ 18 

1.3. ESCOPO DO TRABALHO ......................................................................................... 20 

1.4. OBJETIVOS ................................................................................................................ 21 

1.5. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA ............................................................................ 22 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO.................................................................................. 26 

2. REVISÃO DE LITERATURA .................................................................................... 28 

2.1. NÍVEIS HIERÁRQUICOS DO PCP ............................................................................ 29 

2.2. AGREGAÇÃO DE DEMANDA .................................................................................. 31 

2.2.1. MOTIVOS PARA A AGREGAÇÃO ........................................................................ 31 

2.2.2. DIFERENTES PROCESSOS DE AGREGAÇÃO..................................................... 32 

2.3. PREVISÃO DE DEMANDA ....................................................................................... 33 

2.3.1. ABORDAGEM INICIAL ......................................................................................... 33 

2.3.2. MÉTODOS DE PREVISÃO DE DEMANDA .......................................................... 34 

2.3.3. CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA ................................................................... 36 

2.4. PLANEJAMENTO AGREGADO DA PRODUÇÃO ................................................... 37 

2.4.1. ASPECTOS INICIAIS ............................................................................................. 37 

2.4.2. CAPACIDADE ........................................................................................................ 39 

2.4.2.1.POLÍTICAS DE CAPACIDADE .............................................................................. 40 

2.4.3. CUSTOS .................................................................................................................. 41 

2.4.4. AGREGAÇÃO DE DADOS ..................................................................................... 42 

2.4.5. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO AGREGADO DA PRODUÇÃO............... 42 



 

 

3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO DEPLANEJAMENTO AGREGADO ....... 48 

3.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO ................................................................... 48 

3.2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO .................................................... 49 

3.3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA ................................................................................... 52 

3.4. PREVISÃO DE DEMANDA ....................................................................................... 53 

3.4.1. CRIAÇÃO DAS FAMÍLIAS DE PRODUTOS ......................................................... 53 

3.4.2. PROCESSO DE PREVISÃO DE DEMANDAS ....................................................... 55 

3.5. CÁLCULO DE CAPACIDADE EM DÚZIAS/(MÁQUINA*HORA) .......................... 62 

3.6. DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS RELEVANTES AO PLANO AGREGADO .......... 64 

3.7. DETERMINAÇÃO DAS RESTRIÇÕES DO MODELO .............................................. 65 

3.8. O MODELO MATEMÁTICO ..................................................................................... 68 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO.................................................................................. 78 

4.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO DO MODELO MATEMÁTICO PROPOSTO ........... 78 

4.2. PROPOSIÇÃO DE UM MODELO ALTERNATIVO .................................................. 89 

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO DO MODELO MATEMÁTICO ALTERNATIVO .... 91 

4.4. ANÁLISE DAS PROPOSTAS .............................................................................................. 93 

4.5. AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO TRABALHO ....................................... 95 

4.6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ........................................................................ 96 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................... 97 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 98 

APÊNDICE A .................................................................................................................. 101 

APÊNDICE B ................................................................................................................... 101 



 

 

APÊNDICE C .................................................................................................................. 102 

APÊNDICE D .................................................................................................................. 103 

APÊNDICE E ................................................................................................................... 104 

ANEXO 1 – PREVISÃO DE DEMANDAS(JULHO DE 2013 A JUNHO DE 2014) .... 105 

ANEXO 2 – TERMO DE AUTENTICIDADE ......ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

ANEXO 3 – DECLARAÇÃO DA EMPRESA ................................................................ 107 

 



15 

 

1 . INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Segundo Mendes et. al.(2006), a cadeia têxtil é composta por indústrias que realizam 

produção de fibras naturais, artificiais ou sintéticas, fiação, tecelagem, malharia, 

beneficiamento ou confecção.O presente trabalho se aplica a este setor industrial, uma vez que 

se desenvolverá em uma fábrica produtora de meias, cuja atividade principal é a tecelagem.  

De acordo com os dados apresentados pela Associação Brasileira da Indústria têxtil e 

de Confecção (ABIT, 2012) sobre o cenário do setor têxtil no ano de 2011, o Brasil assume o 

posto de quinto maior produtor do mundo. Neste mesmo ano, o faturamento da cadeia têxtil e 

de confecções somou o equivalente a US$ 63 bilhões, US$ 2,5 bilhões acima do ano de 2010. 

Trata-se de um setor tradicional na indústria brasileira, com quase 200 anos de história no 

cenário econômico do país e que se encontra em considerável expansão. Ao final de 2011 

eram cerca de 1,7 milhões de empregos diretos e oito milhões indiretos neste setor que é o 

segundo maior gerador de primeiro emprego e segundo maior empregador na indústria de 

transformação brasileira, estando aquém somente do setor de alimentos e bebidas. As 

empresas do setor têxtil e de confecção responderam em 2011 por 16,4% dos empregos e 5,5% 

do faturamento da indústria de transformação brasileira, o que as tornam merecedoras, 

portanto, de destaque no que diz respeito ao incentivo à produção científica que vise sua 

melhoria contínua. 

Ainda segundo o panorama do setor têxtil apresentado pela a ABIT referente ao ano 

de 2011, verifica-se considerável aumento do déficit da balança comercial (sem considerar o 

comércio exterior de fibras de algodão), onde o saldo de US$ 3,53 bilhões negativos em 2010 

recuou para US$ 4,74 bilhões negativos em 2011. Mais recentemente, a ABIT (ABIT – 2013) 

verificou um aumento do déficit da balança comercial de 4,42%com relação aos períodos de 

janeiro a maio de 2013 e de 2012, mesmo embora as exportações tenham aumentado 6,05% 

no mesmo período. Pode-se verificar, portanto, que embora seja um momento de expansão do 

setor sob a ótica de volumes financeiros, o Brasil tem sofrido aumento das pressões 

internacionais do setor, o que permite concluir que é necessário buscar alternativas para 

desenvolver o parque tecnológico e industrial, bem como políticas econômicas e de gestão 
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que visem aumento da competitividade das indústrias têxteis brasileiras no âmbito 

internacional. 

Além disto, de acordo com Siqueira (1997) o elevado nível de informalidade do setor 

têxtil, que sofreu elevação notável nos anos 90, é um importante desestimulador ao 

crescimento do setor, pois pequenas e médias empresas idôneas do setor, intensivas em mão 

de obra e submetidas ao “custo - Brasil”, sofrem com os baixos custos de fabricação de seus 

concorrentes informais, mesmo que em detrimento da qualidade de seus produtos, e em 

alguns casos não têm tempo de reagir com melhorias que as tornem mais competitivas e as 

permitam sobreviver às pressões do mercado nacional. 

De acordo com o mais recente anuário estatístico publicado pela prefeitura de Juiz de 

Fora – MG (CPS, 2009), o setor produtor de meias local tem recebido novos entrantes de 

maneira significativa, o que vem a confirmar a atratividade e penetrabilidade do setor. No ano 

de 2004 eram 78 empresas produtoras de meias, enquanto em 2008 este número chegou a 96. 

Barbosa (2006) afirma que embora os muitos estudos recentes venham mostrando 

considerável modernização e aumento da competitividade do setor têxtil brasileiro, apontam 

também as fragilidades do seu crescimento. A simplicidade inerente à fabricação de têxteis 

fomenta o surgimento de pequenas e médias empresas, que passam a integrar este cenário 

competitivo. Ainda segundo esta autora, a grande participação destas pequenas e médias 

empresas no setor implica no elevado grau de utilização de conhecimentos empíricos para 

planejar e controlar a produção, bem como para a tomada de decisão. 

De acordo com Blondel (2007), rupturas no estoque levam à dificuldade em respeitar 

datas de entrega e ao consequente acúmulo de alguns produtos em curso que têm sua 

produção interrompida para que seja dada prioridade àqueles necessários para a entrega de 

pedidos em atraso ou maior atraso. Alguns produtos em curso também são decorrentes da 

espera por complementos dos pedidos aos quais pertencerão conjuntamente. Com o aumento 

dos estoques intermediários, perde-se em liquidez financeira e isso reflete negativamente no 

poder de compra das organizações, o que pode fazer com que matérias-primas e insumos 

necessários não estejam disponíveis no momento certo para a produção. Deste modo, sem 

matérias-primas e insumos, volta-se para a ruptura de estoque. Quando existe acúmulo de 

materiais aguardando os seus complementos de pedidos para serem expedidos juntos, muitas 

vezes faz-se o fracionamento das ordens de fabricação/expedição, podendo sobrecarregar 
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recursos ligados à expedição que deveriam, originalmente, ser utilizados uma única vez por 

pedido (como por exemplo a função de emissão de registros fiscais). Com esta sobrecarga de 

recursos, há mais um fator causador de atrasos nas entregas. 

Principalmente pelo elevado índice de empirismo envolvendo a administração de 

empresas deste setor, indústrias têxteis são ainda mais susceptíveis às dificuldades em 

respeitar prazos de entrega, problema este descrito por Blondel (2007) como um ciclo-vicioso 

representado abaixo: 

 

 

Figura 1 – Síndrome da gestão da produção 

Fonte: Blondel (2007) 
 

Cada setor da organização tende a desenvolver estratégias de contorno para os 

problemas locais gerados pelos atrasos nas entregas, mas, no entanto, elas não eliminam e, 
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muitas vezes não reduzem o seu impacto negativo global. Ainda segundo Blondel (2007), a 

solução para este ciclo está em uma adequada estrutura de PCP.  

A Malhas D’Estefano Ltda., empresa especializada na fabricação de meias e onde se 

dará a realização deste estudo, está sujeita às forças do cenário da indústria têxtil sobre citado, 

bem como possui muitas das características acima descritas, inclusive no que tange a 

atividades empíricas de análise de demanda, planejamento e controle de produção e, 

consequentemente, recorrência no atraso das entregas.  

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Para Nanci et. al. (2008), desde os anos 90, com a notória abertura do mercado global 

e queda de políticas protecionistas, tem sido cada vez mais necessário o atendimento pleno 

das necessidades dos clientes, podendo-se condenar à não sobrevivência no ambiente 

competitivo as empresas que não estejam preparadas. Esta necessidade se reflete ainda mais 

drasticamente em empresas de pequeno e médio porte, onde os recursos e a qualificação são 

mais restritos. Segundo estes autores, neste ponto reside um dos maiores desafios ao 

Engenheiro de Produção: o desenvolvimento de ações que dotem a pequena empresa de 

condições competitivas para os mercados nacional e internacional. 

Além disto, o cenário descrito por Arantes (1998), ainda persistente no Brasil, onde o 

horizonte de planejamento vem sendo reduzido gradativamente, passando de semestral a 

mensal e posteriormente para semanal. A preocupação principal de muitas empresas é de 

sobreviver, pensando-se pouco ou quase nada em crescimento e continuidade, comumente 

justificando-se com a expressão “as coisas mudam muito no Brasil”. No entanto, já em 1998, 

este mesmo autor verificou que apesar de todo cenário de turbulência que pudesse existir e 

velocidade de mudanças no Brasil, muitas empresas já se demonstravam preocupadas com 

suas atividades de planejamentos de médio e longo prazo, pois haviam constatado que quanto 

mais elas respondiam às turbulências com ações de curto prazo, mais vulneráveis estavam a 

elas. Por este motivo, estas empresas optaram pela pro atividade de planejar o futuro de longo 

prazo, por mais que precisassem definir e redefinir etapas intermediárias que sustentassem 

seus objetivos para o futuro mais distante. Este planejamento não se restringe apenas às 
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decisões das altas gerências mas também a cada subsistema da organização, como é o caso da 

produção, cada um com suas peculiaridades porém nunca isolados. 

De acordo com Sipper& Bulfin Jr. (1997), o Planejamento e Controle da Produção 

(PCP) constitui uma parte significante da tecnologia de gestão da produção. Para este autor, a 

maioria das funções do PCP é relativa ao estabelecimento de metas e planos, medindo seus 

desvios em comparação ao real. É, portanto, uma responsabilidade do PCP, o gerenciamento e 

minimização destes desvios enquanto mantém os planos e metas consistentes e condizentes 

aos objetivos globais da organização. 

Para Corrêa, Gianesi e Caon (2007), embora os sistemas de administração da 

produção (aqui tratados como sistemas de PCP) possam refletir resultados positivos em todos 

os principais objetivos estratégicos de desempenho, as maiores vantagens estão relacionadas a 

melhoria do desempenho em custos e tempos, compreendidos pelos objetivos estratégicos de 

Custos, Velocidade e Confiabilidade. 

Neste contexto, foi por vivenciar esta crescente necessidade das organizações em 

obterem competitividade por meio de sua velocidade de resposta ao cliente e confiabilidade, 

que surgiu o interesse em elaborar, de maneira metodológica, uma proposta de planejamento e 

controle da produção na Indústria Têxtil Malhas D’Estefano Ltda., desenvolvido até o nível 

de planejamento agregado, que visa aliar sob determinadas condições e menor geração de 

custos, a capacidade produtiva do setor de tecelagem à demanda, tacitamente caracterizada 

como sazonal.  

Embora verifique-se que a empresa em questão visa predominantemente competir 

por diferenciação de seus produtos, não podem fugir da constante verificação dos custos 

gerados e deve-se sempre procurar soluções mais adequadas onde seja possível atender a 

demanda em tempo hábil, sendo flexível, possuindo produtos diferenciados e respeitando as 

políticas da empresa, porém com a menor geração de custos que couber a estas condições. 

 



20 

 

1.3. ESCOPO DO TRABALHO 

O projeto desenvolvido teve como base a indústria têxtil Malhas D’Estefano Ltda., 

localizada na cidade de Juiz de Fora (Minas Gerais) e cuja atuação consiste na produção de 

meias e polainas para comercialização nacional.  

Teve-se como pretensão a realização da previsão de vendas (aqui denominada 

previsão de demanda) para o período de um ano compreendido entre julho de 2013 e junho de 

2014, com base nos dados históricos de vendas de janeiro de 2007 a junho de 2013. Apesar de 

negligenciar demandas reprimidas e modificadas ao considerar somente os dados históricos de 

vendas, esta previsão foi denominada como previsão de demandas ao longo do trabalho por 

motivos didáticos, pois é a previsão de demanda que se faz mais presente em projetos reais. 

 Em seguida, pretendeu-se abordar o planejamento e controle da produção de todos 

os produtos vendidos pela empresa até o nível de plano agregado, podendo englobar alguns 

produtos em famílias, conforme descrito pelo trabalho. Reconhece-se, a limitação do projeto 

pela ausência de registros anteriores ao ano de 2007, bem como pela ausência do histórico de 

demandas reprimidas por atrasos e rupturas de estoques, além do deslocamento temporal de 

vendas ocasionado por pedidos entregues em atraso. O trabalho também não abordou as 

mudanças nas intenções de compra em decorrência da ruptura de estoques dos produtos 

originalmente desejados, uma vez que estes dados não foram devidamente registrados quando 

ocorreram. 

Teve-se também a intenção de abordar as etapas necessárias aos processos iniciais de 

implementação de um modelo de planejamento agregado da produção, servindo de alerta para 

os principais obstáculos encontrados, os quais poderão ser evitados ou melhor superados em 

experiências futuras com outros profissionais que porventura estudem este trabalho. 

O modelo de planejamento agregado foi elaborado utilizando programação linear 

auxiliada pelo software Lindo/PC (versão 6.1). Esta forma de obtenção do planejamento 

agregado da produção tem como limitação o fato de considerar todos os custos como sendo 

lineares. Na realidade, alguns custos apresentam economias ou deseconomias de escalas, 

possuindo características de não linearidade. No entanto, com a medida e adaptação 

consciente dos custos a serem inseridos na programação, espera-se obter um resultado 
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satisfatório e nitidamente melhor do que a atual realidade do processo de planejamento da 

produção na empresa estudada do ponto de vista financeiro. 

Este estudo se limitou a elaboração do Planejamento Agregado da Produção 

utilizando os custos e restrições inerentes exclusivamente ao setor de tecelagem, pois ela 

representa, para a empresa analisada, o setor cujos investimentos em incremento de 

capacidade são mais elevados (em valores monetários) e aquele que tem se comportado 

continuamente como gargalo da produção, justificando ele ser o foco de otimização. Isto 

porque uma máquina eletrônica nova de tecelagem circular de pequeno diâmetro, usada nesta 

etapa da produção, custa cerca de dez vezes o valor da segunda máquina mais cara na linha 

produtiva, a máquina de costura remalhadeira, que processa cerca de oito vezes o produzido 

por uma única máquina de tecelagem. Além disto, investimentos também mais elevados são 

necessários para o suprimento de energia e ar comprimido na tecelagem, aumentando 

gradativamente com o incremento de capacidade neste setor. As possíveis adaptações do nível 

de força de trabalho que se façam necessárias nos demais setores requerem investimentos 

menores do que aqueles necessários para ampliar a quantidade de máquinas na tecelagem.  

Considerando que os estoques intermediários da produção não são representativos e 

que, uma vez tecido, o produto será processado por completo, os custos de estocagem se 

referem ao estoque de produtos acabados.  

Atualmente, a empresa não admite faltas, terceirizações ou subcontratações, assim 

como deseja eliminar as entregas em atrasos. Portanto, dados relativos a estes parâmetros não 

foram coletados para inserção no modelo matemático. 

1.4. OBJETIVOS 

Objetivou-se elaborar uma proposta de planejamento agregado da produção para uma 

empresa produtora de meias na cidade de Juiz de Fora - MG. 

Os objetivos específicos, que sustentam o objetivo central do trabalho,foram o 

agrupamento sistemático dos produtos e recursos produtivos em famílias afins, a previsão de 

demanda para o período de julho de 2013 a junho de 2014, o cálculo de capacidade e a 

determinação dos custos e restrições relevantes para a modelagem do planejamento agregado 

da produção. 
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1.5. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

De acordo com Miguel (2010), o presente estudo possui natureza aplicada, por 

utilizar conceitos e técnicas pertinentes ao Planejamento e Controle da Produção em uma 

empresa real, com objetivos que são ora descritivos ora exploratórios. Para a realização do 

projeto, utilizou-se de abordagem quantitativa, aplicando-se métodos de experimentação e 

modelagem para a determinação do plano de produção agregado.  

 

Fluxograma 1 – Fluxograma metodológico 

Fonte: Autoria própria 
 

h) CONSIDERAÇÕES FINAIS

g)  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

f)   ELABORAÇÃO DO PLANO AGREGADO DE PRODUÇÃO

Determinação dos custos 
relevantes Determinação das restrições Modelagem para programação 

linear

e)   CÁLCULO DE CAPACIDADE

Determinação dos tempos de produção e da 
taxa de desperdício do tempo disponível

Cálculos de capacidade projetada e efetiva em 
dúzias/(máquina*hora) 

d)   PREVISÃO DE DEMANDA

Criação das famílias Elaboração da previsão

c)   ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS

Verificação Seleção Novas coletas substituindo 
dados inconsistentes

b)   PESQUISA DE CAMPO

Coleta de dados

a)    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Pesquisa Escolha do material
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Os objetivos específicos do trabalho permitiram o desdobramento da metodologia em 

procedimentos que foram seguidos com o intuito de se obter o projeto final.O fluxograma 1 

ilustra processo metodológico, no qual constam as principais etapas da metodologia 

empregada, conforme apresentadas a seguir. 

