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RESUMO 

Este trabalho trata-se do sequenciamento da produção de uma fábrica de meias em 

Juiz de Fora - MG usando o software Preactor, e trazendo uma proposta de arranjo de grupos 

de recursos diferente da que é usada atualmente na empresa. Tem por bem o objetivo de 

estudar o impacto que esse arranjo proposto acarreta nos indicadores de desempenho 

Makspan, Tempo Total de espera, Tempo Total de Máquina Parada e Antecipação. O estudo 

foi realizado usando uma base de dados coletada pela ex-aluna de engenharia de produção 

Agnes Granato para o seu trabalho de conclusão de curso denominado Estudo do 

sequenciamento da produção em uma indústria de meias utilizando um software APS. Dessa 

forma o presente trabalho trata-se de uma continuidade do estudo de sequenciamento da 

produção já realizado nessa mesma fábrica anteriormente por ela, mas como já dito, trazendo 

uma proposta de arranjo de grupos de recurso diferente.  A condução desse trabalho se deu 

primeiramente em visitas à fábrica para conhecer o processo de produção das meias e 

identificar possíveis melhorias no processo de programação da produção. Depois foi o 

processo de cadastramento dos dados disponibilizados pela ex-aluna Agnes Granato no 

software Preactor, e a geração da programação.  Com base nos resultados, foram feitas 

análises quantitativas e comparações dos indicadores de desempenho acima citados.  

 

Palavras-chave: APS, Programação da Produção, Preactor. 



 

ABSTRACT 

This academic work deals with the sequencing of the production of a sock factory in 

Juiz de Fora - MG using the software Preactor, and bringing a proposal of arrangement of 

groups of resources different from the one that is currently used in the company. Its purpose is 

to study the impact that this proposed arrangement entails in the performance indicators 

Makspan, Total Waiting Time, Total Machine Stop Time and Anticipation. The study was 

conducted using a database collected by former engineering student Agnes Granato for her so-

called course completion work Estudo do sequenciamento da produção em uma indústria de 

meias utilizando um software APS. In this way the present work is a continuation of the 

sequencing study of the production already performed in the same factory previously by her, 

but as already said, bringing the proposal of arrangement of different resource groups. The 

conduction of this work was done first in visits to the factory to know the process of 

production of the socks and to identify possible improvements in the production scheduling 

process. Then it was the process of recording the data made available by former student 

Agnes Granato in the software Preactor, and the generation of programming. Based on the 

results, quantitative analyzes and comparisons of the performance indicators mentioned above 

were made. 

 

Keywords: APS, Production Scheduling, Preactor. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O setor têxtil, que inclusive inclui confecções e vestuário, tem grande importância na 

economia brasileira, por ser um forte gerador de empregos, com grande volume de produção e 

exportações crescentes. As autoras já citadas colocam que este setor viveu e ainda vive um 

processo de mudança. Elas ainda esclarecem que a liberação comercial trouxe a globalização 

do mercado doméstico, e que, além disso, o Brasil vive uma invasão de produtos importados 

asiáticos, que apresentam um percentual de crescimento constante até o momento atual. 

(FUJITA E JORENTE, 2015). 

Em 2011 o Brasil apresentava a 8ª posição entre os maiores produtores de têxteis e a 

7ª posição para a produção de artigos confeccionados. Sua participação no comércio 

internacional é pequena, ocupando a 26º posição em exportação de têxteis e a 48º em 

exportação de artigos confeccionados, sendo a China o país que mais exporta tanto produtos 

têxteis quanto artigos confeccionados. (AMORIM, 2008 apud Jurita e Jorete, 2015).  

Ainda segundo Fujita e Jorete (2015), a trajetória da indústria têxtil brasileira 

demonstra que existe um potencial de criação e de inovação a ser explorado nesse setor, no 

entanto, necessita de investimento em tecnologia como fator de mudança tendo em vista que a 

sociedade brasileira demonstra uma diversidade cada vez mais segmentada em suas classes 

sociais.  

De acordo com Avelar (2011), quanto se estuda o histórico do setor têxtil brasileiro, 

pode-se perceber a tecnologia como fator estratégico para mudanças e desenvolvimento, 

incluindo a questão da moda, que atualmente exige aderência à complexidade tecnológica 

dada à necessidade de assimilação de novas tendências artísticas e culturais.  

Arruda e Sanabio (2013) apontam que em Juiz de Fora, o início da fase industrial 

ocorreu através da modernização no sistema de transportes, aliado à criação da Companhia 

Mineira de Eletricidade, em 1885 por Bernardo Mascarenhas. Segundo eles, apud De Paula 

(2006) o Setor Têxtil no município passou por uma crise no início do século passado por 

conta da crise da economia cafeeira, estímulo à industrialização na região central do estado, 

rica em minérios, e políticas econômicas estaduais, que estimulavam a concentração industrial 

na região onde se situava a nova capital. Ainda de acordo com os autores nesse período houve 

uma grande mudança no cenário do segmento no município, no qual a participação da 



 

 

indústria têxtil diminui consideravelmente, enquanto o setor metalúrgico e mecânico tornam-

se as principais atividades econômicas do município. Neste período diversas empresas 

declararam falência, pois não conseguiram acompanhar a nova realidade do mercado.  

Mesmo com todo este contexto adverso “a Indústria Têxtil e Confecções de Juiz de 

Fora se destaca atualmente como um dos maiores polos do setor, tanto no mercado mineiro 

quanto no cenário nacional.” (SINDIVEST, 2008, p.41 apud Arruda e Sanabio 2013). 

 Identificou-se que as confecções do município direcionam sua produção para 

atender ao mercado local, e, de acordo com o Sindivest (2008, p.53) apud Arruda e Sanabio 

2013. 

A localização favorável, que contribui na relação com clientes e fornecedores 

(principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) e a proximidade geográfica 

entre as empresas Têxteis e de Vestuário de Juiz de Fora, além de contribuir para obterem-se 

ganhos de competitividade, podem também estabelecer relações de cooperação e parceria 

entre estas organizações devido ao alto grau de compatibilidade e complementaridade entre 

suas atividades. (Arruda e Sanabio, 2013). 

Apesar disso Arruda e Sanbio (2013) observam que a cooperação entre as empresas 

ainda é muito pequena, e quando é realizada, ocorre de modo bastante superficial.  

No presente trabalho o estudo se dará na empresa Malhas D’Estefano Ltda. situada 

em Juiz de Fora, e especializada na fabricação de meias, que se tratando de uma empresa de 

confecção está compreendida no cenário da indústria têxtil sobre citado. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A obtenção de flexibilidade na produção, sem perdas de eficiência e produtividade é 

um dos maiores desafios para a gestão empresarial atualmente, apresentando-se como um 

aspecto de extrema importância para o segmento industrial. A permanência das organizações 

em mercados altamente competitivos está diretamente ligada à maneira como as organizações 

planejam e controlam seus negócios. (RITZMAN e KRAJESWSKI 2004). 

No entanto para Corrêa (2007), a flexibilização da produção não é algo trivial de se 

alcançar, muito pelo contrário representa um desafio para os engenheiros de produção. 

As organizações buscam melhorar seu desempenho com relação aos concorrentes, e 

são as atividades de Planejamento, Programação e Controle da Produção (PPCP) que 

possibilitam esse diferencial. Segundo Corrêa, Gianesi e Caon (2007), empresas estão 



 

 

seguindo a tendência de utilizar o sistema de programação da produção com capacidade finita, 

que aos poucos tem se tornado módulo dos sistemas ERP. Também são utilizados sistemas 

híbridos (integrando MRP e planejamento com capacidade finita) para ambientes mais 

complexos, sendo a capacidade finita responsável pela programação e controle do chão de 

fábrica (SANTOS, SILVA, 1998).  Nesse contexto os sistemas avançados de planejamento e 

programação APS (Advanced Planning e Scheduling) utilizam o que há de mais avançado na 

lógica de planejamento de manufatura para resolver os problemas de sequenciamento e 

restrições de produção.  

Entre os benefícios do APS, a melhoria na performance dos pedidos, definindo-se 

com reprogramações ágeis os imprevistos que aparecem no processo de produção, buscando o 

atendimento no prazo da carteira de pedidos. Ocorrem também melhorias nos processos de 

gerenciamento de compras e serviços, já que utilizam a programação com quantidades e datas 

mais confiáveis, resultando na redução do estoque de matéria-prima, pois os fornecedores 

entregam somente o que será utilizado e no momento adequado (CIFFONI, HOSHINO, 

ASSAD, 2000).  

Os sistemas APS estão sendo implantados em diversos setores de manufatura. Vieira 

e Soares (2003) apresentam como ganhos em uma empresa de autopeças, após a implantação 

do sistema APS: a diminuição de trinta minutos diários de reprogramação da produção para 

cinco minutos mensais; a possibilidade de analisar vários cenários produtivos, o que não 

ocorria antes; a análise da capacidade de recursos ocorria manualmente e passou a acontecer 

automaticamente após cada programação; e houve a redução de custos devido à diminuição de 

horas extras dos funcionários.  

Os sistemas APS trazem como vantagens na sua utilização características 

importantes para programação e planejamento fabril. Dentre essas vantagens pode-se citar 

rapidez e desempenho na simulação de cenários produtivos e a utilização do conceito de 

programação por capacidade finita dos recursos, considerando a real disponibilidade dos 

recursos e suas restrições. (RIBRAS, BAMBILLA E FERNADES JR., 2010). 

Tendo em vista o aumento da competitividade entre as empresas e a carência por 

maior flexibilidade e agilidade nos mais diversos processos de produção, o presente trabalho 

se justifica em elaborar uma programação da produção para uma fábrica de meias, de forma a 

contribuir para o alcance de tais necessidades. 



 

 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O presente trabalho se concretizou na elaboração de uma proposta de sequenciamento 

da produção em uma fábrica de meias localizada na cidade de Juiz de Fora. Utilizando 

sugestões de trabalhos anteriores, teve como base um estudo realizado na mesma empresa 

pela ex-aluna do curso de engenharia de produção Agnes Granato, em seu trabalho de 

conclusão de curso. Seu trabalho denominado Estudo do Sequenciamento da Produção em 

uma Indústria de Meias Utilizando um Software APS, foi realizado em 2016.  

Em seu trabalho Granato (2016), fez propostas de sequenciamento e alguns objetivos 

de desempenho foram comparados com a programação real da fábrica. Para realizar o 

sequenciamento foram consideradas 262 ordens de produção, liberadas nos dias 06, 07 e 08 

de junho de 2015, para o setor de tecelagem da fábrica acima citada.   

Este trabalho por sua vez fez o sequenciamento da produção propondo um novo 

arranjo de grupo de recursos diferente daquele feito Granato (2016) até hoje na fábrica de 

meias.  

O sequenciamento foi realizado apenas para a área de Tecelagem da empresa, melhor 

descrita no tópico 3.3 deste trabalho. 

Para fins de comparação, foram consideradas neste trabalho as mesmas 262 ordens de 

produção para gerar a programação da produção. 

O sequenciamento foi feito com auxílio do software Preactor 400 APS disponível aos 

alunos no Laboratório de Informática do curso de Engenharia de Produção da UFJF.  

Um fato importante é que software Preactor considera os tempos e a previsão de 

demanda definidos pelo usuário como sendo determinísticos dispersando a variabilidade 

existente nos processos reais. Ainda, o software usa restrições e informações lineares, o que 

pode impedir, por exemplo, que haja economia de escala na determinação dos tamanhos de 

lotes.  

A janela de tempo também é um fator impactante nos resultados encontrados. É 

importante ter em mente que os resultados alcançados nesse trabalho, são válidos apenas para 

a janela de tempo considerada e para o grupo de ordens de produção considerado. 

Obviamente, uma janela de tempo maior ou diferente traria resultados diferentes, visto que o 

cenário de produção muda constantemente.  

 



 

 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo determinar se há possibilidade de aumento da 

eficiência da programação da produção, definindo grupos de recursos diferentes do que é 

usado na programação atual da fábrica de meias, e quais os impactos quantitativos que essa 

mudança acarreta nos indicadores de desempenho Makespan, Tempo Total de Espera, Tempo 

de Máquina Parada e Tempo Total de Antecipação. 

