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RESUMO 
 

 
 

O presente trabalho trata do problema integrado de dimensionamento e 

sequenciamento de lotes de produção. O processo de dimensionar e sequenciar 

lotes de produção consiste em determinar quanto produzir de cada produto e a 

sequência de produção desses lotes em cada máquina a cada período a fim de 

atender a uma demanda prevista sob as condições e capacidades operacionais 

existentes. O caso estudado nesse trabalho aborda o cenário de uma empresa de 

grande porte da indústria de bens de consumo de higiene pessoal, um mercado 

bastante concorrido no qual o bom nível de serviço de atendimento e a gestão de 

custos mostram-se essenciais na competição pelos clientes. Nessa empresa, existe 

um ambiente operacional complexo, composto por máquinas distintas em paralelo 

com capacidade limitada de produção cujos tempos de preparação (setup) são 

dependentes da sequência de produção, além de uma restrição de capacidade de 

armazenagem dos produtos fabricados, característica não encontrada na literatura 

existente. Os clientes permitem que ocorram atrasos de atendimento da demanda, 

porém isso é extremamente indesejável. Esse tipo de problema é NP-difícil, sendo 

geralmente tratado na literatura por heurísticas. Nesse trabalho, elaboramos nove 

diferentes estratégias de resolução baseadas na heurística relax-and-fix. O objetivo 

é, não somente resolver um problema real complexo, como também avaliar se o 

modo de particionamento e a sequência de resolução dos subproblemas influencia 

no desempenho da heurística. Os testes computacionais foram conduzidos em 

instâncias geradas aleatoriamente e em casos reais. Os resultados mostraram um 

bom desempenho e robustez da abordagem proposta. Técnicas alternativas foram 

aplicadas na estratégia com os melhores resultados para potencializar seu 

desempenho. 

Palavras-chave: Dimensionamento de lotes. Sequenciamento de lotes. Máquinas 

distintas em paralelo. Estrutura complexa de preparação de 

máquina para produção. Heurística relax-and-fix. 



ABSTRACT 
 

 
 

This work adresses the integrated lot sizing and scheduling problem. The process of 

lot sizing and scheduling consists of determining how much to produce of each 

product and the scheduling of these lots in each machine in order to meet the 

demand under existing restrictions and operational capabilities. The case studied in 

this work describes the scenario of a big company in the industry of consumer goods 

for personal hygiene, a very competitive market in which the good service level for 

customers and the cost management show up in the competition for the clients. In 

this company, there is a complex operational environment, composed of distinct 

parallel machines with limited production capacity and sequence dependente setup 

times. There is also a limited finished goods storage capacity, a characteristic not 

found in the existing literature. Backordering is allowed but it is extremely 

undesirable. This problem is NP-hard and it has been treated by heuristics in the 

literature. In this work, we developed nine different solving strategies based on the 

relax-and-fix heuristics. The aim of this approach is not only to solve a complex real 

problem but also assess whether the form of partitioning and the sequence of solving 

the subproblems influences the performance of the relax-and-fix heuristics. The 

computational experiments were conducted on ramdomly generated instances and 

real problems. The results showed the good performance and the robustness of the 

proposed approach. Alternative techniques were applied in the strategy with the best 

results in the previous tests to enhance its performance. 

Keywords: Lot-sizing. Sequencing. Distinct parallel machines. Complex setup 

structure. Relax-and-fix heuristics. 
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INTRODUÇÃO 

Decisões de planejamento operacional sempre exerceram grande influência 

sobre o desempenho das empresas. Questões como dimensionamento e 

sequenciamento de lotes, adequação dos níveis de estoque, atendimento à 

demanda de mercado e a consequente sincronização de todos esses processos são 

ainda hoje desafios presentes na cadeia de suprimentos. 

O processo de dimensionar lotes de produção consiste em determinar quanto 

produzir de cada produto em cada período a fim de atender a uma demanda prevista 

sob as condições e capacidades operacionais existentes. Por sua vez, sequenciar 

lotes de produção significa determinar em que ordem produzir esses lotes de forma 

a melhor aproveitar os recursos produtivos e atender aos prazos estabelecidos. 

Falhas nesses processos podem causar excesso de produto acabado em estoque, 

pedidos de venda não totalmente atendidos, eventuais perdas de material perecível, 

não cumprimento dos prazos, reduzir significativamente a capacidade produtiva da 

linha de produção, acumular antecipadamente estoques de produtos acabados, 

gerar custos maiores de preparação de máquina, entre outros. 

Em mercados extremamente competitivos como o da indústria de bens de 

consumo de higiene pessoal, a excelência operacional e na gestão de custos são 

fatores críticos de sucesso para as empresas competidoras. São considerados 

produtos de higiene pessoal aqueles relacionados ao uso frequente das pessoas 

para a manutenção de hábitos saudáveis de higiene, como, por exemplo sabonetes, 

cremes dentais, fraldas, absorventes femininos, papel higiênico, entre outros. Esse 

mercado tem como característica a oferta de produtos com qualidade bastante 

similar pelos fabricantes, a disputa por um público-alvo amplo e um perfil de 

consumidor que, diante da falta de suas marcas ou produtos preferenciais, substitui-

os por marcas ou produtos alternativos concorrentes pela necessidade de consumo 

imediato. Esse cenário confere aos gestores de planejamento de produção e 

estoques um papel fundamental no desempenho de suas empresas nesse mercado. 

Esse trabalho trata desse problema utilizando como estudo de caso uma 

empresa de grande porte desse segmento, que possui como características 

próprias:  
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- um ambiente produtivo composto de linhas de produção distintas em paralelo, 

no qual um dado produto pode ser fabricado em várias máquinas, cujos custos e 

taxas de produção são diferentes entre si; 

- estrutura de preparação de máquina para produção (setup) complexa, na qual 

os tempos e os custos de preparação de máquina variam conforme a sequência de 

produção estabelecida; 

- permissão de atrasos de entrega, ou seja, os pedidos dos clientes podem ser 

atendidos em períodos posteriores aos estipulados (backorders), incorrendo-se em 

penalidades de atraso; 

- capacidade limitada de produção, dada pelo tempo disponível das máquinas e 

outros recursos que compõem o sistema produtivo; 

- capacidade limitada de armazenagem dos produtos fabricados. 

O problema integrado de dimensionamento e sequenciamento de lotes em 

máquinas distintas com capacidade de produção limitada é conhecido na literatura 

como GLSPPL (General Lot Sizing and Scheduling Problem on Parallel Machines) e, 

devido à sua importância prática e sua complexidade matemática, vem sendo 

abordado por diversos trabalhos na literatura. Drexl e Kimms (1997), Karimi, Fatemi 

Ghomi e Wilson (2003), Zhu e Wilheim (2006), Quadt e Kuhn (2008), Gao, Altay e 

Robinson (2008) e Robinson, Narayanan e Sahin (2009) são alguns trabalhos que 

revisaram a literatura publicada sobre o assunto. No entanto, poucos trabalhos 

abordaram sistemas de produção com máquinas em paralelo e setup dependente da 

sequência de produção. Além disso, nenhum trabalho foi encontrado na literatura 

com considerações de restrição de armazenagem. Esse tipo de problema é NP-

difícil, sendo tratado geralmente por heurísticas. 

Portanto as principais motivações para o desenvolvimento desse trabalho são: 

- Estudar um problema complexo conhecido na literatura, porém com 

características especiais pouco exploradas, como o ambiente produtivo com 

máquinas distintas em paralelo e a estrutura complexa de preparação de máquina, 

ou ainda não exploradas, como a restrição de capacidade de armazenagem; 

- Aplicar métodos de resolução ao segmento da indústria de bens de consumo 

de higiene pessoal, que possui características que tornam as decisões relacionadas 
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a esse problema extremamente importantes no sucesso na disputa pelo mercado 

consumidor. 

A proposta desse trabalho é estudar o GLSPPL com as características citadas 

anteriormente encontradas na empresa representante da indústria de bens de 

consumo de higiene pessoal, propor modelos para representar o problema e 

métodos para resolvê-los de forma a apoiar as decisões pertinentes ao 

planejamento e programação de produção específicos desse mercado.  

Para isso, utilizaremos um método de pesquisa quantitativa, que se caracteriza 

por representar a realidade através de modelos causais de relacionamento entre 

variáveis dentro de um domínio específico. De acordo com Bertrand e Fransoo 

(2002), esse trabalho pode ser classificado como empírico descritivo, uma vez que  

o principal interesse é o de criar modelos que descrevem adequadamente as 

relações causais da realidade. Através do estudo de caso de uma empresa 

representante da indústria de bens de consumo de higiene pessoal, pretendemos 

elaborar um modelo que possa ser utilizado para as demais do mesmo setor. 

Procuramos contribuir adicionalmente com um método de resolução matemática 

eficaz para o problema, de acordo com a realidade vivenciada por esse segmento. 

Esse trabalho está organizado em seis capítulos, descritos a seguir. 

No Capítulo 1, uma descrição da indústria e do mercado de bens de consumo 

de higiene pessoal é realizada para contextualizar o problema. O estudo de caso da 

empresa utilizada nesse trabalho é detalhado em seguida, abordando a sua 

estrutura e o seu sistema de planejamento e programação de produção e estoques. 

Por fim, uma revisão de literatura apresentando os trabalhos mais relevantes já 

desenvolvidos sobre esse tema é realizada. 

O Capítulo 2 descreve o modelo matemático que representa o problema 

apresentado no capítulo anterior.  

No Capítulo 3, a heurística relax-and-fix é apresentada como o método que 

utilizaremos para resolver o problema proposto. Trata-se de um método que 

decompõe o problema original em subproblemas que podem ser resolvidos de modo 

exato, obtendo uma solução para o problema original a partir da resolução gradual 

dos seus subproblemas. Baseadas nessa heurística, foram elaboradas 9 estratégias 

diferentes para resolver o problema. Nesse contexto técnico, esse trabalho propõe-
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se a contribuir com a literatura existente verificando a influência do modo como as 

partições são criadas e da ordem em que as mesmas são resolvidas no 

desempenho de uma heurística do tipo relax-and-fix. 

O Capítulo 4 apresenta os experimentos computacionais realizados em 

instâncias geradas aleatoriamente e nos problemas reais do estudo de caso 

explorado nesse trabalho. Os resultados desses experimentos são analisados 

comparativamente com as soluções atuais da empresa e com o desempenho do 

modelo matemático descrito no Capítulo 2 resolvido utilizando um software de 

otimização comercial.  

No Capítulo 5, algumas estratégias adicionais são propostas para melhorar o 

desempenho da estratégia que obteve os melhores resultados nos experimentos 

computacionais. 

Por fim, no Capítulo 6, as conclusões obtidas e sugestões de próximos passos 

do trabalho são descritos. 
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1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Nesse capítulo, apresentamos o mercado de bens de consumo de higiene 

pessoal e o estudo de caso de uma empresa de grande porte desse setor, cujo 

sistema de planejamento e programação de produção e estoques pode ser 

considerado uma variante do problema integrado de dimensionamento e 

sequenciamento de lotes a ser tratado pelo presente trabalho. Na seção final desse 

capítulo, apresentamos os trabalhos mais relevantes já desenvolvidos sobre esse 

tema, contextualizando o problema na literatura. 

1.1. Contexto do Mercado  

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), o mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 

apresentou um crescimento médio de 10,4% ao ano nos últimos 15 anos, bastante 

superior aos 2,7% ao ano da indústria geral e aos 3,1% ao ano do Produto Interno 

Bruto (ABIHPEC, 2011). Entre os fatores que têm contribuído com esse crescimento 

acelerado, estão o aumento da renda das famílias de classe mais baixa (D e E), a 

participação crescente da mulher no mercado de trabalho, inovações e lançamentos 

frequentes de produtos, o aumento de produtividade pela utilização de tecnologia de 

ponta e a consequente redução de custos, tornando os aumentos de preços 

menores nesse segmento do que no restante da indústria geral. 

Dentro desse mercado, estudamos nesse trabalho o segmento de produtos 

descartáveis de higiene pessoal, composto por fraldas, absorventes femininos, papel 

higiênico, toalhas e lenços de papel. Esse segmento é formado por um grande 

número de fabricantes pequenos e algumas empresas de grande porte nacionais e 

multinacionais. Em 2010, o faturamento nacional do setor foi aproximadamente US$ 

52 bilhões. Esses produtos são caracterizados pelo alto e frequente volume de 

consumo pela população, pelo relativo baixo valor agregado e pela qualidade 

bastante similar entre os produtos e marcas fabricados pelas empresas 

concorrentes.  
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Os produtos desse setor são disponibilizados ao consumidor final basicamente 

pelo canal de distribuição tradicional, que inclui o atacado e o varejo. Pela 

característica do canal atacadista e varejista, os produtos devem estar disponíveis 

na gôndola dos supermercados e lojas para serem consumidos pelos clientes. 

Especialmente os itens de higiene pessoal são essenciais e de consumo diário, 

geralmente não sendo frequente a opção do consumidor em postergar sua compra 

quando não encontra seu produto ou marca preferencial. Assim, não possuir 

produtos disponíveis para consumo significa perda de venda, uma vez que a 

concorrência nesse segmento mostra-se bastante acirrada, oferecendo ao 

consumidor opções alternativas imediatas para compra. Nesse cenário, não é 

possível a adoção do modelo make-to-order de produção, no qual os produtos são 

fabricados conforme são pedidos, incorrendo na existência de um intervalo de tempo 

considerável entre a colocação do pedido e a entrega do produto. Assim sendo, a 

adoção do modelo make-to-stock de produção é a mais adequada para atender às 

necessidades desse mercado. 

No modelo make-to-stock, os produtos são fabricados em lotes, cujas 

dimensões e periodicidades são ajustadas às condições operacionais e à demanda 

prevista, e estocados para imediata disponibilidade para venda. Em casos de 

demanda sazonal, em que as vendas de um determinado período são maiores do 

que a capacidade produtiva existente, é possível atender as vendas dos períodos de 

pico produzindo antecipadamente mercadorias e estocando-as nos períodos 

anteriores. Além disso, a fabricação de produtos em lotes é vantajosa nos casos em 

que existem custos fixos de preparação de máquina, armazenando-se produtos para 

vendas futuras e assim evitando-se uma quantidade excessiva de setups. Mesmo no 

modelo make-to-stock, atrasos de entrega ocorrem e são tolerados pelos clientes 

varejistas, atacadistas e distribuidores, que possuem pequenos estoques 

intermediários, porém são bastante indesejáveis e geralmente provocam 

penalizações do tipo postergações de pagamento, insatisfação e redução de 

vendas, entre outros fatores difíceis de serem mensurados. 

Nas empresas, cabe ao processo de planejamento, programação e controle da 

produção (PPCP) a atividade de analisar simultaneamente diversas informações 

relevantes, como sazonalidade da demanda de produtos e da oferta de matéria-

prima, perecibilidade dos produtos acabados e das matérias-primas, capacidade 
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instalada de fabricação, entre outros, a fim de elaborar um plano de produção que 

otimize a utilização dos recursos produtivos e atenda a demanda pelos produtos 

fabricados.  

Decisões típicas de PPCP como dimensionamento e sequenciamento de lotes 

de produção exercem significativa influência nos resultados da empresa ao 

garantirem o atendimento dos pedidos de venda, ajustarem corretamente os níveis 

de estoque e incorrerem em custos operacionais compatíveis. O processo de 

dimensionar lotes de produção consiste em determinar quanto produzir de cada 

produto em cada período a fim de atender a uma demanda prevista sob as 

condições e capacidades operacionais existentes. Por sua vez, sequenciar lotes de 

produção significa determinar em que instante e em que ordem produzir esses lotes 

de forma a melhor aproveitar os recursos produtivos e atender aos prazos 

estabelecidos. Ineficiências nesses processos podem causar excesso de produto 

acabado em estoque, pedidos de venda não totalmente atendidos, eventuais perdas 

de material perecível, não cumprimento dos prazos, reduzir significativamente a 

capacidade produtiva da linha de produção, acumular antecipadamente estoques de 

produtos acabados, gerar custos maiores de preparação de máquina, entre outros. 

Em geral, os principais custos relacionados a essas decisões são: 

- Custos de produção, que podem variar em casos de máquinas distintas entre 

si, sendo a alocação dos lotes de diferentes produtos nas máquinas uma decisão 

que pode influenciar essa parcela de custos; 

- Custos de preparação de máquina entre a produção de lotes consecutivos de 

diferentes produtos. Esses custos envolvem materiais de consumo, peças, trabalho 

especializado contratado, entre outros utilizados na preparação de máquina para a 

produção; 

- Custos de manutenção de estoque, dados pelo capital imobilizado, seguros, 

riscos de obsolescência, entre outros; 

- Custos de atrasos de entrega, geralmente estimados em decorrência de 

consequências de difícil mensuração como postergações de pagamento, 

insatisfação de clientes, possível redução de vendas futuras, entre outros. 

O problema integrado de dimensionamento e sequenciamento de lotes consiste 

em se determinar simultaneamente o tamanho dos lotes e a sua programação de 
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produção nas máquinas a fim de gerar os menores custos totais possíveis, 

respeitando-se as restrições operacionais existentes. No problema integrado, essas 

decisões devem ser realizadas ao mesmo tempo, uma vez que ambas estão 

intimamente relacionadas: o tamanho do lote determina por quanto tempo a 

demanda de um determinado produto será atendida e, portanto, quando deverá ser 

agendada a produção do próximo lote daquele produto para que não ocorra falta; 

enquanto que a programação dos lotes determina quando um novo lote daquele 

produto será fabricado e, portanto, qual o tamanho de lote mais adequado a fim de 

se manter estoque suficiente para atender a demanda do produto até a entrada do 

próximo lote do mesmo produto na máquina. 

1.2. A Empresa e o Sistema Produtivo 

Para representar a realidade operacional do mercado de bens de consumo 

descartáveis de higiene pessoal, utilizamos o estudo de caso de uma empresa de 

grande porte desse setor. 