 

a. A etapa de revisão bibliográfica teve por objetivo encontrar teorias do planejamento 

agregado de produção, sua elaboração por meio de programação matemática linear e suas 

etapas intermediárias e exemplos práticos de aplicação, de preferência em pequenas e 

médias empresas do setor têxtil ou de confecções, de modo a se obter embasamento teórico 

suficiente para a elaboração de um plano de produção agregado e analisá-lo criticamente. 

 

b. A pesquisa de campo realizou-se na empresa Malhas D’Estefano Ltda., localizada na 

cidade de Juiz de Fora – MG e atuante no ramo têxtil com a produção de meias e polainas 

para o mercado nacional. Na pesquisa de campo, além de informações organizacionais e 

históricas, foram quantificados dados que permitiram a elaboração do Planejamento 

Agregado da Produção. As coletas foram feitas em função das etapas do projeto as quais se 

destinavam. 

Para a previsão de demanda foi utilizada a lista de produtos comercializados pela 

empresa, histórico de vendas entre janeiro de 2007 e junho de 2013, dados históricos 

qualitativos que justificaram alguns comportamentos na evolução das vendas, além de 

informações sobre características dos produtos e dos recursos de produção que permitiram 

o agrupamento em famílias de produtos a serem utilizado desde a previsão de demanda até 

a posterior elaboração do plano agregado de produção. 

Para o cálculo de capacidade projetada foram coletados dados relativos aos tempos 

médios de produção de cada modelo produzido pelo maquinário de tecelagem. Estas 

informações são de conhecimento dos responsáveis pelo setor de tecelagem e foram 

coletadas diretamente com eles. Foi necessário também calcular o percentual de 

participação de cada produto em sua família para a obtenção de um tempo ponderado de 

fabricação, para o produto equivalente. Para a transformação em capacidade efetiva, foram 

coletados dados que permitiram estimar o impacto de acontecimentos rotineiros, 

programados ou ao menos previsíveis, sobre a produtividade do setor, tais como frequência 
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e duração de paradas por panes ou para setup, manutenções preventivas e corretivas, 

reuniões, treinamentos, refeições e descanso. 

Para a elaboração do plano agregado de produção foram coletados dados relativos aos 

custos de mão de obra, estocagem de produto acabado (considerando que os estoques 

intermediários da produção não são representativos e que uma vez tecido o produto é 

processado por completo), horas-extras, contratação e demissão, número de trabalhadores 

por turno e a distribuição do trabalho entre eles, bem como quantidade e duração de turnos 

diários, folgas semanais e possibilidades de trabalho em hora-extra. Não foram admitidas 

faltas, terceirizações ou subcontratações e, portanto, dados relativos a estes parâmetros não 

foram coletados. Demais dados de política interna de atendimento à demanda foram 

coletados diretamente com a direção da empresa para que fossem inseridos como restrições 

no modelo matemático. 

 

c. A análise preliminar dos dados se deu de modo superficial, por meio da organização dos 

mesmos em planilhas e gráficos simples que além de objetivarem sua melhor visualização, 

permitiram preparar o material de entrada para as previsões de demanda. Com esta análise 

preliminar, objetivou-se evitar que grandes discrepâncias fossem fatores que 

influenciassem negativamente o projeto. Dados considerados inconsistentes deveriam: ser 

removidos, sofrer nova coleta (quando possível) ou corrigidos (em situações onde 

houvesse conhecimento suficiente sobre os fatores interferentes). Um conjunto definitivo 

de valores foi organizado para que dele partissem as etapas seguintes do trabalho. Não 

houve, no entanto, diferenças alarmantes no comportamento dos dados que justificasse o 

tratamento de remoção, ajuste ou substituição dos mesmos, exceto em casos de histórico de 

vendas de produtos que não são mais vendidos pela empresa, que precisaram ter seus 

valores atribuídos aos seus substitutos quando esta relação foi considerada evidente. 

 

d. A previsão de demanda, que na realidade constitui uma previsão de vendas, foi realizada 

para o período entre julho de 2013 e junho de 2014, permitindo a elaboração do 

Planejamento Agregado da Produção para o mesmo período. Para a previsão de demanda 

os produtos foram agregados em famílias afins, de acordo com suas características 

intrínsecas e de recursos de produção.A previsão de demanda destes grupos de produtos foi 

feita com base nos dados de vendas desde janeiro de 2007 até junho de 2013, utilizando o 

software Forecast Pro for Windows Versão 3,5. 
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e. O cálculo de capacidade analisou e trabalhou os dados referentes aos turnos de produção e 

velocidades médias de tecelagem para todas as famílias de produtos, bem como os dados 

que permitiram o cálculo da taxa de desperdício do tempo disponível, de modo a se obter a 

capacidade efetiva em dúzias do produto equivalente de cada família por 

hora*máquina.Esta foi uma etapa que exigiu pesquisas internas, contou com a participação 

de funcionários do setor de tecelagem para a medição de tempos projetados de fabricação 

para todos os produtos componentes das famílias, assim como para a melhor estimativa da 

frequência e influência das paradas diversas sobre a produtividade do setor. A taxa de 

produtos não conformes já era um dado contabilizado pela empresa. 

 

f. O Planejamento Agregado da Produção foi inicialmente modelado para que pudesse ser 

executado por meio de programação linear, com o auxílio do Software LINDO/PC (versão 

6.1). Utilizou-se restrições advindas de políticas da empresa para o atendimento de 

demanda, limitações advindas do cálculo de capacidade efetiva, bem como os custos de 

manutenção e variação da força de trabalho, manutenção de estoques e contratação de 

horas-extras. Mediante análise prévia das políticas e dos objetivos da empresa, este projeto 

partiu do pressuposto de que não são admitidas faltas ou atrasos, subcontratações ou 

terceirizações. 

 

g. Com os resultados do programa de otimização do Planejamento Agregado de Produção, 

foram feitas análises críticas relativas aos recursos mais utilizados pelo plano e 

observações quanto aos custos mais significativos.Discutiu-se também sobre a viabilidade 

de implementação do plano (não do ponto de vista da capacidade, mas sim de políticas e 

paradigmas internos que não puderam ser inseridas no modelo matemático). 

 

h. A etapa de considerações finais buscou correlacionar os resultados obtidos pelo projeto 

com os objetivos iniciais que nortearam o desenvolvimento do mesmo. 
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1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho é dividido em cinco partes principais, os Capítulos, dos quais o primeiro 

possui caráter introdutório, buscando apresentar os motivos de interesse para a realização 

deste projeto, o que se espera dele, como será feito, e suas etapas de realização. Além disto, 

teve-se, com a fase introdutória, o intuito de apresentar de maneira justificada qual é o limite 

de aplicação deste projeto, dizendo para qual organização ele foi realizado e quais 

departamentos são o foco principal, ou seja, o seu escopo.  

Já o Capítulo 2 teve o intuito de reunir o material teórico que fundamentou a 

pesquisa e o projeto realizado, é por meio dela que foram apresentados os diferentes níveis de 

planejamento e controle da produção (permitindo a visualização de até aonde vai a realização 

do projeto), o porquê de se agregar demandas ao fazer as etapas iniciais do planejamento e 

controle da produção e como esta agregação pode ser feita, um panorama global sobre 

previsão de demanda, as razões pelas quais se calcula a capacidade antes de fazer o 

planejamento agregado da produção e quais são as diferentes estratégias que a organização 

pode ter para conciliar demanda e capacidade, quais custos são relevantes para a função 

programação da produção (estratégia e custos estes que se caracterizam como restrição do 

planejamento agregado). Por fim, são apresentados métodos para a elaboração do 

planejamento agregado da produção, com maior atenção àquele que foi aplicado no projeto, o 

método por programação linear. 

Posteriormente, o Capítulo 3se refere a todo o processo do desenvolvimento do 

modelo de planejamento agregado da produção para a empresa objeto deste estudo. 

Inicialmente, o texto faz uma apresentação da empresa estudada, sua estrutura, seus macro-

processos e quaisquer outras informações gerais relevantes para a compreensão do contexto 

do projeto. Ainda neste capítulo são apresentados os procedimentos realizados para obter-se 

as famílias de produtos, em seguida empregadas no processo de previsão de demandas para o 

período de julho de 2013 a junho de 2014, também apresentado. Estas demandas previstas 

serviram de subsídio para o processo de elaboração do plano agregado, o qual necessitou 

também da determinação de custos e restrições relevantes, sub-etapas também apresentadas 

por este capítulo levando à elaboração do modelo matemático que julgou-se adequado para a 

elaboração da programação matemática do plano agregado de produção, retratando 

claramente a realidade da empresa estudada e as condições para a execução do plano. 
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 O Capítulo 4destinou-se a apresentação dos resultados obtidos do emprego do 

modelo matemático desenvolvido em software de otimização e programação matemática 

específicos. Estes resultados são analisados julgando-se a viabilidade de implementação do 

plano proposto, principalmente dos pontos de vista financeiro e gerencial. Um plano 

alternativo foi proposto mediante os pontos fracos observados nos resultados do primeiro 

modelo. Novamente os resultados foram analisados e, sobretudo, comparados com os 

anteriores. O capítulo também observou o cumprimento dos objetivos específicos do trabalho 

e apresentou propostas de trabalhos futuros. 

No Capítulo 5, foram feitas as considerações finais sobre os resultados obtidos 

quanto ao objetivo central do projeto, se o modelo proposto é potencialmente útil e relevante 

para a empresa objeto deste trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Segundo Arantes (1998), a função de planejamento é de primazia dentre outras 

importantes funções gerenciais, dela necessitam tanto a direção quanto o controle. O mesmo 

vale para o planejamento dos subsistemas, como é o caso do planejamento da produção.  Para 

este autor, planejar não é fazer adivinhações nem está restrito às previsões de vendas ou 

elaboração de orçamentos, mas é um processo reflexivo que permite ao administrador tomar 

decisões hoje a respeito que as coisas que ele quer que aconteçam futuramente.  

Elucidar a importância do Planejamento e Controle da Produção pode, muitas vezes, 

parecer falacioso, tamanhos são os benefícios que se pode citar advindos da boa utilização 

deste instrumento nas organizações. No entanto, algumas citações se fazem relevantes. 

Ao definir metas e estratégias aos sistemas produtivos em organizações devem ser 

criados planos que permitam atingi-las, direcionando a ação de recursos humanos sobre os 

recursos de natureza física e fazendo o devido acompanhamento destas ações para que 

correções a desvios possam ser feitas quando necessárias. Tal integração de recursos é de 

responsabilidade,principalmente, do Planejamento e Controle da Produção (PCP), um 

departamento normalmente de apoio a Produção e que integra outras diversas funções do 

sistema de produção, como por exemplo a Finanças, a Engenharia, a Manutenção e o 

Marketing, de onde vêm as informações que servirão de insumo para o processo de 

planejamento e controle da produção (TUBINO, 2000). 

Segundo Paiva (2005) saber quais matérias primas serão necessárias, quanto e em 

qual quantidade permite evitar compras não condizentes às necessidades da produção, bem 

como reduzir estoques. Estes fatores, por sua vez, influenciam positivamente a redução de 

custos na empresa podendo levá-la a um maior patamar de competitividade, conforme Nanci 

et. al. (2008).  

Para Corrêa et. al. (2007), sistemas de administração da produção (ou sistemas de 

planejamento e controle da produção, como serão aqui chamados) devem ser capazes de: 

planejar as necessidades futuras de capacidade de produção, planejar materiais a serem 

comprados, programar atividades de produção garantindo que recursos produtivos estejam 



29 

 

sendo utilizados na atividade prioritária, informar a situação corrente de recursos e ordens, 

prometer menores prazos de entrega aos clientes e cumpri-los, além de reagir de modo eficaz. 

 

2.1. NÍVEIS HIERÁRQUICOS DO PCP 

Para Corrêa, Gianesi & Caon (2007), o planejamento é a ferramenta utilizada para 

decidir, no presente, sobre ações aplicadas a recursos, com base na inércia que estes possuem 

para serem modificados ou gerarem algum efeito futuro. Quanto maior a inércia, mais tempo 

uma ação ou decisão no presente demorará para gerar o resultado esperado e com maior 

antecedência ela deverá ser planejada. Portanto, o horizonte de planejamento está diretamente 

ligado à inércia daquilo que se deseja realizar. Investimentos de maior custo, treinamentos 

longos, construção de novas estruturas e plantas industriais são exemplos de ação que 

possuem grande inércia e, influenciam o horizonte de planejamento de longo prazo ou 

estratégico.  

De acordo com Nanci et. al. (2008), o PCP é capaz de atuar nos três tradicionais 

níveis hierárquicos da organização. Para estes autores, ao nível estratégico, o PCP auxilia no 

planejamento da capacidade (aliado aos objetivos estratégicos da empresa) e inicia o processo 

de elaboração do Planejamento Agregado de Produção, o qual começa com a escolha da 

estratégia de atendimento à demanda e definição do mix de produtos a serem produzidos e se 

completaria no nível tático por meio da definição de políticas de produção. Ao nível tático, o 

PCP também realiza a elaboração do Plano Mestre da Produção (PMP), no qual a demanda 

prevista e confirmada é desagregada para cada produto individualmente e alocada em 

períodos com intervalos mais subdivididos. Já o nível operacional, por sua vez, responsabiliza 

o PCP de elaborar o Planejamento das Necessidades de Materiais (ou Material Requirement 

Planning – MRP), no qual são definidos os insumos necessários a cada curto intervalo de 

tempo (como pessoas, matérias-primas e materiais em processo) e em cada ambiente de 

produção, considerando o PMP,os devidos lead-times, bem como as restrições de capacidade 

e operação para atendê-lo.  

Para Tubino (2007), o nível estratégico do PCP corresponde ao longo prazo e à 

elaboração de um Plano Agregado de Produção destinado à determinação de qual capacidade 

deve ser utilizada para atender os seus clientes, com base na previsão de vendas de longo 
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prazo. Segundo este autor, o nível tático constitui a elaboração do Plano Mestre de 

Produção(PMP), resultado da escolha do mix ótimo de alternativas para o sistema produtivo, 

utilizando estratégias como antecipação de produção, terceirização, horas-extras ou até 

mesmo definindo turnos de produção para atender as previsões de venda para médio prazo e 

pedidos confirmados. Ainda segundo este autor, o curto prazo corresponde ao emprego da 

tática inserida no PMP elaborando a Programação da Produção para produzir bens e/ou 

serviços no presente. Para este autor, a coesão entre os níveis estratégico, tático e operacional 

é fundamental para a eficiência do sistema produtivo.  

De acordo com Vollmann et al. (2006), a desagregação do planejamento segue a 

linha organizacional, de maneira que à medida que se encontra mais próximo da alta gerência, 

o planejamento, a programação da produção e as informações correlatas devem estar mais 

agregados. O esquema abaixo, adaptado deste mesmo autor, serve para contextualizar esta 

informação. 

 

 

Figura 2 – Esquema hierárquico do planejamento 

Fonte:Vollmann et al., 2006 (Adaptado) 
 

 

Segundo Blondel (2007), o planejamento da produção se divide,de acordo com o 

horizonte temporal abordado, em dois grandes grupos, os quais são: planificação (para longo e 
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Gerências das plantas e divisões

Gerências das plantas e dos 
departamentos

Gerências dos departamentos e 
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compras
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Programar itens
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médio prazo) e programação (para o curto e curtíssimo prazo). Para ele, a diferença principal 

entre planificação e programação da produção consiste em que a primeira visa responder a 

questão “O quê fazer?”, enquanto que a programação visa responder ao “Como fazer de 

maneira ótima?”. Os horizontes de planejamento dependem do setor de atuação da empresa, 

seu ciclo produtivo e aspectos financeiros, o que o faz diferenciar o horizonte de longo prazo 

de uma indústria do setor aeronáutico com duração média de 10 anos, enquanto indústrias 

relacionadas à moda planejam 12 meses para o longo prazo. Este autor considera, por sua vez, 

que o horizonte para o médio prazo varia entre poucos meses a 1 ano, enquanto o curto prazo 

varia da 2ª à 10ª semana subsequentes e o curtíssimo prazo varia de 1 a 10 dias. 

 

2.2. AGREGAÇÃO DE DEMANDA 

 

2.2.1. MOTIVOS PARA A AGREGAÇÃO 

Para Mesquita (2008), as previsões agregadas de demanda contêm erros menores que 

nas previsões detalhadas e a análise por esta maneira permite maior precisão sem denegrir a 

qualidade do processo decisório, pois nesta etapa (nível estratégico) não se necessita de 

muitos detalhes para planejar capacidade e políticas de estoque e produção.  

Para Vollmann et al. (2006), uma possível justificativa para a menor probabilidade 

de erros em dados agregados quando comparados a dados de demanda por produto 

separadamente é o fato de que, em previsões cujo valor previsto se distribui ao redor da média 

prevista conforme uma distribuição normal, a junção de diferentes populações faz com que o 

desvio padrão aumente em uma proporção menor do que a população, levando à redução do 

desvio percentual em relação a média. Para este autor, este resultado pode ser obtido 

agregando-se diferentes períodos para a previsão ou, como será realizado neste projeto, 

agregando-se diferentes linhas de produtos em famílias com características próprias. Ainda 

para este autor, o mesmo benefício pode ser adquirido quando deixa-se de analisar históricos 

de demanda de produtos acabados para analisar a demanda de seus componentes, que podem 

ser utilizados para compor mais de um produto final. Desta maneira, não se obtém diversas 

previsões dependentes para um mesmo componente e sim uma previsão agregada deste.  
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Segundo Figueiredo (2005, p. 20), para demandas aleatórias e identicamente 

distribuídas (a. i. d.), a justificativa para a agregação de demanda reside no chamado Teorema 

do Limite Central, o qual afirma que “para amostras aleatórias (X1, X2, ..., Xn), retiradas de 

uma população com média µ e variância 휎 , a média amostral 푋  = (X1+X2+...+Xn)/n 

aproxima-se de uma distribuição Normal com média µ e variância 휎 /n, quando n 

razoavelmente grande”. Sendo assim, agrupando produtos em famílias e analisando a 

demanda de cada família, a variância do comportamento destas demandas será 휎 /n, menor 

que a original 휎 . 

Além das vantagens citadas anteriormente, Nahmias (2009) destaca outro atrativo 

para a agregação de demanda, o qual consiste na substancial redução de custos do processo de 

previsão em virtude da redução significativa do montante de operações para se obter a 

previsão (desde a coleta de dados). Para este autor os dados agregados permitem melhor 

análise a nível gerencial, evitando induzir o gestor a conclusões tiradas por aspectos 

específicos que não condizem ao resultado global. 

Vollmann et al. (2006), no entanto, lembram o quanto é importante a coerência entre 

a previsão agregada e as previsões individuais (que somadas devem se aproximar da 

agregada). Um método para garantir que isto ocorra é a realização de previsões em pirâmide, 

um modelo sequencial de previsão apresentado por este autor. Ele lembra também que obter a 

previsão agregada de vendas não é o suficiente para se dizer que possui um plano de produção 

agregado, sendo somente um importante insumo para que se obtenha este plano, que advém 

de muitas outras análises reunidas. 

Vollmann et al. (2006) sugerem, para modelos de previsão por agregação de 

diferentes produtos em famílias, que busque-se obter entre 6 a 12 famílias. Deste modo, os 

dados são mais facilmente tratáveis pela alta gerência.  