1.5  METODOLOGIA 

A metodologia seguida para a elaboração deste trabalho seguiu as quatro etapas 

abordadas nos tópicos abaixo: 

 

i. Revisão Bibliográfica:  

A etapa de revisão bibliográfica consistiu na pesquisa e consulta em livros, artigos, 

periódicos e trabalhos acadêmicos, para aprimorar os conhecimentos acerca do assunto 

discorrido no presente trabalho.  

A pesquisa bibliográfica envolveu principalmente a busca por conteúdos de maior 

relevância para o trabalho. Assuntos que abordassem questões sobre o planejamento e 

controle da produção seus conceitos e sua evolução, o sequenciamento da produção 

discutindo sua complexidade e aplicações, e também sobre os sistemas APS apontando suas 

vantagens e limitações. Ainda se pesquisou por conteúdos que mostrassem a experiência da 

implantação de ferramentas APS nas empresas, a utilização e a aplicação prática desses 

sistemas, bem como dos impactos e resultados gerados. 

Depois de constatada uma quantidade de material suficiente para o embasamento do 

trabalho, foi feito uma seleção dos conteúdos que trariam maior contribuição para o mesmo. 

No entanto nenhum conteúdo pesquisado foi desprezado por completo, mesmo aqueles que 

não foram citados aqui, proporcionaram um melhor entendimento do assunto abordado. 

A pesquisa bibliográfica foi fundamental e necessária para elucidar as dúvidas, 

organizar o pensamento, e sustentar toda a elaboração do presente trabalho. 

 

ii. Coleta de Dados 

Como já exposto no escopo, a coleta de dados que alimentam o software Preactor foi 

realizada por Granato (2016), no chão de fábrica. 



 

 

Segundo Granato (2016), o método utilizado para a coleta consistiu na colocação de 

uma planilha em cada um dos teares onde os operadores anotassem os dados das ordens de 

produção em cada máquina. Os dados obtidos foram: a referência (tipo) de produto, a 

quantidade produzida, a data e a hora que foi liberada para o chão de fábrica, a data e a hora 

que foi inserida na máquina para processamento e a data e hora que a ordem foi concluída. 

Essas informações foram inseridas e usadas para calcular os tempos totais de espera, e de 

máquina parada para cada tear considerado no estudo.  

Além dos dados disponibilizados por Granato (2016), em visita à fábrica foram 

coletadas informações relevantes ao objetivo desse trabalho como a atual divisão das 

máquinas na área da Tecelagem em grupos de recursos, tratados como setores. 

Os dados necessários coletados consistem basicamente nos inputs do Preactor esta é 

alimentada com informações referentes a recursos, produtos e clientes da fábrica. Dados sobre 

como os produtos da fábrica são produzidos, incluindo recursos utilizados e tempo de 

preparação também foram necessários.  

As informações sobre os recursos foram relevantes para a programação, foram 

configurados de modo a ajustar a capacidade do mesmo e levou em conta diversas 

características associadas a máquinas, operadores, e tempo de processamento por produtos. 

No Preactor é possível definir recursos secundários ou restrições aos recursos utilizados, 

como operadores, energia elétrica consumida, ferramentas, espaço entre outras. Nesse 

trabalho foi definido como recurso secundário apenas os operadores. 

 

iii. Desenvolvimento:  

A fase de desenvolvimento do modelo para a programação consistiu na realização do 

cadastro das informações no software. Os recursos produtivos foram cadastrados e em seguida, 

foram cadastrados os produtos e foram definidas quais máquinas poderiam processar cada um. 

Posteriormente foram inseridas no software as ordens de produção consideradas e, por último, 

definir os recursos secundários.  A partir do cadastro de todas as informações, programações 

foram geradas. 

 

iv. Verificação dos Resultados:  

A partir das saídas geradas foi possível comparar os resultados com o sequenciamento usado 

pela empresa e também com os obtidos por Granato (2016) em seu estudo. Avaliações 



 

 

quantitativas foram feitas no intuito de mensurar a melhora ou piora nos indicadores de 

desempenho considerados, para três regras de programação disponíveis no Preactor. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

No primeiro capítulo estão contidas as considerações iniciais sobre o tema a ser 

abordada, a justificativa da realização do trabalho sobre o tema escolhido, o escopo geral e os 

objetivos principais do trabalho, assim como a metodologia para a realização do mesmo.  

No segundo capítulo é apresentada a revisão bibliográfica, onde primeiramente 

abordado os conceitos do Planejamento e Controle da Produção (PCP) e evolução do mesmo 

no tempo. Em seguida é tratado o tema do sequenciamento da produção assim como algumas 

metodologias e ferramentas existentes para a obtenção da solução.  

O terceiro capítulo trata-se do desenvolvimento do trabalho. Onde a empresa é 

apresentada, e o setor da tecelagem foco de estudo nesse trabalho é tratado detalhadamente. 

Neste capítulo também se encontra a descrição de como o modelo do ambiente fabril foi 

desenvolvido.  

Ainda no quarto capítulo são apresentados os resultados encontrados, juntamente 

com as análises e discutições feitas. 

 

 



 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O objetivo das empresas é trabalhar no sentido de aumentar as vendas e em 

consequência os lucros. No passado a preocupação das empresas era produzir para vender, ou 

seja, tudo que era produzido era considerado certo de ser vendido. A produção em série era 

constante na maioria das empresas. À medida que o tempo passou as empresas se tornaram 

mais concorrenciais, e isso mudou a forma como elas trabalhavam e a postura delas no 

mercado. As preocupações das empresas foram mudando, e verificou-se uma tendência a 

diminuição dos lotes de produção e um aumento na personalização dos produtos (CORREA, 

2001). 

Para acompanhar as transformações do mercado as empresas devem adotar uma 

postura pró-ativa, e reorganizar o seu sistema de produção de forma a produzir, com 

variedade e qualidade, com menor custo. Tendo em vista às novas exigências do mercado o 

fator tempo ganha destaque e relevante importância nesse contexto. Enxerga-se a necessidade 

de reduzir cada vez mais os prazos de disponibilização dos produtos ao mercado. Essa nova 

postura frente ao mercado só é possível se acompanhada por uma mudança comportamental e 

cultural, por parte das empresas e da cadeia na qual estão inseridas (CORRÊA, 2007). 

2.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

Tubino (2000) apresenta o setor de Planejamento e Controle da Produção (PCP) 

dividido em três níveis de planejamento: Planejamento Estratégico; Planejamento Mestre da 

Produção (PMP) e Programação da Produção.  

Kotler (1998), ainda coloca que os dois últimos níveis são oriundos do primeiro e 

afirma que planejar estrategicamente consiste no gerenciamento e constante desenvolvimento 

das relações entre os objetivos e recursos das empresas e as oportunidades de mercado, 

sempre tendo em vista o longo prazo.  

Vieira (2002) aponta o Plano Mestre de Produção (PMP) como uma antecipação da 

programação da produção. Esta etapa abrange o levantamento de necessidades de materiais 

(MRP) e representa o que a empresa planeja produzir, levando-se em consideração a 

disponibilidade de material, de capacidade, demandas pendentes, entre outros.  



 

 

 “A Programação da Produção consiste em se definir detalhadamente a sequencia de 

execução das atividades produtivas, o dimensionamento de lotes e a atribuição de recursos 

para produzir o que foi planejado no PMP” (CORRÊA, 2001). 

Uma boa programação da produção é um elemento chave que impacta no desempenho 

global da empresa, e pode proporcionar considerável alavancagem operacional tornando a 

empresa mais competitiva (VIEIRA, 2002). 

 

2.2 A EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA 
PRODUÇÃO 

 

Os avanços recentes da Tecnologia da Informação (TI) trouxeram inúmeras 

possibilidades para as empresas melhorarem seus processos. As vantagens para o 

gerenciamento da produção também foram significativas, sendo que a TI realiza um 

importante papel através da automação e integração de processos operacionais e gerenciais, 

atuando desde o chão de fábrica até a gerência da empresa (OLIVARES E CAMPOS, 2003).  

Segundo Zattar e Sacchelli (2012) uma grande mudança no perfil da produção industrial 

vem ocorrendo em todo o mundo nas últimas décadas. Exige-se que, cada vez mais, que as 

áreas de manufatura de bens e ou serviços sejam flexíveis e confiáveis, e atuem dentro dos 

prazos pré-estabelecidos e possuam qualidade em seus produtos. 

De acordo com Slack (2009) a programação é uma das atividades mais complexas no 

gerenciamento da produção, pois deve lidar com uma quantidade grande de produtos, 

máquinas e processos. À medida que a quantidade das referidas variáveis aumenta, o número 

de possíveis programações aumenta proporcionalmente.  

Nesse contexto surgiram inúmeros softwares como objetivo de auxiliar as tomada de 

decisões produtivas, dentre esses dois são particularmente importantes: o MRP – Material 

Requeriments Planning e posteriormente o MRP II – Manufacturing Resource Planning. 

Correa e Geanise (2001). 

Os MRP/MRP II são sistemas hierárquicos de administração da produção, onde os 

planos em longo prazo são sucessivamente detalhados até chegar ao nível de planejamento de 

componentes e máquinas. Esses sistemas possibilitam o cálculo dos recursos de manufatura a 

partir da previsão de vendas, tendo como finalidade o planejamento da compra de matéria 



 

 

prima e componentes ou a produção de itens que serão necessários à demanda produtiva. 

Zattar e Sacchelli (2012). 

Ainda segunda Zattar e Sacchelli 2012, devido ao crescente aumento da complexidade 

produtiva em virtude da busca constante por flexibilização, os sistemas MRP II começaram a 

apresentar limitações no nível do planejamento fino da produção. 

Dentre as limitações podemos citar: 

• Não permitem modelar o sistema produtivo, impedindo a 

simulação de alternativas de sequenciamento de produção;  

• Consideram os roteiros de produção fixos, ignorando possíveis 

roteiros alternativos;  

• O processo de realimentação da produção em caso de alterações 

de sequenciamento leva um tempo considerável, muitas vezes superior ao 

tempo de resposta necessário ao chão de fábrica;  

• Trabalham com o conceito de capacidade infinita, o que não 

detecta gargalos produtivos;  

• Consideram os leads times fixos.  

 

Corrêa e Gianesi (1996) avaliam o MRPII como um sistema que privilegia a 

minimização de estoques e o cumprimento de prazos, porém negligencia o custo de 

processamento em momentos de replanejamento. A programação feita da frente para trás, a 

partir de uma data de entrega, é a principal característica do MRPII. O programa calcula todas 

as necessidades ao longo do tempo, assim como determina o momento exato de liberar ordens 

de trabalho. Um dos pontos frágeis do sistema envolve o objetivo de minimizar o estoque, 

pois o sistema não prevê falhas no decorrer das atividades de produção e suprimentos de 

matéria-prima. Logo, a ocorrência de uma não conformidade implica em atraso que, por sua 

vez, gera estoque e insatisfação do cliente. Outros pontos críticos são a previsão do tempo 

para suprimento de matéria-prima, fator fora de controle da empresa, e o tempo estimado por 

tarefa, que determina a ocupação de cada recurso. Este tempo é uma média apurada e pode 

variar de acordo com o desenvolvimento de cada operador. Essas oscilações ocasionam 

retenções de fluxo e formação de estoques. 

Esses sistemas não atenderam às reais necessidades de integração de toda empresa. 

Como resposta a estas necessidades surgiu o ERP (Enterprise Resource Planning), ou os 



 

 

Sistemas Integrados de Gestão (SIGs). Este advento possibilitou as organizações integrarem 

todas as suas áreas atingindo a gestão global da empresa (CORREA, 2001).  

Zattar (2004) coloca que mesmo com os sistemas ERP implantados as unidades 

produtivas ainda apresentaram sérias limitações no que visa atender especificamente ao chão 

de fábrica, a análise de capacidade produtiva e alternativa de sequenciamento da produção. 