Essa empresa possui fábricas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil e seu 

mercado de atuação está geograficamente concentrado também nessas regiões. 

Suas principais categorias de produtos em volumes de vendas são fraldas, 

absorventes femininos e papel higiênico. Esses produtos são fabricados pela própria 

empresa e sua demanda tem um comportamento bastante estável, tendo suas 

variações predominantemente causadas por ações de marketing próprio e da 

concorrência.  

Alguns outros produtos fabricados possuem uma demanda significativamente 

sazonal como lenços de papel, que são bastante utilizados no inverno devido à 

maior incidência de doenças respiratórias, e guardanapos e toalhas descartáveis de 

papel, mais vendidos em períodos de festas (Natal, Páscoa, Ano Novo, entre 

outros). 

Outros tipos de produtos também fazem parte do portfolio da empresa como 

sabonetes e outros itens de banho e pós-banho infantis, bloqueadores solares 

infantis, lenços umedecidos, entre outros. 
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Assim como o mercado de higiene pessoal, a empresa tem crescido de forma 

acelerada nos últimos anos, o que demanda investimentos em estrutura produtiva e 

de distribuição. 

Nas suas fábricas, existem linhas de produção especializadas em 

determinadas famílias de produtos: fraldas, absorventes, lenços, etc. Cada família 

de produtos é composta por tipos de produtos similares que se diferenciam 

basicamente pelo seu tamanho, composição do material utilizado, quantidade de 

itens por embalagem de venda, entre outros. 

Cada uma dessas linhas de produção está adaptada para fabricar uma família 

específica de produtos em lotes de tamanho variável assim como existem tipos de 

produtos que podem ser fabricados em mais de uma linha de produção. Entre a 

produção de lotes de produtos diferentes na mesma linha, é necessária uma 

preparação de máquina (setup) que pode consistir desde uma simples e rápida 

mudança de embalagem até demoradas preparações que envolvem troca de 

matéria-prima, reconfiguração de parâmetros de produto, entre outros. Assim, esses 

setups dependem do produto que estava sendo produzido na linha no lote anterior. 

Quanto maior a similaridade entre o produto que estava sendo fabricado e aquele 

que será produzido na máquina, menor será o impacto da troca. Durante a 

preparação da linha, existe perda de material até que se atinja um nível de qualidade 

adequado de costura, cola, cor, material, etc. para cada produto. Ou seja, cada 

setup provoca perdas variáveis de material até que a máquina consiga fabricar 

produtos com qualidade suficiente para comercialização. Além disso, a ocorrência 

de setups também reduz a capacidade produtiva das máquinas, uma vez que essas 

preparações devem ser realizadas com as máquinas desligadas, sem a 

possibilidade de produção durante o período de tempo estipulado. No tempo de 

setup, também deve ser considerado que adicionalmente em cada início de 

fabricação de lote a máquina demora um certo tempo até atingir a velocidade de 

produção desejada, incorrendo-se em um período de aquecimento inicial de 

máquina. 

A estrutura produtiva da empresa é composta por máquinas de diferentes 

modelos, que foram sendo adquiridos ao longo do tempo, conforme a demanda foi 

aumentando. Esses modelos possuem perfis de desempenho distintos entre si em 

relação à eficiência, velocidade e custos. Ou seja, a decisão associada à alocação 
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dos lotes de produção nas máquinas afeta a eficiência, a produtividade e os níveis 

de refugo do sistema produtivo. 

Os produtos depois de fabricados são levados a um centro de distribuição 

único localizado próximo às fábricas. O transporte dos produtos é realizado em 

caminhões cuja capacidade de carga é muito inferior ao tamanho dos lotes 

produzidos, ou seja, são necessárias várias viagens por dia de cada fábrica para 

transferir os volumes produzidos para o centro de distribuição. 

Previsto para atender a uma demanda que somente seria atingida depois de 

alguns anos, esse centro de distribuição opera atualmente no limite de sua 

capacidade, o que provoca eventualmente a necessidade de paradas de produção 

por falta de espaço para armazenagem. Apesar disso, alguns pedidos não são 

completamente atendidos por falta de produto disponível em estoque, enquanto 

outros produtos possuem disponibilidade em excesso. 

Conforme foi citado anteriormente, nesse mercado, atrasos de atendimento da 

demanda são extremamente prejudiciais ao negócio e devem ser evitados, assim 

como custos desnecessários de estoque. 

Diante desse cenário, a empresa começa a questionar sua prática de minimizar 

os custos de produção, com o uso de políticas de grandes lotes mensais e baixa 

quantidade de setups, que acarreta níveis de estoques superiores aos desejados e 

baixa flexibilidade para responder às variações de demanda, passando a estudar 

novos processos para sincronizar níveis de estoques ideais com custos de produção 

satisfatórios. 

Atualmente, os programadores de produção não utilizam sistemas de apoio à 

decisão que otimizem ou simulem prováveis cenários de produção que avaliem 

simultaneamente custos de produção, de armazenagem e de não atendimento de 

pedidos no prazo. 

De forma genérica, descrevemos a seguir o problema integrado de 

dimensionamento e sequenciamento de lotes de produção tratado nesse trabalho.  

Em um sistema produtivo, devem ser produzidos vários tipos de produtos em 

um conjunto de máquinas num dado horizonte de planejamento. Em um intervalo de 

tempo, pode ser produzido mais de um tipo de produto, desde que essa utilização 

não ultrapasse a capacidade de produção disponível. Porém alguns produtos não 
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podem ser fabricados ao mesmo tempo, pois concorrem pela utilização do mesmo 

recurso produtivo. Entre a produção de lotes de tipos de produtos diferentes em uma 

dada máquina, existe a necessidade de um tempo para preparação da mesma, que 

geralmente incorre em perda de material. Esses tempos de setup, e 

consequentemente os seus respectivos custos, são dependentes da sequência dos 

lotes a serem executados, pois a complexidade da preparação depende da 

similaridade do produto a ser fabricado e o do seu antecessor na máquina. Em 

sistemas produtivos compostos por máquinas distintas em paralelo, existe a 

possibilidade dos produtos serem fabricados em várias máquinas. Nesses sistemas, 

a escolha da máquina para produção deve levar em consideração que máquinas 

distintas podem apresentar diferentes taxas de produção e níveis de eficiência 

(como índice de refugos, utilização de materiais específicos, complexidade de 

execução de preparação de máquina, entre outros) e assim incorrer em custos de 

produção diferentes. 

Os produtos assim que acabados são transferidos para um depósito, com 

capacidade limitada de armazenagem. Cada unidade de produto armazenada gera 

um custo de manutenção de estoque. 

A capacidade restrita de armazenagem pode fazer com que não seja possível 

em determinados períodos formar estoques estratégicos antecipadamente para 

atender a picos de sazonalidade ou produzir grandes lotes evitando excessiva 

quantidade de setups. 

A demanda de cada tipo de produto é conhecida e varia ao longo do tempo. 

Podem existir atrasos de entrega (backorders), oriundos de períodos em que a 

capacidade de produção ou de armazenagem seja insuficiente para o completo 

atendimento da demanda. No entanto, pedidos pendentes geram inconvenientes 

como a postergação de faturamento, insatisfação dos clientes, multas contratuais, 

entre outros. 

Nesse problema, deve-se definir as quantidades a serem produzidas de cada 

produto em cada máquina, bem como a sequência das tarefas a serem executadas 

dentro de cada intervalo de tempo, de modo a minimizar os custos variáveis de 

armazenagem, de produção, de backorder e de setup. 

A Figura 1.1 a seguir ilustra esquematicamente o problema descrito. 
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Figura 1.1 – Esquema representativo do problema. 

Na Figura 1.1 acima, temos representadas m máquinas distintas e os produtos 

A, B, C e D a serem produzidos. O tamanho de cada barra A, B, C ou D representa o 

tamanho do lote e sua ocupação na capacidade disponível da máquina. Depois de 

produzidos, os produtos são encaminhados a um armazém com capacidade 

limitada. A partir do armazém, os produtos são comercializados aos clientes. 

A seguir, apresentamos uma pesquisa bibliográfica dos trabalhos 

desenvolvidos sobre o problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes 

ilustrado pelo estudo de caso dessa seção. Com essa pesquisa, classificamos o 

problema segundo a taxonomia comumente utilizada, além de apresentar os estudos 

mais relevantes realizados com problemas similares. 

1.3. Revisão de Literatura 

Devido à sua importância prática e sua complexidade matemática, problemas 

de dimensionamento e sequenciamento de lotes têm sido bastante estudados nos 

últimos anos. Drexl e Kimms (1997), Karimi, Fatemi Ghomi e Wilson (2003), Quadt e 

Kuhn (2008) e Robinson, Narayanan e Sahin (2009) são alguns trabalhos que 

revisam a literatura publicada sobre o assunto.  

Segundo Drexl e Kimms (1997), pesquisas em dimensionamento de lotes 

começaram a partir do modelo clássico de lote econômico. Esse modelo 



Capítulo 1 – Definição do Problema  13 

 

considerava um sistema de produção sem restrição de capacidade produtiva com 

demanda constante ao longo do tempo. 

Karimi, Fatemi Ghomi e Wilson (2003) realizaram uma revisão bibliográfica dos 

trabalhos existentes sobre dimensionamento de lotes com produção. Segundo os 

autores, as seguintes características afetam a complexidade, a modelagem e a 

classificação desse tipo de problema: 

a) Horizonte de planejamento: pode ser finito ou infinito. Horizontes de 

planejamento finitos geralmente são utilizados quando a demanda é 

dinâmica, ou seja, varia no tempo; enquanto que horizontes infinitos 

são empregados com demanda estacionária. Ainda nesse quesito, o 

sistema pode ser monitorado continuamente ou em determinados 

instantes, sendo esse último o mais comumente utilizado para 

modelagem. Por fim, os períodos de tempo podem ser do tipo small 

bucket, quando o período é tão curto que somente um produto pode 

ser produzido nesse intervalo de tempo, ou big bucket, no qual existe a 

possibilidade de produzir mais de um tipo de produto. 

b) Quantidade de níveis de produção: Os sistemas de produção podem 

ser em um único nível ou em múltiplos níveis. Nos sistemas em um 

único nível, os produtos são fabricados em um processo ou em uma 

linha de produção que pode ser considerado único, ou seja, desde a 

transformação da matéria-prima até a obtenção do produto acabado, 

observa-se somente uma operação contínua. Por outro lado, sistemas 

multi-nível apresentam várias etapas de produção com eventuais 

montagens finais de produtos semi-acabados. 

c) Quantidade de produtos: o sistema de produção pode ser concebido 

para produzir um único tipo de produto ou vários tipos de produto. 

Essa decisão também afeta o desempenho do modelo. 

d) Restrições de recursos e capacidades: são considerados recursos 

produtivos mão-de-obra, equipamentos, máquinas, capital, entre 

outros. Se esses recursos forem ilimitados, diz-se que se trata de um 

problema de capacidade ilimitada. Caso contrário, o sistema tem 

capacidade limitada. 
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e) Deterioração de produtos: se os produtos possuírem vida útil limitada, 

deteriorando-se durante a passagem de tempo, existe uma restrição à 

duração do intervalo de tempo em que os produtos ficam 

armazenados. 

f) Demanda: quanto ao seu comportamento, a demanda pode ser 

estacionária, ou seja, não varia ao longo do tempo, ou dinâmica, 

variando ao longo do tempo. Quanto à sua previsibilidade, a demanda 

pode ser determinística, quando se pode saber antecipadamente seu 

valor, ou probabilística, quando não é conhecida exatamente e/ou 

baseada em probabilidades. Quanto à sua dependência, pode ser 

classificada em dependente, comum em peças ou produtos semi-

acabados, cuja necessidade depende da demanda do produto final do 

qual fazem parte, ou independente. Problemas com demanda 

dinâmica, probabilística e dependente são em geral mais complexos 

do que os demais. 

g) Estrutura de preparação de máquina para produção (setup): em 

estruturas simples de setup, os tempos e custos de preparação de 

máquina para um lote não dependem da sequência dos lotes ou das 

decisões que foram tomadas no lote anterior. Por sua vez, estruturas 

complexas de setup caracterizam-se por apresentar tempos e custos 

dependentes da sequência dos lotes e das decisões anteriormente 

tomadas. Se o estado de preparação da máquina puder ser 

conservado de um período para outro, dizemos que existe setup carry-

over. Existem também casos em que há a necessidade de executar-se 

um setup na linha de produção para produção de uma família de 

produtos, pela similaridade de processos de fabricação ou de projetos 

de produto, além de setups menores na fabricação de cada item da 

família de produtos. 

h) Falta de disponibilidade de produto: quando a demanda não puder ser 

atendida no período estipulado, ocorre um backorder. Caso a 

demanda não puder ser atendida posteriormente, dizemos que houve 

venda perdida. Essas ocorrências são modeladas sob a forma de 

penalização na função objetivo do modelo. 
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Karimi, Fatemi Ghomi e Wilson (2003) também descrevem alguns tipos de 

problemas de dimensionamento de lotes, não se caracterizando como uma relação 

completa dos problemas existentes: 

a) ELSP (Economic Lot Scheduling Problem): trata-se de um problema 

com múltiplos itens, sistema de produção em único nível com demanda 

estacionária. Considera-se tempo contínuo e horizonte de 

planejamento infinito. 

b) DLSP (Discrete Lot Sizing and Scheduling Problem): É um problema 

que divide o horizonte de planejamento em small buckets e sua 

principal característica é a de que a produção é realizada na forma de 

“tudo-ou-nada”, ou seja, somente um produto é produzido por período 

e utiliza toda a sua capacidade produtiva. 

c) CSLP (Continuous Setup Lot Sizing Problem): É uma extensão do 

DLSP no qual somente um produto é produzido por período porém 

sem a necessidade de se utilizar toda a sua capacidade produtiva. 

d) PLSP (Proportional Lot Sizing and Scheduling Problem): É uma 

extensão do CLSP no qual até dois produtos podem ser fabricados em 

um período, utilizando-se a capacidade de produção existente.  

e) GLSP (General Lot Sizing and Scheduling Problem): Esse tipo de 

problema integra o dimensionamento de lotes de diversos tipos de 

produto com o sequenciamento dos mesmos em um sistema produtivo 

com uma única máquina de capacidade limitada. 

Drexl e Kimms (1997), Staggemeier e Clark (2001) e Karimi, Fatemi Ghomi e 

Wilson (2003) apresentam as principais formulações matemáticas para os problemas 

de dimensionamento e sequenciamento de lotes e os algoritmos existentes na 

literatura. Drexl e Kimms (1997) consideram uma estrutura de setup simples, ou 

seja, os custos e tempos de setup não variam conforme a ordem dos lotes 

fabricados. Staggemeier e Clark (2001) mostram os modelos matemáticos mais 

usuais para solucionar problemas de dimensionamento e sequenciamento de lotes 

em um único nível, desde o mais simples, que considera uma única máquina com 

capacidade infinita que produz um único produto, até os mais complexos, que tratam 

mais de um produto sendo produzidos em um ambiente com máquinas em paralelo 
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com capacidade limitada e setups dependentes da sequência. Karimi, Fatemi Ghomi 

e Wilson (2003) descrevem o problema de dimensionamento de lotes em um único 

nível com capacidade limitada ou ilimitada. 

Os trabalhos que revisaram a literatura existente sobre o tema abordaram 

variantes específicas do problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes 

(ZHU; WILHELM, 2006; QUADT; KUHN, 2008; GAO; ALTAY; ROBINSON, 2008; 

ROBINSON; NARAYANAN; SAHIN, 2009). 

Zhu e Wilhelm (2006) revisaram a literatura sobre dimensionamento e 

sequenciamento de lotes com setup dependente da sequência em diferentes 

sistemas produtivos: máquina única, máquinas em paralelo, flowshop e jobshop.  

Gao, Altay e Robinson (2008) e Robinson, Narayanan e Sahin (2009) 

realizaram uma revisão de literatura sobre modelos e algoritmos aplicados a 

problemas de dimensionamento coordenado de lotes com demanda determinística e 

dinâmica. Problemas de dimensionamento coordenado são encontrados em 

suprimentos, produção e transportes e referem-se a situações em que existe um 

custo fixo coordenado de pedido de produção (ou de compra), como, por exemplo, 

custo de frete do tipo lotação no qual o transporte dos produtos é pago pela 

utilização do caminhão, esteja esse totalmente carregado ou não. Robinson, 

Narayanan e Sahin (2009) propõem uma taxonomia para esse tipo de problema, que 

classifica os problemas de acordo com 3 fatores: (a) Único produto ou múltiplos 

produtos, (b) capacidade limitada ou ilimitada e (c) estrutura de custos de setup 

coordenada ou independente. Essa taxonomia é reproduzida na Figura 1.2 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Taxonomia de problemas de dimensionamento 

de lotes com demanda determinística dinâmica 

(ROBINSON; NARAYANAN; SAHIN, 2009). 
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No canto esquerdo superior da Figura 1.2, encontra-se o CCLSP (Coordinated 

Capacitated Lot-sizing Problem), considerado o mais genérico, que abrange custos 

coordenados de setup e múltiplos produtos. Abaixo dele, encontra-se o MCLSP 

(Multi-item Capacitated Lot-sizing Problem), que se diferencia do primeiro por não 

possuir custos de setup coordenados. Por fim, abaixo do MCLSP e no canto inferior 

esquerdo, encontra-se o CLSP (Capacitated Lot-sizing Problem), que considera 

apenas um tipo de produto. Na Figura 1.1, o lado direito corresponde aos 

respectivos problemas excetuando-se a condição de capacidade limitada de 

produção. Note que essa taxonomia difere da utilizada por outros autores por não 

considerar o sequenciamento dos lotes. Por exemplo, Meyr (2000) considera CLSP 

como Capacitated Lotsizing and Scheduling Problem (Problema de 

Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes com Capacidade de Produção 

Limitada) enquanto que Robinson, Narayanan e Sahin (2009) e Drexl e Kimms 

(1997) classificam CLSP como Capacitated Lot-sizing Problem (Problema de 

Dimensionamento de Lotes com Capacidade de Produção Limitada). Gao, Altay e 

Robinson (2008) mostraram que, para esse problema, modelos e algoritmos 

baseados no modelo clássico de Alocação de Recursos (Facility Location Problem) 

são mais eficientes do que os modelos tradicionais. 