 

2.2.2. DIFERENTES PROCESSOS DE AGREGAÇÃO 

Segundo Vollmann et al. (2006), é inviável a total e eterna adequação da agregação 

da demanda. Isto porque os gestores e usuários das informações de demanda agregada (equipe 

de venda, marketing e outros) podem ora necessitar desenvolver planos por famílias de 
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produto ora por regiões geográficas, tipos de clientes, unidades organizacionais ou mesmo 

combinações destes, somados ou não a outros fatores.Não obstante escolher entre uma destas 

maneiras de agregação, cada uma delas contém sub-processos que podem ou não ser 

aplicáveis. Por exemplo, quando da agregação por famílias de produtos, cabe a cada equipe 

decidir como será feita esta agregação, podendo ser feita à luz de semelhanças entre suas 

características intrínsecas, volumes de venda(podendo utilizar conceitos de Curva ABC) ou 

em função dos recursos críticos de fabricação que utilizam. 

De acordo com Vollmann et al. (2006), as possibilidades de agregação são diversas e 

podem ser aplicadas juntas ou separadamente, a cada organização e em cada momento 

histórico, desde que se permita a obtenção de dados que de modo compatível com os sistemas 

de PCP e aos quais os previsores sejam sensíveis. 

Dentro das famílias, o planejamento agregado requer certa unicidade de informações 

e, para tanto, os diferentes produtos devem passar a ser vistos como um único artigo. Esta 

unificação pode ser feita, conforme exemplificado por Lustosa e Nanci (2008), por meio de 

um produto equivalente, o qual tem características intrínsecas médias ponderadas a partir de 

cada integrante da família. Ou seja, o tempo médio de processamento do produto equivalente 

é a média de todos os tempos de processamento ponderados de acordo com a participação da 

demanda de cada produto individualmente na demanda total da família. Este cálculo deve ser 

feito com todas as informações relevantes às restrições ao planejamento agregado de 

produção, tais como emprego de mão-de-obra, horas-extras, serviços terceirizados, horas-

máquina, matérias-primas, entre outros. 

 

2.3. PREVISÃO DE DEMANDA 

 

2.3.1. ABORDAGEM INICIAL 

De acordo com Fernandes & Godinho Filho (2010),a previsão de demanda é um dos 

principais inputs para as funções do PCP. Para ele, embora métodos computacionais recentes 

venham a facilitar a previsão de demanda, ainda são de extrema importância a experiência 

prática e o conhecimento detalhado do previsor ou planejador a respeito do mercado, 

permitindo maior senso crítico sobre os dados de entrada e resultados obtidos. 
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Segundo Mesquita (2008), antes de iniciar o processo de previsão de demanda deve-

se definir qual o objetivo desta previsão. Mediante o objetivo definido pode-se estabelecer a 

precisão necessária, quais serão os profissionais que trabalharão na pesquisa e até mesmo de 

quais recursos a empresa disporá para realizar a previsão de demanda. 

No que tange ao horizonte de previsão, Fernandes & Godinho Filho (2010) afirmam 

que, quanto maior ele for, menor será a exatidão dos resultados. Em consequência disto, 

organizações que buscam maior flexibilidade e menor tempo de resposta, tendendo a não 

trabalhar com horizontes de previsão e planejamento muito amplos são beneficiadas por 

maior exatidão em suas previsões. De acordo com estes autores, a escolha do horizonte de 

previsão deve ser condizente com o tempo de resposta da organização aos requerimentos e 

sugestões que podem advir do processo de previsão. 

Para Nahmias (2009), há dois outros fatores a serem considerados no que tange a 

previsão de demanda.O primeiro é que, naturalmente, grande parte das previsões está errada e, 

equivocadamente,elas são tratadas como informações conhecidas. O autor alerta para a 

importância de realizar modificações quando o modelo de previsão de demanda for 

comprovado inadequado ou insuficientemente ajustado à realidade. Portanto, o sistema de 

planejamento deve ser suficientemente robusto para poder reagir a erros inesperados da 

previsão de demanda. O segundo fator por ele abordado, que ainda não havia sido apresentado 

neste trabalho, é a importância de não se utilizar dados de previsão em substituição de dados 

reais conhecidos, mas sim em adição, principalmente em razão de alguns eventos dos quais se 

tem conhecimento e confirmação não apresentarem ocorrência anterior que pudesse ser 

registrada pela série histórica, fazendo com que o modelo de previsão não inclua sua 

participação no horizonte futuro. 

 

2.3.2. MÉTODOS DE PREVISÃO DE DEMANDA 

De acordo com Sipper & Bulfin Jr. (1997), os processos de previsão de demanda 

podem se dividir em dois grandes grupos, o qualitativo e o quantitativo.  Segundo estes 

autores, métodos qualitativos, em geral, são empregados quando os dados históricos são 

incapazes de levar a uma boa previsão, tal como ocorre quando um produto inédito é lançado 

no mercado, ou porque o método qualitativo é preciso o suficiente para a ocasião, podendo 
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agregar facilidade e velocidade ao processo de previsão. Nestes casos, pode-se empregar 

pesquisas de mercado seguidas de análise estatística dos dados obtidos ou então utilizar-se da 

opinião de especialistas de um dado setor (podendo chegar à realização do Método de Delphi 

que busca a convergência de opiniões de um grupo de especialistas do setor).  

Dentre os métodos quantitativos, Sipper & Bulfin Jr. (1997) afirmam existirem os 

modelos de regressão matemática e outros baseados em séries históricas. Para eles, os 

modelos de regressão visam obter a relação causal entre uma variável dependente que se 

deseja prever e fatores independentes (conhecidos ou mais facilmente previsíveis) que a 

influenciam. Em geral métodos de regressão são indicados quando a relação entre as variáveis 

independentes e a variável dependente é forte e há um intervalo de tempo entre as 

manifestações das variáveis independentes para as dependentes, de maneira que haja tempo 

hábil para a conversão e utilização dos dados. Deve-se sempre observar os limites entre os 

quais a regressão é válida. 

Ainda segundo Sipper & Bulfin Jr. (1997), os métodos que empregam séries 

históricas podem ser empregados para processos constantes, onde pode-se utilizar:  

a) Média simples 

b) Média móvel 

c) Suavização exponencial  

É do conhecimento empírico da empresa estudada neste trabalho que suas demandas 

apresentam perfis com tendência de crescimento e sazonalidade. 

Para séries que apresentem tendências, Sipper & Bulfin Jr. (1997) sugerem o 

emprego de métodos de suavização exponencial dupla ou outros métodos equivalentes, cujas 

constantes matemáticas sejam obtidas por outras maneiras. 

De acordo com Mesquita (2008), quando o processo é sazonal, ele é composto de 

uma porção aleatória e uma constante, incrementada pelo fator de sazonalidade. Ele pode ou 

não também ser composto por um fator de tendência. Nestes casos, empregam-se métodos de 

decomposição, nos quais visa-se mensurar separadamente estes fatores que atuam sobre a 

variável. Um exemplo de método que atende esta necessidade de previsão é o modelo 

proposto por Holt e Winters, estudado e aplicado por Spanhol, Benites & Figueiredo Neto 

(2004). 
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2.3.3. CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA 

Segundo Mesquita (2008), as demandas podem se dividir em dois grandes grupos: 

demandas pontuais (que correspondem a venda de períodos de ciclo único, tais como uma 

campanha de vacinação, um show de uma banda musical, entre outros) ou repetitivas. Para as 

repetitivas, a demanda pode ser dependente ou independente (sendo que as dependentes são 

assim classificadas por somente ocorrerem graças à demanda por um outro produto, assim 

como ocorre com a demanda por pneus de carros, enquanto as independentes representam o 

desejo e capacidade de compra do consumidor por um produto acabado, como a demanda por 

carros).  

Mesquita (2008) aborda o fato de demandas independentes sofrerem a clássica 

evolução histórica, onde há a introdução do produto no mercado e de seu conceito, o 

crescimento da demanda e difusão do conceito em larga escala no mercado considerado, a 

maturidade ou estabilização da demanda e, por fim, o declínio da demanda por este produto. 

Nas etapas de crescimento e declínio ocorre notória tendência, que pode ser modelada e 

utilizada no processo de previsão de demandas. Já na fase estacionária é possível detectar-se 

variações aleatórias da demanda, porém com características de constância nas vendas. 

Ainda de acordo com Mesquita (2008), um terceiro comportamento pode ocorrer, 

indiferente da tendência ou constância: a sazonalidade, segundo a qual uma demanda oscila 

regularmente em períodos característicos de seu ciclo de sazonalidade.  

Deste modo, a demanda independente pode ser estacionária constante, com tendência 

de crescimento ou declínio, estacionária com sazonalidade ou até mesmo pode ser com 

tendência de crescimento ou declínio acrescida de sazonalidade. Em todos os casos a 

demanda está sujeita a variações aleatórias que o modelo matemático não consegue ou 

pretende prever. 

Com o intuito de direcionar as pesquisas referentes a previsão de demanda para 

originar o Planejamento Agregado de Produção na Malhas D’Estefano, objeto de estudo, 

pesquisou-se por um gráfico que apresentasse o perfil da demanda em alguma empresa do 

mesmo setor, também localizada na cidade de Juiz de Fora – MG, logo sujeita a 

características ambientais de mercado semelhantes. A figura a seguir mostra o gráfico 

elaborado por BARBOSA e se refere ao período de Agosto de 2002 a Outubro de 2006, 
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retratando a realidade de uma indústria de meias. Plotou-se também a previsão de demanda 

para o ano de 2007.  

 
Figura 3 – Previsão de Vendas para o ano de 2007 (em dúzias) 

Fonte: Barbosa, 2007 
 

A figura 3 apresentou as vendas como uma variável que possui ligeira tendência de 

crescimento e significativa sazonalidade (no qual os picos de baixa e alta venda podem ser 

visualizados com frequência consideravelmente constante, assim como observa-se que níveis 

mais altos de venda são gradualmente atingidos). Este crescimento e sazonalidade foram 

confirmados pela autora em seu trabalho, com determinação da taxa de crescimento e dos 

fatores de sazonalidade ao longo do ano. O comportamento analisado pela autora para a 

demanda de meias neste período estudado é semelhante ao que se verifica tacitamente na 

empresa Malhas D’Estefano, existindo, portanto, a hipótese a ser confirmada durante o 

projeto de uma demanda que possua, também, tendência e sazonalidade. 

 

2.4. PLANEJAMENTO AGREGADO DA PRODUÇÃO 

 

2.4.1. ASPECTOS INICIAIS 

De acordo com Tubino (2007), do planejamento estratégico de uma organização 

surgem os planejamentos tático e funcional, este último que dá origem a planos de ação nas 

três áreas principais da empresa, os quais são o Plano de Marketing, o Plano Financeiro e o 

Plano de Produção. Todos eles, por sua vez, podem ser vistos como planejamentos que 

passam a ser novamente encarados como estratégicos e devem ser desdobrados 

hierarquicamente para se transformarem em ações concretas do dia-a-dia. 
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Portanto, o Planejamento Agregado da Produção ou Planejamento Estratégico da 

Produção dará origem ao Plano Agregado de Produção, que é um referencial para que a 

empresa realize os ajustes de longo prazo no sistema produtivo para que seja possível o 

atendimento da demanda futura. Este plano possui a meta de direcionar e gerenciar os 

recursos produtivos para suportar estratégias superiores,devendo, ainda segundo Tubino 

(2007), estar sempre consolidado com o plano Financeiro e o de Marketing. 

Sipper & Bulfin Jr. (1997) afirmam que são muito raros os casos em que a demanda 

por algum produto é constante e ligeiramente inferior à capacidade de processamento da 

empresa. Mais raros ainda seriam se, além disto, possuíssem constância no recebimento de 

matérias-primas e insumos e se a organização estivesse próxima de seus mercados 

fornecedores e consumidores permitindo-se menores níveis de estoques. Portanto, como a 

realidade é bastante diferente disto, cabe à organização a adequada escolha da estratégia para 

lidar com estoques e flutuação de demanda para conseguir atendê-la em tempo hábil. Em 

geral, reconhece-se a existência de três estratégias básicas de ação em relação a demanda, 

entre as quais a primeira busca agir agressivamente sobre a demanda, visando alterá-la 

conforme a capacidade momentânea da organização, a segunda é ter produção constante que, 

ao final de um ciclo seja capaz de atender toda a demanda, enquanto a última estratégia é o 

acompanhamento da demanda, aumentando-se  a produção quando há mais demanda e 

reduzindo-se quando em baixa demanda. Estas estratégias são fundamentais de serem 

escolhidas antes da elaboração do planejamento agregado, pois definem as políticas de 

capacidade e originam as primeiras diretrizes, traduzidas em forma de restrições matemáticas 

à programação. 

De acordo com Lustosa & Nanci (2008), o planejamento agregado tem como um de 

seus propósitos principais a garantia de que os recursos básicos necessários a produção sejam 

disponibilizados nas quantidades adequadas,no momento em que se for decidir quanto 

produzir de cada item do portfólio trabalhado, ou mesmo antes desta decisão ser tomada. 

De acordo com Tubinho (2007), o plano de produção pode, visando sempre 

otimização de resultados econômicos, empregar técnicas matemáticas em sua elaboração ou 

técnicas informais de tentativa e erro. Além disto, ele emprega informações agregadas de 

vendas e produção, por motivos conforme elucidado no tópico 2.2.1.deste trabalho,com 

horizontes de planejamento de um ano ou pouco mais e podendo ter meses ou trimestres como 
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unidades de planejamento. Em virtude de o Planejamento Agregado da Produção trabalhar no 

longo prazo, se faz necessário reprogramar o plano quando variáveis relevantes sofrem 

alterações substanciais. 

Com relação ao horizonte de planejamento, Sipper & Bulfin Jr. (1997) informam 

que, uma vez determinado o tamanho deste horizonte, passa-se a ter o horizonte rolante, que 

consiste em, a cada período que acontecer de fato, seus dados passam a ser insumos para a 

elaboração de um novo planejamento agregado, o qual incluirá mais um período à frente no 

planejamento.  Ele afirma também que, em geral, o período corrente tem sua programação da 

produção congelada (e outros subsequentes, quando necessário), não podendo sofrer 

modificações intencionais, enquanto alterações podem ser realizadas no planejamento dos 

períodos subsequentes caso seja inevitável ou desejável. Este período de congelamento é 

relativo à cada tipo de atividade desenvolvido pela empresa, sendo dependente de 

características do processo, como por exemplo lead-time. 

Ainda conforme Sipper & Bulfin Jr. (1997), antes de pensar na geração do 

planejamento agregado de produção, deve-se observar três importantes aspectos: capacidade, 

custos e agregação. 

 

2.4.2. CAPACIDADE 

De acordo com Vollmann et al. (2006),dois importantes problemas gerenciais 

consistem na necessidade de direcionar a elaboração dos planos às restrições de capacidade, 

bem como a posterior necessidade de nivelar a capacidade aos planos de modo que ela seja 

suficiente para a execução dos mesmos.Este último não será abordado por este projeto e 

permanece como oportunidade de trabalhos futuros.  

A capacidade representa um dos aspectos mais relevantes do planejamento agregado 

da produção e significa o quanto o sistema de produção é capaz de fazer em determinado 

período. A determinação da capacidade instalada pode variar de um sistema produtivo para 

outro, desde que mensure o quanto a organização ou o setor é capaz de produzir ou de atender 

(em casos de prestação de serviços) por unidade de tempo escolhida. O nível de detalhamento 

necessário para a programação, em geral, é o que dita os métodos indicados para este cálculo 

de capacidade. (SIPPER & BULFIN JR., 1997) 
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Para Slack & Lewis (2009), a capacidade de uma operação significa o nível potencial 

de atividade produtiva, ou seja, o nível máximo de atividade (que agregue valor) que pode ser 

realizado em determinado período de tempo sob condições normais de operação. Para 

Fernandes & Godinho Filho (2010), a capacidade é o máximo de unidades que determinada 

instalação pode produzir em um período ou o máximo de horas de trabalho que ela pode 

proporcionar neste intervalo de tempo. 

Com o intuito de exemplificar um dos tipos acima listados, verificou-se que em um 

estudo de caso apresentado por Fernandes & Godinho Filho (2010), o cálculo da capacidade 

instalada foi feito por meio da agregação dos equipamentos em famílias de operações 

próximas. Para cada família, calculou-se quantas horas os equipamentos trabalham por cada 

turno diário e multiplicou-se o somatório das horas de todos os turnos diários pela quantidade 

de equipamentos desta família. Logo, para esta operação, tem-se uma capacidade informada 

em horas de trabalho disponível/dia.  

Em geral o cálculo de capacidade instalada é anterior ao início do planejamento 

agregado da produção, uma vez que ele é necessário ao planejamento estratégico como um 

todo e, segundo Sipper & Bulfin Jr. (1997), modificações não programadas no que diz 

respeito à capacidade no nível de planejamento agregado de produção tendem a ser menores, 

enquanto modificações substanciais ocorrem a nível de planejamento da capacidade. 

 

2.4.2.1. POLÍTICAS DE CAPACIDADE 

 Como relatam Slack& Lewis (2009), além do nível de incerteza envolvido em 

previsões demanda(dificultando decisões estratégicas de capacidade), há também a 

necessidade de se escolher estrategicamente como responder às mudanças da demanda. A 

demanda esperada para o curto prazo pode ser maior ou menor do que a esperada como média 

para o longo prazo, no entanto, é necessário dicernir, conforme características e posturas de 

cada organização, se o melhor é agir conforme a previsão do curto ou do longo prazo. Para 

estes autores este tipo de decisão está relacionado também à economia de escala, assim como 

ao grau de complexidade para modificações nas capacidades. Em alguns casos, por exemplo, 

os lucros gerados pela economia de escala justificam o incremento de capacidade mesmo que 

se esteja consciente da criação de um período de subutilização desta capacidade.  
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 Ainda segundo estes autores, uma das primeiras decisões referentes às mudanças de 

capacidade dizem respeito a quando realizá-las, havendo três estratégias mais comuns: a 

capacidade se adiantando à demanda prevista (haverá sempre capacidade para atender a 

demanda), se atrasando em relação à demanda (a demanda será sempre maior ou igual à 

capacidade) ou a capacidade se suavizar com estoques (o estoque em um dado momento 

somado à capacidade serão sempre suficientes para suprir a demanda). Esta última estratégia, 

onde criam-se estoques, apresenta as vantagens de satisfazer sempre a demanda, satisfazendo 

clientes e aumentando a receita, a utilização da capacidade é alta. No entanto, os custos de 

estoque e os riscos de obsolescência dos produtos podem ser fatores relevantes que 

desencorajem esta política. Atrasando-se os incrementos de capacidade, tem-se a vantagem de 

adiar-se os investimentos e gastos e sofre-se menos de problemas de super capacidade quando 

se superestima a demanda, mas, no entanto, é comum deparar-se com o sub-abastecimento 

prolongado quando há problemas para a implantação de novas instalações, assim como lida-se 

frequentemente com a frustração de clientes não atendidos, além da incapacidade de lidar com 

aumentos imprevistos de demanda.Ao adiantar-se a capacidade, tem-se normalmente menores 

níveis de utilização das plantas, riscos de super capacidade prolongados quando as demandas 

não atingem os índices previstos e necessita-se de maior capital para investir 

antecipadamente, mas em contrapartida, sempre que houver dificuldades na implantação de 

novas instalações, as empresas não sofrerão de problemas de abastecimento aos clientes. 