Dessa forma, todos estes aspectos vieram a contribuir para o surgimento dos sistemas de 

programação da produção com capacidade finita FCS - Finite Capacity Scheduling e mais 

recentemente, em uma evolução natural, os softwares APS – Advanced Planning Scheduling. 

 De fato hoje já se reconhece que os sistemas MRP trabalham 

com materiais e alguns níveis de programação de médio e longo 

prazo, enquanto os sistemas FCS resolvem problemas de 

sequenciamento á curto prazo. Com isto estabelecemos que não há 

conflitos em sistemas MRP/FCS . Kirchmier e Plenert (2000). 

Estes sistemas vieram a se tornar não concorrentes, mas complementos eficazes no 

auxílio para a previsão de capacidade produtiva e cálculo de matéria prima, além de tornarem 

os sistemas MRP II mais ágeis, adequando-os desta forma a nova realidade industrial.      

Nesse sentido, Zattar (2004) salienta que como alternativas de suprir as carências do 

sistema ERP relativa aos processos produtivos surgiram os softwares APS, sistemas 

especialistas em programação da produção, introduzidos na maioria dos casos, de forma 

integrada aos módulos de produção dos sistemas ERP, caracterizando sistemas híbridos 

(MRP+MRPII+APS). A mesma autora ainda comenta que esses sistemas avançados de 

produção são capazes de analisar rapidamente as implicações de decisões alternativas, 

considerando problemas, consequências e restrições, gerando programações otimizadas para 

serem transferidas às ferramentas de execução. 

 

2.3 SEQUECIAMENTO DA PRODUÇÃO 

De acordo com Pinedo (2012), o sequenciamento de operações, ou de máquinas, são as 

decisões que direcionam a ordem em que os produtos devem ser fabricados, respeitando 

prioridades e restrições impostas pelo processo industrial.  O objetivo da programação da 

produção é definir prazos sequenciando as ordens de produção e alocando os recursos da 

fábrica durante um período para realização de um determinado conjunto de tarefa em um 



 

 

período de tempo. No entanto, o problema o problema pode vir a ter inúmeras formas e 

conjunto de restrições de acordo com o segmento e processo produtivo da empresa.  

Dessa forma é importante que a capacidade de cada recurso seja utilizada de forma 

eficiente, de modo a que se cumpram as ordens de fabricação. 

Segundo Amorim (2009), no estudo do sequenciamento da produção deve-se ter 

presentes alguns conceitos fundamentais, a saber:  

I. Recursos: 

a.  Capacidades funcionais e qualitativas:  

i. Tipo de recurso; 

ii. Características de operação; 

iii. Ferramentas que utiliza; 

 

b. Capacidades quantitativas: 

i. Tempos de Setup; 

ii. Dimensões das filas;  

 

II. Ordem de fabricação: 

a. Indica o que produzir, onde produzir e em que quantidades. 

 

III. Tarefa (Job):  

a. Conjunto de Operações que levam à concretização de um produto  

 

IV. Operação: 

a. Conjunto de ações realizadas num recurso que possuem um tempo de 

processamento, uma característica e um tempo de setup bem definidos.  

Assim sendo, segundo o autor antes de se proceder ao sequenciamento, se faz 

necessária a verificação da disponibilidade dos recursos e garantir a disponibilidade de toda a 

informação relevante.  

Madureira (1995), ainda acrescenta que devido a enorme diversidade de problemas 

de sequenciamento associados normalmente a problemas de produção, levou ao 

estabelecimento de notação específica para esses problemas, como por exemplo, a notação 

α|β|γ, onde:  

 α – Indica o tipo de problema:  



 

 

• Máquina única  

• Máquinas Paralelas   

β – Indica as características da tarefa (independente / restrições de precedência), por 

omissão (se o campo β estiver vazio) assume-se que todas as tarefas estão disponíveis para 

processamento ao mesmo tempo, não é permitida a interrupção (“preemption”) e não existem 

restrições de precedência;  

 γ – Identifica a função objetivo, referem-se como exemplo os problemas de 

minimização do número de tarefas em atraso ou da soma dos atrasos. 

 

 

2.3.1 Ambiente de Produção  

Pinedo (2012), explica que o sequenciamento em máquinas pode ser classificado 

quanto ao tipo de máquina utilizada e/ou ambiente de produção: 

I. Máquina Única: existe uma única máquina disponível para o processamento das 

tarefas;  

 
Figura 1: Máquina Única 

Fonte: da autora. 

 

II. Máquinas em paralelo: conjunto de máquinas que realizam a mesma operação, 

podendo ter velocidades de processamento diferentes para a mesma operação; 



 

 

 
Figura 2: Máquinas em Paralelo. 

Fonte: da autora. 

 

 

III. Flow Shop: todas as tarefas têm a mesma sequencia de processamento no conjunto de 

máquinas;  

 
Figura 3: Flow Shop. 

Fonte: da autora. 

 

 

IV. Flow Shop com máquinas múltiplas: difere-se do Flow Shop por que cada etapa da 

linha de produção pode possuir máquinas em paralelo. 

 



 

 

 
Figura 4: Flow Shop com máquinas múltiplas. 

Fonte: da autora. 

 

 

V. Job Shop: cada tarefa tem sua própria sequencia de processamento no conjunto de 

máquinas;  

 

 
Figura 5: Job Shop. 

Fonte: da autora. 

 

VI. Job Shop com Máquinas Múltiplas: é um Job Shop no qual existe um conjunto de 

máquinas paralelas em cada estágio de produção; 



 

 

 
Figura 6: Job Shop com múltiplas máquinas. 

Fonte: da autora. 

 

 

VII. Open Shop: não há uma sequencia específica ou preestabelecida para o processamento 

das tarefas nas máquinas;  

 

VIII. Flow Shop Permutacional: é um Flow Shop no qual em cada máquina a sequencia das 

tarefas é a mesma;  

A figura abaixo ilustra a relação entre as classes dos problemas de programação de 

operações em máquinas, conforme a classificação dada:  

 



 

 

 

Figura 7: Relação entre as classes de problemas de programação de operações em máquinas. 
Fonte: adaptado de Nagano, Mocellin e Lorena [s. d.]. 

 

2.3.2 Restrições dos Modelos de Produção 

Pinedo (2008) destaca que o processamento dos Jobs envolve várias características 

diferentes e na maioria das vezes está sujeito a restrições.  

Santo (2014), coloca que a realidade de chão de fábrica e do contexto industrial traz 

restrições ao problema que podem, dependendo da técnica, ser consideradas em uma possível 

solução. “Considerar restrições torna a técnica de melhor aproveito comercial.” 

Abaixo seguem algumas das restrições mais comumente encontradas na literatura, e 

normalmente observadas no ambiente fabril. De Slack (2008) e Tubino (2007):  

i. Precedência: Ocorre quando uma tarefa ou conjunto de tarefas só possa ser 

processado quando a tarefa precedente tiver sido finalizada, ou seja, somente depois 

de finalizada uma tarefa a próxima estará disponível para ser iniciada em certo 

processo. 

 

ii. Tempos de setup dependentes da sequência: Ocorre quando o tempo de setup 

dependente da sequencia ocorrida entre o processo de duas tarefas. 



 

 

iii. Família de tarefas: Ocorre quando tarefas de uma mesma família podem ser 

processadas em uma máquina após outra, sem requerer nenhum setup entre elas, 

mesmo que as tarefas tenham diferentes tempos de processo. 

iv. Quebra de máquina: Ocorre quando uma máquina não está sempre disponível. Os 

períodos em que a maquina não está disponível, representa o período em que a 

máquina está com defeito ou em manutenção. 

v. Processamento em lotes: Uma máquina pode ser capaz de processar um numero de 

tarefas simultaneamente, ou seja, pode processar um lote de tarefas ao mesmo tempo. 

Todos os tempos de processos das tarefas em um lote podem não ser iguais e o lote 

todo é finalizado somente quando a ultima tarefa de um lote for finalizada, isto implica 

que o tempo de término de um lote é determinado pela tarefa com maior tempo de 

processamento. 

vi. Restrição de mão de obra: Ocorre quando uma máquina requerer um número de 

operadores específicos para processar a tarefa. As tarefas disponíveis para serem 

processadas dependem da disponibilidade do recurso mão de obra. 

vii. Restrição de rota: A restrição de rota representa a ordem em que a tarefa deve seguir 

pelos centros de trabalho. Especifica que a rota de uma tarefa deve acompanhar 

através do sistema um fluxo de ambiente flow shop ou job shop. Certa tarefa pode 

consistir em um numero de operações que tenham de ser processada em certa 

sequência ou ordem 

viii. Elegibilidade de máquina: Ocorre em ambiente com máquinas paralelas, quando as 

máquinas em paralelo de um centro de trabalho não são idênticas, onde pode ser o 

caso de certa tarefa não poder ser alocada em qualquer uma das máquinas disponíveis, 

ou seja, tarefa precisa ser processada em uma máquina específica. 

ix. Restrição de manuseio de materiais: O nível de automação do sistema de manuseio 

de material depende do nível de automação do centro de trabalho. Se os centros de 

trabalho são altamente automatizados, então os tempos de processamento são 

determinísticos e não variam.  Um sistema de manuseio de material impõe uma forte 

dependência entre o momento inicial de uma determinada operação e o tempo de 

conclusão dos seus antecessores. Além disso, a presença de um sistema de manuseio 

de materiais, muitas vezes limita a o espaço do “pulmão”, que restringe a quantidade 

de material em processo. 



 

 

x. Restrição de armazenamento e de tempo de espera: O tamanho do espaço 

disponível para armazenamento do material em processo pode ser limitado, gerando 

uma restrição que limita a quantidade de tarefas em espera de uma máquina.  

xi. Make-to-Stock e Make-to-Order: As indústrias de manufatura podem optar por 

manter itens em estoque para uma demanda constante e sem risco de obsolescência. 

Esta decisão de produzir para estoque, afeta o processo de sequenciamento da 

produção, pois itens que têm de ser produzidos para estoque não têm datas de entrega 

com folga pequena. Tarefas feitas sob encomenda têm datas de entrega e volume 

produzido determinado pelo cliente.  

xii. Preempção: Algumas vezes, durante a execução de uma tarefa, um evento que força o 

programador a interromper o processamento dessa tarefa, a fim de tornar a máquina 

disponível para outro trabalho. Isso acontece, para situações, em que uma ordem de 

produção com alta prioridade entra no sistema. A tarefa retirada da máquina representa 

uma preempção do sequenciamento. 

xiii. Restrição de Transporte: Se há várias instalações de manufatura conectadas entre si, 

em uma rede, então o planejamento e programação de uma cadeia de suprimentos 

tornam-se importante. O tempo de transporte de material entre duas fábricas ocorre na 

realidade e deve ser considerado na prática. 

2.3.3 Regras de Sequenciamento ou Despacho: 

De acordo com Tubino (2007), as regras de sequenciamento são heurísticas usadas para 

selecionar, a partir de informações sobre características dos itens ou lotes e sobre o estado do 

sistema produtivo, qual das tarefas esperando na fila de um centro de trabalho terá prioridade 

de processamento, e qual recurso deste centro de trabalho será alocado essa tarefa. 

 Tubino (2007), explica que soluções otimizadas para o problema de sequenciamento, 

empregando técnicas de Pesquisa Operacional (programação linear, inteira, grafos etc.), são 

viáveis matematicamente e podem ser desenvolvidas para soluções particulares. Contudo, a 

natureza combinatória do problema, que cresce a cada vez que novos produtos e roteiros são 

lançados, faz com que na prática seja difícil conciliar a variabilidade, não só dos dados de 

produção, como também no próprio sistema produtivo, com a dinâmica de atualização dos 

parâmetros do algoritmo otimizador. Por esta razão, as empresas nesse segmento de mercado 

em lotes preferem trabalhar com regras simplificadas que, se não garantem o atendimento da 

solução ótima no momento, procuram chegar a uma solução boa e rápida frente a constante 



 

 

mudança da dinâmica de produção. 