Quadt e Kuhn (2008) revisaram a literatura existente sobre o problema de 

dimensionamento de lotes com capacidade limitada (CLSP) com as seguintes 

variantes: existência de backorders, setup carry-over, sequenciamento e máquinas 

em paralelo. A existência de backorders significa que se permite que não se atenda 

a demanda no período devido, sendo posteriormente satisfeita mediante uma 

penalização. Setup carry-over corresponde à conservação do estado de preparação 

da máquina de um período para o subsequente. Essa propriedade é comumente 

encontrada em linhas de produção que operam em regime integral (24 horas por dia 

nos 7 dias de cada semana). Considerações quanto ao sequenciamento de lotes 

são importantes quando os custos e os tempos de setup são dependentes da 

sequência dos produtos na linha, ou seja, a preparação da máquina para produção 

de um lote de determinado tipo de produto, e consequentemente os custos e os 

tempos, depende de como a máquina estava preparada anteriormente. Por fim, a 

extensão para máquinas em paralelo caracteriza o caso em que há máquinas 

alternativas para fabricação dos produtos, sendo também um objetivo a ser 
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alcançado na resolução do problema analisar a alocação mais eficiente dos produtos 

nas máquinas. 

Apesar do problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes ser 

frequentemente explorado, foram encontradas diversas oportunidades de pesquisa. 

Drexl e Kimms (1997) sugerem o estudo de sistemas produtivos com máquinas em 

paralelo e estrutura de setup complexa. Zhu e Wilhelm (2006) afirmam que a maior 

parte dos estudos envolvendo dimensionamento e sequenciamento integrados de 

lotes foi realizada em ambientes de única máquina, sendo raros os trabalhos nos 

outros ambientes como o de máquinas em paralelo, flowshop ou jobshop. Além 

disso, poucos trabalhos trataram da possibilidade de permissão de atraso de entrega 

nas vendas (backordering). Especificamente, Quadt e Kuhn (2008) enfatizam que 

poucos estudos consideraram o problema de dimensionamento e sequenciamento 

de lotes em máquinas em paralelo. 

De acordo com os trabalhos de revisão de literatura citados, o problema 

descrito nas seções anteriores pode ser caracterizado como um problema de 

dimensionamento e sequenciamento de lotes que apresenta capacidade limitada de 

produção e armazenagem. Além disso, o ambiente produtivo é composto de linhas 

de produção em paralelo com estrutura complexa de setup. De acordo com Karimi, 

Fatemi Ghomi e Wilson (2003), o problema de dimensionamento e sequenciamento 

de lotes em uma máquina é conhecido como GLSP (General Lot Sizing and 

Scheduling Problem), enquanto Meyr (2002) denomina o problema análogo com 

máquinas em paralelo de GLSPPL (General Lot Sizing and Scheduling Problem with 

Parallel Machines). Esses problemas são tratados com mais detalhes nas seções a 

seguir. 

1.3.1. O Problema de Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes em 

uma Máquina Única (GLSP) 

No GLSP, múltiplos produtos devem ser produzidos em um sistema produtivo 

com capacidade limitada. A demanda determinística e dinâmica é conhecida para o 

horizonte de planejamento considerado. Há ocorrência de setup entre a produção de 

lotes de produtos diferentes, que consomem parte do tempo disponível para 
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produção, reduzindo a capacidade de máquina disponível e provocando custos 

relacionados à preparação da linha. Quando o produto não é entregue no mesmo 

período em que é produzido, incorre-se em custos de armazenagem. No problema 

tratado no presente trabalho, tempos e custos de setup são dependentes da 

sequência de produção e o sistema caracteriza-se por conservar o estado de 

preparação de máquina de um período para o próximo (setup carry-over). 

O GLSP é considerado NP-completo (FLEISHMANN; MEYR, 1997). Por 

consequência, o GLSP com tempos de setup dependentes é também classificado 

como NP-completo (MEYR, 2000). Para esse problema, até mesmo encontrar uma 

solução viável é uma tarefa difícil, o que torna inviável sua resolução por métodos 

exatos em tempo computacional aceitável. 

Nos últimos anos, trabalhos sobre GLSP foram desenvolvidos. Meyr (2000) 

utiliza um algoritmo de reotimização dual associado às meta-heurísticas Threshold 

Accepting (TA) e Simulated Annealing (SA) para resolver o problema de 

dimensionamento e sequenciamento de lotes em uma máquina com capacidade 

limitada com tempos e custos de setup dependentes. Esse método de resolução é 

realizado iterativamente em 2 etapas. Na primeira etapa, as meta-heurísticas TA ou 

SA são utilizadas para gerar sequências de produção candidatas. Após isso, um 

algoritmo de otimização determina os tamanhos de lote e os custos de 

armazenagem associados a essas soluções candidatas. Esse algoritmo de 

otimização é baseado no problema de custo mínimo de fluxo em rede e utiliza um 

método de busca que elimina soluções antecipadamente com base na resolução do 

problema dual associado. 

Haase e Kimms (2000) denominam o GLSP com tempos e custos de setup 

dependentes de LSPSD (Lot Sizing and Scheduling Problem with Sequence-

Dependent Setup Costs and Times) e propõem uma formulação inteira mista para o 

problema baseada na escolha para cada período de “sequências eficientes” pré-

determinadas, ao contrário da abordagem tradicional que estuda o sequenciamento 

dos lotes dentro de cada período. O problema assim é resolvido com o uso de um 

algoritmo de enumeração do tipo branch-and-bound para problemas que variam de 3 

itens e 15 períodos a 10 itens e 3 períodos. 

Gupta e Magnusson (2005) propõem o uso de uma heurística para resolver o 

GLSP com tempos e custos dependentes e setup carry-over em uma fábrica de lixas 
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e abrasivos. Essa heurística gera uma solução inicial assumindo que os setup carry-

over são utilizados em todos os períodos, ou seja, o primeiro lote de um período é o 

mesmo do último lote do período anterior. Dentro de cada período, a sequência é 

montada de forma gulosa, em ordem crescente de custos de setup. Finalmente, um 

passo de melhoria é realizado começando-se no último período, buscando folgas de 

capacidade produtiva nos períodos anteriores e verificando se a antecipação de 

produção gera soluções melhores. Gupta e Magnusson (2005) também propõem 

uma formulação matemática inteira mista para o problema, que gera, através de 

algumas relaxações, limitantes inferiores para avaliar a qualidade das soluções da 

heurística. No entanto, Almada-Lobo; Oliveira e Carravilla (2008) mostram que essa 

formulação não gera resultados robustos em alguns casos e propõem um conjunto 

de restrições adicionais para essa formulação. 

Toso e Morabito (2005) abordam o GLSP numa fábrica de rações animais. 

Nesse caso em particular, as preparações de máquina entre alguns tipos de produto 

consomem tempo disponível, mas não incorrem em custos variáveis diretos. Assim é 

proposta uma formulação matemática inteira mista cuja função objetivo busca 

minimizar custos de armazenagem e de horas extras, que podem ser empregadas 

para aumentar a capacidade produtiva dos períodos. Essa formulação é resolvida 

parcialmente pelo software GAMS/CPLEX (com limite de tempo de 3 horas e 

existência de gaps entre a melhor solução obtida e o limitante inferior gerado pelo 

software), obtendo-se resultados até 77,5% melhores do que os praticados pela 

empresa. 

Recentemente alguns trabalhos utilizaram com sucesso a heurística relax-and-

fix para tratar problemas práticos baseados no GLSP com setups dependentes 

(ARAUJO; ARENALES; CLARK, 2008; FERREIRA; MORABITO; RANGEL, 2009; 

TOSO; MORABITO; CLARK, 2008; TOSO; MORABITO; CLARK, 2009; FERREIRA; 

MORABITO; RANGEL, 2010). Na heurística relax-and-fix, um modelo matemático 

inteiro misto tem suas variáveis inteiras e binárias particionadas em subconjuntos 

disjuntos ordenados em grau de importância. Cada subconjunto tem um grupo de 

variáveis reduzido o suficiente para ser resolvido rapidamente de maneira exata. 

Resolve-se então uma sequência de problemas parcialmente relaxados, fixando-se 

os valores das variáveis dos subproblemas resolvidos conforme se avança na série. 
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Araújo, Arenales e Clark (2008) adaptam o GLSP tradicional incluindo a 

possibilidade de atrasos de entrega de produto (backorder) em sistemas de 

produção de pequenas siderúrgicas. Toso, Morabito e Clark (2008) comparam a 

abordagem GLSP tratada com relax-and-fix com uma abordagem ATSP (Asymmetric 

Travelling Salesman Problem) com eliminação e junção de sub-tours. Essa última 

apresentou melhores resultados do que a anterior. 

Toso, Morabito e Clark (2009) utilizam três variantes da heurística relax-and-fix 

num estudo de caso na indústria de rações animais: relaxando a integralidade das 

variáveis de quantidade produzida (considerada como inteira no problema), 

relaxando a integralidade das variáveis de setup dos períodos iniciais para os finais 

e, por fim, testando o inverso, ou seja, dos períodos finais para os iniciais. De acordo 

com os testes realizados, o método mais promissor é a utilização de relax-and-fix 

sobre as variáveis de quantidade produzida. Clark, Morabito e Toso (2010) também 

exploram o caso da indústria de rações animais, porém utilizando a abordagem 

ATSP com eliminação e junção de sub-tours nos casos em que o estado de 

preparação da máquina pode ou não ser conservado de um período para o outro. 

Nos casos em que o estado de preparação não é conservado, o ATSP com 

eliminação de sub-tours mostrou eficácia. Porém, quando o estado de preparação 

deve ser conservado, foi necessário combinar a eliminação e a junção de sub-tours 

ao ATSP para melhorar a rapidez na resolução dos problemas. 

Ferreira, Morabito e Rangel (2010) adaptam o modelo GLSP para o problema 

de fabricação de refrigerantes em plantas de pequeno porte, no qual uma linha de 

produção é composta de dois estágios principais: a preparação do líquido e o 

engarrafamento. Esse problema foi modelado pelos autores como um problema com 

máquina e estágio únicos, considerando que o engarrafamento é geralmente o 

gargalo produtivo. Propostas de relax-and-fix foram elaboradas utilizando diferentes 

variáveis de decisão combinadas com alterações nos parâmetros do software de 

otimização CPLEX. Experimentos realizados em instâncias reais mostraram que a 

heurística de melhor desempenho associava a técnica de relax-and-fix sobre as 

variáveis de decisão de estado de preparação de máquina e existência de setup 

com a ativação das heurísticas RIN (Relaxation Induced Neighborhoods) e a 

desativação das rotinas de cutting plane e presolve do CPLEX. Essa heurística 

apresenta também uma técnica de melhoria na qual os valores das variáveis 
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somente eram fixadas se houvesse produção associada e a cada iteração era 

possível reavaliar os sub-períodos anteriores com ociosidade. No entanto, essa 

técnica de melhoria não obteve bons resultados em sistemas com dois estágios e 

máquinas em paralelo (FERREIRA; MORABITO; RANGEL, 2009). 

1.3.2. O Problema de Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes em 

Máquinas em Paralelo (GLSPPL) 

O problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes em máquinas em 

paralelo (GLSPPL) é análogo ao GLSP. Como no GLSPPL, os produtos são 

produzidos em um sistema composto de máquinas em paralelo, uma das decisões 

envolvidas é a de alocação dos lotes de produção nas máquinas. Poucos trabalhos 

foram desenvolvidos sobre o GLSPPL segundo Meyr (2002) e Zhu e Wilhelm (2006).  

Kang, Malik e Thomas (1999) trataram o GLSPPL considerando como função 

objetivo a minimização dos custos de setup e de estoque descontando-se o 

faturamento com as vendas. Como premissas particulares desse trabalho, há o fato 

de que a demanda deve ser completamente satisfeita, mas as vendas podem 

exceder a demanda prevista e o fato de que os setups dependentes geram custos 

significativos, porém os tempos podem ser negligenciados. Os autores utilizam 

técnicas de geração de colunas para encadear subsequências em um período, para 

posteriormente encadear os períodos para formar uma sequência. Os testes 

computacionais mostraram um bom desempenho quando a utilização de máquina 

varia de 70% a 95%, mas gera soluções de baixa qualidade em casos de maior 

utilização. 

Clark e Clark (2000) estudaram o GLSPPL cuja função objetivo minimiza 

custos de armazenagem e de backordering. Sua formulação matemática baseia-se 

numa premissa de que o número máximo de setups por período é pré-determinado. 

Para esse modelo matemático, foi utilizada uma heurística de horizonte rolante, que 

tratava exatamente um subproblema composto pelos períodos mais próximos, 

enquanto que o subproblema composto pelos períodos mais distantes era tratado 

relaxando-se a integralidade de suas variáveis. Uma heurística do tipo relax-and-fix 

é também utilizada nas variáveis que indicam a ocorrências de setup. Porém os 
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resultados computacionais mostraram que somente problemas de pequeno porte 

puderam ser resolvidos em tempos razoáveis. 

Meyr (2002) adaptou a metodologia utilizada em Meyr (2000) para abordar o 

GLSPPL com máquinas distintas, visando minimizar os custos de produção, estoque 

e setup dependente sem permitir atrasos de entrega (backorders). O problema é 

resolvido através de meta-heurísticas Threshold Accepting (TA) e Simulated 

Annealing (SA), que buscam padrões de setup (alocações dos lotes nas máquinas e 

seus respectivos sequenciamentos) de boa qualidade, e por um algoritmo de 

resolução de fluxo em rede que determina o tamanho dos lotes. Os testes foram 

realizados em instâncias reais de pequeno porte (19 produtos, 2 máquinas e 8 

períodos) com máquinas idênticas (o que elimina a necessidade de custo 

diferenciado de produção na função objetivo). 

Dastidar e Nagi (2005) trataram o GLSPPL com máquinas distintas 

minimizando custos de estoque, backordering e setup. Uma fábrica de produtos 

injetados para tratamento médico foi utilizada como estudo de caso, na qual existe 

uma restrição de quantidade limitada de recursos produtivos, como misturadores, 

trituradores e secadores, que são instalados nas máquinas para executar 

determinadas tarefas. Os autores trataram o problema através de uma 

decomposição em duas fases. Na primeira fase, as máquinas foram agrupadas de 

forma a não prejudicar produtos que têm menos opções de máquinas para serem 

produzidos. Na segunda fase, os subproblemas foram resolvidos por um software 

livre de otimização (GLPK 4.1). O tempo limite de processamento para cada 

instância foi fixado em 2 horas. As instâncias utilizadas nos experimentos 

computacionais possuíam diferentes configurações que contavam com dimensão de 

até 51 tipos de produtos, até 45 máquinas, 6 tipos de recursos produtivos e até 30 

períodos. 

Beraldi et al. (2008) desenvolveram heurísticas de horizonte rolante e relax-

and-fix para resolver o GLSPPL com setup dependente num ambiente de máquinas 

idênticas em paralelo, encontrado na indústria têxtil e de fibra de vidro. Ao contrário 

da formulação matemática desenvolvida por Meyr (2002), esse trabalho introduz 

uma formulação compacta para o caso de máquinas idênticas, considerando apenas 

os custos de setup, porém desprezando os tempos de setup. O conceito utilizado 

pela heurística de horizonte rolante é o de que é possível dividir o horizonte de 
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planejamento em períodos e resolvê-los gradativamente à medida que se 

aproximam. Já para as heurísticas relax-and-fix, a geração dos subproblemas foi 

baseada em quatro propostas de divisão: do horizonte de planejamento em 

intervalos de tempo, dos produtos, dos produtos após a divisão dos intervalos de 

tempo e dos intervalos de tempo após a divisão dos produtos. Com essa 

abordagem, instâncias de até 100 máquinas, 24 produtos e 60 períodos são 

resolvidas e comparadas com limitantes inferiores dados por um algoritmo branch-

and-bound com tempo de processamento limitado em 3.600 segundos. 

Józefowska e Zimniak (2008) desenvolveram um sistema de apoio à decisão 

aplicado em uma empresa polonesa fabricante de tubos plásticos, cujo ambiente 

produtivo é composto por máquinas em paralelo. Esse sistema é baseado numa 

abordagem multi-objetivo que compreende entre seus critérios a maximização da 

utilização de máquina e a minimização do desvio entre o programa de produção pelo 

S&OP (Sales and Operation Plan), da perda de lucro dada pelas faltas de produto 

permitidas pelo modelo, do tempo total de setup e da quantidade de produtos abaixo 

do nível de estoque de segurança desejado. O modelo é resolvido através de um 

algoritmo genético, após ter seu espaço de soluções reduzido pelo acréscimo de 

restrições sugeridas por planejadores experientes. Os testes realizados envolveram 

instâncias com 50 máquinas e mais de 2000 produtos, porém seus tempos de 

processamento foram elevados (em torno de 30 horas). 