A escolha de qual estratégia destas usar não é permanente, faz parte do momento, 

principalmente financeiro, no qual a empresa se encontra e os objetivos competitivos adotados 

nele.  

 

2.4.3. CUSTOS 

Em seguida, faz-se necessária a determinação dos custos relevantes ao planejamento 

agregado de produção, de maneira que possa-se partir para a mensuração dos mesmos. De 

acordo com Sipper & Bulfin Jr. (1997), cada situação particular determina quais custos são 

relevantes, mas eles normalmente se referem a custos de produção (materiais, força de 

trabalho e demais custos unitários como horas-extras e subcontratação), custos com 

armazenagem e custos relativos a mudanças de capacidade no médio prazo (como por 

exemplo contratação e demissão, treinamentos, custo de sub-aproveitamento de capacidade). 
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2.4.4. AGREGAÇÃO DE DADOS 

Inicialmente, para que seja possível planejar os recursos que são comuns a diferentes 

produtos, Lustosa & Nanci (2008, p. 105-106) sugerem a agregação da demanda destes 

produtos permitindo tratar os produtos de um mesmo grupo como se fossem um único e 

diferente produto, por ele chamado de “produto padrão de planejamento” ou “produto 

equivalente”, cujas características são obtidas pelas médias das características de cada produto 

ponderadas pelo peso que a demanda do mesmo representa no grupo como um todo. Além da 

agregação dos produtos, são feitas também agregações de capacidades para cada grupo de 

produtos por setores, obtendo-se a chamada “medida agregada de capacidade”. 

 

2.4.5. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO AGREGADO DA PRODUÇÃO 

Segundo Sipper & Bulfin Jr. (1997), os tradicionais insumos para a elaboração do 

planejamento agregado da produção são: decisões agregadas de capacidade e linhas de 

produto advindas do plano de produção (oriundo do planejamento estratégico organizacional) 

e informações agregadas sobre demanda. Decisões comumente esperadas dizem respeito a 

força de trabalho, alerta sobre necessidade de incremento da capacidade, subcontratação e 

horas-extras. 

De acordo com Lustosa & Nanci (2008), a elaboração do planejamento agregado, em 

virtude de seu caráter estratégico, requer multidisciplinaridade da equipe desenvolvedora, 

tanto para a melhor observância das restrições quanto para posterior análise de viabilidade do 

plano, uma vez que executar um plano de produção requer apoio de diversas áreas da empresa 

que não a produção, tais como recursos humanos, finanças, marketing, engenharia, compras, 

vendas, entre outros. Em geral a etapa de elaboração do planejamento agregado pode ter 

duração de várias semanas ou até meses, pois muitas vezes os dados não são de fácil coleta e 

manipulação.  

Tradicionalmente, existem duas grandes linhas de realização  do Planejamento 

Agregado da Produção, as quais são a realização por construção de planilhas ou por meio de 

programação linear, que serão abordadas a seguir. 
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a) MÉTODO POR CONSTRUÇÃO DE PLANILHAS 

Esta técnica também é conhecida como método da tentativa e erro, na qual os 

cálculos são realizados manualmente após a elaboração de planilhas que visam, por período, a 

alocação de demandas, unidades produzidas e dos custos variáveis de acordo com as políticas 

de produção escolhidas para o planejamento. 

As planilhas podem ser elaboradas segundo dois princípios diferentes ou a junção 

deles, os quais são: admitir estoques mediante produção nivelada ou não ter estoque algum em 

virtude de sempre produzir exatamente a quantidade demandada.Quando ocorre a junção 

destes a política adotada determina em quais momentos acompanhar a demanda e em quais 

momentos nivelar a produção. Deve-se, também com intuito de definir a política de 

atendimento da demanda, estabelecer se serão aceitas entregas em atraso ou não. 

A medida que os custos oriundos de cada política são calculados, é possível 

determinar os custos totais por política e qual é mais vantajosa economicamente. 

Normalmente, políticas mistas levam a resultados financeiramente melhores. 

A qualidade do processo de utilização de tabelas para o planejamento agregado 

depende da criatividade do programador. Este método apresenta como vantagem a facilidade 

de criar e alterar o planejamento agregado de produção, visualizando rapidamente os impactos 

das modificações no resultado global. A desvantagem apontada está no fato de ser um método 

de tentativa e erro. (Sipper & Bulfin Jr., 1997) 

 

 

b) MÉTODO POR PROGRAMAÇÃO LINEAR 

Segundo Sipper & Bulfin Jr. (1997), as técnicas que utilizam programação linear 

representam uma alternativa às tabelas para situações mais complexas e, além disto, permitem 

encontrar o melhor planejamento agregado. A maior parte dos programas considera que as 

variáveis são continuamente divisíveis, o que faz com que às vezes seja necessário fazer 

aproximações ou empregar métodos mais robustos de programação inteira, os quais podem 

ser de resolução mais difícil. Este autor afirma que, em virtude de os dados agregados de 

produtos não refletirem, geralmente, um produto existente e sim um produto equivalente, não 

há problemas em os resultados apresentados serem fracionados. No entanto, quando isto 

ocorre com dados como número de trabalhadores contratados ou demitidos, deve-se buscar 
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alterar a programação para que os resultados sejam inteiros e viáveis deste ponto de vista ou 

então realizar ajustes nos resultados finais manualmente. 

Ainda para Sipper & Bulfin Jr. (1997), na programação linear para o planejamento 

agregado da produção, emprega-se um modelo de maximização de lucros ou minimização de 

custos, ao qual se sobrepõem restrições diversas, custos e balanceamento de materiais e força 

de trabalho. 

Segundo conclui Moreira Junior (2009), apesar de suas vantagens, a utilização da 

programação linear para a obtenção do planejamento agregado da produção apresenta como 

desvantagens a consideração de que a demanda seja determinística (o quê na maioria das 

vezes não é) e de que os custos de produção e estocagem sejam lineares (não levando em 

conta a possibilidade de economias ou deseconomias de escala). 

O exemplo abaixo é um modelo apresentado por Sipper & Bulfin Jr. (1997, p. 180), 

que contém tradicionais considerações e restrições a serem feitas em programação linear para 

a obtenção do planejamento agregado da produção. 

 

Exemplo 1) 

 T = horizonte de planejamento em períodos 

t = indexação do período 

Dt = previsão de demanda para o período t (na unidade padronizada pelo modelo) 

nt = número de unidades que podem ser feitas por um trabalhador no período t 

퐶  = custo unitário de produção no período t 

퐶  = custo de um trabalhador no período t 

퐶  = Custo de contratação de um trabalhador no período t 

퐶 = Custo de demitir um trabalhador no período t 

퐶	 = Custo de manter uma unidade em estoque ao longo do período t 
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퐶  = Custo por atrasar a entrega de uma unidade no período t 

 

Enquanto abaixo tem-se as variáveis de decisão do modelo: 

 

Pt = número de unidades produzidas no período t 

Wt = número de trabalhadores disponíveis no período t 

Ht = número de trabalhadores contratados no período t 

Lt = número de trabalhadores demitidos no período t 

It = número de unidades em estoque ao final do período t 

Bt = número de unidades que, ao final do período t, ficarão para serem entregues 

posteriormente 

 

Abaixo são apresentadas as restrições que o modelo julgou relevantes: 

 

- Restrição que condiciona o nível de produção à força de trabalho: 

푃 ≤ 푛 푊 ,									푝푎푟푎		푡 = 1, 2, … ,푇   Equação 1 

 

- Restrição da força de trabalho: 

푊 = 푊 + 퐻 − 퐿 .			푝푎푟푎		푡 = 1, 2, … , 푇   Equação 2 

 

- Balanceamento de materiais: 
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퐼 − 퐵 = 퐼 − 퐵 + 푃 − 퐷 	,						푝푎푟푎		푡 = 1, 2, … ,푇Equação 3 

 

Logo, o custo total do planejamento obtido por este modelo de programação é: 

∑ (퐶 푃 + 퐶 푊 + 퐶 퐻 + 퐶 퐿 + 퐶	 퐼 + 퐶 퐵 )Equação 4 

Segundo Sipper & Bulfin Jr. (1997), mediante estas variáveis de decisão, restrições e 

custos, o modelo de programação será: 

 

푀푖푛푖푚푖푧푎푟 ∑ (퐶 푃 + 퐶 푊 + 퐶 퐻 + 퐶 퐿 + 퐶	 퐼 + 퐶 퐵 )Equação 5 

        Sujeito a: 

 

푃 ≤ 푛 푊 , 푝푎푟푎			푡 = 1, 2, … , 푇Equação 6 

푊 = 푊 + 퐻 − 퐿 , 푝푎푟푎			푡 = 1, 2, … ,푇Equação 7 

퐼 − 퐵 = 퐼 − 퐵 + 푃 − 퐷 	, 푝푎푟푎		푡 = 1, 2, … ,푇Equação 8 

푃 ,푊 ,퐻 ,퐿 , 퐼 ≥ 0																									, 푝푎푟푎		푡 = 1, 2, … , 푇Equação 9 

 

Outras restrições são sugeridas por Sipper & Bulfin Jr. (1997), tais como o 

estabelecimento de limite inferior e superior de estoques, limitar o número de demissões a um 

determinado percentual da força de trabalho, informar que, após contratado o trabalhador 

passa por um período de treinamento antes que ele esteja disponível como força de trabalho. 

Estes e outras questões podem também ser convertidas em programação matemática e 

inseridas no modelo gerador do planejamento agregado de produção. 

Segundo Nahmias (2009), outros parâmetros podem ser inseridos no modelo de 

programação linear como, por exemplo, custo unitário de produção em hora-extra, custo de 

subutilização de força de trabalho em unidades de produção e número de dias de produção no 
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período. E, diferentemente da forma de estabelecimento dos níveis das variáveis por limites 

inferiores e superiores sugeridas por Sipper & Bulfin Jr. (1997), Nahmias (2009) propõe 

também utilizar amortecimento temporal das mesmas. 

De acordo com Sipper & Bulfin Jr. (1997), em empresas com mais de uma planta de 

produção onde ocorrem custos consideráveis de transporte dentro da empresa ou entre 

unidades, é possível incluir na programação linear aspectos logísticos que busquem otimizar 

os resultados do planejamento agregado de produção ainda sob esta óptica. 

Sipper & Bulfin Jr. (1997) apontam para outra vantagem do método de programação 

linear frente à técnica que emprega planilhas: utilizando programação linear é possível 

conhecer shadow-prices, custos reduzidos e, em alguns casos, realizar análises de 

sensibilidade, permitindo conhecer quais recursos são críticos no processo e como alterações 

na disponibilidade ou forma de utilização dos mesmos pode refletir no resultado final.  Este 

modelo foi o escolhido para ser utilizado no desenvolvimento prático deste projeto. 

 



48 

 

3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO DEPLANEJAMENTO AGREGADO 

 

 

3.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Fundada em 1989 na cidade de Juiz de Fora - MG, a Malhas D’Estefano Ltda., 

empresa de gestão familiar originalmente voltada para a tecelagem de malha circular e 

confecção de artigos do vestuário e de roupas íntimas,atua desde o ano 2001 na produção de 

meias, atividade exclusiva da empresa nos dias de hoje.  

Desde o princípio, quando os modelos eram exclusivamente masculinos no tamanho 

adulto, utilizou-se o nome fantasia By Fiapo, permanecendo como a principal marca 

produzida pela empresa até os dias atuais. Esta marca também é adotada por outras empresas 

parceiras produtoras de artigos diversos para o vestuário masculino e feminino. 

Hoje, além das Meias By Fiapo e de sua mais nova marca, Happy Meias Divertidas, 

a Malhas D’Estefano Ltda. produz também artigos personlizados com a marca de seus 

clientes.  

Impulsionada pelo crescente aumento das necessidades do mercado, a empresa 

desenvolveu um amplo portfólio de meias e polainas, no qual os diferentes modelos atendem 

a todas as faixas etárias e sexos, com composições de matéria-prima e design variados, sendo 

produzidos por meio dos macro-processos ilustrados no fluxograma 2, a seguir.  

A empresa comercializa seus produtos em território nacional, estando presente em 

vinte e três estados brasileiros, com predominância de vendas para as regiões sul e sudeste do 

país. 

A apresentação detalhada do exposto por este fluxograma visa estimular a reflexão 

sobre os macro-processos, sob a ótica de diversos outros momentos onde o PCP também pode 

ser implementado ou como poderia, a utilização do PCP na tecelagem, impactar em melhorias 

nos demais processos. 
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Legenda: Onde MP significa Matérias Primas e PA significa Produto Acabado. 

Processos destacados com fundo cinza: já estão inseridos no sistema informatizado de gestão integrada. 

Fluxograma 2 – Principais macro-processos na Malhas D’Estefano Ltda. 
Fonte: Autoria Própria 

 
 

3.2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

O processo de fabricação se inicia na recepção e estocagem de matérias primas e 

insumos, que é feita em uma área reservada da empresa, localizada próxima a tecelagem, setor 

que possui maior consumo em volume, massa e variedade de materiais. Todo material está 

catalogado no sistema de gestão integrada, no qual foram programados os níveis de estoque 

de segurança que disparam alertas para a solicitação de compra de materiais.  

Em seguida, a etapa do design das meias é realizada por uma equipe de técnicos que 

cria, inicialmente, a estrutura física e as artes que serão utilizadas em cada artigo, sob o 

auxílio de softwares específicos que permitem associar estas informações a diferentes 
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componentes do maquinário e a uma sequência de movimentos que permitirão tecer as meias 

já com o desenho na malha. 

No mesmo local é feita a programação da produção na tecelagem no nível 

operacional (sequenciamento), a qual ainda é feita de modo empírico e sem uso de regras 

explícitas de sequenciamento para as Ordens de Produção (OP), que são distribuídas 

manualmente para cada máquina específica (e não para o grupo de máquinas que faz uma 

mesma família de produtos), O horizonte de planejamento deste sequenciamento é de, no 

máximo, três dias. Em geral, alterações no sequenciamento das OP’s são frutos de fatores 

como necessidade de reposição de algum lote defeituoso ao longo da linha de produção ou 

para equilibrar melhor os sortimentos para a conclusão de um lote maior de produtos no setor 

de embalagem. A escolha de quais produtos tecer parte das necessidades de reposição do 

estoque de produtos acabados, de pedidos de produtos personalizados ou de pedidos muito 

grandes que são montados diretamente a partir da tecelagem, sem passar pela etapa de estoque 

de produtos acabados. 

A seguir, o setor de tecelagem utiliza como principal equipamento de processo, 47 

teares circulares de pequeno diâmetro, que são máquinas eletrônicas capazes de receber uma 

programação numérica e ajustes mecânicos específicos a cada modelo desejado e que, 

dispondo de um sistema de ar comprimido e outro de sucção, podem realizar um conjunto de 

movimentos de suas peças que, juntas, produzem as meias. Estes teares funcionam sem a 

necessidade da dedicação exclusiva e em tempo integral de um operador, permitindo que 

cerca de  10 a 12 máquinas sejam supervisionadas por uma dupla de um tecelão e um auxiliar 

de tecelão, sendo que todo o setor conta também com a supervisão de um ou dois mecânicos 

por turno. 

As principais matérias-primas empregadas na tecelagem são os fios de algodão, 

elastano e elastodieno, poliéster e poliamida. De diferentes naturezas e com estruturas que 

conferem características específicas ao produto, estes materiais são combinados segundo a 

programação eletrônica para que a meia ou polaina produzida possua tamanho, formato, 

textura, elasticidade e cor desejados. 

Na sequência produtiva, a costura das meias é feita em cinco máquinas do tipo 

remalhadeiras, cada uma operada por uma funcionária. As matérias-primas utilizadas para 

este processo são, prioritariamente, fibras de poliéster e poliamida. O sequenciamento da 
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produção neste setor é feito diariamente e pode ser atualizado de duas a três vezes por dia pela 

profissional que é responsável por coordenar todas as  demais atividades de acabamento 

Vale ressaltar que nem todas máquinas de tecer são capazes de produzir os mesmos 

produtos e, por vezes, enquanto há fila de OP’s urgentes em uma máquina na tecelagem, pode 

haver outra produzindo algum artigo que não seja urgente, justificando a necessidade de 

revisão do sequenciamento da costura e a entrada prioritária de algumas OP’s no processo, tão 

logo tenham sido concluídas na tecelagem. 

Uma vez costuradas as meias, a passação delas é feita vestindo-as em formas 

metálicas aquecidas por resistências elétricas internas, sobre as quais o aquecimento permite a 

adequação das meias ao formato ideal. Este setor possui sequenciamento simples, seguindo a 

liberação das OP’s pela costura. O nível de produtividade nestes dois setores é equilibrado, 

um pequeno estoque intermediário de segurança é mantido permitindo a realização semanal 

de manutenções preventivas ou corretivas nas máquinas de costura. 

Os diferentes modelos de meias passados então são revistados 100% novamente e as 

meias que atingem o padrão de qualidade desejado são manualmente colocadas em pares, para 

serem embaladas para o varejo, individualmente ou em kits. Esta atividade também é de 

sequenciamento simples e segue à passação, com a possibilidade de acumular alguns itens 

diferentes provenientes da passação para a formação de kits sortidos. 

Para muitos artigos, este é o momento da diferenciação tardia, quando a embalagem 

utilizada é personalizada para o cliente ou mesmo quando a embalagem das marcas próprias 

da empresa definem se o artigo será embalado individualmente ou em kits, dobrado ou aberto, 

entre outras características. O sequenciamento da embalagem para varejo segue a liberação de 

OP’s pela dobra mas também a priorização ditada pela embalagem do atacado. 

Em seguida, a montagem visa o agrupamento dos pares ou kits já prontos para o 

varejo em pacotes maiores para o atacado contendo, normalmente, 6, 12, 24 ou 36 pares, 

conforme são adquiridos pelos lojistas clientes da empresa. Em geral, para esta etapa, é 

necessária a ocorrência de pequenos estoques antecedentes, permitindo a formação dos 

sortimentos desejados. A programação do que precisa ser embalado para atacado é feita 

diariamente e, em casos de pedidos personalizados maiores, com até 15 dias de antecedência 

de forma a gerar os estoques para o sortimento ideal. Esta programação é uma continuação da 
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programação da tecelagem e normalmente são feitas com intervalo de um a dois dias entre 

elas, ambas visando o suprimento do estoque de produtos acabados, elaboração de pedidos 

grandes ou dos pedidos personalizados. 

Uma vez embalados para o atacado, os produtos montados que visam suprir o 

estoque, são dispostos de modo organizado em prateleiras e gavetas localizadoras. A 

alimentação da parte de estoque de produtos acabados no sistema de gestão integrada permite 

a utilização do quadro localizador. Neste momento, os aproximados 130 modelos podem 

facilmente se transformar em mais de 800 produtos catalogados, variando entre si em 

quantidades de pares por pacote, cor, tamanho, gênero, estampas, entre outros, o que 

inviabiliza a gestão empírica. Assim como no estoque de matérias-primas e insumos, há 

níveis determinados para estoques de segurança e também alertas para quando os mesmos são 

atingidos. 

No estoque, os pedidos que chegam a este setor já devidamente organizados por 

ordem de chegada, data para entrega e prioridade, são separados.  No entanto, diariamente 

este sequenciamento é revisado, permitindo a entrada e posicionamento de novos pedidos 

junto aos anteriores. 