 

Abaixo são apresentadas as regras de sequenciamento ou regras de despacho mais 

utilizadas, citadas por Tubino (2007), Slack (2008), Davis (2001) e outras referências 

consultadas. 

 

SPT (Shortest Processing Time) 

Consiste em dar uma maior prioridade às tarefas que tenham o menor tempo 

deprocessamento pi : 

p1 ≤ p2 ≤ …≤ pn. Costuma ser usada para minimizar o tempo médio de fluxo MF. 

 

EDD (Earliest Due Date) 

Consiste em dar uma maior prioridade às tarefas que tenham a menor data de entrega di, 

ou seja, àquelas que precisam ser entregues mais rapidamente: 

d1≤ d2≤ … ≤ dn 

 

FIFO (First In First Out)  

 Consiste em dar uma priorizar à tarefa se encontra há mais tempo na fila de 

processamento de um centro de trabalho. 

 

LWKR (Least WorK Remaining) 

Também chamada LWR. Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que tenha o 

menor tempo de processamento pi  dentro das operações ainda não executadas. 

 

TWK (Total WorK) 

Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que tiver o menor tempo de 

processamento pi  para todas as operações 

 

NXQL (NeXt Queue Length) 

Consiste em dar maior prioridade à tarefa cuja estação de trabalho tiver a menor fila. 

 

LIFO (Last In First Out) 

Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que se encontra a menos tempo de espera 



 

 

em uma fila do centro de trabalho. 

 

WNS (least Work at Next Station) 

Representa o tempo total em fila que uma tarefa i tem em relação à próxima estação de 

trabalho. Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que puder ser deslocada para uma 

máquina “folgada”. Consequentemente a menor prioridade é dada à tarefa cuja próxima 

estação de trabalho estiver sobrecarregada. 

 

LPT (Longest Processing Time) 

Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que tiver o maior tempo de 

processamento pi. 

 

CR (Critical Ratio) 

É a razão critica. É calculada como a diferença entre a data de entrega e a data atual 

dividida pelo trabalho restante. Os pedidos com menor CR são executados primeiro. O CR 

representa: (tempo restante para atingir a data de entrega) ÷ (tempo deprocessamento restante). 

 

GNTP (Greater Number of Times Processed) 

Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que mais vezes tiver sido processada. 

 

LNTP (Lower Number of Times Processed) 

Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que menos vezes tiver sido processada. 

 

MWKR (Most WorK Remaining) 

Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que tiver o maior tempo de 

processamentoainda a ser executado. 

 

MOPNR (Most OPeratioNs Remaining) 

Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que tiver o maior número de 

operaçõesainda a serem executadas. 

 

RANDOM 

Consiste em estipular aleatoriamente as prioridades das tarefas. 



 

 

 

Santos (2014), fala que a utilização de técnicas mais abrangentes, em questão de 

objetivos, e com níveis de precisão maiores requerem conhecimentos específicos e tempo 

maior para a programação de produção. A utilização de softwares específicos, muitas vezes 

com inteligências artificiais, para sequenciamentos de máquinas permitem a alocação de 

tarefas na produção, ser efetuada de maneira ágil. Conhecidos como APS - Advanced 

Planning and Scheduling, os sistemas avançados de programação de produção recebem os 

dados específicos do ambiente industrial através de um banco de dados ou um arquivo em 

formato especificado e efetuam a alocação de tarefas utilizando algoritmos com tempo 

computacional acessível ao cotidiano industrial. A autora ainda coloca que as regras de 

despacho também podem ser encontradas em softwares desse tipo, porém algumas técnicas 

computacionais mais eficientes são ou estão sendo implantadas em softwares do tipo APS.  

Abaixo seguem algumas técnicas e algorítmos específicos encontrados em sistemas 

APS:  

GRASP (Greedy Randomised Adaptive Search Procedure): Binato (2012), explicam 

que esse algoritmo trata-se de um método iterativo probabilístico, onde cada iteração é obtida 

uma solução, e esta é submetida à busca local que busca alguma melhoria efetuando pequenas 

modificações até se chegar em uma solução ótima local. Seu critério de parada mais comum é 

um número máximo de iterações ou tempo de execução.  

Shifiting Bottleneck: Segundo Adam, Balas e Zawack (1998), essa heurística que 

busca otimizar a utilização dos recursos críticos do sistema, otimizando assim o sistema como 

um todo, geralmente é combinado a outro método para resolver problemas de máquinas 

únicas após passo de seleção de qual máquina é crítica ao sistema. 

Redes Neurais: De acordo com Akayol e Bayhan (2007), são estruturas 

computacionais baseadas na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem 

conhecimento através da experiência. A vantagem no uso de redes neurais no sequenciamento 

de máquinas está na possibilidade de deduzir a influência de cada entrada na solução gerada, 

além de um menor tempo de processamento após o processo de aprendizagem. 

 Busca Tabu: Glover (1997), explica que é uma técnica de melhoria de solução, que 

considera estruturas que permitam explorar eficientemente o histórico de todo o processo de 

busca. Utiliza-se de memória para evitar regiões já visitadas.  

Algoritmos Genéticos: são algoritmos probabilísticos que, a partir de uma população 

inicial de soluções candidatas, "evoluem" em direção a melhores soluções aplicando 



 

 

operadores modelados em processos genéticos que ocorrem na natureza. A vantagem para 

essa abordagem é que, considerando várias estruturas como soluções potenciais, o risco da 

busca chegar a um mínimo local é bastante reduzido. SANTOS (2014 apud GOLDBERG, 

David E.; HOLLAND 1988). 

2.4  OS SISTEMAS APS 

Esses sistemas de programação avançada têm como características principais, a 

programação por capacidade finita considerando as reais capacidades dos recursos, as 

restrições finitas, que consideram em sua programação todas as restrições operacionais 

existentes na produção, o relacionamento entre ordens (diferentemente do MRP as ordens 

podem ser interligadas, possibilitando maior controle e considerando as dependências entre as 

mesmas), rapidez nas programações, permitindo realizar ajustes em função de imprevistos e 

alterações na produção, simulação de cenários, possibilitando análise de performance e dos 

custos envolvidos, com o uso de horas-extras, terceirizações, compras de equipamento e 

divisão de lotes, (FAÉ ; ERHART, 2005). 

Chopra e Meindl (2003) colocam que para determinadas empresas, a lógica de MRP II 

pode ser a mais interessante para determinada fábrica ou setor. Já para outra fábrica ou setor, 

pode ser mais interessante adotar uma lógica de programação finita.  

Nesse contexto, há a necessidade de se incorporar sistemas APS (Advanced planning 

systems) que favorece a centralização das decisões de planejamento e programação, uma vez 

que integrado ao sistema corporativa da empresa e aos apontamentos de chão de fábrica, 

representa o elo para garantir o correto alinhamento entre as estratégias da empresa até o nível 

operacional (TURATTI, 2010). 

 Segundo Matsuo, 2012, as ferramentas APS utilizam inteligência artificial, heurísticas 

e outras tecnologias modernas para resolver os conflitos de ordens e as restrições de produção. 

Com isto, esses sistemas conseguem exibir para a empresa um plano de produção executável, 

maximizado, onde a maioria dos conflitos foram analisados e as decisões foram tomadas, 

segundo regras previstas. Ainda de acordo com o autor, diversas simulações podem ser 

executadas, facilitando a tomada de decisões gerenciais, quando necessário. 

Rezende (2012) atenta para o problema do gerenciamento das restrições do sistema para 

identificar os recursos que limitam os resultados da organização. Adicionalmente em relação à 

complexidade de tal atividade, Pereira e Librantz (2011) afirmam que gerar uma programação 



 

 

de ordens de produção em tempo computacional viável é um grande desafio. Para Luche 

(2009), Gomes (2008) e Sucupira (2004), Problemas de Programação da Produção podem ser 

resolvidos por algoritmos heurísticos e metaheurísticos capazes de obter soluções de boa 

qualidade em tempos de execução aceitáveis.  

Para Correa (2007) o avanço da informática possibilitou o processamento de dados com 

maior velocidade e com o custo menor. Esse avanço proporcionou o desenvolvimento de 

modelos matemáticos para tratar o sequenciamento de produção em ambientes complexos, 

caracterizado por um número grande de restrições. Programas computacionais foram 

desenvolvidos para tratar a solução destes problemas, e hoje algumas empresas por todo o 

mundo utilizam essas ferramentas diariamente, para programarem suas atividades diárias. 

Em relação a suas funcionalidades Lima (2007), comenta que os sistemas APS visam o 

planejamento de utilização de recursos, visando otimizar e sincronizar a utilização dos 

mesmos. Ao serem acoplados com MES (Manufacturing Execution Systems), executam o 

controle individualizado das operações executadas em cada recurso, em tempo real, 

permitindo então a otimização do processo decisório em um ambiente fabril ou qualquer outro 

que necessite de controle de processos com repetitividade.  

De acordo com Erhart (2006), os sistemas APS realizam a programação e 

sequenciamento fino da produção através de discretização dos tempos de produção. Isso 

possibilita o carregamento das ordens de produção considerando a cada momento a 

disponibilidade dos recursos produtivos, observando a dependência entre as atividades e 

balanceando os centros de trabalho. A partir disso, os sistemas APS trazem grandes benefícios 

com sua utilização, pois atuam diretamente na atividade fim da empresa.  

Johnson e Montgomery (1974) descrevem que a constante variação da demanda de 

mercado e a criação de novos produtos criam a necessidade de se realizar sempre o 

sequenciamento da produção que, juntamente com o dimensionamento de lotes, tem o 

objetivo de minimizar os tempos de preparação e de ociosidade dos recursos, aumentando 

assim a produtividade. Desta forma, as fábricas que realizam um bom sequenciamento da 

produção conseguem alcançar resultados como: redução de custos com hora/homens, redução 

de atrasos de entrega de produtos, aumento da capacidade de produção, entre outros.  

Para Carvalho (2001), entre os benefícios tangíveis e intangíveis das ferramentas APS, 

pode-se destacar:  

• Aumento da capacidade aparente;  

• Redução da quantidade de produtos acabados; 



 

 

• Redução do WIP (work in process); 

• Melhoria no atendimento dos pedidos;  

• Minimização dos efeitos de reprogramações e dos imprevistos; 

• Melhor gerenciamento de compras de materiais e melhoria nas relações entre clientes 

e fornecedores.  

• Garantia do prazo de entrega acordado.   

• Redução do tempo total de produção.   

• Garantia de otimização dos recursos produtivos.   

• Redução do tempo ocioso.   

• Redução do tempo de preparação de máquina.  

    

Corrêa e Gianesi (1996) evidenciam, como vantagem competitiva alcançada a partir do 

uso de um sequenciador de produção, a otimização de uso dos recursos produtivos e a 

possibilidade de utilizar os dados gerados pelo sequenciamento para avaliar o desempenho do 

chão de fábrica. 

Do ponto de vista estratégico, as empresas observaram que as decisões relacionadas à 

programação da produção, priorizavam as demandas enfim o que tinha que ser produzido, e a 

alocação dos recursos levavam em consideração principalmente data de entrega e em alguns 

casos específicos, clientes preferenciais, (TURATTI e MARCANTONIO, 2009).  

Com a utilização da ferramenta de APS fica possível observar um alto grau de interação 

entre os setores, que passam a trabalhar de forma colaborativa e alinhada com a estratégia da 

organização, uma vez que o próprio sistema APS considera fatores estratégicos na 

programação dos recursos produtivos. 

 A aplicabilidade de um sistema APS em termos estratégicos é realizada a partir do 

entendimento da hierarquização de planejamento da empresa e, da mesma forma, do 

entendimento da influência do desdobramento da estratégia até o nível operacional. Através 

deste detalhamento e do entendimento do impacto estratégico de cada atividade operacional 

em relação aos resultados globais da empresa, a utilização dessa ferramenta se torna mais 

eficiente de modo que todos os interessados tenham pleno conhecimento do seu papel 

(PACHE, HAMMES E SILVA, 2012). 