Ferreira, Morabito e Rangel (2009) abordaram o problema de dimensionamento 

e sequenciamento de lotes com tempos e custos de setup dependentes em uma 

fábrica de refrigerantes, cujo sistema produtivo é composto de 2 estágios 

(preparação do refrigerante e engarrafamento) que devem ser sincronizados em 

linhas de produção em paralelo. Com objetivo de minimizar custos de estoque, de 

backordering e setup, foram desenvolvidos duas abordagens de resolução do 

problema que utilizavam 15 diferentes estratégias de relax-and-fix baseadas em 

conjugações de relaxação de variáveis de períodos, máquinas e estágios de 

produção. A primeira era baseada na aplicação das estratégias de relax-and-fix na 

formulação matemática do GLSPPL adaptada para sistemas com dois estágios 

(P2SMM) enquanto que a segunda utilizava uma relaxação da formulação P2SMM, 

considerando que o estágio de preparação do líquido não representa um gargalo 

para o processo e pode ser posteriormente programado. As 15 instâncias utilizadas 
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foram elaboradas a partir de um caso real de uma fábrica de refrigerantes brasileira 

e possuíam 2 máquinas diferentes, 23 produtos e 75 sub-períodos. Através do uso 

do CPLEX 10.0 limitado a 4 horas de processamento, a versão que mostrou melhor 

desempenho foi a que utilizava a relaxação da formulação com a estratégia de relax-

and-fix baseada em partição de máquinas e períodos. Os resultados mostraram 

melhorias de custo em relação ao praticado pela empresa, apesar dos gaps de 

otimalidade situarem-se acima de 90%. 

Quadt e Kuhn (2009) trataram o CLSP com máquinas idênticas em paralelo, 

backorders e setup carry-over. Esse trabalho não envolveu o sequenciamento dos 

lotes e os setups não são dependentes da sequência. Os autores utilizaram uma 

formulação compacta, substituindo as variáveis binárias por variáveis inteiras para 

representar a quantidade de máquinas (como em Beraldi et al. (2008)) que estão 

preparadas para produzir determinado produto e a quantidade de setups de 

determinados produtos que ocorrem em um determinado período. O modelo de 

resolução desenvolvido resolve gradualmente (período a período) essa formulação 

compacta através do CPLEX 8 e utiliza uma rotina posterior para determinar 

alocação dos produtos em cada máquina. Esse modelo supera em desempenho, 

para instâncias de até 20 produtos, 6 períodos e 10 máquinas, a resolução da 

formulação tradicional pelo CPLEX e por uma heurística lote-por-lote, na qual se 

tenta produzir cada lote em seu respectivo período de demanda, deslocando-se o 

lote para períodos adjacentes se o mesmo encontrar-se com sua capacidade 

esgotada. 

Mateus et al. (2009) abordaram o problema capacitado de dimensionamento e 

sequenciamento de lotes em máquinas distintas em paralelo. Diferentemente do 

problema tratado nesse trabalho, os autores não consideram setup carry-over, ou 

seja, o estado de preparação das máquinas não se mantém de um período para o 

seguinte. O método de resolução adotado foi baseado em um procedimento dividido 

em 2 módulos: o primeiro resolve de forma exata o problema de dimensionamento 

de lotes considerando capacidades agregadas e tempos de setup estimados 

enquanto o segundo busca, através de uma técnica baseada na meta-heurística 

GRASP, um sequenciamento viável para os lotes pré-dimensionados. Esse 

processo ocorre de forma iterativa para cada período de tempo do horizonte de 

planejamento. O procedimento proposto foi avaliado em instâncias geradas a partir 
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de um caso real de uma fábrica de tijolos refratários, cujas dimensões foram de 4 

máquinas, 5 períodos de tempo e quantidade de produtos variando de 5 a 50. 

Através da análise da revisão de literatura, nota-se que poucos trabalhos 

abordaram sistemas de produção com máquinas distintas em paralelo e estrutura de 

setup complexa. Além disso, nenhum trabalho foi encontrado na literatura com 

considerações de restrição de armazenagem e os métodos até então desenvolvidos 

não são capazes de resolver instâncias reais em tempos computacionais razoáveis. 

Esse trabalho procura estudar essas características do problema ainda não 

exploradas e desenvolver métodos de solução para tratar problemas reais. Para 

tanto, desenvolveremos estratégias de resolução baseadas na heurística relax-and-

fix, que proporcionou bons resultados em problemas similares encontrados na 

literatura.
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2. MODELO MATEMÁTICO 

Nesse capítulo, apresentamos e descrevemos um modelo de programação 

inteira mista (MIP) que representa o problema integrado de dimensionamento e 

sequenciamento de lotes em máquinas distintas em paralelo (GLSPPL) abordado 

nesse estudo. Esse modelo será denominado a partir desse ponto de GLSPPL_W 

para facilitar referências posteriores no texto. 

2.1. Descrição Genérica do Problema 

Nesse problema, N tipos de produtos são produzidos em um ambiente de 

produção composto de M máquinas distintas num horizonte de T intervalos de 

tempo. Em um intervalo de tempo t, pode ser produzido mais de um tipo de produto 

em cada máquina, desde que essa utilização não ultrapasse a capacidade de 

produção disponível Cplt, correspondente ao tempo disponível na máquina l no 

período t. As máquinas são distintas entre si, ou seja, têm taxas de produção e 

níveis de eficiência diferentes umas das outras. Algumas máquinas, por serem mais 

modernas ou de modelo ou fabricante diferente, conseguem alcançar uma 

velocidade de produção maior com menores índices de refugo do que outras. 

Consequentemente, os custos de produção cpil para produzir o produto i na máquina 

l podem ser diferentes dependendo da máquina utilizada. Além disso, por restrições 

técnicas, nem todos os produtos podem ser fabricados em todas as máquinas.  

Entre a produção de lotes de tipos de produtos diferentes, existe a necessidade 

de um tempo para preparação da máquina e para ajustes de parâmetros, que 

geralmente incorrem em perda de material. Esses tempos de setup stijl, e 

consequentemente os seus respectivos custos csijl, são dependentes da sequência 

das tarefas a serem executadas. Não se permite que as tarefas sejam interrompidas 

durante sua execução. 

A demanda dit de cada tipo de produto i em cada período t é dinâmica e 

determinística, ou seja, é conhecida e varia ao longo do tempo. Permite-se que 
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existam atrasos de entrega (backorders). No entanto, cada unidade com entrega 

atrasada sofre uma penalização gi para cada período t de demanda não atendida. 

Os produtos assim que acabados são transferidos para um centro de 

distribuição, com capacidade limitada de armazenagem CA. Para cada unidade de 

produto i armazenada nesse centro de distribuição, incorre-se a cada período t em 

um custo de manutenção de estoque hi, correspondente ao custo de capital 

imobilizado. 

Nesse problema, além de definir as quantidades a serem produzidas de cada 

produto e a sua sequência de produção, deve-se escolher em qual máquina será 

fabricado cada lote, de modo a minimizar os custos variáveis de armazenagem, de 

setup, de backordering e de produção. 

A formulação proposta GLSPPL_W foi adaptada do modelo de programação 

inteira mista de Meyr (2002), adicionando-se a permissão de atrasos de entrega e a 

restrição de armazenagem.  

A Figura 2.1 a seguir representa esquematicamente o problema. 

 

...
...

Lote do produto 3

3

Período 1

7

Período 2

Tempo de Setup st37

 

Figura 2.1 – Representação esquemática do problema. 

Observando a Figura 2.1 acima, notamos que podem ser produzidos diversos 

produtos em um determinado período de tempo em uma dada máquina. A 

capacidade disponível dessa máquina é consumida pelo tempo necessário para a 

produção do lote e pelo respectivo tempo de preparação que depende do produto 

que estava anteriormente sendo fabricado naquela máquina. 

Na formulação proposta, o horizonte de planejamento é dividido 

simultaneamente em T períodos e W sub-períodos, sendo que cada período t é 
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constituído de sub-períodos s. A Figura 2.2 a seguir representa essa divisão do 

horizonte de planejamento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Representação da divisão do horizonte de planejamento. 

Observe que os períodos possuem duração fixa pré-determinada enquanto que 

o mesmo não precisa necessariamente ocorrer para os sub-períodos. Em cada sub-

período permite-se a produção de apenas um tipo de produto, identificando um lote 

de produção. A duração de cada sub-período é dada pela duração da produção do 

lote do produto para o qual a máquina está preparada. Podem existir sub-períodos 

de duração nula, embora a máquina esteja preparada para fabricar algum tipo de 

produto. Entretanto a soma dos tempos de duração dos sub-períodos contidos em 

um determinado período adicionado dos respectivos tempos de preparação de 

máquina entre lotes de produção consecutivos não deve ser superior à duração do 

dado período. Essa divisão em sub-períodos permite identificar a sequência de 

tarefas em cada máquina, assim como associar os respectivos custos e tempos de 

setup dependentes. 

2.2. Formulação Matemática 

A formulação matemática proposta GLSPPL_W  é apresentada a seguir. 

 

Índices 

i, j: Produtos 

...
...

Sub-períodos

Período 1 Período 2

s1 s2 si si+1
sw

...

si+2

...

Período T

... ...

...
...

Sub-períodos

Período 1 Período 2

s1 s2 si si+1
sw

...

si+2

...

Período T

... ...



Capítulo 2 – Modelo Matemático  30 

 

l: Máquinas 

s: Sub-períodos 

t: Períodos 

 

Variáveis 

qils: quantidade do produto i produzido na máquina l no sub-período s 

xils: 1, se a máquina l está preparada para produzir o produto i no sub-
período s; 0, caso contrário 

yijls: 1, se há setup do produto i para o produto j na máquina l no sub-
período s; 0, caso contrário 

Iit
+: quantidade de produto i em estoque no final do período t 

Iit
-: quantidade de produto i com demanda não atendida no final do período 

t 

 

Parâmetros 

Slt: conjunto de sub-períodos contidos no período t na máquina l 

SPl: conjunto de produtos que podem ser produzidos na máquina l 

dit: demanda do produto i no período t 

CA: capacidade de armazenagem 

CPlt: capacidade de produção disponível na máquina l no período t 

csijl: custo de setup para produzir o produto j imediatamente após o produto i 
na máquina l 

cpil: custo de produção para produzir o produto i na máquina l 

hi: custo de manutenção de uma unidade do produto i em estoque por 
período 

gi: custo de atraso de entrega de uma unidade do produto i por período 

pil: tempo consumido para produção de uma unidade do produto i na 
máquina l 

lmil: lote mínimo do produto i produzido na máquina l 
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stijl: tempo de setup para produção do produto j imediatamente após o 
produto i na máquina l 

Ii0
+: quantidade de produto i em estoque no início do horizonte de 

planejamento 

Ii0
-: quantidade de produto i com demanda não atendida no início do 

horizonte de planejamento 

xil0: 1, se a máquina está preparada para produzir o produto i na máquina l 
no início do horizonte de planejamento. 0, caso contrário 

 

Modelo GLSPPL_W 
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A função objetivo (1) expressa a minimização da soma dos custos variáveis de 

estoque, de backordering, de setups e de produção. 

O balanço de estoques e backorders é realizado através do conjunto de 

restrições (2), que relaciona quantidades em estoque, backorders, produtos 

produzidos e demanda. 

O conjunto de restrições (3) garante que a quantidade total de produtos não 

ultrapasse a capacidade de armazenagem disponível no centro de distribuição. 

Nesse caso, estamos considerando que não há a possibilidade de ampliar a 

capacidade de armazenagem existente. Caso houvesse essa alternativa ou a de 

subcontratar um armazém, poderíamos modelar essa característica como um custo 

adicional na função objetivo por unidade de produto que excedesse a capacidade do 

centro de distribuição atual. 

Por sua vez, o conjunto de restrições (4) garante que a quantidade de horas 

consumidas na produção, adicionada da quantidade de horas necessárias para 

preparação da máquina, deve ser menor ou igual à capacidade disponível em cada 

período de tempo para cada máquina. 

O conjunto de restrições (5) indica que somente haverá produção do produto i 

na máquina l no sub-período s se a mesma estiver preparada para o produto. 

O conjunto de restrições (6) impõe uma condição de lote mínimo de produção 

para cada tipo de produto, que somente é ativada quando ocorre a preparação de 

máquina para um novo produto, como pode ser verificado na Tabela 2.1 a seguir, 

que apresenta os valores possíveis assumidos pelas variáveis da expressão (6). 

Caso 
Valores 

xils xil,s-1 qils 

a 1 1 0ilsq  

b 1 0 ilils lmq   

c 0 1 0 ilsilils qlmq  

d 0 0 0ilsq  

Tabela 2.1 – Casos possíveis do conjunto de restrições (6). 

Associando as informações da Tabela 2.1 com o conjunto de restrições (5), que 

permite que ocorra produção de um produto somente quando a máquina está 
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preparada para o mesmo, os valores de qils dos casos c e d restringem-se, tornando-

se nulos, conforme é apresentado na Tabela 2.2 a seguir. 

Caso 
Valores 

xils xil,s-1 qils 

a’ 1 1 0ilsq  

b’ 1 0 ilils lmq   

c’ 0 1 0ilsq  

d’ 0 0 0ilsq  

Tabela 2.2 – Casos possíveis do conjunto de restrições (6) associado ao 

conjunto de restrições (5). 

De acordo com a Tabela 2.2, podemos notar que ocorre a imposição de 

produção de uma quantidade mínima lmil apenas quando há preparação de máquina 

de um sub-período s-1 para um produto diferente no próximo sub-período s (caso 

b’). 

Além disso, esse conjunto de restrições também é importante para evitar que 

exista a possibilidade do resultado do modelo apresentar soluções nas quais a 

preparação da máquina é programada, mas nenhuma quantidade de produto é 

efetivamente fabricada.  

Embora não esteja presente no problema apresentado nesse trabalho, existem 

casos em que a matriz de custos de setup não satisfaz a desigualdade triangular, ou 

seja, ikjkij cscscs  . Casos como esse são encontrados na indústria química, na 

qual existem produtos “limpantes”, ou seja, se fabricados em uma certa quantidade, 

têm a característica de “limpar” o sistema produtivo, incorrendo em tempos menores 

de preparação de máquina para o próximo lote. Toso e Morabito (2005), Toso, 

Morabito e Clark (2008) e Toso, Morabito e Clark (2009) estudam o problema em um 

processo produtivo da indústria de rações para animais cujos setups possuem essa 

característica. 

O exemplo da Figura 2.3 a seguir representa essa possibilidade. 
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Figura 2.3 – Exemplo de não atendimento da 

desigualdade triangular. 

Nesses casos, o modelo pode se “beneficiar” dessa característica para gerar 

soluções com tempos de preparação menores do que os viáveis na prática. A 

imposição de fabricação de um lote mínimo de produto sempre que ocorre uma 

preparação de máquina faz com que a quantidade de produto fabricada seja 

suficiente para gerar uma “limpeza” natural na máquina. 

O conjunto de restrições (7) determina que cada máquina l esteja preparada 

para produzir somente um produto em cada sub-período s. 

O conjunto de restrições (8) indica se houve mudança de produção do produto i 

para o produto j na máquina l entre os sub-períodos, ou seja, se há a ocorrência de 

preparação de máquina. 

O conjunto de restrições (9) indica que as máquinas não estão preparadas para 

nenhum produto no início do horizonte de planejamento T. 

O conjunto de restrições (10) indica que a variável xils é binária, enquanto que o 

conjunto (11) determina que as variáveis qils, Iit e yijls são reais não negativas. 

Observe que não há a necessidade de se impor que a variável yijls seja binária, pois 

a mesma pode assumir apenas os valores 0 ou 1. Isso se deve ao fato de que essa 

variável é obtida através de uma expressão de variáveis binárias, cujo resultado 

pode ser somente 1ijlsy , 0ijlsy  e 1ijlsy . Como a variável é real não negativa e 

a função objetivo minimiza os custos com setup, a expressão assume o mínimo valor 

possível, ou seja, 0ijlsy  ou 1ijlsy . A Tabela 2.3 a seguir ilustra esse fato que 

ocorre na expressão que representa o conjunto de restrições (8).  

 

1
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cs13 = 3 cs32 = 1
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Valores Esperados 

1, silx  jlsx  11,  jlssil xx  ijlsy  

0 0 -1 0 

1 0 0 0 

0 1 0 0 

1 1 1 1 

Tabela 2.3 – Quadro de valores esperados da variável yijls. 
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3. HEURÍSTICAS RELAX-AND-FIX PROPOSTAS 

Devido ao sucesso da heurística relax-and-fix na resolução de diversos 

problemas práticos de dimensionamento e sequenciamento de lotes similares ao 

tratado nesse trabalho (por exemplo, BERALDI et al., 2008; FERREIRA; 

MORABITO; RANGEL, 2009), apresentamos nesse capítulo a definição dessa 

heurística, assim como propostas de diferentes estratégias para a resolução do 

GLSPPL_W. 

3.1. A Heurística Relax-and-Fix 

Wolsey (1998) define a heurística relax-and-fix como um método de 

decomposição no qual um problema representado por um modelo de programação 

inteira mista (MIP) de difícil solução pode ser decomposto em subproblemas 

menores que podem ser resolvidos rapidamente, fornecendo boas soluções ao 

problema original. 

Na heurística relax-and-fix, um modelo MIP é dividido em vários subproblemas 

disjuntos. Essa divisão consiste em particionar as variáveis inteiras ou binárias do 

problema em conjuntos de modo que o subproblema torne-se reduzido o suficiente 

para ser resolvido rapidamente de maneira exata. Os subproblemas são então 

resolvidos sequencialmente, fixando-se os valores das variáveis dos subproblemas 

já resolvidos, mantendo-se a integralidade das variáveis do subproblema em 

resolução e relaxando-se a integralidade das variáveis dos subproblemas que serão 

resolvidos posteriormente. 

No presente trabalho, adaptamos o MIP do capítulo anterior para resolvê-lo 

através da heurística relax-and-fix. Para tanto, elegemos a variável binária xils, que 

indica se a máquina l está preparada para produzir o produto i no sub-período s, 

para ser particionada em k subconjuntos definidos como {xils: (i,l,s) Є Xw}, onde w = 

1,..,k. Denominamos r o subproblema que está sendo resolvido e adicionamos as 

restrições (12), (13) e (14) a seguir ao MIP original. 