A expedição é a etapa na qual faz-se a conferência do conteúdo separado para o 

pedido de cada cliente, a mercadoria é colocada em caixas e então autoriza-se o início dos 

procedimentos de faturamento e emissão de nota fiscal. 

 

3.3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Considerando buscar a flexibilidade por meio da não padronização ou 

“engessamento” dos processos de planejamento da produção, a empresa estudada sofre 

frequentemente com situações de inventários elevados dos produtos “errados” em estoque 

para dados momentos, atrasos em entregas de alguns pedidos (devido à falta de alguns 

produtos demandados) e diferentes transtornos advindos de produções feitas com urgência, 

como é o caso da perda de qualidade, altos gastos com horas-extras e stress dos 

colaboradores. A empresa vem reconhecendo a necessidade de se trabalhar com inventários 

melhor planejados, pois se trataria, então, de um capital investido que possui maiores chances 

de retorno no tempo desejado, assim como reconhece também a necessidade de se planejar 
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com maior antecedência os níveis de produção, permitindo traçar com maior segurança 

estratégias para ações tais como compra de maquinários e contratação de pessoal. 

A prática de planejamento agregado da produção poderá levar a um melhor 

equilíbrio entre produção e demanda pelas famílias de produto ao longo do ano para 

minimizar estoques desnecessários, ou até mesmo equivocados, e que poderiam gerar um 

custo significativo. Além disto, esta prática poderá permitir à empresa o planejamento da 

produção em horas-extras, caso seja inevitável, também uma importante fonte de custos à qual 

deve-se estar preparado e sobre a qual é ideal que os funcionários sejam informados com 

devida antecedência. 

O planejamento agregado, por si só, não soluciona todos os problemas apresentados, 

no entanto, ele é um grande passo que a organização precisa estar apta a dar, pois o plano 

agregado é fundamental para que possa ser confirmada a coerência do planejamento de 

capacidade, bem como para que se possa seguir a diante com o planejamento e controle da 

produção no sentido da desagregação das famílias em produtos específicos e da necessidade 

de materiais (MRPI e MRPII) e, por último, até o sequenciamento de ordens de produção de 

modo otimizado. Aprender a realizar corretamente o plano agregado de produção, saber quais 

dados devem estar disponíveis e procurar coletá-los cada vez com mais detalhamento e 

certeza faz parte de um objetivo maior das organizações que é o equilíbrio otimizado entre 

capacidade produtiva e demanda. 

 

3.4. PREVISÃO DE DEMANDA 

 

3.4.1. CRIAÇÃO DAS FAMÍLIAS DE PRODUTOS 
 

Da lista dos produtos fabricados pela empresa em meados do ano de 2013, trabalhou-

se com 74 referências de produtos distintos. Com a orientação técnica do setor de tecelagem, 

destacou-se quais produtos possuíam características intrínsecas semelhantes entre si, tais 

como tamanho do cilindro de fabricação, número de agulhas para a produção da malha e se 

eram atoalhadas ou não. 

Um mesmo tipo de máquina pode ser adaptado a diferentes perfis de produtos, graças 

à troca de cilindro e de algumas outras peças, se aproximando a um outro tipo de máquina que 
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a empresa não possua ou que seja mais necessária no momento. No entanto, este setup não é 

tão simples assim, demanda dias de trabalho da equipe de manutenção, pode provocar a 

quebra e perda de algumas peças caras durante a conversão e pode também colocar o 

maquinário em uma condição de trabalho sujeita a quebras e panes excessivas. Deve-se, 

portanto, buscar a utilização do mesmo conforme suas características-padrão de trabalho e, 

em caso de necessidade, convertê-lo de modo permanente para um outro perfil. 

Considerou-se, portanto, as características do maquinário, trabalhando em condições-

padrão de funcionamento ou permanentemente alteradas e, em seguida, elaborou-se também 

uma listagem dos teares circulares e características de cada um, além de determinar nesta lista 

quais produtos poderiam ser feitos por cada tipo de máquina. 

Foi possível observar que há produtos que podem ser feitos por mais de um tipo de 

máquina, o que justificou o agrupamento do maquinário em sete famílias, nas quais pode 

haver um ou mais tipos de máquinas com características intrínsecas suficientemente 

próximas. Entre as famílias não houve sombreamento de produtos, ou seja, o produto que 

pertence a uma família não está presente em nenhuma outra. São estas as 7  famílias de 

produtos para previsão de demanda. Estas famílias foram consideradas como produtos 

equivalentes distintos para a elaboração da previsão e do plano agregado. 

Ao longo do período compreendido pelo histórico de vendas, alguns produtos foram 

inseridos e outros excluídos do portfólio da empresa. Os novos produtos tiveram suas vendas 

inseridas na contabilização de venda de suas respectivas famílias a partir do mês em que 

ocorreu a primeira venda e aqueles que foram excluídos tiveram suas demandas subdivididas 

por aquele ou aqueles produtos que os substituíram. Produtos que foram excluídos sem 

substitutos não foram contabilizados. Esta ação teve por objetivo verificar a evolução das 

vendas por família ao longo do tempo, independente de quais artigos estavam presentes em 

dado momento, desde que mantidas semelhantes as características intrínsecas das mesmas. 

Os dados individuais de vendas por referências para o período de janeiro de 2007 a 

junho de 2013 deram origem à um histórico de vendas por famílias. Sobrepondo-se estes 

dados foi possível obter o gráfico1, o qual permite uma análise superficial do perfil evolutivo 

das vendas globais. 
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Gráfico 1 – Evolução das vendas das 7 famílias entre janeiro de 2007 e junho de 2013 

Fonte: Autoria Própria 
 

Foi possível observar que a sazonalidade está presente no conjunto das famílias, 

associando uma queda nas vendas ao período de verão, especificamente o mês de janeiro, com 

piores índices. O período de vendas mais intensas não se restringe apenas ao inverno, sendo 

uma extensão deste, pois muitos clientes optam por se preparar para o inverno e antecipam as 

compras para o mês de março, assim como em algumas regiões o frio intenso se prolonga até 

o mês de outubro, mantendo elevado o nível de vendas ao longo de todo o intervalo. 

 

3.4.2. PROCESSO DE PREVISÃO DE DEMANDAS 

No que diz respeito ao processo de previsão de demanda em si, apesar de Mesquita 

(2008) ressaltar a importância de não se utilizar, para a previsão de demanda, dados que 

reflitam exclusivamente vendas passadas negligenciando eventos paralelos, tais como 

promoções nos pontos de venda, falta de produtos demandados por clientes no ato da compra, 

alterações climáticas, crises econômicas, entre outros, não observou-se registros confiáveis de 

eventos paralelos que pudessem justificar quantitativamente variações ocorridas nas vendas. 
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Também não foram observados períodos com desvios notáveis das vendas a ponto de requerer 

correção e/ou substituição dos dados. 

Vale lembrar que também não foi possível considerar a evolução histórica da 

demanda, uma vez que não há registro de instrumentos que medissem o real interesse inicial 

dos clientes, mas sim a venda realizada no mês em que ocorreu a expedição. Optou-se por 

denominar-se esta etapa como previsão de demanda para que se considerasse, didaticamente, 

que os dados de entrada para a elaboração do plano agregado constituem uma previsão de 

demanda padrão.  

As previsões foram realizadas utilizando o software Forecast Pro for Windows 

Versão 3,5 e os dados foram submetidos à previsão livre pelo programa. Com isto ele 

analisou cada histórico de vendas fornecido e aplicou automaticamente o modelo matemático 

que melhor explicou a evolução dos dados. Para todas as famílias, o método matemático 

indicado como mais adequado e utilizado pelo programa para a previsão foi a suavização 

exponencial.Todas as previsões, em termos numéricos, se encontram no anexo 1. 

No caso da família 1, o Software confirmou que esta é uma família que possui 

tendência de crescimento e sazonalidade. A tendência exerce 44.50%  de influencia sobre os 

resultados, enquanto a sazonalidade exerce 45.17%  e fatores aleatórios, 10.33%. A figura 4 

mostra o gráfico de demandas mensais da família 1 em dúzias, gerado pelo software, 

incluindo o histórico e a previsão para julho de 2013 a junho de 2014, com intervalo de 

confiança de 95%. 
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Figura 4 – Gráfico de previsão de demandas para julho de 2013 a junho de 2014 para a família 1 

Fonte: Forecast Pro For Windows Versão 3,5 
 

Para a família 2, obteve-se que esta é uma família que possui sazonalidade e é não 

estacionária. A tendência exerce 2,05%  de influencia sobre os resultados, enquanto a 

sazonalidade exerce 80,81%  e fatores aleatórios, 17,14%. A figura 5 abaixo mostra o gráfico 

gerado, incluindo o histórico de demandas mensais em dúzias e a previsão de demandas por 

esta família para julho de 2013 a junho de 2014, com intervalo de confiança de 95%. 

 

Figura 5 – Gráfico de previsão de demanda para julho de 2013 a junho de 2014 para a família 2 

Fonte: Forecast Pro For Windows Versão 3,5 
 

De acordo com o relatório apresentado pelo Forecast Pro,a família 3 possui 

sazonalidade, porém é estacionária. A tendência exerce 17,99%  de influencia sobre os 

resultados, enquanto a sazonalidade exerce 51,95%  e fatores aleatórios, 30,05%. A figura 6, 

logo abaixo, mostra o gráfico gerado para esta família, incluindo o histórico de demandas 

mensais em dúzias e a previsão de demandas para julho de 2013 a junho de 2014,com 

intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 6 – Gráfico de previsão de demanda para julho de 2013 a junho de 2014 para a família 3 

Fonte: Forecast Pro For Windows Versão 3,5 
 

Apesar de seu comportamento no gráfico 1 (com todas as famílias) induzir a suspeita 

de que seja também de comportamento sazonal, o Forecast Pro definiu que a família 4 possui 

tendência, mas não pode ser caracterizada como sazonal. A tendência exerce 48,63%  de 

influencia sobre os resultados, enquanto a sazonalidade exerce 13,28%  e fatores aleatórios, 

38,08%. No final do ano de 2011, iniciou-se uma fase de expansão desta linha de produtos, 

com a aquisição continuada de uma quantidade significativa de novos teares empregados para 

a produção da família 4. Novos produtos foram criados e novos mercados conquistados, 

podendo ter levado à desestabilização do comportamento da venda, a qual acredita-se que, em 

breve, também apresentará comportamento sazonal com possível tendência de crescimento. 

No entanto, não se encontrou estudos e dados concretos que respaldassem o ajuste das 

previsões. Utilizou-se, portanto, para o planejamento agregado da produção, os resultados 

conforme foram encontrados.Abaixo, a figura 7 mostra o gráfico gerado pelo 

software,incluindo o histórico de demandas mensais em dúzias e a previsão de demanda para 

julho de 2013 a junho de 2014 para a família 4,com intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 7 – Gráfico de previsão de demanda para julho de 2013 a junho de 2014 para a família 4 

Fonte: Forecast Pro For Windows Versão 3,5 
 

No caso da família 5, o Forecast Pro  determinou que ela possui tendência e 

sazonalidade. A tendência responde por 39,05% do comportamento dos dados, a sazonalidade 

responde por 9,60% enquanto fatores aleatórios respondem por 51,35%. A significativa 

contribuição dos fatores aleatórios para a demanda desta família se justifica no fato de ela ser 

composta por meiões de futebol para diferentes faixas etárias, que apesar de serem artigos 

muito utilizados para driblar o frio nos meses de inverno, são prioritariamente adquiridos para 

a prática do esporte. A demanda pelos meiões está diretamente ligada à variação da 

popularidade do futebol bem como ao sucesso de determinados clubes nas temporadas 

nacionais e internacionais de cada ano, fazendo, com isso, que ela sofra fortemente as 

influências externas. A figura 8apresenta o gráfico gerado para a família 5 pelo Forecast Pro, 

incluindo o histórico de demandas mensais pelos meiões de futebol (em dúzias) e a previsão 

de demanda para julho de 2013 a junho de 2014, com intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 8 – Gráfico de previsão de demanda para julho de 2013 a junho de 2014 para a família 5 

Fonte: Forecast Pro For Windows Versão 3,5 
 

O Forecast Pro definiu a família 6 como uma série sazonal com tendência, sobre a 

qual a tendência exerce 26,96% de influência, a sazonalidade exerce 19,60% e fatores 

aleatórios, 53,44%. 

Em termos operacionais, a produção desta família migrou de um grupo de teares para 

outro com características um pouco distintas e que apresenta maiores índices de quebras e 

panes nas máquinas, fazendo com que, em diversos momentos, exista uma demanda reprimida 

por impossibilidade de produção dos artigos e entrega em tempo hábil. Houve também a 

substituição parcial da demanda de seus produtos por alguns artigos inseridos nas famílias 1, 

2 e 4, substituição esta que não pôde ser mensurada. Desta forma, pode-se exemplificar alguns 

dos fatores aleatórios que influenciaram e influenciam fortemente o comportamento da 

demanda pela família 6. 

Abaixo, a figura 9 apresenta o gráfico gerado pelo software, incluindo o histórico de 

demandas mensais pela família 6, em dúzias, e a previsão de demanda para julho de 2013 a 

junho de 2014, com intervalo de confiança de 95%. 
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Figura 9 – Gráfico de previsão de demanda para julho de 2013 a junho de 2014 para a família 6 

Fonte: Forecast Pro For Windows Versão 3,5. 
 

O Forecast Pro também definiu a família 7 como sendo uma série sazonal com 

tendência, sobre a qual a tendência exerce 26,94% de influência, a sazonalidade exerce 

27,41% e fatores aleatórios, 45,65%. Esta família é composta, predominantemente, por meias 

personalizadas com marcas de clientes e, dentre outros fatores aleatórios que puderam ser 

verificados na evolução desta família, se encontram a redução do número de teares destinados 

à sua fabricação, a criação de produtos em outras famílias que competem com um dos itens da 

família 7 e o foco que a empresa tem dado em produzir suas marcas próprias, não buscando 

ampliar tanto sua participação na fabricação de outras marcas. Na figura 10, pode-se analisar 

o gráfico gerado pelo software para esta família, incluindo o histórico de demandas mensais 

em dúzias e a previsão de demanda para julho de 2013 a junho de 2014, com intervalo de 

confiança de 95%. 
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Figura 10 – Gráfico de previsão de demanda para julho de 2013 a junho de 2014 para a família 7.  

Fonte: Forecast Pro For Windows Versão 3,5. 
 

3.5. CÁLCULO DE CAPACIDADEEM DÚZIAS/(MÁQUINA*HORA) 

Para a determinação da capacidade projetada, utilizou-se os seguintes dados: tempo 

projetado de produção de uma dúzia do produto equivalente de cada família (obtido a partir da 

ponderação percentual dos valores individuais dos produtos que compõem cada família, que 

foram verificados com a equipe técnica), sendo que produto equivalente foi obtido conforme 

exemplo de Lustosa & Nanci (2008, p. 105-106). 

Utilizando o tempo para a produção de 1 dúzia de cada modelo e o percentual de 

participação de cada referência no produto equivalente, que é igual ao percentual de 

participação que ele teve na venda total da família para o período de janeiro de 2007 a junho 

de 2013, obteve-se o tempo de fabricação de 1 dúzia do produto equivalente de cada família. 

O inverso também foi calculado, sendo quantas dúzias de cada família produz-se em 1 hora, 

de uma máquina. 

Para a determinação da capacidade efetiva, foram observadas as interrupções que 

ocorrem no processo produtivo, bem como a taxa de produção de itens não-conformes. Não 

há dados concretos sobre o percentual de interrupção e, portanto, fez-se estimativas a partir da 

análise crítica da ocorrência e relevância de cada fonte de “subutilização” da capacidade 

projetada. Julgou-se relevantes as seguintes interrupções ou fatores que reduzissem a 

capacidade de produção: Manutenções preventivas e corretivas; tempo de setup; panes devido 
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à instabilidade no fornecimento de energia elétrica ou de ar comprimido; reuniões e 

treinamentos; intervalos diários para lanche e refeição (são dois intervalos de 15 minutos para 

lanche por funcionário, totalizando 1hora por dupla, e um intervalo de 1 hora para refeição 

por funcionário, ao todo 2horas por dupla, nos quais a velocidade de produção das máquinas é 

alterada para 86% da velocidade padrão). 

Ao todo, ponderando-se pelas frequências com as quais acontecem cada tipo de 

evento que leva à diminuição da capacidade e o impacto dos mesmos sobre a perda de 

produtividade, verificou-se uma perda de 8,47%.  Logo, a capacidade projetada de cada 

família sofre esta redução percentual e encontrou-se uma capacidade efetiva para cada uma 

delas, devidamente apresentadas pelo quadro abaixo. 

 

Família 1 2 3 4 5 6 7 
Tempo para 

produção de 1 
dúzia (h) 

0,835 0,458 0,547 0,911 1,041 0,738 0,710 

Produção 
projetada em 1 
hora*máquina 

(dúzias) 

1,197 2,184 1,827 1,097 0,960 1,355 1,408 

Produção 
efetiva em 1 

hora*máquina 
(dúzias) 

1.095 

 

1.999 

 

1.672 

 

1.004 

 

0.878 

 

1.240 

 

1.289 

 

Quadro 1 – Valores obtidos para o cálculo da capacidade 

Fonte: Autoria Própria 
 

Por motivos de comparação, analisando a capacidade em termos do número de 

trabalhadores, tem-se que a capacidade total projetada é de 71,65 dúzias/hora, empregando-se 

as 47 máquinas e produzindo as sete famílias de produtos. Considerando-se que para operar as 

47 máquinas é necessário contar com o trabalho de 4 duplas de tecelão e seus auxiliares, tem-

se que a capacidade máxima projetada em dúzias/(dupla*hora) é de 17,914 e que a capacidade 

máxima efetiva em dúzias/(dupla*hora) é de 16,396. Este dado não será uma entrada do 

modelo matemático mas é relevante por permitir verificar que uma única dupla de 

funcionários não é suficiente para operar toda a capacidade disponível por hora seja da família 

1 ou da família 2. 
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3.6. DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS RELEVANTES AO PLANO AGREGADO 

Os custos relevantes foram definidos mediante o conhecimento do problema e das 

políticas da empresa, permitindo visualizar como deveria ser o modelo linear e então quais 

variáveis necessitariam atribuição de custos. A partir de então, definiu-se que os seguintes 

custos deveriam ser determinados: Contratação e demissão de uma dupla (1 tecelão e 1 

auxiliar de tecelão); Custos de manutenção mensal de uma dupla em horários padrão 

(oriundos do salário do mês corrente, da fração sobre o 13º salário, adicionais noturnos e de 

benefícios específicos de uma dupla de trabalhadores de cada turno); Custo de contratação de 

pacotes de 8 horas-extras de uma dupla (para os turnos B e C); Custo unitário de estocagem. 

Para tal, utilizou-se a coleta direta dos dados com os departamentos Pessoal e 

Financeiro, por meio de entrevistas informais que permitiram desmembrar os custos em dados 

já conhecidos ou de mais fácil determinação, assim como pesquisas no setor imobiliário para 

quantificação do custo de oportunidade com os galpões de estoque. 

No que diz respeito aos custos trabalhistas de manutenção e variação da força de 

trabalho, para a contratação foram consideradas as despesas de processo seletivo, exames 

médicos admissionais, treinamentos e uniformes. Para a demissão considerou-se os gastos 

com exames médicos demissionais, valores médios de acertos de conta e impostos relativos. 