 

 

2.5 O PREACTOR  

O Preactor é um software APS – Advaced Planning and Scheduling System, 

desenvolvido pela empresa inglesa The CIMulation Centre com a finalidade de melhorar as 

atividades de gestão de processos produtivos. Trata-se de uma ferramenta especializada em 

programação da produção. O Preactor faz o equilíbrio entre a capacidade dos recursos e 

procura. AMORIM (2009). 

Existem várias configurações do Preactor disponíveis no mercado:  

i. Preactor Express; 

ii. Preactor 200 FCS; 

iii. Preactor 300 FCS; 

iv. Preactor 400 APS; 

v.  Preactor 500 APS;  

vi. Preactor Viewer;  

 

A versão do Preactor Express possui customização limitada tendo em vista que essa 

versão possui configuração fixa, sendo usada comumente por pequenas empresas. A versão 

do Preactor 200 FCS já permite integração com outros softwares como o ERP e é capaz de 

importar e exportar informações para outros sistemas. Possui base de dados customizável e os 

recursos primários são considerados como finitos, enquanto os secundários são considerados 

como infinitos. A versão 300 FCS possui todas as características da versão anterior com o 

adicional de o que também permite que sejam definidos roteiros dependentes dos recursos 

selecionados, múltiplas restrições finitas para cada operação, alocação de diferentes lotes em 

um mesmo recurso ao mesmo tempo (como fornos ou tanques, por exemplo) e atualização em 

meados do lote (mid-batch updates) das quantidades concluídas. (PREACTOR 

INTERNATIONAL LTD., 2013). 

A configuração 400 APS do Preactor é a versão utilizada para o sequenciamento 

nesse trabalho, a diferença dessa versão é que ela incorpora regras de otimização da 

programação que podem ser vistas no quadro1 extraídos de Granato (2016). 



 

 

 
Quadro 1: Regras Padrão do Preactor APS 

Fonte: Granato (2016). 

 

A versão do Preactor 500 APS possui a caracteística BoM Exploder (PBX), que 

permite que a função Capable to Promise (CTP) ofereça datas mais realistas que nas demais 

versões. Com base nas listas de materiais e roteiros dos produtos, estoques, work-in-process, 

em conjunto com todas as restrições e situação atual do sistema produtivo são realizados 

cálculos complexos mais precisos para estimar, a data de conclusão das ordens. Por fim o 

Preactor Viewer usado apenas para visualização, dado que nele é possível verificar a 

programação da produção em tempo real dão que as demais versões podem transferir 

informações nelas geradas para o sistema de visualização. (PREACTOR INTERNATIONAL 

LTD., 2013). 

 

 

 

 

 



 

 

3 DESENVOLVIMENTO DO MODELO NO SOFTWARE PREACTOR 

3.1 A EMPRESA 

De acordo com Amaral (2014) a empresa Malhas D’Estefano Ltda., foi fundada em 

1989 na cidade de Juiz de Fora – MG. Trata-se de uma empresa de gestão familiar que é 

voltada para a tecelagem de malha circular e confecção de artigos do vestuário e de roupas 

íntimas. Ainda segunda a autora a empresa atua desde o ano 2001 na produção de meias, 

atividade exclusiva da empresa nos dias de hoje.   

A Malhas D’Estefano Ltda. produz artigos personalizados e desenvolveu um amplo 

portfólio de meias e polainas, no qual os diferentes modelos atendem a todas as faixas etárias 

e sexos.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. (AMARAL, 2014). 

Segunda Granato (2016), a fábrica conta hoje com uma capacidade estimada em 370 

mil dúzias de meias e polainas por ano, ou aproximadamente 30,8 mil dúzias por mês. Um 

levantamento realizado da quantidade produzida em cada mês desde 2014 apontou que a 

produção média mensal está em torno de 24 mil dúzias. 

Ainda segundo Granato (2016), atualmente a empresa possui um quadro de 71 

funcionários atuando diretamente na produção e aproximadamente mais 50 trabalhadores 

indiretos, que lidam com a informática, contabilidade, segurança e manutenção tanto dos 

equipamentos quanto da instalação.  

3.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

O processo de fabricação tem início na recepção e estocagem de matérias primas e 

insumos. A seguir a matéria prima necessária segue para o setor de tecelagem que utiliza 

como principal equipamento de processo, teares circulares de pequeno diâmetro, que 

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. Na sequência produtiva, 

a costura das meias é feita em cinco máquinas do tipo remalhadeiras, cada operada por uma 



 

 

funcionária. 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. Os diferentes modelos de meias são passados e 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. 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. 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 expedição é a etapa 

na qual se faz a conferência do conteúdo separado para o pedido de cada cliente, a mercadoria 

é colocada em caixas e então se autoriza o início dos procedimentos de faturamento e emissão 

de nota fiscal. . (AMARAL, 2014). 

 Na figura abaixo pode-se observar o processo produtivo da Malhas D’Estefano 

Ltda.  

 

Figura 8: Processo Produtivo da Empresa Malhas D’Estefano. 

Fonte: da autora. 

 
 

3.3 A TECELAGEM 

O setor de tecelagem da empresa hoje conta com 66 teares circulares. Esses teares 

necessitam de operadores denominados tecelões na preparação da máquina e nas trocas de 

uma ordem pra outra, para guarnecer a mesma com a matéria prima necessária.   Atualmente, 

um par de operadores, um tecelão e um auxiliar, cuidam da operação de um setor com uma 

média de 12 a 17 máquinas. A tecelagem possui máquinas de nacionalidades (origem) e 

marcas diferentes, que operam muitas vezes com velocidades diferentes dependo do produto 

em processo e também da idade da máquina. 



 

 

Atualmente, a tecelagem é dividida em quatro setores. Os setores com suas 

respectivas máquinas se encontram na tabela abaixo: 

 

Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4

23 45 48 30

20 40 51 31

25 46 62 35

59 47 63 36

61 29 64 37

18 39 65 38

29 42 66 49

21 44 67 50

1 32 68 56

11 34 70 57

2 33 69 58

22 41 71 73

26 43 72 74

10 76 75

9 77 78

60 16 79

4 19 80

M
áq

u
in

as

Configuração Atual

 
Tabela 1: Configuração dos teares em quatro setores.  

Fonte: a autora. 
 

Em conversa na empresa, o administrador relatou que os operadores desenvolvem 

um senso de responsabilidade pelas máquinas do setor ao qual pertencem, e por vezes 

ignoram os demais setores. Por exemplo, se duas máquinas param em determinado setor é 

comum que fiquem paradas até que o tecelão do setor consiga liberar as duas, ou seja, o 

operador de outro setor não presta ajuda ainda que esteja ocioso. A administração vem 

trabalhando no intuito de mudar essa cultura instalada entre os tecelões e torná-los 

polivalentes, isto é, torná-los capaz de operar todas as máquinas da tecelagem, para que 

consigam se ajudar mutuamente. Contudo o fato citado contribui para o aumento do tempo de 

espera das máquinas, tempo em que elas ficam paradas esperando algum ajuste ou troca de 

ordem do tecelão para voltar a operar.  

Outro fato curioso citado pelo administrador foi o de que, como a venda de meias é 

sazonal os pedidos tendem a aumentar no inverno e diminuir no verão, em uma época do ano 

de demanda baixa decidiram desligar certo número de máquinas no terceiro turno a fim de 

diminuir a produção. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário, a produção no terceiro 



 

 

turno aumentou. O que explica isso é o fato de que com um número menor de máquinas para 

o tecelão operar, o tempo de espera das mesmas diminuiu, ou seja, operaram por mais tempo 

aumentado dessa forma a produção. Ainda com menos máquinas para operar não existe tanta 

necessidade da presença do auxiliar, pois o próprio tecelão consegue realizar todo o trabalho. 

A partir dessa conversa surgiu a ideia de dividir a tecelagem em cinco setores e não 

apenas em quatros, para avaliar os impactos quantitativos nos indicadores de desempenho já 

citados. Para isso fez-se necessário fazer um novo arranjo no grupo de máquinas para 

configurar o quinto setor. A divisão das máquinas em cinco setores foi feita pelo próprio 

administrador da fábrica que considerou características como: 

 

i. Tipo de produto que as máquinas são capazes de processar; 

Cada tear possui um grupo de produtos que pode processar e isto depende, de 

maneira simplificada, do diâmetro do cilindro e do número de agulhas que 

possui. Estas características podem ser alteradas, mas o processo de 

conversão é longo (podendo durar até dois dias) e há o risco de ocorrer a 

perda de peças por quebra durante a troca. Portanto, a empresa adota que os 

teares permaneçam em seus estados originais de fabricação, ou que as 

características sejam permanentemente alteradas. 

 

ii.   Idade das máquinas; 

De acordo com a administração máquinas mais antigas são mais difíceis de 

operar. 

 

iii. Velocidade das máquinas;  

Não se deve ter, por exemplo, ter um tear rápido processando uma meia 

colorida perto de outro mais lento processando uma meia branca, pois o tear 

rápido libera felpos que podem sujar as meias brancas. 

  

Levando em consideração todas essas características a divisão em cinco setores 

mostrada na tabela abaixo foi proposta: 



 

 

Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4 Setor 5

23 32 64 30 45

20 33 68 31 46

25 19 69 35 43

59 77 70 36 42

61 76 65 37 47

18 34 51 38 16

29 39 71 49 29

21 40 66 50

1 44 72 56

11 41 67 57

2 79 48 58

22 80 62 73

26 78 63 74

10 75

9

60

4

M
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u
in

as

Configuração Proposta

 
Tabela 2: Configuração dos teares em cinco setores.  

Fonte: a autora. 
 

A divisão dos setores não é homogênea em quantidade, devido ás características 

acima citadas. 

Atualmente o sequenciamento das máquinas da Tecelagem é feito de forma intuitiva 

e sem a utilização de regras ou formas de priorização entre as ordens. Uma vez que uma 

ordem é liberada para produção, a mesma é atribuída a um tear específico, e não a um grupo 

de máquinas que poderia processar aquela ordem. Em geral, a partir do momento em que uma 

ordem é atrelada à uma máquina, a mesma permanece ali até que seja processada, mesmo que 

outra máquina (que seria capaz de processá-la) esteja ociosa.  

 

3.4 O MODELO 

Para modelar a área de tecelagem no software, foi necessário realizar o 

cadastramento dos dados disponibilizados por Granato, 2016.  

Inicialmente foi feito o cadastro dos recursos primários no software, ou seja, dos 

teares. No Anexo I é possível ver todos os recursos bem como as informações relacionadas à 



 

 

eles como a disponibilidade, o setor a qual pertence, e se houve paradas maiores do que uma 

hora.   

A disponibilidade de cada recurso foi determinada pela data e hora da primeira 

ordem de produção processada por aquele equipamento na programação atual, pois se 

considerou que os recursos estariam ocupados até tal momento. Ainda, os intervalos de parada 

maiores do que uma hora, foram considerados no software como um período de 

indisponibilidade, pois podem estar relacionados a casos como quebra de agulha, pane na 

máquina, falta de operador para trocar ordens de produção ou algum outro problema.  

Após o cadastro dos recursos primários foi feita a importação da matriz de Setup no 

software. Os valores de Setup também foram disponibilizados por Granato (2016), estes se 

tratam da média de tempos reais de setup da fábrica e podem ser obsevados na tabela 3 

abaixo: 

 

W lisa X lisa Y atoalhada Z atolhada

W lisa 2 13 30 30

X lisa 13 2 30 30

Y atoalhada 30 30 2 13

Z atoalhada 30 30 13 2

Matriz de Setup  (em minutos)

 
Tabela 3: Matriz de Setup 

Fonte: Granato, 2016. 
 

 

De acordo com Granato (2016) estes tempos dependem das características dos 

produtos de cada ordem e do operador que realiza esta troca. Considerou-se que quando uma 

ordem de produção termina de ser processada e a próxima ordem programada para aquele 

equipamento é do mesmo produto (mesma referência), o tempo de setup é de 2 minutos. Caso 

a troca seja entre produtos diferentes, mas que tenham a mesma característica (lisa-lisa ou 

atoalhada-atoalhada), o tempo de setup é de 13 minutos. Finalmente, se a troca de ordens de 

produção for entre produtos diferentes, que possuam características diferentes (lisa-atoalhada 

ou atoalhada-lisa), o tempo de setup é mais demorado, durando aproximadamente 30 minutos. 