Capítulo 3 – Heurísticas Relax-and-Fix Propostas  37 

 

ilsils xx ˆ  
1,...,1

),,(



rw

wXsli  (12) 

 1,0ilsx
 rXsli ),,(  (13) 

0ilsx
 


krw

wXsli
,...,1

),,(


  (14) 

onde ilsx̂  são os valores inteiros de xils nas soluções dos subproblemas 1,...,r-1.  

Nessa nova formulação, o conjunto de restrições (12) indica que os 

subproblemas relacionados aos subconjuntos X1 a Xr-1 são subproblemas que já 

foram resolvidos e cujos valores de xils permanecerão fixos para o restante da 

resolução. O conjunto de restrições (13) indica que o r-ésimo subproblema é o 

subproblema que está sendo resolvido e portanto que possui as variáveis xils 

definidas como binárias. Por sua vez, o conjunto de restrições (14) indica que as 

variáveis xils dos subproblemas posteriores (relacionadas aos subconjuntos Xr+1 a Xk) 

serão tratadas como variáveis reais (relaxadas) na resolução do r-ésimo 

subproblema. 

Note que as variáveis yijls, que indicam a ocorrência de setup, são 

indiretamente fixadas no decorrer do processo de resolução do problema, uma vez 

que são resultado de uma expressão baseada nas variáveis xils. Por outro lado, as 

demais variáveis qils, Iit
+ e Iit

- podem assumir valores diferentes em cada iteração do 

processo de resolução, proporcionando à heurística a flexibilidade de alterar a 

quantidade produzida em qualquer período durante a resolução do problema se isso 

se mostrar interessante. 

A Figura 3.1 a seguir ilustra o esquema de funcionamento da heurística relax-

and-fix. 
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Figura 3.1 – Esquema de funcionamento da heurística relax-and-fix. 

Na Figura 3.1, o conjunto A das variáveis binárias é dividido em n subconjuntos 

desconexos de acordo com um critério pré-estabelecido. Em seguida, toma-se o 

primeiro subconjunto a1, mantendo suas variáveis binárias e relaxando a 

integralidade das demais. Esse subproblema é resolvido e obtêm-se valores binários 

para as variáveis do subconjunto a1. Esses valores são fixados e permanecerão 

assim até o final da resolução. A seguir, retoma-se a condição de integralidade das 

variáveis binárias a2 do segundo subconjunto e resolve-se o segundo subproblema 

com essa configuração. Obtêm-se os valores binários para variáveis binárias a2 do 

segundo subconjunto, fixando-os e continua-se o processo até o último subconjunto. 

3.2. Estratégias Propostas 

Nesse trabalho, propomos estratégias de resolução baseadas na heurística 

relax-and-fix, divididas em dois tipos: estratégias básicas, que particionam a variável 

xils utilizando apenas uma de suas dimensões (produto, máquina ou tempo); e 

estratégias híbridas, que particionam a variável xils utilizando mais de uma dimensão. 

Além de analisar diferentes estratégias para a criação de partições para o 

GLSPPL_W, verificaremos a influência da ordem em que essas partições são 

resolvidas no desempenho das estratégias. 

As estratégias básicas de relax-and-fix propostas nesse trabalho são descritas 

a seguir. 
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3.2.1. Estratégias Básicas de Relax-and-Fix 

Recentemente alguns autores desenvolveram estratégias básicas de relax-and-

fix para problemas de dimensionamento e sequenciamento de lotes. Beraldi et al. 

(2008) propuseram estratégias baseadas nas dimensões de tempo e produto. 

Ferreira, Morabito e Rangel (2009), por sua vez, utilizaram as dimensões de tempo e 

de máquina. 

Baseadas nas 3 dimensões da variável xils (produto, máquina e tempo), 

desenvolvemos 7 estratégias básicas a fim de explorar critérios de partições e 

sequências de resolução de subproblemas distintos. Essa abordagem visa avaliar a 

influência desses fatores no desempenho de heurísticas do tipo relax-and-fix para 

esse problema. Foram elaboradas duas estratégias baseadas na dimensão tempo, 

duas baseadas na dimensão máquina e três, na dimensão produto. 

 

a) Estratégia Baseada em Tempo RF_Tm1 

 

Nessa estratégia, dividimos o conjunto original das variáveis xils em k 

subconjuntos disjuntos baseados nos intervalos de tempo. Nessa estratégia, a 

sequência de resolução dos subproblemas dá-se do subconjunto de intervalos mais 

próximo ao mais distante cronologicamente do instante zero (forward). 

As Figuras 3.2 e 3.3 a seguir ilustram o esquema de funcionamento dessa 

estratégia. 
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Figura 3.2 – Estágio inicial de resolução da estratégia RF_Tm1. 

A Figura 3.2 ilustra a configuração inicial de resolução da estratégia RF_Tm1, 

na qual o primeiro subconjunto, formado pelas variáveis xils relativas à primeira 

subdivisão de tempo t1, mantém suas variáveis binárias, enquanto as demais são 

relaxadas. Esse primeiro subproblema é resolvido e obtém-se um estágio 

secundário, como mostra a Figura 3.3 a seguir. 

M1

M2

...

...

Mm

...
...

t1 t2 t3 tt

 1,0ilsx 0ilsxilsx
^

 

Figura 3.3 – Estágio secundário de resolução da estratégia RF_Tm1. 

Na Figura 3.3, já temos o primeiro subproblema resolvido, dando origem a 

valores de xils que podem ser fixados para a primeira partição de tempo t1. 

Analogamente, tomam-se as variáveis xils da segunda partição de tempo t2 como 

binários, relaxando-se as demais e resolvendo esse segundo subproblema. Esse 

processo é repetido até a última partição de intervalos de tempo. Ao final dessa 

etapa, obtém-se uma solução final para o problema completo no qual todos os 

valores das variáveis xils são binários. 
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b) Estratégia Baseada em Tempo RF_Tm2 

 

Essa estratégia também utiliza partições baseadas em intervalos de tempo, 

porém, ao contrário da anterior (RF_Tm1), começa a resolução dos subproblemas 

do intervalo mais distante cronologicamente do instante zero ao mais próximo 

(backward).  

As Figuras 3.4 e 3.5 a seguir demonstram o esquema de funcionamento dessa 

estratégia. 
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M2
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tt-3 tt-2 tt-1 tt

 1,0ilsx
0ilsx

t0

 

Figura 3.4 – Estágio inicial de resolução da estratégia RF_Tm2. 

A Figura 3.4 acima ilustra a configuração inicial de resolução da estratégia 

RF_Tm2. Ao contrário da estratégia RF_Tm1, o primeiro subproblema é formado 

pelas variáveis xils binárias relativas à última subdivisão de tempo tt e as demais 

relaxadas. Esse primeiro subproblema é resolvido e obtém-se um estágio 

secundário demonstrado na Figura 3.5 a seguir. 
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^
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Figura 3.5 – Estágio secundário de resolução da estratégia RF_Tm2. 
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Na Figura 3.5, os valores de xils da partição de tempo tt encontrados na 

resolução do primeiro subproblema são fixados. Tomam-se então as variáveis xils da 

segunda partição de tempo tt-1 como binários, relaxando-se as demais e resolvendo 

esse segundo subproblema. Esse processo é repetido até a última partição de 

intervalos de tempo, obtendo-se uma solução final para o problema completo no 

qual todos os valores das variáveis xils são binários. 

 

c) Estratégia Baseada em Máquina RF_Mc1 

 

Nessa estratégia, dividimos o conjunto original das variáveis xils em k 

subconjuntos de máquinas de acordo com a velocidade e eficiência de cada uma 

delas. Essa abordagem resolve os subproblemas iniciando pelo subconjunto de 

máquinas mais rápidas e eficientes (que produzem mais em menos tempo com 

menor custo atrelado a conversão de matéria-prima em produto acabado) e segue 

progressivamente até o subconjunto de máquinas menos rápidas e eficientes. 

As Figuras 3.6 e 3.7 a seguir demonstram o esquema de funcionamento dessa 

estratégia. 
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Figura 3.6 – Estágio inicial de resolução da estratégia RF_Mc1. 

A Figura 3.6 acima ilustra a configuração inicial de resolução da estratégia 

RF_Mc1. Nesse caso, o primeiro subproblema é formado por variáveis xils binárias 

relativas à partição de máquinas mais rápidas e eficientes, representada pela 

máquina M1, enquanto as demais são relaxadas. Esse primeiro subproblema é 

resolvido e obtém-se um estágio secundário demonstrado na Figura 3.7 a seguir. 
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Figura 3.7 – Estágio secundário de resolução da estratégia RF_Mc1. 

Na Figura 3.7, os valores de xils da partição de máquina M1 encontrados na 

resolução do primeiro subproblema são fixados. Tomam-se então as variáveis xils da 

segunda partição de máquina M2 como binários, relaxando-se as demais e 

resolvendo esse segundo subproblema. Esse processo é repetido até a última 

partição de máquinas, obtendo-se uma solução final para o problema completo no 

qual todos os valores das variáveis xils são binários. 

 

d) Estratégia Baseada em Máquina RF_Mc2 

 

Essa abordagem é análoga à anterior porém o particionamento das máquinas 

segue o critério definido por Dastidar e Nagi (2005). Esses autores propõem um 

particionamento do problema principal baseado na criticidade das máquinas. 

Segundo esse critério, analisam-se os produtos e as máquinas que podem produzir 

esses produtos. O subconjunto de máquinas que possuem produtos com menos 

alternativas de produção são priorizadas em detrimento daquelas que possuem 

produtos com mais alternativas de produção. 

 

e) Estratégia Baseada em Produto RF_Pr1 

 

Nessa estratégia, dividimos o conjunto original das variáveis xils em k 

subconjuntos baseados em grupos de produtos. A resolução dos subproblemas dá-
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se iniciando pelo grupo de produtos com maior demanda até o grupo dos produtos 

com menor demanda. 

As Figuras 3.8 e 3.9 a seguir demonstram o esquema de funcionamento dessa 

estratégia. 
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Figura 3.8 – Estágio inicial de resolução da estratégia RF_Pr1. 

A Figura 3.8 acima ilustra a configuração inicial de resolução da estratégia 

RF_Pr1. Nesse caso, as variáveis xils da partição composta por produtos de maior 

demanda são mantidos como binárias, enquanto as demais são relaxadas. Esse 

primeiro subproblema é resolvido e obtém-se um estágio secundário demonstrado 

na Figura 3.9 a seguir. 

M1

M2

Mm

t1 t2 t3
tt

...

...

...

0ilsx

0ilsx

0ilsx

 1,0ilsx

 1,0ilsx

 1,0ilsx

ilsx
^

ilsx
^

ilsx
^ ...

 

Figura 3.9 – Estágio secundário de resolução da estratégia RF_Pr1. 

Na Figura 3.9, os valores de xils da partição inicial são fixados. Tomam-se então 

as variáveis xils da segunda partição de produto como binários, relaxando-se as 

demais e resolvendo esse segundo subproblema. Esse processo repete-se até o 
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último grupo dos produtos com menor demanda. Assim obtém-se uma solução final 

para o problema completo com todos os valores das variáveis xils binários. 

 

f) Estratégia Baseada em Produto RF_Pr2 

 

Essa abordagem é análoga à anterior porém, ao contrário de RF_Pr1, executa 

as resoluções parciais iniciando pelo grupo de produtos com menor demanda e 

seguindo até o grupo de maior demanda. 

 

g) Estratégia Baseada em Produto RF_Pr3 

 

Trata-se também de uma abordagem baseada em partição do grupo de 

produtos. Nesse caso, agrupamos os produtos segundo a sua criticidade. Essa 

criticidade é definida pela quantidade de alternativas de produção existentes, ou 

seja, quanto menos alternativas de produção possui o produto, mais crítico ele se 

apresenta. Por exemplo, um produto A, que pode ser produzido em apenas uma 

máquina, é mais crítico do que um produto B, que pode ser produzido em 3 

máquinas. Essa estratégia divide os produtos em grupos de acordo com esse critério 

e começa pelas partições de produtos mais críticos, encaminhando-se 

gradativamente para as partições dos produtos menos críticos. 

3.2.2. Estratégias Híbridas de Relax-and-Fix 

Buscando aprimorar o processo de geração dos subconjuntos, propomos 

também estratégias híbridas, que utilizam partições baseadas em mais de uma 

dimensão (produto, máquina e tempo). Estratégias desse tipo são também 

encontradas na literatura (BERALDI et al., 2008; FERREIRA; MORABITO; RANGEL, 

2009). As estratégias híbridas propostas nesse trabalho são detalhadas a seguir. 
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a) Estratégia Híbrida RF_Hb1 

 

Essa abordagem utiliza todas as dimensões da variável xils. Através da análise 

do desempenho das estratégias básicas, identificamos a dimensão com melhores 

resultados gerais. Em seguida, dividimos o conjunto de variáveis de acordo com a 

estratégia básica com melhor desempenho dentro dessa dimensão. O mesmo 

procedimento é realizado nos subconjuntos gerados para a dimensão que 

apresentou o segundo melhor desempenho e, finalmente, analogamente executado 

para a dimensão restante. A ordem de resolução dos subproblemas obedece às 

regras determinadas pelas estratégias básicas de melhor desempenho dentro de 

cada dimensão. A Figura 3.10 ilustra esquematicamente o processo de 

particionamento do conjunto X das variáveis xils, assim como a sequência de 

resolução dos subconjuntos, indicada pelas setas tracejadas: 

Partição na 

Dimensão A

Partição na 

Dimensão B

Partição na 

Dimensão C

 

Figura 3.10 – Processo de particionamento das variáveis xils e ordem de resolução dos 

subproblemas na estratégia híbrida RF_Hb1. 

Ilustremos o funcionamento dessa estratégia com um exemplo fictício. 

Suponha que a dimensão que apresentou o melhor desempenho geral foi a de 

tempo, especificamente a estratégia RF_Tm2. Por sua vez, a dimensão máquina, 

com a estratégia RF_Mc1, apresentou desempenho superior à dimensão produto, 

cuja melhor estratégia foi a RF_Pr1.  

A estratégia híbrida derivada desses resultados seguirá os passos das 

estratégias básicas de melhor desempenho em cada dimensão. Inicialmente 

particionamos o conjunto das variáveis xils pela dimensão que apresentou melhores 

resultados gerais, RF_Tm2. Em seguida, dividimos cada subconjunto de intervalos 
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de tempo em partições de máquina de acordo com RF_Mc1; e, finalmente, cada 

subconjunto de intervalos de tempo – máquinas em subconjuntos de grupos de 

produtos, de acordo com RF_Pr1. No caso desse exemplo, a dimensão de produtos 

apresenta 3 partições: o grupo de produtos com maior demanda, o de produtos com 

demanda intermediária e o grupo de produtos com menor demanda. As Figuras 

3.11, 3.12 e 3.13 a seguir representam esquematicamente o funcionamento dessa 

estratégia. 
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Figura 3.11 - Estágio inicial de resolução da estratégia RF_Hb1. 

A Figura 3.11 ilustra o primeiro estágio da estratégia RF_Hb1 no qual o 

subproblema formado pelo grupo de produtos de maior demanda da máquina mais 

eficiente (M1) da última partição de períodos é resolvido assumindo as respectivas 

variáveis xils como binárias. A Figura 3.12 a seguir apresenta a próxima etapa de 

resolução. 
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Figura 3.12 - Segundo estágio de resolução da estratégia RF_Hb1. 

No segundo estágio de resolução da estratégia RF_Hb1, ilustrado pela Figura 

3.12, é resolvido o subproblema formado pelo grupo de produtos de média demanda 

da máquina mais eficiente da última partição de períodos. Em seguida, 
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analogamente, resolve-se o grupo de maior demanda da mesma partição de 

máquina e de tempo.  

Depois disso, com as variáveis binárias xils do último período da máquina M1 

fixadas, parte-se para a partição com a segunda máquina mais eficiente (M2) da 

última partição de tempo, iniciando-se com o subproblema formado pelo grupo de 

produtos de maior demanda. A Figura 3.13 a seguir apresenta essa etapa. 
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Figura 3.13 - Estágio intermediário de resolução da estratégia RF_Hb1. 

Essa estratégia avança segundo o mecanismo descrito, do grupo de produtos 

de maior demanda para os de menor demanda, dentro de cada partição de máquina, 

sendo que as partições de máquina são resolvidas das máquinas mais eficientes 

para as menos eficientes e esse processo também se dá no último nível da partição 

de tempo mais distante para a mais próxima cronologicamente. 

 

b) Estratégia Híbrida RF_Hb2 

 

Nessa estratégia, utilizamos somente duas dimensões da variável xils. Essa 

estratégia visa explorar somente as dimensões de melhor desempenho, alocando os 

esforços de resolução em partições projetadas com as dimensões que apresentaram 

os melhores resultados. Analogamente a anterior (RF_Hb1), a ordem de resolução 

dos subproblemas também obedece à regra definida pela estratégia básica de 

melhor desempenho dentro de cada dimensão. A Figura 3.14 ilustra 

esquematicamente o processo de particionamento e a sequência de resolução dos 

subconjuntos, indicada pelas setas tracejadas: 
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Partição na 

Dimensão A

Partição na 

Dimensão B

 

Figura 3.14 - Processo de particionamento das variáveis xils 

e ordem de resolução dos subproblemas na estratégia 

híbrida RF_Hb2. 

Para ilustrar essa estratégia, imaginemos que as estratégias básicas de melhor 

desempenho tenham sido as baseadas nas dimensões tempo e máquina nessa 

ordem e que, dentro dessas dimensões, as estratégias RF_Tm2 e RF_Mc1 sejam as 

estratégias com melhores resultados. Nessa abordagem, dividimos os intervalos de 

tempo em subconjuntos, seguindo a definição de RF_Tm2, e cada subconjunto de 

intervalo de tempo em subgrupos de máquinas, de acordo com RF_Mc1. O 

mecanismo de funcionamento dessa estratégia é apresentado esquematicamente 

pelas Figuras 3.15 e 3.16 a seguir. 
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Figura 3.15 - Estágio inicial de resolução da estratégia RF_Hb2.  