Como custos de manutenção da força de trabalho, foram considerados os valores médios de 

salário de uma dupla de tecelão e auxiliar, percentual mensal referente ao 13º salário, plano de 

saúde, prêmios por produção e por anuênio, bem como taxas de adicional noturno 

parcialmente incidentes sobre os turnos B e C. Com relação ao custo dos pacotes de horas-

extras, os valores obtidos constituem, por hora, o triplo do valor pago pela hora em período 

normal de trabalho, seja para o turno B ou C, incluindo neste valor inicial da hora trabalhada a 

taxa de adicional noturno e os impostos, enquanto benefícios e o 13º salário não são aplicados 

ao cálculo. O quadro 2 sintetiza estes valores. 

Quanto ao custo unitário de estocagem, foram utilizados como componentes o custo 

de oportunidade de capital de 0,7076% ao mês (retorno que seria oferecido ao empreendedor 

caso investisse o valor dos produtos estocados na poupança, valor referente à janeiro de 

2014), taxa de armazenamento de 0,1693% (oriunda do custo de oportunidade do imóvel) e 
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0,326% de taxas de mão de obra (referente aos dois funcionários que trabalham no setor), 

totalizando 1,2029% ao mês. Aplicou-se este custo percentual ao valor médio dos produtos 

em estoque (calculado pela ponderação dos valores segundo a participação percentual de cada 

produto específico nas vendas registradas pelo histórico) o que representou R$ 0,24 por dúzia 

armazenada ao longo de 1 mês.  

Turnos  

Fontes de Custos  
A B C 

Contratação de 1 dupla R$ 415,00 R$ 415,00 R$ 415,00 

Demissão de 1 dupla R$ 2820,00 R$ 2820,00 R$ 2820,00 

Manutenção mensal de 1 dupla R$ 3374,58 R$ 3458,95 R$ 3880,77 

Contratação de 1 pacote de 8 

horas-extras para 1 dupla 
Não se aplica R$ 202,44 R$ 272,55 

Quadro 2 – Valores obtidos pelo cálculo de custos relevantes, em reais 

Fonte: Autoria Própria 

 

3.7. DETERMINAÇÃO DAS RESTRIÇÕES DO MODELO 

Como restrições foram utilizados, por exemplo, capacidade mensal de estocagem, 

número máximo de duplas de tecelão e auxiliar que podem trabalhar por turno, 

disponibilidade em horas-máquina em função da força de trabalho contratada em horário 

normal e horas-extras, restrições de correlação da capacidade efetiva em dúzias/(horas-

máquina) com horas de dedicação pela força de trabalho permitindo cálculo de produção,  

possibilidade máxima de horas-extras contratadas por mês, bem como restrições de não 

negatividade das variáveis de decisão e de restrição. Não farão parte do modelo as restrições 

de sub-contratação, terceirização ou entregas em atraso, devido a políticas que a empresa 

deseja assumir de não utilizar estas alternativas de nivelamento da produção ou atuação sobre 

demanda. 

A definição das restrições utilizadas foi feita com base no modelo de programação 

que se desejava utilizar e a determinação das mesmas foi feita graças à coleta de dados 
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quantitativos (valores específicos da organização em estudo) e qualitativos (políticas 

gerenciais definidas pela direção da empresa). 

Como resultados, teve-se que a capacidade mensal de estocagem é de 40.000 dúzias 

de meias sortidas. O produto total estocado ao final do mês t, Et, equivale ao que havia no 

estoque no final do mês anterior, Et-1, somado à produção total no mês t, PAt + PBt + PCt + 

PHBt + PHCt, e subtraído da demanda total para o referido mês, Dt. Produção, estoques e 

demandas totais foram subdivididas para as 7 famílias de produtos do trabalho, submetidos às 

restrições que podem unificá-los ou não, como no caso do estoque total que é a soma dos 

estoques de cada família e não deve ultrapassar 40000 dúzias por mês. 

A quantidade de duplas em horário normal de trabalho foi limitada a quatro duplas 

por turno. Foram feitas restrições de conservação da força de trabalho, que buscaram 

correlacionar ações de contratação e demissão por período para justificar as variações 

ocorridas nas quantidades de duplas de trabalhadores por turno de modo que estas oscilações 

pudessem também ser quantificadas em termos de custos na função objetivo. 

A disponibilidade mensal em horas-máquina foi estruturada como forma de restrição 

uma vez que seria calculada em função da quantidade de duplas de trabalhadores por turno, 

considerando as horas mensais trabalhadas por cada dupla por turno (nos turnos A e B, a 

jornada semanal é de 48 horas, totalizando 192 horas mensais e no turno C, jornadas semanais 

de 40 horas totalizam 160 horas mensais). Cada dupla tem capacidade de verificar a operação 

de ¼ das 47 máquinas que compõem o maquinário total. Sendo assim, cada dupla do turno A 

e B possuem disponibilidade mensal de 2256 horas*máquina, enquanto as duplas do turno C 

possuem disponibilidade mensal de 1880 horas*máquina. Portanto, a disponibilidade total em 

horas*máquina por turno é uma função do número de duplas trabalhando em dado mês, 

conforme as restrições correlatas.A destinação destas horas à cada uma das famílias foi feita 

pelas restrições por meio da limitação de que o máximo destinado a cada uma delas deveria 

respeitar a proporção que as famílias possuem quanto ao número de máquinas trabalhando 

para cada uma. 

Normalmente, com a escala de turnos, a tecelagem opera sem parar das 07:00 horas 

de segunda-feira até as 15:00 horas de sábado. Apesar de saber que a programação da 

produção pode nos orientar à não utilização de algum dos turnos, considera-se que o máximo 

que pode-se fazer em horas-extras é o trabalho estendido durante os finais de semana. Nestas 
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condições, com horas-extras e segundo a política da empresa, pode-se operar a tecelagem de 

07 horas da manhã de segunda-feira até as 07 horas da manhã de domingo, compreendendo 

16 horas-extras semanais, sendo que destas, 9 horas seriam sem adicional noturno e 7 teriam 

este custo diferenciado. Estas possíveis horas extras semanais foram subdivididas em horas-

extras do turno B (das 15:00 horas às 23:00 horas de sábado) e horas-extras do turno C (das 

23:00 horas de sábado às 07:00 horas de domingo), sendo que em ambos casos chamamos de 

pacotes de horas-extras a contratação de uma dupla para a realização de 8 horas em um final 

de semana, em seu respectivo turno. Para cada turno, B e C, podem ser contratados até 4 

pacotes de horas-extras por final de semana, totalizando no máximo 16 pacotes por turno em 

cada mês. 

A disponibilidade em horas-máquina também deve ser calculada para o caso de 

horas-extras. No caso deste trabalho, as restrições de horas-extras permitiram correlacionar a 

quantidade de pacotes contratados a esta disponibilidade total, sendo que cada pacote 

contratado representa 94 horas-máquina disponíveis, a serem distribuídas entre as famílias de 

modo proporcional ao número de máquinas que trabalham com cada uma delas. 

Para a obtenção dos níveis de produção por período em todas as diferentes 

modalidades de turno e horário de trabalho, foram feitas restrições em que, para cada família, 

a capacidade efetiva em dúzias/(máquina*hora) do maquinário da referida família foi 

multiplicada pelo tempo a ela destinado (oriundo da distribuição da disponibilidade de horas-

máquina). 
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3.8. O MODELO MATEMÁTICO 

O modelo desenvolvido teve como premissa a minimização de uma função objetivo, 

que corresponde ao custo total do plano agregado de produção para o horizonte de um ano 

analisado, para os meses de julho de 2013 a junho de 2014 sendo representados em ordem 

cronológica, de 1 a 12. 

O termo multiplicativo 4 ∗ 48 ∗ ∗ 푊푋 , utilizado na equação 19 e demais 

equivalentes, visa calcular a disponibilidade em horas*máquina dos turnos A e B, uma vez 

que uma dupla de trabalhadores, por hora, é capaz de operar ¼ do maquinário de tecelagem 

(47/4) . Considerou-se, portanto, o mês como quatro semanas com jornada total de 48 horas 

semanais.O mesmo se aplica para o turno C, porém sendo quatro semanas com 40 horas de 

trabalho. 

Outro  termo multiplicativo a ser explicado, presente na equação 21 e demais 

equivalentes, (4 ∗ 48) ∗ 16 , diz respeito à disponibilidade específica para o tipo de 

maquinário da família em questão. Neste caso, a família 1 possui 16 máquinas que podem, 

nos turnos A e B, trabalhar no máximo 4 semanas de 48 horas e, no turno C, 4 semanas de 40 

horas. 

Os coeficientes numéricos que multiplicam os termos 푇퐴푖 , presentes nas equações 

28 a 34 e demais equivalentes, correspondem à capacidade em dúzias/(hora*máquina) para o 

tipo de maquinário específico a cada família. 

A inicialização do estoque final para a família 12 foi realizada em virtude de, ao se 

prolongar o horizonte de previsão de demanda para 13 meses, verificar que no caso desta 

família, seus turnos de produção A, B e C, além das horas-extras do turno B e C, não seriam 

capazes de suprir toda a demanda mensal prevista para o mês seguinte ao plano agregado de 

produção. Desta forma, o que excedeu a esta capacidade foi solicitado para permanecer em 

estoque ao final do mês 12. 

A seguir, o modelo matemático proposto: 
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푀푖푛 = 3374,58 ∗푊퐴 + 	 3458,95 ∗	푊퐵 + 	 3880,77 ∗ 	푊퐶 + 	 202,44 ∗ 	퐺퐻퐵

+ 	 272,55 ∗ 	퐺퐻퐶  

	+	 415 ∗ 	퐶 + 2820 ∗	퐷 + 		 0,24 ∗	퐸  

Equação 10 

SUJEITO A: 

 

! Restrições de conservação da força de trabalho: 

푊퐴 = 4        Equação 11 

푊퐴 −	푊퐴 −	퐶퐴 + 	퐷퐴 = 0     Equação 12 
 

푊퐵 = 4        Equação 13 

푊퐵 −	푊퐵 −	퐶퐵 + 	퐷퐵 = 0      Equação 14 
 

푊퐶 = 4        Equação 15 

푊퐶 −	푊퐶 −	퐶퐶 + 	퐷퐶 = 0      Equação 16 
 

퐶 −	퐶퐴 −	퐶퐵 −	퐶퐶 = 0      Equação 17 

퐷 −	퐷퐴 −	퐷퐵 −	퐷퐶 = 0      Equação 18 

   

Onde: 

O índice “t” varia de 1 a 12; 

푊푋  é o número de duplas trabalhado no turno X (A, B ou C) no mês t; 

퐶푋  é o número de duplas contratadas para o turno X (A, B ou C) no mês t; 

퐶  é o total de contratações de duplas do mês t; 

퐷푋  é o número de duplas demitidas do turno X (A, B ou C) no mês t; 

퐷  é o total de demissões de duplas no mês t. 
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! Restrições que limitam a disponibilidade e a produção em horário normal de trabalho 

! Para o turno A: 

푇퐴 − 4 ∗ 48 ∗ ∗	푊퐴 = 0       Equação 19 

푇퐴 −	푇퐴1 −	푇퐴2 −	푇퐴3 −	푇퐴4 −	푇퐴5 −	푇퐴6 −	푇퐴7 	≥ 0  Equação 20 
 

푇퐴1 −	(4 ∗ 48) ∗ 16	 ≤ 0    Equação 21 
 

푇퐴2 −	(4 ∗ 48) ∗ 13	 ≤ 0    Equação 22 
 

푇퐴3 −	(4 ∗ 48) ∗ 3	 ≤ 0     Equação 23 
 

푇퐴4 −	(4 ∗ 48) ∗ 4	 ≤ 0     Equação 24 
 

푇퐴5 −	(4 ∗ 48) ∗ 2	 ≤ 0     Equação 25 
 

푇퐴6 −	(4 ∗ 48) ∗ 7	 ≤ 0     Equação 26 
 

푇퐴7 −	(4 ∗ 48) ∗ 2	 ≤ 0     Equação 27 
 

푃퐴1 − 	1,09599596728878 ∗ 	푇퐴1 = 0   Equação 28 
 

푃퐴2 − 	1,99946828445542 ∗ 	푇퐴2 	= 0   Equação 29 
 

푃퐴3 − 	1,67241989116916 ∗ 	푇퐴3 	= 0   Equação 30 
 

푃퐴4 − 	1,00451041225049 ∗ 푇퐴4 	= 0   Equação 31 
 

푃퐴5 − 	0,878849829475285 ∗ 푇퐴5 	= 0  Equação 32 
 

푃퐴6 − 	1,24069187393298 ∗ 푇퐴6 	= 0   Equação 33 
 

푃퐴7 − 	1,28906547816746 ∗ 푇퐴7 	= 0   Equação 34 
Onde: 

O índice “t” varia de 1 a 12; 

푇퐴  é a disponibilidade do turno A para o mês t,em horas*máquinas; 

푇퐴푖  é a disponibilidade do turno A, em horas*máquinas, que foi destinada à família i no mês 

t (com i variando de 1 a 7); 

푃퐴푖  é a produçãoem dúzias de produtos da família i no turno A para o mês t (com i variando 

de 1 a 7). 
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! Para o turno B: 

푇퐵 − 4 ∗ 48 ∗ ∗	푊퐵 = 0      Equação 35 

푇퐵 −	푇퐵1 −	푇퐵2 −	푇퐵3 −	푇퐵4 −	푇퐵5 −	푇퐵6 −	푇퐵7 	≥ 0 Equação 36 
 

푇퐵1 −	(4 ∗ 48) ∗ 16	 ≤ 0    Equação 37 
 

푇퐵2 −	(4 ∗ 48) ∗ 13	 ≤ 0    Equação 38 
 

푇퐵3 −	(4 ∗ 48) ∗ 3	 ≤ 0     Equação 39 
 

푇퐵4 −	(4 ∗ 48) ∗ 4	 ≤ 0     Equação 40 
 

푇퐵5 −	(4 ∗ 48) ∗ 2	 ≤ 0     Equação 41 
 

푇퐵6 −	(4 ∗ 48) ∗ 7	 ≤ 0     Equação 42 
 

푇퐵7 −	(4 ∗ 48) ∗ 2	 ≤ 0     Equação 43 
 

 
푃퐵1 − 	1,09599596728878 ∗ 	푇퐵1 = 0       Equação 44 

 
푃퐵2 − 	1,99946828445542 ∗ 	푇퐵2 	= 0       Equação 45 

 
푃퐵3 − 	1,67241989116916 ∗ 	푇퐵3 	= 0       Equação 46 

 
푃퐵4 − 	1,00451041225049 ∗ 푇퐵4 	= 0       Equação 47 

 
푃퐵5 − 	0,878849829475285 ∗ 푇퐵5 	= 0    Equação 48 

 
푃퐵6 − 	1,24069187393298 ∗ 푇퐵6 	= 0       Equação 49 

 
푃퐵7 − 	1,28906547816746 ∗ 푇퐵7 	= 0       Equação 50 

Onde: 

O índice “t” varia de 1 a 12; 

푇퐵  é a disponibilidade do turno B para o mês t,em horas*máquinas; 

푇퐵푖  é a disponibilidade do turno B, em horas*máquinas,que foi destinada à família i no mês t 

(com i variando de 1 a 7); 

푃퐵푖  é a produçãoem dúzias de produtos da família i no turno B para o mês t (com i variando 

de 1 a 7). 
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! Para o turno C: 

푇퐶 − 4 ∗ 40 ∗ ∗	푊퐶 = 0       Equação 51 

푇퐶 −	푇퐶1 −	푇퐶2 −	푇퐶3 −	푇퐶4 −	푇퐶5 −	푇퐶6 −	푇퐶7 	≥ 0   Equação 52 
 

푇퐶1 −	(4 ∗ 40) ∗ 16	 ≤ 0    Equação 53 
 

푇퐶2 −	(4 ∗ 40) ∗ 13	 ≤ 0    Equação 54 
 

푇퐶3 −	(4 ∗ 40) ∗ 3	 ≤ 0     Equação 55 
 

푇퐶4 −	(4 ∗ 40) ∗ 4	 ≤ 0     Equação 56 
 

푇퐶5 −	(4 ∗ 40) ∗ 2	 ≤ 0     Equação 57 
 

푇퐶6 −	(4 ∗ 40) ∗ 7	 ≤ 0     Equação 58 
 

푇퐶7 −	(4 ∗ 40) ∗ 2	 ≤ 0     Equação 59 
 

 
푃퐶1 − 	1,09599596728878 ∗ 	푇퐶1 = 0   Equação 60 

 
푃퐶2 − 	1,99946828445542 ∗ 	푇퐶2 	= 0   Equação 61 

 
푃퐶3 − 	1,67241989116916 ∗ 	푇퐶3 	= 0   Equação 62 

 
푃퐶4 − 	1,00451041225049 ∗ 푇퐶4 	= 0   Equação 63 

 
푃퐶5 − 	0,878849829475285 ∗ 푇퐶5 	= 0  Equação 64 

 
푃퐶6 − 	1,24069187393298 ∗ 푇퐶6 	= 0   Equação 65 

 
푃퐶7 − 	1,28906547816746 ∗ 푇퐶7 	= 0   Equação 66 

Onde: 

O índice “t” varia de 1 a 12; 

푇퐶  é a disponibilidade do turno C para o mês t,em horas*máquinas; 

푇퐶푖  é a disponibilidade do turno C, em horas*máquinas,que foi destinada à família i no mês t 

(com i variando de 1 a 7); 

푃퐶푖  é a produçãoem dúzias de produtos da família i no turno C para o mês t (com i variando 

de 1 a 7). 
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! Para as horas-extras do turno B: 

퐻퐵 − 8 ∗ ∗	퐺퐻퐵 = 0        Equação 67 

퐻퐵 −	퐻퐵1 −	퐻퐵2 −	퐻퐵3 −	퐻퐵4 −	퐻퐵5 −	퐻퐵6 −	퐻퐵7 	≥ 0   Equação 68 
 

퐻퐵1 −	(8 ∗ 16) ∗ 퐺퐻퐵 	≤ 0,        Equação 69 

    tal que  퐻퐵1 ≤ 512           Equação 70 
 

퐻퐵2 −	(8 ∗ 13) ∗ 퐺퐻퐵 	≤ 0,        Equação 71 

    tal que      퐻퐵2 ≤ 416     Equação 72 
 

퐻퐵3 −	(8 ∗ 3) ∗ 퐺퐻퐵 	≤ 0,        Equação 73 

    tal que퐻퐵3 ≤ 96     Equação 74 
 

퐻퐵4 −	(8 ∗ 4) ∗ 퐺퐻퐵 	≤ 0,        Equação 75 

    tal que퐻퐵4 ≤ 128     Equação 76 
 

퐻퐵5 −	(8 ∗ 2) ∗ 퐺퐻퐵 	≤ 0,        Equação 77 

    tal que 퐻퐵5 ≤ 64     Equação 78 
 

퐻퐵6 −	(8 ∗ 7) ∗ 퐺퐻퐵 	≤ 0,        Equação 79 

    tal que퐻퐵6 ≤ 224     Equação 80 
 

퐻퐵7 −	 (8 ∗ 2) ∗ 퐺퐻퐵 	≤ 0,         Equação 81 

    tal que퐻퐵7 ≤ 64     Equação 82 
 

푃퐻퐵1 − 	1,09599596728878 ∗	퐻퐵1 = 0  Equação 83 
 

푃퐻퐵2 − 	1,99946828445542 ∗	퐻퐵2 	= 0  Equação 84 
 

푃퐻퐵3 − 	1,67241989116916 ∗	퐻퐵3 	= 0  Equação 85 
 

푃퐻퐵4 − 	1,00451041225049 ∗ 퐻퐵4 	= 0  Equação 86 
 

푃퐻퐵5 − 	0,878849829475285 ∗ 퐻퐵5 	= 0  Equação 87 
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푃퐻퐵6 − 	1,24069187393298 ∗ 퐻퐵6 	= 0  Equação 88 

 
푃퐻퐵7 − 	1,28906547816746 ∗ 퐻퐵7 	= 0  Equação 89 

 

Onde: 

O índice “t” varia de 1 a 12; 

퐻퐵  é a disponibilidadede horas-extras do turno B para o mês t, em horas*máquinas; 

퐻퐵푖  é a disponibilidade de horas-extras do turno B que foi designada à família i no mês t, em 

horas*máquinas (com i variando de 1 a 7); 

푃퐶푖 é a produção em dúzias de produtos da família i nas horas-extras do turno B no mês t, 

(com i variando de 1 a 7); 

퐺퐻퐵  são quantos pacotes de 8 horas-extras de 1 dupla de trabalhadores do turno B serão 

contratados para o mês t. 