A mesma matriz foi definida para todos os recursos.  



 

 

Posteriormente foi feito o cadastro dos recursos secundários que consistiu 

basicamente no cadastro dos tecelões por setor. No trabalho de Granato (2016), foi 

considerado o número de operadores por setor por turno, conforme a tabela abaixo: 

 

Turno Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4
Manhã (7-15h) 2 2 2 1
Tarde (15-23h) 1 2 2 1
Noite (23-7h) 2 2 1 1

OPERADORES

 
Tabela 4: Operadores por turno na configuração de quatro setores.  

Fonte: Granato, 2016. 
 

Mas para a nova configuração de cinco setores foi considerado apenas um operador 

por setor, independentemente do turno coforme tabela abaixo: 

 

Turno Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4
Manhã (7-15h) 1 1 1 1
Tarde (15-23h) 1 1 1 1
Noite (23-7h) 1 1 1 1

OPERADORES

 
Tabela 5: Operadores por turno na configuração de cinco setores.  

Fonte: a autora. 
 

Após essa etapa foi realizado o cadastro dos produtos no Preactor. Neste trabalho 

foram considerados 35 produtos, pois as ordens de produção processadas durante a janela de 

tempo considerada contemplaram apenas essa parcela, mas a empresa possui um portfólio de 

mais de cem produtos.   

Para o produto BF02, foi feita uma diferenciação, na referência, entre as cores 

produzidas, pois isto implica em diferentes recursos para o processamento. Por este mesmo 

motivo houve também uma diferenciação nas referências BF57 e BF58, mas nestas, a 

diferença está no tamanho e não nas cores.  

Para a inserção dos produtos, era necessário saber os tempos de processamento de 

cada um, assim como as máquinas que podem realizá-lo. O tempo de processamento de cada 

produto também foi disponibilizado por Granato (2016), e podem ser vistos no quadro 2: 

 



 

 

Produto/ 
Referência

Tempo de 
processamento 
médio por dúzia 

(em horas)

Máquinas Possíveis

1312 1:50 48, 51, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 78
1313 1:21 48, 51, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 78
1323 1:51 48, 51, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 78
1532 1:22 48, 51, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 78
BF01/1 1:14 26
BF02 0:41 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
BF02BRANCA 0:42 17, 19
BF02ESCURA 0:52 29
BF03 1:15 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 76, 77
BF06 0:54 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
BF07 0:47 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
BF09 0:44 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
BF100 1:19 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 76, 77
BF100JUV 1:13 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 76, 77
BF16 2:11 2, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 76, 77
BF161 0:58 52, 53, 54, 59, 60, 61
BF30 1:09 4, 23, 56, 57, 58
BF34 1:03 26, 73, 74
BF35 0:50 26, 73, 74
BF39 1:08 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
BF40 1:21 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 76, 77
BF44 1:25 1, 21
BF45 1:09 1, 21
BF49 0:37 23, 57
BF57P 0:59 23, 56, 57, 58
BF58M 1:13 23, 48, 51, 56, 57, 58, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 78
BF58P 1:02 23, 56, 57, 58
BF61 0:50 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
BF65 2:54 52, 53, 54, 59, 60, 61
BF67 1:06 4, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 76, 77, 78
BF68 1:27 52, 53, 54, 59, 60, 61
BF80 1:47 52, 53, 54, 59, 60, 61
BF97 1:28 34, 39, 40, 76, 77
BIRIGUI 1:04 64
KL002 0:56 30, 31, 35, 36, 37, 38, 48, 50, 51, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 78
KL004 2:04 48, 51, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78
SCARPIN 1:10 34, 39, 40, 48, 50, 51, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78
TOUCA 0:27 66, 67, 72

 
Quadro 2: Tempo de processamento e máquinas possíveis para os produtos.  

Fonte: Granato, 2016. 
 

Por fim foram cadastradas as ordens de produção que podem ser vistas no Anexo III. 

Para cada ordem de produção foi necessário informar o número da mesma, o produto e a 

quantidade a ser produzida na ordem além da data e hora da liberação.  

Como a empresa geralmente produz para estoque não há data devida para as ordens 

de produção, então para que fosse possível calcular o indicador de tempo de antecipação foi 

definida uma data para tal. Para ser possível comparar o indicador Tempo de Antecipação, 

neste trabalho foi usada mesma data definida por Granato (2016) em seu trabalho, dia 

15/06/2015. 



 

 

Novamente, para fins de comparação as regra de sequenciamento usadas foram as 

mesmas: parallel loading, preferred sequence (baseada nos tempos de processamento de 

forma crescente) e minimize overall setup. Essas regras foram escolhidas, pois dentre as 

regras existentes no Preactor essas três foram as únicas aplicáveis. 

 



 

 

4 RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS ALCANÇADOS 

O resultado das programações para as três regras usadas podem ser vistos nas 

estatísticas de programação abaixo: 

 

i. Regra parallel loading 

 

 

Figura 9: Estatística de Programação para a regra parallel loading. 

Fonte: a autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i. Regra preferred sequence 

 

Figura 10: Estatística de Programação para a regra preferred sequence. 

Fonte: a autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ii. Regra minimize overall setup 

 

Figura 11: Estatística de Programação para a regra minimize overall setup. 

Fonte: a autora. 

 
 

Para a data devida definida (15 de junho de 2016), não houve ocorrência de ordens 

atrasadas, mas como essa data foi informada no Preactor para todas as ordens, foi possível 

obter a medida de antecipação que, neste caso, pode ser utilizada para determinar qual regra 

faria com que as ordens terminassem mais cedo.  

Através de relatórios gerados para cada regra, informando quais ordens foram 

atribuídas a cada máquina, a data e hora início e data e hora fim do processamento de cada 

ordem, foi possível calcular os tempos de espera de cada ordem e os tempos de máquina 

parada entre cada uma delas.  

Abaixo no quadro 3, seguem os resultados para dos indicadores de desempenho para 

cada regra de programação usada.  Foram analisados tempos típicos de ambientes industriais e 

são eles: lead time, tempo de espera, tempo de máquina parada, tempo de setup e antecipação. 

Na primeira coluna encontram-se o cálculo dos indicadores para a programação real da 



 

 

fábrica naquele período. Em seguida seguem os resultados para as três regras usadas para a 

programação feita por Granato (2016) agregando os recursos em quatro setores como é feito 

atualmente. E por fim seguem os resultados para a programação feita durante este trabalho 

para a configuração de cinco setores de produção na tecelagem. 

 

 

 

 

Nas tabelas 6, 7 e 8 é possível observar as variações percentuais entre a programação 

produção feita na fábrica (By Fiapo), a programação modelada no Preactor para a 

configuração de quatro setores (Granato), e a configuração modelada no Preactor para cinco 

setores (Chaves). 

Para  o indicador de Makespan para a regra Minimize Overall Setup é possível 

observar que a configuração de cinco setores na tecelagem mostrou um aumento de 22% em 

relação a programação da fábrica e de 16,03% em relação a configuração de quatro setores. 

Para as demais regras  no entanto, o Makespan diminuiu. Para regra Parallel Loading a 

D'Estefano

 Minimize 

Overall 

Setup

Preferred 

Sequence

Parallel 

Loading

 Minimize 

Overall 

Setup

Preferred 

Sequence

Parallel 

Loading

Makespan 

(horas)
175:54:00 204:06:00 135:27:00 146:08:00 214:39:00 128:39:00 125:20:00

Tempo 
total de 
espera 
(horas)

7213:17:30 9911:45:00 7318:05:00 7263:46:00 9363:00:00 6810:46:00 6989:47:00

Tempo de 
máquina 
parada 
(horas)

183:43:00 123:36:00 192:40:00 200:15:00 87:21:00 61:36:00 64:08:06

Antecipaçã
o (horas)

36362:37:30 39931:55:00 42440:00:00 42444:38:00 40337:01:00 42891:33:00 42754:18:00

Tempo 
total de 

setup 

(horas)

- 12:20:00 41:13:00 42:24:00 12:20:00 42:14:00 43:59:00

Programação 4 Setores Programação 5 Setores

Quadro 3: Comparativo dos resultados das programações 
Fonte: a autora 



 

 

redução foi de 28,75% em relação a programação da fábrica e de 14,23% em relação à 

programação para quatro setores, e para a regra Preferred Sequence a redução foi de 26,83% e 

5,02% repectivamente. 

O  Tempo Total de Espera é o somatório dos tempos entre a liberação das ordens de 

produção até o início de sua execução. Para esse indicador é possível ver que todas as 

programações geradas pelo Preactor na configurção de quatro setores resultaram em tempo 

maiores do que o gerado pela programação da fábrica. Mas a configuração de cinco setores 

conseguiu reduzir esse tempo nas programações feitas com as regras Parallel Loading e   

Preferred Sequence. Na regra Parallel Loading a diminuição foi de 3% em relação a  fábrica 

e 3.77% em relação a configuração de quatro setores. Já para a regra Preferred Sequence foi 

de 6% em relação  fábrica e 6.93% em relação a configuração de quatro setores. No entanto, 

esse indicador piorou utilizando a regra Minimize Overall Setup em 30% quando comparada à 

programação da fábrica, mas ainda assim, obteveve um pequena redução de 5.54% em relação 

à programação de quatro setores. Observando em detalhe os relatórios das ordens 

programadas, é possível perceber que não são incomuns casos de ordens de produção que 

ficam vários dias aguardando em fila para serem processadas. Isto pode significar que, em 

geral, as ordens estão sendo liberadas com grande antecedência, pois quando a fila de uma 

máquina está pequena ou vazia, muitas ordens são liberadas e atribuídas àquele equipamento 

para que o mesmo tenha material para processar durante um bom tempo, aumentando dessa 

forma o Tempo Total de Espera. 

Pode-se afirmar que  o indicador Tempo de Máquina Parada foi  o indicador mais 

impactado pela configuração de cinco setores, reduzindo consideravelmente para todas as 

regras. Esse indicador é o somatório dos tempos em que a máquina fica parada entre o fim de 

uma ordem de produção até o início de outra. Para a regra Minimize Overall Setup a redução 

foi de 52% em relação a fábrica e de e 29,33% em relação a configuração de quatro setores. 

Para a regra Parallel Loading  a redução foi de 65% e 67,97% e para a regra Preferred 

Sequence a redução foi de 66% e 68,03% repectivamente. 

A antecipação é o somatório das diferenças entre a data devida e o momento de 

término de cada ordem. Como já dito, apesar de não existir na realidade, uma data devida 

(15/06/2016) foi atribuída a todas as ordens de produção das quatro programações. Em geral, 

a medida de antecipação mostrou um desempenho pior quando comparada a configuração de 

quatro setores mas não muito significativo. A regra Parallel Loading  foi o pior caso em que a 

antecipação aumentou em 11% em relação a programação da fábrica, mas apenas 1,01% em 



 

 

relação a programação de cinco setores. Para a regra Parallel Loading,  o aumento foi de 

0.73% e 0.001% e para a regra Preferred Sequence o aumento foi de 1.74% e 1.06%, em 

relação a programação da fábrica e a programação da configuração de quatro setores 

repectivamente. 

Não se tem o registro de tempo de Setup da fábrica, no entanto, ao se comparar com 

os resultados obtido por Granato (2016), notamos que houve um pequeno aumento de 4% em 

relação à regra Parallel Loading e de 2% em relação à regra Preferred Sequence, enquanto 

que para a regra Minimize Overall Setup não houve variação. 

 

By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato 
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Minimize Overall Setup

Makespan Tempo de Espera Tempo de Máquina Parada Anteciapação Tempo de Setup

 
Tabela 6: Variações Percentuais para a Regra Minize Overall Setup.  

Fonte: a autora. 
 