A Figura 3.15 mostra o primeiro estágio da estratégia RF_Hb2 no qual o 

subproblema formado pela máquina mais eficiente da última partição de períodos é 

resolvido. A Figura 3.16 a seguir apresenta a próxima etapa de resolução. 
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Figura 3.16 - Segundo estágio de resolução da estratégia RF_Hb2.  

No segundo estágio de resolução da estratégia RF_Hb2, ilustrado pela Figura 

3.16, as variáveis do primeiro subproblema são fixadas e é resolvido o subproblema 

formado pela segunda máquina mais eficiente da última partição de períodos. Em 

seguida, analogamente, resolvem-se os subproblemas das máquinas menos 

eficientes dessa última partição de tempo. Depois disso, parte-se para a penúltima 

partição de tempo, iniciando-se novamente com o subproblema formado pela 

máquina mais eficiente. Essa estratégia avança segundo o mecanismo descrito, das 

máquinas mais eficientes para as menos eficientes com o processo avançando da 

partição de tempo mais distante para a mais próxima cronologicamente. 
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4. EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS 

Com o intuito de avaliar o desempenho das heurísticas relax-and-fix propostas 

no capítulo anterior, diversos experimentos computacionais foram conduzidos 

inicialmente em um conjunto de instâncias geradas aleatoriamente e posteriormente 

em problemas reais existentes na empresa estudada. Esses testes e seus 

resultados são descritos nas seções a seguir. 

4.1. Geração Aleatória de Instâncias 

Para verificar a viabilidade da aplicação das estratégias de relax-and-fix no 

problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes em máquinas distintas 

em paralelo com as características específicas abordadas nesse trabalho e avaliar o 

desempenho das mesmas, criamos um conjunto de testes composto por 30 

instâncias geradas aleatoriamente com intervalos dos parâmetros inspirados nos 

problemas reais dos sistemas produtivos encontrados na empresa alvo do estudo de 

caso. Foram criados 6 problemas de diferentes tamanhos (A a F) contendo 5 

instâncias diferentes em cada um deles, totalizando 30 instâncias distintas.  

A dimensão dos problemas gerados procurou seguir a ordem de grandeza da 

realidade vivenciada no estudo de caso.  

Determinamos a mesma quantidade de períodos para todos os problemas, 

equivalente a 16 semanas de horizonte de planejamento, período para o qual a 

empresa elabora uma previsão de demanda. Cada intervalo de tempo foi dividido em 

sub-períodos, cuja quantidade foi dada pela máxima quantidade de tipos de 

produtos que poderiam ser produzidos em um período respeitando-se as restrições 

de lote mínimo. Por restrições de mão-de-obra própria especializada para efetuar as 

preparações dessas máquinas, a empresa atualmente considera ser viável executar 

no máximo uma preparação em cada máquina por dia. Assim, a fim de gerar 

soluções que atendam a essa restrição operacional existente, dividimos cada 

período em 7 sub-períodos, totalizando 112 sub-períodos no horizonte de 

planejamento. Como mencionado no Capítulo 2, podem existir sub-períodos de 
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tamanho nulo sem efetiva fabricação de nenhum produto, e nesse caso, mantém-se 

o estado de preparação da máquina mesmo que não ocorra produção. Além disso, é 

possível afirmar que a quantidade de sub-períodos dentro de cada período não 

precisa ser maior do que a quantidade total de produtos, uma vez que não é 

interessante que ocorra setups para um mesmo produto dentro de um período, já 

que haveria um aumento nos custos de preparação de máquina e nos tempos 

consumidos com setup, sem ganho nos outros custos pois os estoques e os 

backorders são calculados ao final de cada período com o volume total produzido e 

vendido no período, independentemente da sequência de produção ou da 

quantidade de lotes produzidos. Ao contrário, criar mais sub-períodos do que o 

necessário aumenta a quantidade de variáveis e o esforço computacional 

necessários para a resolução do problema. Assim, caso a quantidade de produtos 

seja menor do que os 7 sub-períodos por período estipulados, dividiremos cada 

período de tempo em N (quantidade total de produtos) sub-períodos nesses casos. 

A quantidade de máquinas em paralelo varia de 2 a 10 e são distintas entre si, 

ou seja, possuem velocidades, custos e níveis de eficiência distintos entre si. 

A quantidade de produtos em cada problema varia de 12 a 80 produtos. 

Além desses dados, foram gerados os seguintes parâmetros inspirados nos 

dados reais coletados na empresa: 

- Demanda do produto i no período t (dit): Para cada problema, a previsão de 

demanda agregada Dt foi gerada para um horizonte de 16 semanas. A essa 

demanda semanal Dt, foi aplicado um valor percentual de participação de cada 

produto Perci no volume agregado para determinar a demanda de cada produto em 

cada período dit. A fórmula a seguir apresenta o cálculo da demanda de cada 

produto i dit: 

itit PercDd   

Os valores de Perci mantêm-se constantes durante os 16 períodos do horizonte 

de planejamento e também foram gerados aleatoriamente dentro da faixa de valores 

entre 5% e 90%. Para normalizar os valores obtidos, fazendo com que a soma de 

Perci seja igual a 100% para todas as instâncias, utilizamos a fórmula a seguir após 

a geração aleatória: 
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'

 onde Perci
’ são os valores iniciais de Perci obtidos na geração 

aleatória antes da normalização.
 

- Capacidade de armazenagem (CA): A capacidade de armazenagem de cada 

problema foi dada pela capacidade atualmente existente para cada sub-sistema 

produtivo, na qual não estavam previstas expansões, construção ou subcontratação 

de novos armazéns. 

- Capacidade de produção disponível na máquina l no período t (CPlt): Foram 

consideradas 160 horas disponíveis por período para cada máquina. Esse valor 

desconta 8 horas semanais de paradas programadas para manutenção e eventuais 

paradas não previstas. 

- Custo de setup para produzir o produto j imediatamente após o produto i na 

máquina l (csijl): considerado somente o custo variável relativo ao material 

consumido na preparação de máquina, ou seja, matéria-prima desperdiçada, 

material de consumo utilizado na troca, etc. Despesas e custos fixos (mão-de-obra, 

instalações, equipamentos, etc.) não foram considerados pois não sofrerão redução 

ou incremento significativo de acordo com a quantidade menor ou maior de setups. 

Como o custo de setup é geralmente proporcional ao tempo de setup, os custos 

foram estimados a partir dos valores de tempos de setup divididos pelo tempo médio 

de setup do conjunto de dados stmijl multiplicado por um valor gerado aleatoriamente 

dentro de um intervalo pré-determinado. 

- Custo de produção para produzir o produto i na máquina l (cpil): as máquinas 

da empresa possuem níveis de eficiência diferentes, atingindo níveis de desperdício 

de matéria-prima diferentes e em alguns casos utilizando até mesmo materiais com 

especificações diferentes para fabricar o mesmo produto. Como exemplo, podemos 

citar algumas máquinas que utilizam sacolas plásticas como material de embalagem 

e outras que utilizam filmes plásticos para o mesmo objetivo. Para esse tipo de 

custo, utilizamos custos comparativos, ou seja, para um determinado produto, 

consideramos como custo zero o custo de fabricação na máquina mais eficiente 

(que o fabrica com o custo mais baixo) e os demais como a diferença absoluta em 

relação a esse custo mínimo. Como se trata de um custo relativo, foi estimado em 
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relação ao tempo de produção pil dentro de uma faixa de 80% a 120% nesses 

problemas com dados gerados aleatoriamente. 

- Custo de manutenção de uma unidade do produto i em estoque por período 

(hi): considerado somente o custo de oportunidade de 13% ao ano sobre o capital 

empregado. Despesas e custos fixos (mão-de-obra, instalações, equipamentos, etc.) 

não foram considerados pois não sofrerão redução ou incremento significativo de 

acordo com as decisões do modelo. 

- Custo de atraso de entrega de uma unidade do produto i por período (gi): 

representa os custos decorrentes de perdas de venda, atrasos de entrega, 

insatisfação dos clientes, etc. A empresa utilizada como estudo de caso considera 

esse efeito extremamente indesejável, monitorando-o diariamente e tomando 

precauções para evitá-lo. Dada a inexistência de estudos anteriores ou valores 

utilizados pela empresa, tomamos arbitrariamente esse custo entre 10 a 15 vezes o 

custo de estoque. 

- Tempo consumido para produção de uma unidade do produto i na máquina l 

(pil): Foram considerados valores médios de velocidade de produção coletados na 

empresa para definir o intervalo de valores para cada problema. 

- Lote mínimo do produto i produzido na máquina l (lmil): Foram tomados em 

quantidades de turnos de produção, informados pela área industrial da empresa 

como as quantidades mínimas viáveis de serem produzidas com produtividade e 

perdas de material dentro dos padrões requeridos, e posteriormente transformados 

em quantidades comerciais de produto de acordo com a taxa de produção de cada 

máquina. 

- Tempo de setup para produção do produto j imediatamente após o produto i 

na máquina l (stijl): Foram utilizados os intervalos de tempos médios fornecidos pela 

área industrial da empresa para cada tipo de problema. 

- Quantidade de produto i em estoque no início do horizonte de planejamento 

(Ii0
+): Foi gerada dentro de uma faixa prevista de estoques médios no início do 

período dos dados reais. 

- Quantidade de produto i com demanda não atendida no início do horizonte de 

planejamento (Ii0-): Foi gerada dentro de uma faixa prevista de demanda não 

atendida média no início do período dos dados reais. 
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Os parâmetros que compõem cada problema, assim como as respectivas 

unidades de medida e os respectivos intervalos de valores utilizados para a geração 

das instâncias, encontram-se detalhados na Tabela 4.1 a seguir. 
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Parâmetro Repr. 
Unid. 

Medida 

Problema 

A B C D E F 

Quantidade de máquinas M unid 2 3 4 5 7 10 

Quantidade de produtos P unid [12;14] [17;21] [24;27] [36;44] [40;48] [72;80] 

Demanda no período t Dt mil unid [9;13] [16;24] [19;78] [27;220] [65;100] [95;150] 

Capacidade de armazenagem CA mil unid [10;14] [14;18] [40;48] [180;220] [120;150] [160;200] 

Capacidade de produção disponível na 

máquina l no período t 
CPlt horas 160 160 160 160 160 160 

Custo de setup para produzir o produto j 

imediatamente após o produto i na máquina l 
csijl $ / setup 

[80;100] 

*stijl/stmijl 

[100;200]*stijl/st

mijl 

[100;200]*stijl/st

mijl 

[230;1.200] 

*stijl/stmijl 

[150;620] 

*stijl/stijlm 

[150;620] 

*stijl/stijlm 

Custo de produção para produzir o produto i 

na máquina l 
cpil $ / unid [0,80;1,20]*pil [0,80;1,20]*pil [0,80;1,20]*pil [0,80;1,20]*pil [0,80;1,20]*pil [0,80;1,20]*pil 

Custo de manutenção de uma unidade do 

produto i em estoque por período 
hi $ / unid [0,270;0,540] [0,02;0,034] [0,03;0,08] [0,07;0,21] [0,087;0,433] [0,087;0,433] 

Custo de atraso de entrega de uma unidade 

do produto i por período 
gi $ / unid [10,0;15,0]*hi [10,0;15,0]*hi [10,0;15,0]*hi [10,0;15,0]*hi [10,0;15,0]*hi [10,0;15,0]*hi 

Tempo consumido para produção de uma 

unidade do produto i na máquina l 
pil horas [0,012;0,04] [0,008;0,05] [0,007;0,017] [0,003;0,01] [0,005;0,028] [0,005;0,028] 

Lote mínimo do produto i produzido na 

máquina l 
lmil turnos [1;9] [3;6] [3;6] [6;9] [3;6] [3;6] 

Tempo de setup para produção do produto j 

imediatamente após o produto i na máquina l 
stijl horas [2;6] [5;9] [2;6] [1;6] [2;8] [2;8] 

Quantidade de produto i em estoque no início 

do horizonte de planejamento 
Ii0+ unid [0;4.000] [0;4.000] [0;20.000] [0;50.000] [0;30.000] [0;30.000] 

Quantidade de produto i com demanda não 

atendida no início do horizonte de 

planejamento 

Ii0- unid [0;500] [0;500] [0;2.000] [0;4.000] [0;4.000] [0;4.000] 

Tabela 4.1 – Parâmetros utilizados na geração das instâncias. 
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A geração de instâncias aleatórias seguiu o método proposto por Taillard 

(1993), que fornece valores aleatórios dentro de um intervalo pré-definido a partir de 

uma semente inicial. A Tabela 4.2 a seguir apresenta a quantidade média de 

variáveis binárias e restrições de cada um dos tamanhos de problemas gerados. 

Problema 
Variáveis 
Binárias 

Restrições 

A 1.469 12.956 

B 2.192 19.881 

C 3.051 28.421 

D 4.882 54.151 

E 5.627 55.790 

F 9.356 103.682 

Tabela 4.2 - Dimensão dos problemas gerados. 

Temos assim um conjunto de 30 instâncias as quais serão utilizadas na 

avaliação das estratégias propostas nas próximas seções. 

4.2. Resultados Obtidos nas Instâncias Aleatórias 

A quantidade de partições das estratégias relax-and-fix foi definida de acordo 

com a dimensão de cada problema, procurando-se estabelecer quantidades 

similares dentro de cada tamanho de problema. A Tabela 4.3 a seguir mostra a 

quantidade de partições definidas por tamanho de problema. 

Dimensão Estratégias 
Quantidade de Partições 

A B C D E F 

Máquina 
RF_Mc1, 
RF_Mc2 

2 3 4 5 7 10 

Produto 
RF_Pr1, 
RF_Pr2, 
RF_Pr3 

4 4 4 5 7 9 

Tempo 
RF_Tm1, 
RF_Tm2 

4 4 4 4 8 8 

Tabela 4.3 – Quantidade de partições para cada tamanho de problema. 
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A quantidade de partições nas estratégias baseadas em máquinas é igual à 

quantidade de máquinas de cada problema, ou seja, cada subproblema é composto 

pelas variáveis de uma dada máquina. 

A quantidade de partições nas estratégias baseadas em produtos procura ser 

similar à quantidade de partições das estratégias baseadas em máquinas para cada 

tipo e tamanho de problema. Cada partição contém em média 6 produtos. 

A quantidade de partições nas estratégias baseadas em tempo também 

procura ser similar à quantidade de partições das estratégias baseadas em 

máquinas porém foi arbitrariamente definida em múltiplos de 4. 

O tempo de processamento total foi dividido em intervalos iguais para cada 

subproblema a ser resolvido. 

Os testes computacionais foram realizados num computador Intel Core i3 2.53 

GHz com 4 Gb de memória RAM e resolvidos pelo software CPLEX 11.1 com 

interface OPL 5.5. Os testes foram realizados com limite de tempo estabelecido em 

1 hora (3.600 segundos) sem a alteração da configuração padrão dos parâmetros do 

CPLEX 11.1. 

Para obter um parâmetro comparativo de desempenho da heurística relax-and-

fix, também resolvemos o modelo GLSPPL_W utilizando o mesmo software. Os 

resultados foram comparados com o limitante inferior dado pelo CPLEX 

processando o modelo GLSPPL_W ao final do tempo limite de processamento. Essa 

diferença percentual entre o resultado obtido por cada heurística e o limitante inferior 

foi denominado de gap de otimalidade Gap_LI% e foi calculado através da fórmula 

abaixo: 

100
)(

%_ 



FO

LIFO
LIGap

 

onde FO é o valor da função objetivo da solução obtida pela estratégia e LI é o valor 

do limitante inferior obtido pelo CPLEX na resolução do modelo GLSPPL_W. Esse 

indicador também é conhecido como gap de dualidade (POCHET; WOLSEY, 2006; 

TOSO, 2008).
 