 

 

! Para as horas-extras do turno C: 

퐻퐶 − 8 ∗ ∗	퐺퐻퐶 = 0        Equação 90 

퐻퐶 −	퐻퐶1 −	퐻퐶2 −	퐻퐶3 −	퐻퐶4 −	퐻퐶5 −	퐻퐶6 −	퐻퐶7 	≥ 0   Equação 91 

 

퐻퐶1 −	(8 ∗ 16) ∗ 퐺퐻퐶 	≤ 0,        Equação 92 

    tal que 퐻퐶1 ≤ 512     Equação 93 
 

퐻퐶2 −	(8 ∗ 13) ∗ 퐺퐻퐶 	≤ 0,        Equação 94 

    tal que퐻퐶2 ≤ 416     Equação 95 
 

퐻퐶3 −	(8 ∗ 3) ∗ 퐺퐻퐶 	≤ 0,        Equação 96 

    tal que퐻퐶3 ≤ 96     Equação 97 
 

퐻퐶4 −	(8 ∗ 4) ∗ 퐺퐻퐶 	≤ 0,        Equação 98 

tal que 퐻퐶4 ≤ 128              Equação 99 
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퐻퐶5 −	(8 ∗ 2) ∗ 퐺퐻퐶 	≤ 0,            Equação 100 

tal que  퐻퐶5 ≤ 64   Equação 101 
 

퐻퐶6 −	(8 ∗ 7) ∗ 퐺퐻퐶 	≤ 0,          Equação 102 

     tal que 퐻퐶6 ≤ 224   Equação 103 
 

퐻퐶7 −	(8 ∗ 2) ∗ 퐺퐻퐶 	≤ 0,        Equação 104 

tal que 퐻퐶7 ≤ 64     Equação 105 
 

푃퐻퐶1 − 	1,09599596728878 ∗ 	퐻퐶1 = 0  Equação 106 
 

푃퐻퐶2 − 	1,99946828445542 ∗ 	퐻퐶2 	= 0  Equação 107 
 

푃퐻퐶3 − 	1,67241989116916 ∗ 	퐻퐶3 	= 0  Equação 108 
 

푃퐻퐶4 − 	1,00451041225049 ∗ 퐻퐶4 	= 0  Equação 109 
 

푃퐻퐶5 − 	0,878849829475285 ∗ 퐻퐶5 	= 0  Equação 110 
 

푃퐻퐶6 − 	1,24069187393298 ∗ 퐻퐶6 	= 0  Equação 111 
 

푃퐻퐶7 − 	1,28906547816746 ∗ 퐻퐶7 	= 0  Equação 112 

Onde: 

O índice t varia de 1 a 12; 

퐻퐶  é a disponibilidade de horas-extras do turno C para o mês t, em horas*máquinas; 

퐻퐶푖  é a disponibilidade de horas-extras do turno C que foi designada à família i no mês t, em 

horas*máquinas (com i variando de 1 a 7); 

푃퐶푖  é a produção em dúzias de produtos da família i nas horas-extras do turno C no mês t, 

(com i variando de 1 a 7); 

퐺퐻퐶  são quantos pacotes de 8 horas-extras de 1 dupla de trabalhadores do turno C serão 

contratados para o mês t. 
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! Restrições de balanceamento de materiais 

퐸 −	퐸퐼 −	퐸퐼퐼 −	퐸퐼퐼퐼 −	퐸퐼푉 −	퐸푉 −	퐸푉퐼 −	퐸푉퐼퐼 = 0   Equação 113 

 

! Para a família 1: 

퐸1 − 퐸1 − 푃퐴1 − 푃퐵1 − 푃퐶1 − 푃퐻퐵1 −푃퐻퐶1 = −퐷1    Equação 114 

퐸1 = 2987         Equação 115 

 

! Para a família 2: 

퐸2 − 퐸2 − 푃퐴2 − 푃퐵2 − 푃퐶2 − 푃퐻퐵2 −푃퐻퐶2 = −퐷2    Equação 116 

퐸2 = 9223,8         Equação 117 

퐸2 = 1521,153486        Equação 118 

 

! Para a família 3: 

퐸3 − 퐸3 − 푃퐴3 − 푃퐵3 − 푃퐶3 − 푃퐻퐵3 −푃퐻퐶3 = −퐷3    Equação 119 

퐸3 = 5532         Equação 120 

 

! Para a família 4: 

퐸4 − 퐸4 − 푃퐴4 − 푃퐵4 − 푃퐶4 − 푃퐻퐵4 −푃퐻퐶4 = −퐷4    Equação 121 

퐸4 = 807,5         Equação 122 

 

! Para a família 5: 

퐸5 − 퐸5 − 푃퐴5 − 푃퐵5 − 푃퐶5 − 푃퐻퐵5 −푃퐻퐶5 = −퐷5    Equação 123 

퐸5 = 1039         Equação 124 

 

! Para a família 6: 

퐸6 − 퐸6 − 푃퐴6 − 푃퐵6 − 푃퐶6 − 푃퐻퐵6 −푃퐻퐶6 = −퐷6    Equação 125 

퐸6 = 1122,2         Equação 126 
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! Para a família 7: 

퐸7 − 퐸7 − 푃퐴7 − 푃퐵7 − 푃퐶7 − 푃퐻퐵7 −푃퐻퐶7 = −퐷7    Equação 127 

Com 퐸7 = 2943        Equação 128 

 

Onde: 

O índice “t” varia de 1 a 12; 

퐸  é o estoque total armazenado ao final do mês t para iniciar o mês t + 1; 

퐸푖  é o estoque da família i armazenado ao final do mês t para iniciar o mês t + 1 (com i 

variando de 1 a 7); 

퐸푖 é o estoque da família i no princípio do horizonte de planejamento, a partir do qual se 

desenvolve o plano agregado (com i variando de 1 a 7); 

퐷푖  é a demanda, em dúzias, prevista para a família i no mês t (com i variando de 1 a 7), cujos 

valores estão listados no anexo 1deste trabalho. 

 

Inicialmente, desejou-se que o modelo matemático, por meio de uma programação 

dita parcialmente inteira, apresentasse somente números inteiros como saída para todas as 

variáveis que diziam respeito tanto ao número de duplas de trabalhadores contratados 

mensalmente para horário normal quanto à quantidade de pacotes de oito horas-extras 

contratados por turno e mês. Isto deve-se, respectivamente,à indivisibilidade das duplas e à 

política adotada pela empresa de contratar sempre, para o setor de tecelagem, pacotes com 

duração padrão de 8 horas para a realização de horas-extras. No entanto, desta forma o 

software não obteve solução, motivo pelo qual definiu-se que o número de duplas nos turnos 

A, B e C assim como o número de pacotes de horas-extras contratados para o turno B seriam 

inteiros, mas não aqueles contratados para o turno C. Sendo assim, a programação para saída 

de números inteiros (programação inteira) não incluiu as variáveis que dariam como saída o 

número de pacotes de horas-extras contratadas para o turno C. Esta escolha foi feita com 

intuito de impactar o mínimo possível as variáveis de custo inferior e, consequentemente, uso 

prioritário. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. RESULTADOS EDISCUSSÃO DO MODELO MATEMÁTICO PROPOSTO 

Com a elaboração da programação segundo o modelo apresentado pelo tópico 3.8 

deste trabalho, obteve-se um valor otimizado para a função objetivo de R$ 286.999,38, 

correspondente ao custo para a execução do plano agregado sugerido. Apesar de esta 

informação permitir o direcionamento estratégico na empresa, este é um valor idealizado,  que 

pode sofrer alterações conforme variações dos custos ao longo da implementação do plano, ou 

mesmo conforme o desdobramento das demandas por famílias forem sendo feitas permitindo 

conhecer o que precisa ser feito para cada produto que as compõe, uma vez que as proporções 

podem ser diferentes do que existe em estoque inicial. Sendo assim, outros fatores que não 

somente o resultado final da função objetivo (custo total) merecem ponderação e análise. 

Considerando o plano para as produções totais, com todos os turnos e horas-extras, a 

produção acumulada, os estoques e as demandas por famílias, os resultados foram sintetizados 

e suas evoluções foram plotadas conjuntamente nos gráficos 2 a 8 que são apresentados logo a 

seguir. 

Por meio deste conjunto de gráficos foi possível verificar que duas famílias se 

destacaram em níveis de produção perante as demais, são a família 1 e a 2, que possuem 

maiores volumes de vendas e também maior número de máquinas que as fabricam. A maioria 

das famílias apresenta oscilações importantes de serem observadas, pois indicam não somente 

uma busca do plano em se ajustar o máximo possível ao momento onde ocorrerá a demanda 

como também pode levar a crer que algumas destas famílias estão com estoque acima do 

necessário para o princípio do plano (como as famílias 3 e 7). Não houve família cuja 

produção tenha se comportado de modo constante ao longo do horizonte de planejamento, o 

que também condiz com o comportamento da demanda que foi observado no item 3.4.1. deste 

trabalho. Dados referentes às produções de cada família por turno e horas-extras constam de 

modo mais detalhado nos apêndice A, B e E. 
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Gráfico 2 – Evolução do estoque e da produção da família 1 ao longo do planejamento 
Fonte: Autoria própria 

Ao analisar o Gráfico 2 é possível verificar que o estoque inicial da família 1 será 

rapidamente consumido, sendo utilizado posteriormente como uma ferramenta de antecipação 

à demanda quando esta não puder ser totalmente suprida pela produção de determinados 

meses. No entanto, o cenário mais esperado é de que ocorra a produção nivelada à demanda, 

como o previsto para o mês setembro de 2013, por exemplo. Esta família representa o 

segundo maior volume de produção segundo o plano. 
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Gráfico 3– Evolução do estoque e da produção da família 2 ao longo do planejamento 
Fonte: Autoria própria 

De acordo com o gráfico 3, o estoque da família 2 também será consumido logo nos 

dois primeiros meses do plano, voltando a ocorrer posteriormente com o intuito de somar com 

a produção mensal de meses onde a demanda é mais significativa. No entanto, há meses onde 

a demanda e a produção estão niveladas entre si. Como justificado anteriormente, o estoque 

ao final do mês de junho de 2014 se deve ao fato de a previsão de demanda prolongada para o 

mês de julho de 2014 ser superior à capacidade produtiva mensal para esta família (mesmo 
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utilizando todos os três turnos e horas extras) devendo, portanto, deixar esta diferença 

estocada para o mês seguinte ao plano inicial.  A família 2 é a que apresenta o maior nível de 

produção acumulada ao final do horizonte de planejamento agregado. 
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Gráfico 4 – Evolução do estoque e da produção da família 3 ao longo do planejamento 
Fonte: Autoria própria 

Ao analisar o Gráfico 4, verifica-se um desequilíbrio significativo do estoque da 

família 3 no início do plano agregado. O estoque, inicialmente elevado, só conseguirá ser 

consumido seis meses após o início do horizonte de planejamento. Este problema é um 
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reflexo da ausência de políticas satisfatórias de gestão do estoque, bem como de planejamento 

e controle da produção. Ao longo destes seis primeiros meses, o plano prevê que não se 

fabricará produtos desta família. Após dezembro de 2013 ela voltaria a ser fabricada e, por se 

tratar de um produto cuja demanda não é tão elevada, a capacidade produtiva mensal é capaz 

de suprir a demanda de cada mês sem a necessidade de formação de estoques. 
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Gráfico 5 – Evolução do estoque e da produção da família 4 ao longo do planejamento 
Fonte: Autoria própria 
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Verifica-se, pelo gráfico 5, que a família 4 possui um estoque inicial que será 

consumido em dois meses após o início do planejamento. No entanto, pode-se dizer que o 

estoque do mês de julho de 2013 não se deve simplesmente à existência de um estoque inicial, 

mas também à necessidade de somar com a produção do mês de agosto e então atender a 

demanda (mês no qual utiliza-se menos do que a capacidade para esta família, possivelmente 

priorizando o consumo da disponibilidade em duplas*hora para outras famílias). Após o mês 

de outubro, verifica-se que o plano sugere a formação de estoque para se preparar para meses 

nos quais a produção está aquém à demanda. A produção acumulada prevista para esta família 

ao final do plano é a terceira maior entre todas as demais. 
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Gráfico 6 – Evolução do estoque e da produção da família 5 ao longo do planejamento 
Fonte: Autoria própria 
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Analisando o Gráfico 6, é possível verificar que o plano sugere a manutenção do 

estoque (mesmo o do mês de julho de 2013) para que, em alguns momentos, a produção da 

família 5 possa recuar, dando prioridade ao uso da disponibilidade em duplas*hora para 

outras famílias. No entanto, existem também momentos nos quais o estoque é quase esgotado 

e produção e demanda são niveladas entre si. 
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Gráfico 7 – Evolução do estoque e da produção da família 6 ao longo do planejamento 
Fonte: Autoria própria 
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Ao observar o gráfico 7 é possível ver que o plano opta por não manter estoque 

algum da família 6 ao longo do horizonte de planejamento. Sendo assim, após o primeiro mês, 

demanda e produção se mantiveram niveladas entre si. 
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Gráfico 8– Evolução do estoque e da produção da família 7 ao longo do planejamento 
Fonte: Autoria própria 

Analisando o Gráfico 8, verifica-se, assim como para a família 3, que a família 7 se 

encontra com estoque superdimensionado no início do horizonte de planejamento e, por este 
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motivo, permanece até o mês de novembro de 2013. Já o estoque que é previsto para o mês de 

dezembro pode ser justificado tanto como sendo um resíduo do estoque inicial como também 

devido à necessidade de contribuir junto com a produção do mês de janeiro de 2014 para o 

atendimento à demanda  do mesmo mês. De fevereiro de 2014 em diante o estoque não 

ocorreria mais e a produção de cada mês seria capaz de atender à demanda prevista. 

Ao observar os gráficos 2 a 8 em conjunto, pode-se observar que o plano prevê 

oscilações frequentes nos níveis de produção. E para dar suporte a estas mudanças nos níveis 

de produção, houve também uma variação do número de trabalhadores em determinados 

turnos ao longo do horizonte de planejamento, conforme apresentado pelo quadro 3, a seguir. 

 

Número de duplas de trabalhadores por turno 

Turno\Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Manhã (A) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tarde (B) 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 

Noite (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Quadro 3 – Distribuição de trabalhadores por turno ao longo do horizonte de planejamento 

Fonte: Autoria própria 
 

O motivo pelo qual o plano prevê períodos com duplas no turno da noite (C), que é o 

mais custoso, antes de ter quatro duplas trabalhando durante os turnos A e B, onde a mão-de-

obra custa menos para a empresa, se deve à saturação de determinadas máquinas, as quais 

independente de ter mais funcionários disponíveis no turno, não teriam mais disponibilidade 

em horas*máquina para ser operada naquele turno, necessitando de um horário a mais para 

que ela não tenha a sua atividade interrompida ao longo da semana quando se tratar de um 

período crítico (nestes casos, as máquinas que produzem as famílias mais necessárias para o 

momento chegam a operar até 24 horas por dia). 
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Com relação aos custos, é importante acompanhar a evolução e distribuição dos 

mesmos para melhor se preparar financeiramente para os momentos de pico em despesas 

relacionadas à imobilização de capital em estoque, às despesas salariais e correlatas, ao 

pagamento de horas-extras ou aos gastos com demissão e contratação. 

Custos percentuais por período 

        Custo 
 

Período        
Estocagem 

Salários e 

benefícios 
Horas-extras Contratação Demissão TOTAL 

Jul/2013 6,66% 43,25% 0,00% 0,00% 50,09% R$       39.406,20 

Ago/2013 6,08% 69,86% 9,56% 0,00% 14,50% R$       19.443,58 

Set/2013 5,53% 91,74% 2,73% 0,00% 0,00% R$       14.806,01 

Out/2013 3,98% 96,02% 0,00% 0,00% 0,00% R$       14.145,47 

Nov/2013 2,50% 97,50% 0,00% 0,00% 0,00% R$       13.930,47 

Dez/2013 7,97% 92,03% 0,00% 0,00% 0,00% R$       14.759,11 

Jan/2014 12,75% 87,25% 0,00% 0,00% 0,00% R$       15.566,88 

Fev/2014 11,99% 84,59% 0,00% 3,42% 0,00% R$       24.236,26 

Mar/2014 4,93% 89,25% 3,20% 2,62% 0,00% R$       31.665,39 

Abr/2014 3,27% 83,89% 12,85% 0,00% 0,00% R$       33.691,27 

Mai/2014 2,34% 84,39% 13,27% 0,00% 0,00% R$       33.491,04 

Jun/2014 1,15% 88,71% 10,14% 0,00% 0,00% R$       31.857,78 

Quadro 4 – Perfil de distribuição dos custos do plano agregado 

Fonte: Autoria Própria 
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O mês que mais contribuiu para a obtenção do custo total foi o primeiro, totalizando 

R$ 39.406,20, dos quais as despesas demissionais e também de manutenção da força de 

trabalho representaram, respectivamente, 50,09% e 43,25%. O quadro 4 mostrou a 

distribuição dos custos ao longo dos 12 meses de planejamento.Ao longo de todo o ano, a 

contribuição dos custos envolvendo salários, benefícios e prêmios dos trabalhadores foi a 

maior de todas, conforme pode ser verificado no gráfico 9, logo a seguir. Dados mais 

detalhados se encontram nos apêndices C e D. 
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Gráfico 9 – Perfil de distribuição do custo total do plano agregado 

Fonte: Autoria própria 
 

Por meio da análise do gráfico 9, é possível verificar que, apesar de não serem 

grandes responsáveis pela constituição do custo total, demissão e contratação, juntas, 

representam 8,44%, o que representa mais de 10% das despesas para a manutenção da força 

de trabalho (80,87% do total). Este fato requer uma atenção especial e será abordado em mais 

detalhes no tópico a seguir. 