 

By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato 

B
y 

Fi
ap

o

28,75% 16,92% 3% -0,70% 65% -9,00% -0,73% -16,73% - -

C
h

av
es

-28,75% -14,23% -3% -3,77% -65% -67,97% 0,73% -0,001% - 4%

G
ra

n
at

o
 

-16,92% 14,23% 0,70% 3,77% 9,00% 67,97% 16,73% 0,001% - -4%

P
ar
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o
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g

Parallel Loading

Makespan Tempo Total de Espera Tempo de Máquina Parada Anteciapação Tempo de Setup

 
Tabela 7: Variações Percentuais para a Regra Parallel Loading.  

Fonte: a autora. 



 

 

By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato By Fiapo Chaves Granato 
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26,86% 23,00% 6% -37,41% 66% -4,87% -1,74% -9,82% - -

C
h
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-26,86% -5,02% -6% -6,93% -66% -68,03% 1.74% 1,06% - 2%
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-23,00% 5,02% 1,45% 6,93% 4,87% 68,03% 9,82% -1,06% - -2%P
re

fe
rr

e
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 S
e

q
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Preferred Sequance

Makespan Tempo Total de Espera Tempo de Máquina Parada Anteciapação Tempo de Setup

 
Tabela 8: Variações Percentuais para a Regra Preferred Sequence.  

Fonte: a autora. 



 

 

5 CONCLUSÕES 

Como pretendido desde o início, o objetivo desse trabalho foi de estudar os impactos 

quantitativos que a mudança de agrupamento dos recursos da Tecelagem trariam para os 

indicadores de desempenho Makespan, Tempo Total de Espera, Tempo de Máquina Parada e 

Tempo Total de Antecipação. E de uma forma geral, pode-se dizer que a configuração 

proposta de divisão dos grupos de recursos em cinco setores mostrou melhores resultados no 

que se refere aos indicadores considerados.  

Essa melhora se deve ao fato de que nos setores em que se reduziu o número de 

máquinas com a divisão, o operador do setor foi capaz de melhorar o tempo de resposta ao 

guarnecer as máquinas. Dessa forma as máquinas reduziram o seu tempo de espera ficando 

menos tempo paradas e por consequência responderam melhor à produção. 

Ainda de maneira geral as regras Parallel Loading e Preferred Sequence, mostraram 

melhor desempenho do que a regra Minimize Overall Setup pois esta última prejudicou os 

indicadores de Makespan e Tempo de Espera. 

Todavia é importante compreender os objetivos estratégicos da empresa para então 

definir qual programação é a mais adequada.   

Se os objetivos buscados forem de minimização do makespan e/ou maximização da 

antecedência, o interessante seria atribuir as ordens de produção aos recursos na medida em 

que estes se tornam disponíveis, como faz a regra parallel loading. Neste caso, o tempo de 

setup certamente fica mais alto e certamente gera maior tempo ocioso da máquina, mas em 

geral, as ordens são concluídas mais rapidamente.  

Agora se os objetivos buscados forem o de reduzir o número de horas de máquina 

parada seria muito interessante adotar a configuração de cinco setores na Tecelagem, pois a 

melhora é significativa. Essa configuração inclusive já foi testada no terceiro tuno de 

produção, e segundo o administrador da fábrica ainda não é adotada em todos os turnos, pois 

no momento a demanda esta baixa. Mas existe sim, a intenção de adotar essa configuração no 

período de alta demanda. Dessa forma o tecelão consegue atender as máquinas com um tempo 

de resposta melhor. Dado que os operadores são imprescindíveis na preparação das máquinas, 

setups mais curtos preveniriam que uma máquina fique parada por falta de operador para 

realizar a troca das ordens.  

Um fato que Granato (2016), já havia apontado em seu trabalho é de que a principal 

diferença entre as formas de sequenciamento se encontra no fato do Preactor conseguir 



 

 

atribuir as ordens de produção à grupos de recursos e não à apenas um recurso específico, 

como é feito atualmente pela empresa. Uma proposta para a empresa é a de realizar a 

liberação de ordens para grupos de máquinas, em vez de um recurso específico.  

Como já dito no escopo desse trabalho os resultados encontrados geram conclusões 

apenas para a janela de tempo considerada, não se pode concluir que apenas uma regra ou 

forma de sequenciar seria sempre ideal para a programação da produção da fábrica durante 

outros períodos. E nem que a configuração de cinco setores na tecelagem será sempre muito 

vantajosa para outros períodos. 

Uma consideração para trabalhos futuros é o de explorar a programação da produção 

da fábrica para diversos períodos e para diversas configurações de setores. E encontrar até que 

ponto vale a pena dividir a tecelagem em cinco ou mais setores, diminuindo assim a carga de 

trabalho de cada tecelão.  

Para o presente trabalho não foi possível considerar os custos envolvidos no modelo, 

pois a empresa não tem essas informações disponíveis do período considerado, e esses dados 

também não foram coletados na época. 

Tais estudos podem auxiliar a empresa estudada, na possível elaboração de uma nova 

forma de sequenciar a produção, a fim de evitar desperdícios de tempo e aprimorar o processo 

produtivo. 
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Nº da 
máquina

Disponibilidad
e (data e hora)

Setor
Período 

considerado

Houve parada 
de máquina 
grande (> 1 

hora)?
1 6/6/16 23:39 1 06 à 11/06 NÃO

2 6/6/16 8:50 1 06 à 11/06 SIM 7/6/16 11:50 7/6/16 13:00

4 6/6/16 11:14 1 06 à 11/06 SIM 8/6/16 10:04 8/6/16 13:10

9 7/6/16 20:45 2 06 à 13/06 NÃO

10 6/6/16 22:40 2 06 à 13/06 NÃO

11 8/6/16 14:00 1 06 à 11/06 NÃO

17 7/6/16 0:30 1 06 à 11/06 NÃO

18 6/6/16 20:57 1 06 à 11/06 NÃO

19 7/6/16 6:10 2 06 à 13/06 NÃO

21 7/6/16 0:20 1 06 à 11/06 NÃO

23 6/6/16 14:15 1 06 à 11/06 SIM 8/6/16 10:45 8/6/16 16:25

25 7/6/16 5:03 1 06 à 11/06 NÃO

26 6/6/16 18:39 1 06 à 11/06 NÃO

29 6/6/16 23:00 1 06 à 11/06 NÃO

30 6/6/16 11:13 4 06 à 11/06 NÃO

31 6/6/16 9:50 4 06 à 11/06 NÃO

34 7/6/16 4:56 2 06 à 13/06 NÃO

35 6/6/16 9:52 4 06 à 11/06 SIM 7/6/16 6:45 7/6/16 11:33

36 7/6/16 6:00 4 06 à 11/06 NÃO

37 6/6/16 9:53 4 06 à 11/06 NÃO

38 6/6/16 11:15 4 06 à 11/06 NÃO

39 6/6/16 14:31 2 06 à 13/06 NÃO

40 6/6/16 16:40 2 06 à 13/06 NÃO

41 6/6/16 15:45 2 06 à 13/06 SIM 7/6/16 5:35 7/6/16 10:10

42 6/6/16 21:30 2 06 à 13/06 NÃO

43 7/6/16 17:41 2 06 à 13/06 NÃO

44 6/6/16 17:05 2 06 à 13/06 NÃO

45 6/6/16 17:49 2 06 à 13/06 NÃO

46 7/6/16 18:34 2 06 à 13/06 NÃO

47 8/6/16 4:23 2 06 à 13/06 SIM 8/6/16 14:57 8/6/16 16:00

48 6/6/16 11:28 3 06 à 13/06 NÃO

50 6/6/16 22:15 4 06 à 11/06 NÃO

7/6/16 5:55 7/6/16 9:12

8/6/16 7:32 9/6/16 8:40

52 9/6/16 14:37 1 06 à 11/06 NÃO

53 6/6/16 10:00 1 06 à 11/06 NÃO

54 7/6/16 17:48 1 06 à 11/06 NÃO

56 6/6/16 9:49 4 06 à 11/06 SIM 7/6/16 5:50 8/6/16 21:50

57 6/6/16 18:50 4 06 à 11/06 NÃO

58 7/6/16 8:10 4 06 à 11/06 SIM 9/6/16 21:50 9/6/16 23:00

59 6/6/16 9:50 1 06 à 11/06 NÃO

60 9/6/16 0:28 1 06 à 11/06 NÃO

61 8/6/16 6:35 1 06 à 11/06 NÃO

62 6/6/16 12:53 3 06 à 13/06 SIM 8/6/16 3:35 8/6/16 8:15

63 6/6/16 20:30 3 06 à 13/06 NÃO

64 6/6/16 10:05 3 06 à 13/06 NÃO

65 6/6/16 20:41 3 06 à 13/06 NÃO

66 8/6/16 12:45 3 06 à 13/06 NÃO

67 6/6/16 18:40 3 06 à 13/06 SIM 8/6/16 18:16 8/6/16 20:30

68 6/6/16 20:45 3 06 à 13/06 NÃO

69 6/6/16 22:00 3 06 à 13/06 NÃO

70 7/6/16 17:00 3 06 à 13/06 NÃO

71 8/6/16 15:53 3 06 à 13/06 SIM 9/6/16 16:30 9/6/16 18:05

72 8/6/16 11:50 3 06 à 13/06 SIM 8/6/16 23:05 9/6/16 16:35

73 6/6/16 9:51 4 06 à 11/06 NÃO

74 6/6/16 20:50 4 06 à 11/06 NÃO

76 7/6/16 14:40 2 06 à 13/06 NÃO

77 7/6/16 18:40 2 06 à 13/06 NÃO

78 6/6/16 14:30 3 06 à 13/06 NÃO

Se SIM, qual o período?

51 6/6/16 15:32 06 à 13/06 SIM3

7 ANEXO I – RECURSOS PRIMÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Recursos Primários.  
Fonte: Granato, 2016. 



 

 

8 ANEXO II – ORDENS DE PRODUÇÃO 

 

Nº da 
Ordem

Referência
Quantidade 

(dúzias)
Data e Hora de 

Liberação
Nº da 

Ordem
Referência

Quantidade 
(dúzias)

Data e Hora de 
Liberação

1 BF16 25 6/6/16 8:02 67 BF02 15 6/6/16 13:56
2 1313 10 6/6/16 8:15 68 BF02 15 6/6/16 13:56
3 1313 10 6/6/16 8:15 69 BF02 15 6/6/16 13:56
4 1313 10 6/6/16 8:15 70 BF02 20 6/6/16 13:56
5 BIRIGUI 21 6/6/16 8:40 71 BF02 15 6/6/16 14:02
6 KL004 15 6/6/16 8:46 72 BF02 15 6/6/16 14:02
7 KL004 9 6/6/16 8:46 73 BF07 12 6/6/16 14:05
8 KL004 15 6/6/16 8:46 74 BF07 12 6/6/16 14:05
9 BF67 20 6/6/16 8:50 75 BF07 12 6/6/16 14:05