As Tabelas 4.4 a 4.9 mostram os resultados obtidos com a execução do 

modelo GLSPPL_W e as heurísticas relax-and-fix básicas propostas para as 
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instâncias dos problemas do tipo A a F (FO) e os gaps de otimalidade em cada caso 

(Gap LI%). Os valores sombreados e em negrito mostram o melhor resultado para 

cada problema. Nas duas últimas colunas, são apresentados o valor médio da 

função objetivo (Média FO) e o valor médio do gap percentual de otimalidade (Gap 

Médio LI%) para os problemas da referida tabela. 
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# Estratégia 

A1 A2 A3 A4 A5 Geral 

FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% 
Média 

FO 

Gap Médio 

LI% 

 LI 2.202  2.789  3.201  1.571  5.995  3.152  

 

1 GLSPPL_W 66.506 96,69% 93.893 97,03% 75.330 95,75% 56.157 97,20% 89.378 93,29% 76.253 95,87% 

 

2 RF_Tm1 45.455 95,16% 58.656 95,25% 52.061 93,85% 58.404 97,31% 65.434 90,84% 56.002 94,37% 

3 RF_Tm2 45.471 95,16% 62.951 95,57% 57.346 94,42% 53.496 97,06% 67.463 91,11% 57.346 94,50% 

 

4 RF_Mc1 53.861 95,91% 83.857 96,67% 64.453 95,03% 53.084 97,04% 62.276 90,37% 63.506 95,04% 

5 RF_Mc2 57.517 96,17% 83.946 96,68% 68.376 95,32% 53.519 97,06% 62.276 90,37% 65.127 95,16% 

 

6 RF_Pr1 48.355 95,45% 71.076 96,08% 67.782 95,28% 50.003 96,86% 74.218 91,92% 62.287 94,94% 

7 RF_Pr2 53.706 95,90% 72.817 96,17% 52.109 93,86% 55.890 97,19% 60.756 90,13% 59.056 94,66% 

8 RF_Pr3 49.637 95,56% 56.309 95,05% 62.256 94,86% 52.249 96,99% 59.208 89,87% 55.932 94,37% 

Tabela 4.4 – Resultados obtidos para o Problema A. 
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# Estratégia 

B1 B2 B3 B4 B5 Geral 

FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% 
Média 

FO 

Gap Médio 

LI% 

 LI 5.687  5.253  14.343  4.058  3.550  6.578  

 

1 GLSPPL_W 48.196 88,20% 62.577 91,61% 135.002 89,38% 46.434 91,26% 63.516 94,41% 71.145 90,75% 

 

2 RF_Tm1 42.434 86,60% 60.558 91,33% 98.313 85,41% 38.362 89,42% 52.419 93,23% 58.417 88,74% 

3 RF_Tm2 42.588 86,65% 47.572 88,96% 70.063 79,53% 48.739 91,67% 43.620 91,86% 50.516 86,98% 

 

4 RF_Mc1 48.003 88,15% 48.292 89,12% 96.364 85,12% 39.034 89,61% 45.449 92,19% 55.428 88,13% 

5 RF_Mc2 54.518 89,57% 51.574 89,81% 92.824 84,55% 39.034 89,61% 54.282 93,46% 58.446 88,74% 

 

6 RF_Pr1 42.175 86,52% 57.528 90,87% 70.844 79,75% 46.603 91,29% 39.471 91,01% 51.324 87,18% 

7 RF_Pr2 38.809 85,35% 43.764 88,00% 68.246 78,98% 36.310 88,83% 43.292 91,80% 46.084 85,73% 

8 RF_Pr3 38.454 85,21% 45.690 88,50% 69.872 79,47% 36.831 88,98% 47.056 92,46% 47.581 86,17% 

Tabela 4.5 – Resultados obtidos para o Problema B. 
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# Estratégia 

C1 C2 C3 C4 C5 Geral 

FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% 
Média 

FO 

Gap Médio 

LI% 

 LI 17.963  33.801  20.163  16.312  16.495  20.947  

 

1 GLSPPL_W 216.742 91,71% 313.751 89,23% 171.944 88,27% 177.062 90,79% 200.028 91,75% 215.905 90,30% 

 

2 RF_Tm1 187.121 90,40% 168.141 79,90% 156.946 87,15% 160.784 89,85% 173.883 90,51% 169.375 87,63% 

3 RF_Tm2 203.050 91,15% 212.499 84,09% 177.265 88,63% 191.239 91,47% 184.410 91,06% 193.693 89,19% 

 

4 RF_Mc1 198.087 90,93% 177.000 80,90% 144.825 86,08% 182.784 91,08% 139.518 88,18% 168.443 87,56% 

5 RF_Mc2 225.930 92,05% 156.656 78,42% 138.217 85,41% 163.082 90,00% 155.723 89,41% 167.922 87,53% 

 

6 RF_Pr1 226.008 92,05% 172.334 80,39% 162.203 87,57% 149.667 89,10% 155.235 89,37% 173.090 87,90% 

7 RF_Pr2 153.687 88,31% 189.846 82,20% 167.798 87,98% 127.710 87,23% 139.183 88,15% 155.645 86,54% 

8 RF_Pr3 162.718 88,96% 183.325 81,56% 171.992 88,28% 155.847 89,53% 136.047 87,88% 161.986 87,07% 

Tabela 4.6 – Resultados obtidos para o Problema C. 
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# Estratégia 

D1 D2 D3 D4 D5 Geral 

FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% FO 
Gap 

LI% 
FO 

Gap 

LI% 

Média 

FO 

Gap Médio 

LI% 

 LI 59.995  68.119  28.390  44.267  24.650  45.084  

 

1 GLSPPL_W 1.474.705 95,93% 361.906 81,18% 1.581.526 98,20% 459.738 90,37% 937.407 97,37% 963.056 95,32% 

 

2 RF_Tm1 456.618 86,86% 275.126 75,24% 349.907 91,89% 391.517 88,69% 352.446 93,01% 365.123 87,65% 

3 RF_Tm2 631.019 90,49% 344.508 80,23% 516.987 94,51% 476.034 90,70% 542.660 95,46% 502.241 91,02% 

 

4 RF_Mc1 375.305 84,01% 285.209 76,12% 370.549 92,34% 362.811 87,80% 454.840 94,58% 369.743 87,81% 

5 RF_Mc2 354.427 83,07% 294.421 76,86% 418.821 93,22% 338.068 86,91% 400.954 93,85% 361.338 87,52% 

 

6 RF_Pr1 425.538 85,90% 259.008 73,70% 373.167 92,39% 392.901 88,73% 357.596 93,11% 361.642 87,53% 

7 RF_Pr2 440.573 86,38% 239.461 71,55% 293.704 90,33% 298.302 85,16% 397.842 93,80% 333.977 86,50% 

8 RF_Pr3 397.691 84,91% 230.003 70,38% 281.376 89,91% 353.694 87,48% 322.249 92,35% 317.002 85,78% 

Tabela 4.7 – Resultados obtidos para o Problema D. 
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# Estratégia 

E1 E2 E3 E4 E5 Geral 

FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% FO Gap LI% 
Média 

FO 

Gap Médio 

LI% 

 LI 108.667  91.211  430.553  75.067  84.565  158.013  

 

1 GLSPPL_W 264.945 58,99% 437.809 79,17% 1.236.305 65,17% 780.893 90,39% 385.179 78,05% 621.026 74,56% 

 

2 RF_Tm1 227.869 52,31% 394.096 76,86% 1.107.152 61,11% 600.612 87,50% 349.670 75,82% 535.880 70,51% 

3 RF_Tm2 281.754 61,43% 423.952 78,49% 1.224.697 64,84% 645.306 88,37% 348.838 75,76% 584.910 72,99% 

 

4 RF_Mc1 257.028 57,72% 334.726 72,75% 1.131.722 61,96% 606.428 87,62% 313.224 73,00% 528.626 70,11% 

5 RF_Mc2 252.950 57,04% 393.362 76,81% 1.135.105 62,07% 606.052 87,61% 324.861 73,97% 542.466 70,87% 

 

6 RF_Pr1 235.478 53,85% 421.747 78,37% 1.203.358 64,22% 714.285 89,49% 403.766 79,06% 595.727 73,48% 

7 RF_Pr2 236.714 54,09% 375.679 75,72% 1.153.119 62,66% 608.111 87,66% 368.949 77,08% 548.514 71,19% 

8 RF_Pr3 233.670 53,50% 374.515 75,65% 1.203.932 64,24% 634.333 88,17% 361.684 76,62% 561.627 71,87% 

Tabela 4.8 – Resultados obtidos para o Problema E. 
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# Estratégia 

F1 F2 F3 F4 F5 Geral 

FO 
Gap 

LI% 
FO 

Gap 

LI% 
FO 

Gap 

LI% 
FO 

Gap 

LI% 
FO 

Gap 

LI% 
Média FO 

Gap 

Médio 

LI% 

 LI 129.356  111.064  506.014  58.698  47.838  170.594  

 

1 GLSPPL_W 2.368.037 94,54% 2.145.563 94,82% 3.306.218 84,70% 2.521.235 97,67% 2.572.035 98,14% 2.582.618 93,39% 

 

2 RF_Tm1 1.892.060 93,16% 1.179.349 90,58% 2.725.945 81,44% 1.453.074 95,96% 1.514.505 96,84% 1.752.987 90,27% 

3 RF_Tm2 1.814.791 92,87% 1.602.185 93,07% 4.040.386 87,48% 1.630.597 96,40% 2.079.443 97,70% 2.233.480 92,36% 

 

4 RF_Mc1 1.519.672 91,49% 1.204.933 90,78% 2.733.499 81,49% 1.304.032 95,50% 1.320.317 96,38% 1.616.491 89,45% 

5 RF_Mc2 1.576.565 91,80% 1.489.239 92,54% 2.976.116 83,00% 1.124.405 94,78% 1.484.545 96,78% 1.730.174 90,14% 

 

6 RF_Pr1 1.973.123 93,44% 1.570.178 92,93% 3.525.797 85,65% 1.409.048 95,83% 2.001.911 97,61% 2.096.012 91,86% 

7 RF_Pr2 1.837.631 92,96% 1.783.501 93,77% 3.735.514 86,45% 1.740.748 96,63% 1.743.105 97,26% 2.093.977 91,85% 

8 RF_Pr3 1.800.171 92,81% 1.289.846 91,39% 3.444.727 85,31% 1.148.389 94,89% 1.811.942 97,36% 1.899.015 91,02% 

Tabela 4.9 – Resultados obtidos para o Problema F. 
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Nas Tabelas 4.4 a 4.9 anteriores, observamos que os valores de Gap LI% são 

bastante altos, em geral de 85% a 95%, sendo que os problemas E (E1 a E5) 

apresentam valores um pouco menores, em torno de 70% a 75% enquanto que os 

problemas A e F apresentaram gaps acima de 90%. Isso mostra que os problemas 

gerados são de difícil solução, não sendo possível determinar se os resultados 

alcançados pelas heurísticas propostas estão próximas às respectivas soluções 

ótimas. Além disso, nenhuma estratégia foi capaz de encontrar a solução ótima dos 

problemas dentro do tempo limite de processamento. 

Nos problemas A, a estratégia com melhor função objetivo média foi a RF_Pr3, 

que também obteve a melhor média geral nos problemas D. Nos problemas B e C, a 

melhor estratégia foi a RF_Pr2. Vale ressaltar que para os problemas B os melhores 

resultados em todos os problemas foram obtidos por estratégias baseadas em 

produto. A estratégia RF_Mc1 obteve a melhor função objetivo média geral para os 

problemas de maior porte E e F. 

Em termos de melhor resultado por problema, as estratégias RF_Tm1 e 

RF_Pr3 obtiveram cada uma 7 melhores valores de função objetivo. A estratégia 

RF_Pr2 obteve 6 melhores resultados. As estratégias baseadas em máquina 

RF_Mc1 e RF_Mc2 obtiveram 4 melhores resultados. A estratégia RF_Pr1 obteve 

melhores valores de função objetivo em 2 problemas e a RF_Tm2 não obteve 

nenhum melhor resultado. 

Com esses resultados, elaboraremos as estratégias relax-and-fix híbridas, ou 

seja, aquelas que utilizam mais de uma dimensão para gerar as partições do 

problema original. Nessas estratégias híbridas, utilizaremos as dimensões e as 

estratégias básicas de melhor desempenho nos testes realizados. 

Para avaliarmos quais as estratégias básicas dentro de cada dimensão que 

obtiveram os melhores desempenhos, utilizamos o método proposto por Dolan e 

Moré (2002). Esse método avalia a robustez de cada estratégia em obter resultados 

consistentemente mais próximos aos melhores resultados gerais, além de oferecer 

um procedimento objetivo para análise de desempenho comparativo entre várias 

alternativas que são usadas para o mesmo propósito. 

Utilizaremos como critério de análise do perfil de desempenho das estratégias 

o valor absoluto da função objetivo, que representa o custo total da solução obtida. 
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Esse perfil de desempenho é baseado na função de distribuição acumulada 

   1,0: qFe

 
da estratégia e dada abaixo: 

 
 

0,
:




 q
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qcPp
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p
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onde P é o conjunto de problemas, np é a quantidade total de problemas do conjunto 

P, e cpe é o coeficiente de desempenho dado pela fórmula a seguir: 

 EeFO

FO
c

pe

pe

pe



:min  

onde E é o conjunto das estratégias relax-and-fix, FOpe é o valor da função objetivo 

obtido pela estratégia relax-and-fix e no problema p. 

Em resumo, o coeficiente de desempenho cpe representa o desempenho 

relativo da estratégia avaliada em comparação com o melhor resultado obtido para 

um dado problema p, enquanto que a função Fe(q) representa a probabilidade do 

coeficiente cpe estar dentro de um fator q  do melhor desempenho obtido. A melhor 

estratégia é a que obtiver o menor valor de q  para Fe(q) = 1. 

Calculando o valor de cpe nos resultados obtidos por cada uma das estratégias 

relax-and-fix nos experimentos realizados, obtivemos as Tabela 4.10 e 4.11 a seguir. 
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Problema RF_Tm1 RF_Tm2 RF_Mc1 RF_Mc2 RF_Pr1 RF_Pr2 RF_Pr3 

A1 1,00 1,00 1,18 1,27 1,06 1,18 1,09 

A2 1,04 1,12 1,46 1,49 1,26 1,29 1,00 

A3 1,00 1,10 1,24 1,31 1,30 1,00 1,20 

A4 1,17 1,07 1,06 1,07 1,00 1,12 1,04 

A5 1,11 1,14 1,05 1,05 1,25 1,03 1,00 

B1 1,10 1,11 1,25 1,42 1,10 1,01 1,00 

B2 1,38 1,09 1,10 1,18 1,31 1,00 1,04 

B3 1,44 1,03 1,41 1,36 1,04 1,00 1,02 

B4 1,06 1,34 1,08 1,08 1,28 1,00 1,01 

B5 1,33 1,11 1,15 1,38 1,00 1,10 1,19 

C1 1,22 1,32 1,29 1,47 1,47 1,00 1,06 

C2 1,07 1,36 1,13 1,00 1,10 1,21 1,17 

C3 1,14 1,28 1,05 1,00 1,17 1,21 1,24 

C4 1,26 1,50 1,43 1,28 1,17 1,00 1,22 

C5 1,28 1,36 1,03 1,14 1,14 1,02 1,00 

Tabela 4.10 – Tabela de coeficientes cpe para os problemas A, B e C. 
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Problema RF_Tm1 RF_Tm2 RF_Mc1 RF_Mc2 RF_Pr1 RF_Pr2 RF_Pr3 

D1 1,29 1,78 1,06 1,00 1,20 1,24 1,12 

D2 1,20 1,50 1,24 1,28 1,13 1,04 1,00 

D3 1,24 1,84 1,32 1,49 1,33 1,04 1,00 

D4 1,31 1,60 1,22 1,13 1,32 1,00 1,19 

D5 1,09 1,68 1,41 1,24 1,11 1,23 1,00 

E1 1,00 1,24 1,13 1,11 1,03 1,04 1,03 

E2 1,18 1,27 1,00 1,18 1,26 1,12 1,12 

E3 1,00 1,11 1,02 1,03 1,09 1,04 1,09 

E4 1,00 1,07 1,01 1,01 1,19 1,01 1,06 

E5 1,12 1,11 1,00 1,04 1,29 1,18 1,15 

F1 1,25 1,19 1,00 1,04 1,30 1,21 1,18 

F2 1,00 1,36 1,02 1,26 1,33 1,51 1,09 

F3 1,00 1,48 1,00 1,09 1,29 1,37 1,26 

F4 1,29 1,45 1,16 1,00 1,25 1,22 1,02 

F5 1,15 1,57 1,00 1,12 1,52 1,32 1,37 

Máximo 1,44 1,84 1,46 1,49 1,52 1,51 1,37 

Tabela 4.11 – Tabela de coeficientes cpe para os problemas D, E e F. 

Os campos sombreados representam o melhor resultado para cada problema, 

no qual o coeficiente cpe é igual a 1. A Tabela 4.11 apresenta também o maior valor 

de cpe para cada estratégia em todos os problemas de A a F na linha Máximo.  

Observamos que os valores variam dentro do intervalo [1,00;1,84], ou seja, que o 

pior resultado é 84% maior do que o melhor resultado. 



Capítulo 4 – Experimentos Computacionais  70 

 

Na dimensão tempo, a melhor estratégia é a RF_Tm1, cujo pior resultado 

possui cpe = 1,44, enquanto a estratégia RF_Tm2, apresenta resultado com cpe = 

1,84, o maior entre os testes realizados. Na dimensão máquina, a estratégia 

RF_Mc1 foi ligeiramente superior à estratégia RF_Mc2. Por fim, na dimensão 

produto, a estratégia RF_Pr3 foi a que apresentou o menor valor máximo de cpe = 

1,37, enquanto que as demais apresentaram cpe máximos com valores próximos. 

O Gráfico 4.1 a seguir apresenta os perfis de desempenho gerados pela função 

Fe(q) para cada estratégia relax-and-fix básica. A fim de facilitar a visualização 

desses resultados graficamente, gerando os valores de forma mais concisa no eixo 

horizontal, utilizaremos a função F’
e(q) que mede os valores de log2 cpe ao invés de 

cpe, gerando os perfis de desempenho em um intervalo menor de q. A fórmula de 

F’
e(q) é mostrada a seguir: 
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Gráfico 4.1  – Perfil de desempenho das heurísticas básicas para os problemas A a F. 

Como vemos no Gráfico 4.1 acima, a estratégia que converge mais 

rapidamente para o valor 1 é a RF_Pr3, que atinge Fe(q) = 1 em q = 0,457, ou seja, o 
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pior resultado dessa estratégia nos testes realizados possui cpe = 1,37 (37% maior 

do que o melhor resultado geral obtido). Em contraposição, a heurística RF_Tm2 é a 

de pior perfil de desempenho, somente alcançando Fe(q) = 1 em q = 0,878, ou seja, 

o pior resultado dessa estratégia é 84% maior do que o melhor resultado geral 

obtido nos testes realizados (cpe = 1,84). Em segundo lugar, aparece a heurística 

RF_Tm1, seguida pela heurística RF_Mc1. Esses resultados são coerentes com os 

apresentados nas análises dos resultados mostrados nas Tabelas 4.4 a 4.9 e serão 

utilizados para a elaboração das estratégias híbridas de relax-and-fix. 