No que se refere à utilização dos recursos produtivos (maquinário), foi possível 

verificar a utilização máxima de alguns deles em determinados meses e turnos. As máquinas 

que foram utilizadas em 100% de sua capacidade efetiva em turnos ou horas-extras no maior 

número de períodos foram, primeiramente, as que produzem a família 2, seguidas das que 

produzem a família 5 e então a família 4.Além disto, de acordo com o modelo apresentado, 

apesar de possuir um determinado número de duplas contratadas em um turno específico ao 

longo de um mês ou de ter contratado uma quantidade de pacotes de horas-extras para o turno 
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B (isto não se aplica às horas-extras do turno C, que não foram declaradas inteiras), permitiu-

se uma folga entre a disponibilidade em horas*máquina totais contratadas e a soma do tempo 

de máquina distribuído entre as famílias. Esta folga teve o intuito de respeitar a opção da não-

produção quando fosse mais vantajosos não gerar inventários excessivos. No entanto, 

observou-se que toda a disponibilidade contratada foi distribuída e 100% utilizada para 

produzir, independente do turno ou mês analisado. 

 

4.2. PROPOSIÇÃO DE UM MODELO ALTERNATIVO 

Além de despesas de contratação e demissão serem, em conjunto, um componente 

importante do custo total que se constituiria a partir da implementação da proposta inicial de 

planejamento agregado, há fatos que não foram possíveis de mensurar para a perfeita 

determinação dos custos de demissão e contratação. 

Entre eles, existe a dificuldade de se recuperar um funcionário que já tenha sido 

treinado para a função de tecelão e foi demitido devido ao nivelamento da produção. Isto 

ocorre por tratar-se de uma empresa localizada em uma cidade onde existem muitas outras 

fábricas de meia que competem entre si por mão de obra qualificada e nas quais, em muitos 

casos, não se possui as condições e políticas de treinamento das quais a Malhas D’Estefano 

dispõe. 

Um outro fator a ser considerado é que a constante demissão e contratação em um 

ambiente de trabalho tende a provocar perdas consideráveis de qualidade do clima 

organizacional. Sendo assim, a empresa estudada preza pela contratação permanente de 

funcionários, e não a demissão planejada dos mesmos, por motivos de manutenção de um 

bom clima organizacional. Certamente, não se trata de uma regra que devesse se tornar uma 

restrição do modelo, pois em casos de extrema necessidade, não haveria grandes objeções. 

Portanto, como foi possível observar que o turno C (que trabalha das 23:00 horas às 

07:00 horas) trabalharia somente durante os quatro últimos meses do plano, tempo até mesmo 

insuficiente para o adequado aperfeiçoamento dos trabalhadores contratados, e que há 

tendência de ocorrer um novo ciclo de demissões seguidas de contratações meses depois, 

decidiu-se propor um novo modelo matemático que gerasse um plano agregado da produção 

onde não existisse o turno C nem a possibilidade de realizar horas-extras neste horário. Com 
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este modelo, imaginava-se obter um planejamento agregado que impactasse menos os custos 

em decorrência de demissões e contratações, assim como não denegrisse o clima 

organizacional em virtude destas variações de contingente. 

No entanto, há também um fator que pese contra a implementação deste perfil de 

funcionamento do setor de tecelagem, pois a ausência do turno da noite faria com que todo o 

maquinário precisasse ser desligado diariamente para religamento no dia posterior, o que 

aumentaria os índices de quebras e panes que ocorrem normalmente no momento de inciar as 

operações no setor.  Estas quebras são de conhecimento da equipe responsável pela 

tecelagem, porém não são estatisticamente comprovadas ou dimensionadas. 

Para a elaboração desta proposta alternativa, o modelo matemático foi alterado 

sofrendo retirada de todos os termos que faziam referência ao turno C, sendo tanto os custos 

de salários e benefícios para os seus trabalhadores em horário normal, custos decorrentes da 

variação do número de duplas ou da contratação de pacotes de horas-extras, (presentes na 

função objetivo), quanto a participação destes nas restrições. 

Novamente, foi necessário deixar um conjunto de variáveis de decisão sem ser 

obrigatoriamente inteiras, para que o software de otimização conseguisse encontrar uma 

solução. Neste caso, optou-se por deixar livre a quantidade de pacotes de horas-extras 

contratadas para o turno B, enquanto número de duplas de trabalhadores para os turnos A e B 

foram definidos como variáveis inteiras. Objetivou-se gerar o menor impacto com esta 

escolha, uma vez que a produção nos turnos A e B é menos custosa do que a produção em 

horas-extras do turno B. 

Assim como o modelo inicial, este também não admite faltas, terceirizações, 

subcontratações ou entregas em atraso. Sendo assim, as produções acumuladas são as mesmas 

nos dois modelos propostos, diferindo entre si quanto ao momento em que as produções 

ocorreram.Outra diferença importante entre os modelos reside em mudanças no momento em 

que se formam os estoques, bem como no tamanho dos mesmos.  
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4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO DO MODELO MATEMÁTICO ALTERNATIVO 

Uma vez que todas as demandas serão atendidas sem atraso por esta nova proposta 

de planejamento agregado, assim como anteriormente, mais importante do que conhecer a 

programação completa de produção por famílias, portanto, é conhecer o comportamento e 

distribuição dos custos e a evolução dos mesmos ao longo do horizonte de planejamento para 

poder comparar com o primeiro modelo e então optar por aquele que se julgue mais vantajoso 

do ponto de vista financeiro e também administrativo. 

O novo plano agregado da produção teve um custo total pouco superior ao primeiro, 

sendo agora de R$ 293.678,20. Este novo custo total supera o inicial em R$ 6.678,73, com um 

aumento de 2,33%. 

A distribuição do número de duplas trabalhando por turnos e tornou um pouco mais 

homogênea, apesar de ainda possuir variações que darão suporte às oscilações dos níveis de 

produção. O quadro 5 mostra esta evolução de contingente pessoal. 

 

Número de duplas de trabalhadores por turno 

Turno\Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Manhã (A) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Tarde (B) 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Quadro 5 – Distribuição de trabalhadores por turno no plano agregado alternativo 

Fonte: Autoria própria 
 

A menor variação destes fatores justifica a redução de custos com demissão e 

contratação, como pode ser verificado no quadro 6. Nesta segunda proposta de planejamento 

agregado, a nova distribuição dos custos conforme apresentada no quadro abaixo. 
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.Custos percentuais por período 

Custo 
 

Período       . 
Estocagem 

Salários e 

benefícios 
Horas-extras Contratação Demissão TOTAL 

Jul/2013 8,73% 60,99% 0,00% 0,00% 30,28% R$   27.940,46 

Ago/2013 7,08% 92,92% 0,00% 0,00% 0,00% R$   18.339,58 

Set/2013 9,74% 90,26% 0,00% 0,00% 0,00% R$   18.880,53 

Out/2013 13,38% 86,62% 0,00% 0,00% 0,00% R$   19.673,54 

Nov/2013 16,83% 83,17% 0,00% 0,00% 0,00% R$   20.489,07 

Dez/2013 24,08% 75,92% 0,00% 0,00% 0,00% R$   22.445,73 

Jan/2014 28,26% 68,16% 3,58% 0,00% 0,00% R$   25.001,82 

Fev/2014 27,32% 68,31% 2,99% 1,38% 0,00% R$   30.009,64 

Mar/2014 20,33% 76,33% 3,34% 0,00% 0,00% R$   26.857,21 

Abr/2014 12,30% 81,66% 4,63% 1,41% 0,00% R$   29.339,22 

Mai/2014 7,00% 83,41% 9,60% 0,00% 0,00% R$   28.725,98 

Jun/2014 1,41% 92,24% 6,36% 0,00% 0,00% R$   25.975,37 

Quadro 6 – Perfil de distribuição dos custos do plano agregado alternativo 

Fonte: Autoria Própria 

 

Houve um aumento perceptível da participação dos custos de estocagem, como pode 

ser visto no gráfico 10. Estes que poderiam ser reduzidos com a implementação contínua 

desta ferramenta de planejamento da produção, uma vez que parte dos custos apresentados se 

refere ao estoque inicial do horizonte de planejamento. O estoque no final de julho de 2013 
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não foi planejado e, em alguns casos, o planejamento agregado da produção evidenciou a 

demora para o consumo do estoque de algumas famílias como as famílias 3 e 7, por exemplo, 

que só foram produzidas a partir do sexto mês, confirmando a existência de estoque inicial 

elevado. Com a implementação de planejamento agregado da produção e as demais etapas do 

PCP, este deixaria de ser um custo desequilibrado e prejudicial. 

 

14,90%

79,06%

2,88% 0,28% 2,88%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Estocagem Salários e
benefícios

Hora-extra Contratação Demissão

Distribuição dos custos no horizonte de 1 ano sem  o turno C

Participação nos custos totais
 

Gráfico 10 – Perfil de distribuição do custo total do plano agregado alternativo 

Fonte: Autoria própria 
 

4.4. ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

Afirmar qual dos dois planos seria o melhor para a empresa não pode ser uma análise 

simplesmente baseada no custo total do plano agregado. Sabe-se que mesmo a implementação 

de uma política de PCP não deve ser feita de modo radical e sim em concomitância com os 

procedimentos atuais da empresa, seguido de comparações entre o que seria o resultado caso o 

plano estivesse sendo cumprido à risca e o que de fato foi feito. 

De mesmo modo, o ideal a ser feito para a escolha da política de funcionamento da 

empresa em turnos seria uma análise estratégica que permitiria julgar os prós e contras de 

cada uma e concluir se é mais prudente reduzir a rotatividade e deixar de operar o turno C 

(noite) mesmo que às custas de um ligeiro aumento de custo total graças à maior utilização de 

horas-extras e aumento no índice de quebras nos períodos de retomanda do funcionamento ou 
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se manter a política atual. Em seguida, partiria-se para um período de teste, onde o plano 

escolhido seria feito conforme as possibilidades da empresa e os resultados seriam 

observados, não só do ponto de vista financeiro ou de capacidade para atender a demanda e 

cumprir com os prazos firmados, mas também de ganhos gerais na organização da empresa, 

na redução da ocorrência de imprevistos, na melhoria do clima organizacional, na qualidade 

dos produtos, na redução contínua de produtos em processo, entre outros. 

Vale lembrar que, ao optar pela proposta inicial de planejamento agregado da 

produção,  na qual os três turnos seriam admitidos, bem como as duas categorias de horas-

extras, não seria prudente a utilização do turno C fora dos períodos indicados, pois isto geraria 

estoque em momentos inadequados. Somente sob aumentos confirmados nas demandas é que 

a operação no turno C poderia ser antecipada. 

Uma vertente, portanto, que poderia ser seguida é a de adotar inicialmente o plano 

agregado que permite a utilização dos 3 turnos, considerando que existe a possibilidade de 

aumento dos níveis de produção após o horizonte de previsão. Esta possibilidade, baseia-se 

tanto na tendência de crescimento da demanda por algumas famílias, que foi observada pelo 

software de previsão,quanto baseia-se também no fato de que, ao implementar a prática de 

planejamento agregado da produção de modo permanente, inicialmente ocorrerá (após o 

primeiro ano) níveis maiores de produção. Esta última implicação no aumento dos níveis de 

produção se deveria ao fato de o primeiro ano de planejamento ter contado com a 

disponibilidade de um estoque elevado no início de seu horizonte, necessitando produzir um 

pouco menos do que seria o normal para o contexto apresentado de capacidade, 

disponibilidade em horas máquina e a evolução da demanda pelos produtos em questão. O 

mesmo não ocorreria nos anos subsequentes, uma vez que os estoques seriam melhor 

planejados ao longo do tempo e melhor distribuídos entre as famílias. 

Como o plano agregado para 3 turnos também se inicia com o terceiro turno 

inoperante, ao verificar que os novos horizontes de planejamento não confirmam este 

crescimento ou aumento da necessidade de produção, manteria-se, portanto, o terceiro turno 

inoperante antes que ele fosse retomado e migraria-se para o modelo de planejamento 

agregado onde somente dois turnos (A e B) são permitidos. 
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4.5. AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO TRABALHO 

O objetivo central do trabalho, o qual consistiu em elaborar uma proposta de 

planejamento agregado da produção para uma empresa produtora de meias na cidade de Juiz 

de Fora – MG, foi atendido e até mesmo superado, por meio da elaboração e análise de uma 

proposta inicial seguida de uma verificação de oportunidade de melhoria, a qual deu origem a 

uma proposta alternativa ao planejamento inicialmente encontrado, valendo-se de alterações 

no modelo matemático. 

Quanto aos objetivos específicos, o agrupamento sistemático dos produtos e recursos 

produtivos em famílias afins foi realizado com êxito de modo que não houve sombreamento 

entre as famílias e houve concordância dos responsáveis pelo setor quanto à subdivisão feita, 

por ela ter conseguido descrever de modo objetivo uma divisão anteriormente não tão 

evidente. 

A previsão de demandas foi realizada com êxito, utilizando os dados disponíveis 

como subsídio útil para o início de um processo de implementação de práticas de 

planejamento e controle da produção. Futuramente, registros cada vez mais precisos devem 

permitir que este processo seja aprimorado e que as saídas sejam dados ainda mais confiáveis 

que reflitam, evidentemente, a variação e localização temporal da predisposição do cliente à 

compra. 

O cálculo de capacidade buscou abranger o máximo de informações correlatas 

possíveis para que os resultados obtidos fossem compatíveis com a realidade da capacidade na 

empresa estudada. Todavia, verificou-se que é possível e importante realizar um 

acompanhamento mais frequente destes registros, de modo que eles sejam parâmetros de 

obtenção mais prática para servirem de subsídio em processos de gerenciamento da produção 

e para que não desestimulem os mesmos. 

A determinação de custos e restrições que foram utilizados durante a modelagem do 

planejamento agregado foi realizada de modo criterioso e permitiu retratar em detalhes os 

aspectos relevantes para o planejamento agregado da produção no setor de tecelagem.  A 

forma como custos e restrições foram apresentados pretende facilitar as atualizações que se 

fizerem necessárias para a aplicação de horizontes rolantes. 
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4.6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Verificou-se que há oportunidades de melhorias no processo de captação da demanda 

de clientes, o momento em que elas ocorrem e como elas de fato são, independente da 

disponibilidade de produtos para entrega ou da influência de promoções. Pode-se, portanto, 

realizar um trabalho que vise tornar esta coleta de informações mais precisa, além de torná-la 

viável e prática, considerando as possibilidades da empresa e o trabalho de campo de seus 

representantes de venda. 

Considera-se o conhecimento tácito como sendo indispensável ao sucesso do 

Planejamento e Controle da Produção nesta ou em qualquer outra empresa, devido à sua 

importância para que os modelos de planejamento retratem com fidelidade a realidade das 

empresas. No entanto, sugere-se que cada vez mais ele oriente e avalie o trabalho de sistemas 

de auto-gerenciamento da produção, permitindo aos profissionais se ocuparem de atividades 

ainda mais estratégicas, proveitosas e promissoras para as organizações. 

Por se tratar de uma empresa que possui um sistema de gestão integrada 

informatizado feito sob medida, acredita-se que este trabalho poderá ser um importante 

subsídio para a implementação de funções de planejamento e controle da produção neste 

sistema, a começar pela implementação de uma maneira mais prática e precisa de registro de 

demandas reais, passando pela possibilidade de criar uma interface simples que permita 

prever demandas e operar módulos de gestão da produção que façam planejamento agregado 

da produção, segundo informações atualizadas que sejam inseridas e retratem as novas 

políticas (como passar a autorizar a terceirização da produção) e condições de funcionamento 

da empresa (como novas capacidades, novos horários), bem como novos custos. 

O mesmo pode ser feito para as etapas subsequentes ao Planejamento e Controle da 

Produção. Para o maior sucesso dos resultados de projetos como este, aconselha-se iniciar 

com programas técnicos, como os que foram utilizados por este trabalho e acompanhar por 

alguns meses as oportunidades de melhoria nos modelos antes de “ensinar” tais ferramentas 

para o sistema de gestão integrada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou a construção de uma proposta de planejamento agregado da 

produção para a indústria têxtil Malhas D’Estefano Ltda., produtora de meias e localizada na 

cidade de Juiz de Fora (Minas Gerais), com horizonte de planejamento para os meses de julho 

de 2013 a junho de 2014.Uma alternativa a esta proposta foi também elaborada e comparada à 

inicial quanto aos aspectos financeiros e de gestão.Ambas as propostas são potencialmente 

viáveis de serem escolhidas, podendo ser atualizadas no horizonte temporal para 

implementação na empresa estudada. 

Além de ter atingido o objetivo de um trabalho de conclusão de curso, no qual o 

aprimoramento do estudante em um ou mais domínios de sua profissão é prioridade, este 

trabalho poder ser utilizado como subsídio para ações de capacitação em Planejamento e 

Controle da Produção em diversas empresas de pequeno e médio porte do setor têxtil ou 

mesmo em outros setores da indústria para os quais as adaptações sejam viáveis. 

Devido ao estudo aprofundado da literatura correlata e às diferentes etapas práticas 

que foram necessárias à obtenção da proposta de planejamento agregado da produção, a 

realização deste trabalho foi uma grande oportunidade para a consolidação de conhecimento 

em diferentes áreas onde o Engenheiro de Produção pode atuar para a gestão da produção bem 

como permitiu vivenciar alguns dos desafios recorrentes para a introdução de ferramentas de 

PCP nos mais diferentes setores da indústria. 
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APÊNDICE A 

 
Figura 11 – Tabela de produção para famílias 1 a 5, segundo proposta inicial de planejamento agregado 

Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICEB 

 
Figura 12 – Tabela de produção para famílias 6 e 7, segundo proposta inicial de planejamento agregado 

Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE C 

 
Figura 13–Distribuição de custos para as famílias 1 a 4, segundo proposta inicial de planejamento agregado 

Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE D 

 
Figura 14 – Distribuição de custos para as famílias 5 a 7, segundo proposta inicial de planejamento agregado 

Fonte: Autoria própria 
 



104 

 

APÊNDICE E 

 
Figura 15 – Balanceamento de materiais oriundo da proposta inicial de planejamento agregado 

Fonte: Autoria própria 
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ANEXO 1 – PREVISÃO DE DEMANDAS DE JULHO DE 2013 A JUNHO DE 2014 

 

Família 
 

Período 
1 2 3 4 5 6 7 

1 6574,1 16493,2 1640,0 1329,1 773,1 1111,8 658,4 

2 5559,0 11473,9 1075,2 1218,3 802,6 911,6 506,4 

3 4068,9 5994,2 986,8 1126,3 794,7 788,5 387,1 

4 3431,9 5783,5 927,1 1123,8 813,3 844,5 435,9 

5 3169,4 5950,5 753,8 1021,8 725,8 942,1 714,2 

6 1623,7 3946,3 296,2 1028,3 580,3 620,3 476,1 

7 2114,4 5240,1 535,1 869,0 545,6 808,7 759,7 

8 3238,2 8495,3 845,4 1050,3 650,5 737,4 657,5 

9 9191,7 17536,4 1716,8 1403,3 845,9 845,8 666,8 

10 8546,1 16359,6 1773,9 1597,8 813,3 961,8 530,5 

11 8071,7 15860,8 2244,2 1502,8 929,0 968,0 748,2 

12 6657,2 17532,4 1829,3 1375,8 865,0 1001,5 563,3 

Quadro 7 – Previsão de demanda para as 7 famílias ao longo do horizonte de 12 meses 

Fonte: Forecast Pro For Windows Versão 3,5 (Adaptado) 
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