10 BF40 20 6/6/16 8:53 76 BF61 12 6/6/16 14:06
11 BF67 20 6/6/16 8:54 77 BF61 12 6/6/16 14:06
12 BF100JUV 20 6/6/16 8:58 78 BF97 20 6/6/16 14:10
13 BF100JUV 20 6/6/16 8:58 79 BF67 20 6/6/16 14:30
14 BF100JUV 20 6/6/16 8:58 80 BF67 20 6/6/16 14:50
15 BF65 20 6/6/16 9:00 81 1313 13 6/6/16 15:30
16 BF34 15 6/6/16 9:05 82 1313 13 6/6/16 15:30
17 BF34 20 6/6/16 9:05 83 1313 13 6/6/16 15:30
18 BF34 11 6/6/16 9:05 84 1313 14 6/6/16 15:30
19 BF34 11 6/6/16 9:05 85 1313 13 6/6/16 15:30
20 BF34 20 6/6/16 9:05 86 1313 13 6/6/16 15:30
21 BF34 20 6/6/16 9:05 87 1313 13 6/6/16 15:30
22 BF58M 20 6/6/16 9:10 88 SCARPIN 20 6/6/16 15:40
23 BF161 20 6/6/16 9:50 89 SCARPIN 20 6/6/16 15:40
24 BF161 20 6/6/16 9:50 90 SCARPIN 20 6/6/16 15:40
25 BF58M 20 6/6/16 10:00 91 SCARPIN 20 6/6/16 15:40
26 BF58M 20 6/6/16 10:00 92 SCARPIN 20 6/6/16 15:40
27 BF39 12 6/6/16 10:52 93 BF97 20 6/6/16 16:08
28 BF39 12 6/6/16 10:52 94 BF44 10 6/6/16 16:20
29 BF100 20 6/6/16 11:10 95 BF44 10 6/6/16 16:20
30 BF67 20 6/6/16 11:11 96 BF44 10 6/6/16 16:20
31 BF67 4 6/6/16 11:11 97 BF44 10 6/6/16 16:21
32 BF100 20 6/6/16 11:12 98 BF44 10 6/6/16 16:21
33 1532 12 6/6/16 11:32 99 BF07 12 6/6/16 16:23
34 BF02 15 6/6/16 11:50 100 BF07 12 6/6/16 16:23
35 BF06 15 6/6/16 11:50 101 BF100 20 6/6/16 16:32
36 BF06 15 6/6/16 11:50 102 BF100 20 6/6/16 16:32
37 BF06 15 6/6/16 11:50 103 BF100 20 6/6/16 16:32
38 BF06 15 6/6/16 11:50 104 BF100 20 6/6/16 16:32
39 1312 13 6/6/16 12:06 105 BF100 20 6/6/16 16:35
40 1312 8 6/6/16 12:06 106 BF39 12 6/6/16 16:37
41 1532 10 6/6/16 12:20 107 BF39 12 6/6/16 16:37
42 1532 10 6/6/16 12:20 108 BF57P 20 6/6/16 16:40
43 1532 10 6/6/16 12:20 109 BF57P 20 6/6/16 16:40
44 1532 10 6/6/16 12:20 110 KL002 16 6/6/16 16:40
45 BF58P 20 6/6/16 13:36 111 BF16 25 6/6/16 16:50
46 BF58P 20 6/6/16 13:36 112 BF80 15 6/6/16 16:50
47 BF58P 20 6/6/16 13:36 113 BF40 20 6/6/16 16:50
48 BF40 20 6/6/16 13:40 114 BF40 20 6/6/16 16:50
49 BF67 25 6/6/16 13:40 115 BF40 20 6/6/16 16:50
50 BF01/1 25 6/6/16 13:41 116 BF40 20 6/6/16 16:50
51 BF07 12 6/6/16 13:42 117 BF161 20 6/6/16 16:52
52 BF07 12 6/6/16 13:42 118 BF161 20 6/6/16 16:52
53 BF07 12 6/6/16 13:42 119 BF65 20 6/6/16 16:53
54 BF02ESCURA 10 6/6/16 13:45 120 BF67 25 6/6/16 17:00
55 BF02ESCURA 10 6/6/16 13:45 121 BF67 25 6/6/16 17:00
56 BF02ESCURA 10 6/6/16 13:45 122 BF02BRANCA 15 6/6/16 17:15
57 BF02ESCURA 10 6/6/16 13:45 123 BF02BRANCA 15 6/6/16 17:15
58 BF02BRANCA 10 6/6/16 13:51 124 BF02BRANCA 15 6/6/16 17:15
59 BF02BRANCA 10 6/6/16 13:51 125 BIRIGUI 21 6/6/16 17:15
60 BF02BRANCA 10 6/6/16 13:51 126 BIRIGUI 21 6/6/16 17:15
61 BF02BRANCA 10 6/6/16 13:51 127 KL002 16 6/6/16 18:05
62 BF02BRANCA 10 6/6/16 13:51 128 BF02 15 6/6/16 18:20
63 BF02 15 6/6/16 13:51 129 BF35 15 6/6/16 20:50
64 BF02 15 6/6/16 13:51 130 BF35 15 6/6/16 20:50
65 BF02 15 6/6/16 13:51 131 BF58M 20 7/6/16 8:00
66 BF02 15 6/6/16 13:51  



 

 

Nº da 
Ordem

Referência
Quantidade 

(dúzias)
Data e Hora de 

Liberação
Nº da 

Ordem
Referência

Quantidade 
(dúzias)

Data e Hora de 
Liberação

132 1532 10 7/6/16 8:40 198 BF02 15 8/6/16 10:33
133 1532 10 7/6/16 8:40 199 BF02 15 8/6/16 10:33
134 BF61 12 7/6/16 8:57 200 BF02 15 8/6/16 10:33
135 BF49 10 7/6/16 9:53 201 BF02 15 8/6/16 10:33
136 BF49 10 7/6/16 9:53 202 BF57P 20 8/6/16 10:57
137 BF100 26 7/6/16 10:00 203 BF57P 20 8/6/16 10:57
138 BF40 20 7/6/16 10:30 204 BF02 15 8/6/16 10:58
139 KL002 16 7/6/16 10:51 205 BF02 15 8/6/16 10:58
140 KL002 14 7/6/16 10:51 206 BF02 15 8/6/16 10:58
141 BF49 10 7/6/16 10:54 207 BF02BRANCA 10 8/6/16 11:02
142 BF49 10 7/6/16 10:54 208 BF02BRANCA 10 8/6/16 11:02
143 BF07 12 7/6/16 10:54 209 BF02BRANCA 10 8/6/16 11:02
144 BF07 12 7/6/16 10:54 210 SCARPIN 20 8/6/16 11:09
145 BF07 12 7/6/16 10:54 211 SCARPIN 20 8/6/16 11:09
146 BF49 10 7/6/16 10:54 212 SCARPIN 20 8/6/16 11:09
147 BF61 12 7/6/16 10:55 213 SCARPIN 13 8/6/16 11:09
148 BF61 9 7/6/16 10:55 214 SCARPIN 20 8/6/16 11:09
149 BF61 12 7/6/16 10:55 215 BF06 20 8/6/16 11:27
150 BF61 12 7/6/16 10:55 216 BF06 20 8/6/16 11:27
151 BF02BRANCA 15 7/6/16 11:00 217 BF06 20 8/6/16 11:27
152 BF02 15 7/6/16 11:00 218 BF06 20 8/6/16 11:27
153 BF02 15 7/6/16 11:00 219 BF61 12 8/6/16 11:35
154 BF02 15 7/6/16 11:00 220 BF61 12 8/6/16 11:35
155 BF40 20 7/6/16 11:12 221 1323 10 8/6/16 12:40
156 BF40 20 7/6/16 11:13 222 BF02ESCURA 10 8/6/16 13:24
157 BF58M 20 7/6/16 11:14 223 BF02ESCURA 10 8/6/16 13:24
158 BF58M 20 7/6/16 11:14 224 BF02ESCURA 10 8/6/16 13:24
159 BF61 12 7/6/16 11:30 225 BF67 25 8/6/16 13:25
160 BF61 12 7/6/16 11:30 226 KL002 16 8/6/16 13:37
161 BF03 20 7/6/16 11:30 227 KL002 8 8/6/16 13:37
162 BF30 20 7/6/16 11:33 228 BF09 15 8/6/16 14:00
163 KL002 16 7/6/16 12:48 229 BF09 15 8/6/16 14:00
164 KL002 16 7/6/16 12:48 230 BF09 15 8/6/16 14:00
165 KL002 16 7/6/16 12:48 231 BF39 12 8/6/16 14:20
166 BF40 20 7/6/16 14:00 232 BF39 12 8/6/16 14:20
167 BF67 20 7/6/16 14:05 233 BF40 20 8/6/16 14:50
168 BF67 20 7/6/16 14:05 234 BF40 20 8/6/16 14:50
169 BF45 10 7/6/16 14:40 235 BF40 20 8/6/16 14:55
170 BF45 10 7/6/16 14:40 236 BF58M 20 8/6/16 14:57
171 BF45 10 7/6/16 14:40 237 BF40 20 8/6/16 14:59
172 BF09 15 7/6/16 15:27 238 BF40 20 8/6/16 14:59
173 BF09 15 7/6/16 15:27 239 BF09 15 8/6/16 15:00
174 BF09 15 7/6/16 15:27 240 BF09 15 8/6/16 15:00
175 BF09 15 7/6/16 15:27 241 SCARPIN 20 8/6/16 15:00
176 BF97 20 7/6/16 15:58 242 SCARPIN 20 8/6/16 15:00
177 BF39 12 7/6/16 16:00 243 SCARPIN 20 8/6/16 15:00
178 BF39 12 7/6/16 16:00 244 SCARPIN 20 8/6/16 15:00
179 BF97 20 7/6/16 16:00 245 BF09 15 8/6/16 15:03
180 BF97 20 7/6/16 16:00 246 BF09 15 8/6/16 15:03
181 BF02 15 7/6/16 16:35 247 BF09 15 8/6/16 15:03
182 BF02 15 7/6/16 16:35 248 SCARPIN 20 8/6/16 15:30
183 BF02 15 7/6/16 16:35 249 SCARPIN 20 8/6/16 15:30
184 BF01/1 25 7/6/16 17:14 250 SCARPIN 20 8/6/16 15:30
185 BF67 16 7/6/16 18:00 251 SCARPIN 17 8/6/16 15:30
186 BF67 16 7/6/16 18:00 252 SCARPIN 20 8/6/16 15:30
187 BF35 20 7/6/16 22:40 253 SCARPIN 20 8/6/16 15:53
188 BF03 20 8/6/16 10:00 254 SCARPIN 20 8/6/16 15:53
189 BF03 20 8/6/16 10:04 255 1323 10 8/6/16 16:00
190 BF49 10 8/6/16 10:05 256 BF80 10 8/6/16 16:25
191 BF49 10 8/6/16 10:25 257 BF80 10 8/6/16 16:25
192 BF02ESCURA 10 8/6/16 10:30 258 BF68 10 8/6/16 16:30
193 BF03 20 8/6/16 10:30 259 TOUCA 10 8/6/16 17:30
194 BF03 20 8/6/16 10:30 260 1323 10 8/6/16 17:30
195 TOUCA 10 8/6/16 10:30 261 BF39 12 8/6/16 18:45
196 BF30 20 8/6/16 10:31 262 BF67 20 8/6/16 21:18
197 BF02 15 8/6/16 10:33

 

Tabela 10: Ordens de Produção. 
 Fonte: Granato, 2016. 



 

 

9 ANEXO III – TERMO DE AUTENTICIDADE 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ENGENHARIA 
 
 
 
 

Termo de Declaração de Autenticidade de Autoria 
  
Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, junto à Universidade Federal de Juiz de 
Fora, que meu Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em Engenharia de 
Produção é original, de minha única e exclusiva autoria. E não se trata de cópia integral ou 
parcial de textos e trabalhos de autoria de outrem, seja em formato de papel, eletrônico, 
digital, áudio-visual ou qualquer outro meio. 
Declaro ainda ter total conhecimento e compreensão do que é considerado plágio, não 
apenas a cópia integral do trabalho, mas também de parte dele, inclusive de artigos e/ou 
parágrafos, sem citação do autor ou de sua fonte.  
Declaro, por fim, ter total conhecimento e compreensão das punições decorrentes da 
prática de plágio, através das sanções civis previstas na lei do direito autoral1 e criminais 
previstas no Código Penal 2 , além das cominações administrativas e acadêmicas que 
poderão resultar em reprovação no Trabalho de Conclusão de Curso.  
 
 
Juiz de Fora, 01 de Fevereiro de 2017. 
   
 
 
 
 

 
 

                                                 
1
 LEI N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e 

dá outras providências. 
2
 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 

ou multa.  

 



 

 

10 ANEXO IV – DECLARAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que Karen Thalita Siqueira Chaves da possui autorização para 

divulgar o nome da empresa Malhas D’Estefano Ltda. bem como dados não confidenciais na 

elaboração de seu trabalho de conclusão de curso apresentado a Faculdade de Engenharia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial para a obtenção do título de 

Engenheiro de Produção.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 22 de Dezembro de 2016.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 