4.3. Elaboração das Estratégias Híbridas RF_Hb1 e RF_Hb2 

De acordo com os resultados obtidos nos experimentos anteriores e o 

desempenho relativo das estratégias básicas propostas, definimos as estratégias 

híbridas da seguinte maneira: 

a) RF_Hb1: A estratégia híbrida RF_Hb1 apresenta partições nas 3 

dimensões (tempo, máquina e produto) e utiliza o modo de funcionamento 

das estratégias básicas de melhor desempenho em cada dimensão. Como 

a estratégia básica de melhor desempenho foi a RF_Pr3, dividimos 

inicialmente o problema em subconjuntos de produto, que serão resolvidos 

na ordem determinada pela estratégia, ou seja, do grupo de produtos mais 

críticos para os menos críticos. Esses subconjuntos, por sua vez, serão 

divididos internamente em subconjuntos de tempo e resolvidos de acordo 

com a estratégia RF_Tm1, que avança no tempo a partir do instante zero e 

que apresentou o segundo melhor desempenho. Esses subconjuntos 

finalmente serão particionados de acordo com a estratégia básica na 

dimensão de máquina de melhor desempenho, a RF_Mc1, que prioriza as 

máquinas de maior eficiência e velocidade. Utilizando-se 3 dimensões, o 

menor número possível de partições é 8, que ocorre quando dividimos cada 

dimensão em 2 partições (2 em produto x 2 em tempo x 2 em máquina). 

Para todos os experimentos, utilizaremos 8 partições para a estratégia 

RF_Hb1, pois, além de ser a quantidade mínima de partições, essa 

quantidade é compatível com a ordem de grandeza da quantidade de 
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partições das estratégias básicas, que varia de 2 a 10 partições 

dependendo da estratégia utilizada e do tipo de problema. 

As Figuras 4.1 e 4.2 a seguir apresentam o funcionamento da estratégia 

RF_Hb1 em um exemplo simplificado com 2 máquinas. 
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Figura 4.1 - Estágio inicial de resolução da estratégia RF_Hb1.  

No estágio inicial, as variáveis da partição 1 que contém a máquina mais 

eficiente (M1) com os produtos mais críticos (PrA) da primeira partição de 

tempo são mantidas como binárias enquanto que as das demais partições 

(2 a 8) são relaxadas. Esse subproblema então é resolvido. 
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Figura 4.2 – Segundo estágio de resolução da estratégia RF_Hb1.  

No segundo estágio, os valores das variáveis da partição 1 são fixados e 

as variáveis da partição 2, que contém a segunda máquina mais eficiente 

com os produtos mais críticos da primeira partição de tempo, retornam à 

sua condição de integralidade, enquanto que as das demais partições (3 a 

8) permanecem relaxadas. Esse subproblema então é resolvido. 
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A sequência de resolução do problema continua, obedecendo à ordem 

disposta na Figura 4.2, da partição 3 até a última partição 8.  

b) RF_Hb2: Essa estratégia utiliza apenas as 2 dimensões de melhor 

desempenho nos experimentos iniciais. Nesse caso, utilizamos as 

dimensões de produto, com o método de resolução de acordo com a 

estratégia básica RF_Pr3, e de tempo, representada pela estratégia 

RF_Tm1. Assim, dividimos inicialmente o problema em subconjuntos de 

produto, que são resolvidos do grupo de produtos mais críticos para os 

menos críticos, de acordo com a estratégia básica de melhor desempenho 

geral RF_Pr3. Esses subconjuntos são divididos internamente em 

subconjuntos de tempo e resolvidos de acordo com a estratégia RF_Tm1, 

dos subconjuntos de tempo mais próximos do instante zero para os mais 

distantes. Para os experimentos, visando manter condições comparativas 

com a estratégia híbrida RF_Hb1, utilizamos a mesma quantidade de 

partições da estratégia RF_Hb1, dividindo a dimensão de produto em 2 

partições e a de tempo em 4 subconjuntos. 

As Figuras 4.3 e 4.4 a seguir apresentam o funcionamento da estratégia 

RF_Hb2 em um exemplo simplificado com 2 máquinas. 
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Figura 4.3 - Estágio inicial de resolução da estratégia RF_Hb2.  

No estágio inicial, as variáveis da partição 1 que contém o grupo de 

produtos mais críticos (PrA) da primeira partição de tempo são mantidas 

como binárias enquanto que as das demais partições (2 a 8) são relaxadas. 

Esse subproblema então é resolvido. 
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Figura 4.4 – Segundo estágio de resolução da estratégia RF_Hb2.  

No segundo estágio, os valores das variáveis da partição 1 são fixados e 

as variáveis da partição 2, que contém o grupo de produtos mais críticos da 

segunda partição de tempo, retornam à sua condição de integralidade, 

enquanto que as das demais partições (3 a 8) permanecem relaxadas. 

Esse subproblema então é resolvido. 

A sequência de resolução do problema continua, obedecendo à ordem 

disposta na Figura 4.4, da partição 3 até a última partição 8.  

Com as estratégias híbridas definidas, realizamos os experimentos 

computacionais dessas estratégias nos mesmos problemas e nas mesmas 

condições de tempo limite de processamento, equipamento e software dos testes 

executados nas estratégias básicas.  

As Tabelas 4.12 e 4.13 a seguir apresentam os resultados obtidos nesses 

experimentos com os respectivos gaps de otimalidade e a comparação com as 

melhores estratégias básicas. Os valores sombreados e em negrito destacam os 

melhores resultados entre as estratégias expostas. 
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Problema 

FO RF_Hb1 RF_Hb2 

RF_Tm1 RF_Mc1 RF_Pr3 FO Gap_LI% FO Gap_LI% 

A1 45.455 53.861 49.637 62.647 96,49% 46.261 95,24% 

A2 58.656 82.145 56.309 62.296 95,52% 69.417 94,89% 

A3 52.061 64.453 62.256 62.932 93,41% 54.601 93,71% 

A4 58.404 53.084 52.249 48.574 96,13% 50.859 95,54% 

A5 65.434 62.276 59.208 62.012 86,45% 59.651 87,32% 

B1 42.434 48.003 38.454 40.595 85,99% 35.239 83,86% 

B2 60.558 48.292 45.690 44.231 88,12% 47.264 88,89% 

B3 98.313 96.364 69.872 87.841 83,67% 81.441 82,39% 

B4 38.362 39.034 36.831 36.896 89,00% 32.856 87,65% 

B5 52.419 45.449 47.056 37.367 90,50% 47.496 92,53% 

C1 187.121 198.087 162.718 169.274 89,39% 165.844 89,17% 

C2 168.141 177.000 183.325 168.028 79,88% 145.319 76,74% 

C3 156.946 144.825 171.992 146.259 86,21% 148.549 86,43% 

C4 160.784 182.784 155.847 139.901 88,34% 122.199 86,65% 

C5 173.883 139.518 136.047 126.174 86,93% 129.158 87,23% 

Tabela 4.12 – Comparação dos resultados obtidos pelas estratégias híbridas com as estratégias básicas 

para os problemas A, B e C. 
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Problema 

FO RF_Hb1 RF_Hb2 

RF_Tm1 RF_Mc1 RF_Pr3 FO Gap_LI% FO Gap_LI% 

D1 456.618 375.305 397.691 496.671 87,92% 400.199 85,01% 

D2 275.126 285.209 230.003 279.006 75,58% 237.298 71,29% 

D3 349.907 370.549 281.376 361.320 92,14% 275.572 89,70% 

D4 391.517 362.811 353.694 334.936 86,78% 341.923 87,05% 

D5 352.446 454.840 322.249 364.741 93,24% 312.701 92,12% 

E1 227.869 257.028 233.670 231.264 53,01% 220.720 50,77% 

E2 394.096 334.726 374.515 351.840 74,08% 407.241 77,60% 

E3 1.107.152 1.131.722 1.203.932 1.255.099 65,70% 1.227.595 64,93% 

E4 600.612 606.428 634.333 664.191 88,70% 579.775 87,05% 

E5 349.670 313.224 361.684 356.350 76,27% 319.505 73,53% 

F1 1.892.060 1.519.672 1.800.171 1.736.649 92,55% 1.373.220 90,58% 

F2 1.179.349 1.204.933 1.289.846 1.517.440 92,68% 1.138.631 90,25% 

F3 2.725.945 2.733.499 3.444.727 3.727.999 86,43% 3.127.371 83,82% 

F4 1.453.074 1.304.032 1.148.389 1.122.606 94,77% 1.049.695 94,41% 

F5 1.514.505 1.320.317 1.811.942 1.337.456 96,42% 1.537.771 96,89% 

Tabela 4.13 – Comparação dos resultados obtidos pelas estratégias híbridas com as estratégias básicas 

para os problemas D, E e F. 

Observando as Tabelas 4.12 e 4.13 anteriores, vemos que a heurística 

RF_Hb2 foi a que apresentou uma quantidade maior de melhores resultados, 

apresentando 11 melhores resultados nos 30 problemas considerados. A estratégia 

RF_Tm1 apresentou 4 vitórias, enquanto que as demais apresentaram a mesma 

quantidade de melhores resultados, 5 vitórias cada uma. Os gaps de otimalidade 

dos resultados das estratégias híbridas também mantiveram-se na mesma ordem de 
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grandeza dos resultados das estratégias básicas, mostrando que ainda os 

problemas revelam-se bastante difíceis e demorados para uma resolução exata. 

A seguir utilizamos o método proposto por Dolan e Moré (2002) com todos os 

resultados obtidos até então para os problemas A a F, de modo a comparar o perfil 

de desempenho das melhores estratégias básicas em cada dimensão e as duas 

estratégias híbridas propostas. O Gráfico 4.2 mostra o perfil de desempenho dessas 

estratégias citadas através da função F’
e(q), além do perfil gerado pela execução do 

modelo GLSPPL_W processado no CPLEX 11.1. 
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Gráfico 4.2  – Perfil de desempenho das melhores heurísticas básicas, das heurísticas híbridas e do modelo 

GLSPPL_W  para os problemas A a F. 

O Gráfico 4.2 acima mostra que o desempenho das heurísticas é bastante 

superior ao do modelo completo GLSPPL_W, que somente alcança Fe(q) = 1 em q = 

2,520, ou seja, possui cpe = 5,739, que indica que o pior resultado dessa estratégia é 

5,739 vezes maior do que o melhor resultado obtido pela estratégia de melhor 

desempenho. A escala do gráfico permite-nos afirmar somente que a estratégia 

RF_Hb2 é a que apresenta melhor perfil de desempenho entre as heurísticas relax-

and-fix, e que as demais convergem para Fe(q) = 1 em valores de q entre 0,4 e 0,6. 

Vamos detalhar esse intervalo para avaliar melhor o desempenho de cada 
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estratégia. O Gráfico 4.3 apresenta os perfis de desempenho no intervalo q = [0; 

0,6]. 
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Gráfico 4.3  – Ampliação do perfil de desempenho das melhores heurísticas básicas, das heurísticas híbridas e 

do modelo GLSPPL_W  para os problemas A a F. 

No Gráfico 4.3 acima, é possível perceber que a estratégia que converge mais 

rapidamente para o valor 1 é a RF_Hb2, que atinge F(p,e) = 1 em q = 0,346 

(equivalente a cpe = 1,271). Em segundo lugar, aparece a heurística RF_Pr3, 

seguida pela heurística RF_Hb1 e RF_Tm1. 

Concluímos assim que a estratégia híbrida RF_Hb2 é a que apresenta melhor 

desempenho para o resolução do problema proposto nesse trabalho com as 

instâncias geradas aleatoriamente. Vale destacar também que as heurísticas 

RF_Pr3, RF_Hb1 e RF_Tm1 apresentaram perfis de desempenho bastante próximos 

entre si, apresentando cpe máximos de 1,37, 1,40 e 1,44 respectivamente. 

Vamos agora verificar se essas conclusões aplicam-se em instâncias reais 

coletadas na empresa utilizada como estudo de caso e se o uso dessas heurísticas 

proporciona resultados melhores em relação aos atualmente praticados pela 

empresa. 
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4.4. Levantamento de Dados Reais 

Para esses experimentos computacionais, foram coletados 12 conjuntos de 

dados reais de diferentes características e tamanhos encontrados na empresa 

utilizada como estudo de caso desse trabalho. Por questões de confidencialidade, os 

dados foram alterados procurando-se manter a proporcionalidade entre os mesmos. 

A dimensão desses problemas é apresentada na Tabela 4.14 a seguir. 

Problema 

Quantidade 

Máquinas Produtos Períodos 
Variáveis 
Binárias 

Restrições 

P1 2 6 16 679 4.488 

P2 2 5 16 729 5.043 

P3 2 7 16 1.130 9.164 

P4 2 20 16 3.616 67.238 

P5 3 8 16 1.356 11.552 

P6 3 12 16 2.034 17.014 

P7 4 9 16 2.034 14.394 

P8 4 8 16 2.147 16.727 

P9 5 13 16 2.825 23.681 

P10 5 24 16 4.520 49.788 

P11 7 26 16 5.085 45.945 

P12 7 26 16 5.311 61.403 

Tabela 4.14 - Dimensão dos problemas reais. 

Esses dados foram totalmente coletados na empresa utilizada como estudo de 

caso e representam sub-sistemas produtivos existentes e refletem o histórico de 

vendas de períodos passados. Espera-se com esses problemas reais verificar se as 

heurísticas propostas comportam-se de maneira análoga aos testes anteriores. 
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4.5. Resultados Obtidos nas Instâncias Reais 

Realizamos os experimentos computacionais dessa etapa utilizando as 

mesmas condições de tempo limite de processamento, equipamento e software dos 

testes anteriores.  

As Tabelas 4.15, 4.16 e 4.17 a seguir apresentam os valores de função objetivo 

(FO) obtidos por cada uma das estratégias relax-and-fix propostas, comparando com 

o limitante inferior dado pelo CPLEX 11.1 ao executar o modelo GLSPPL_W durante 

o mesmo tempo de processamento limite, mostrado na linha LI de cada tabela, e 

com as soluções reais fornecidas pela empresa, mostrada na linha Real de cada 

tabela. Os valores sombreados e em negrito destacam os melhores resultados entre 

as estratégias expostas. As colunas Gap LI% fornecem os gaps de otimalidade de 

cada solução e as colunas Gap Real% mostram a diferença percentual entre a 

solução obtida por cada estratégia com a solução real aplicada pela empresa.  

O Gap Real% é dado pela fórmula abaixo: 

100
Re

)Re(
%Re_ 




al

alFO
alGap

 

onde FO é o valor da função objetivo e Real é o valor da solução real fornecida pela 

empresa.
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# Estratégia 

P1 P2 P3 P4 

FO Gap LI% 
Gap 

Real% 
FO Gap LI% 

Gap 

Real% 
FO Gap LI% 

Gap 

Real% 
FO Gap LI% 

Gap 

Real% 

 

Real 63.076  347.348  215.019  51.740  

LI 22.553  80.941  117.671  3.953  

 

1 GLSPPL_W 31.483 28,36% -50,09% 113.369 28,60% -67,36% 150.991 22,07% -29,78% 41.899 90,57% -19,02% 

2 RF_Tm1 30.723 26,59% -51,29% 109.348 25,98% -68,52% 143.650 18,09% -33,19% 23.146 82,92% -55,27% 

3 RF_Tm2 30.900 27,01% -51,01% 106.582 24,06% -69,32% 145.858 19,33% -32,17% 24.734 84,02% -52,20% 

4 RF_Mc1 30.817 26,81% -51,14% 109.606 26,15% -68,44% 143.973 18,27% -33,04% 23.512 83,19% -54,56% 

5 RF_Mc2 30.817 26,81% -51,14% 114.028 29,02% -67,17% 143.973 18,27% -33,04% 24.866 84,10% -51,94% 

6 RF_Pr1 32.047 29,62% -49,19% 109.462 26,06% -68,49% 157.365 25,22% -26,81% 21.122 81,28% -59,18% 

7 RF_Pr2 31.091 27,46% -50,71% 112.536 28,08% -67,60% 145.024 18,86% -32,55% 20.093 80,33% -61,17% 

8 RF_Pr3 32.047 29,62% -49,19% 110.834 26,97% -68,09% 148.395 20,70% -30,99% 20.662 80,87% -60,07% 

9 RF_Hb1 32.247 30,06% -48,88% 109.692 26,21% -68,42% 147.556 20,25% -31,38% 21.703 81,79% -58,05% 

10 RF_Hb2 31.958 29,43% -49,33% 111.505 27,41% -67,90% 143.867 18,21% -33,09% 20.532 80,75% -60,32% 

Tabela 4.15 – Resultados obtidos para os Problemas P1 a P4. 



Capítulo 4 – Experimentos Computacionais  82 

 

# Estratégia 

P5 P6 P7 P8 

FO Gap LI% 
Gap 

Real% 
FO Gap LI% 

Gap 

Real% 
FO Gap LI% 

Gap 

Real% 
FO Gap LI% 

Gap 

Real% 

 

Real 211.134  64.706  1.069.419  754.967  

LI 68.342  6.302  690.260  534.403  

 

1 GLSPPL_W 85.829 20,37% -59,35% 24.110 73,86% -62,74% 787.789 12,38% -26,33% 583.456 8,41% -22,72% 

2 RF_Tm1 81.831 16,48% -61,24% 22.218 71,63% -65,66% 767.242 10,03% -28,26% 566.286 5,63% -24,99% 

3 RF_Tm2 84.021 18,66% -60,20% 23.564 73,26% -63,58% 767.938 10,12% -28,19% 564.019 5,25% -25,29% 

4 RF_Mc1 82.679 17,34% -60,84% 22.342 71,79% -65,47% 762.519 9,48% -28,70% 565.358 5,48% -25,11% 

5 RF_Mc2 83.360 18,02% -60,52% 23.157 72,79% -64,21% 768.869 10,22% -28,10% 566.538 5,67% -24,96% 

6 RF_Pr1 82.614 17,28% -60,87% 22.484 71,97% -65,25% 759.316 9,09% -29,00% 579.189 7,73% -23,28% 

7 RF_Pr2 81.643 16,29% -61,33% 22.376 71,84% -65,42% 765.540 9,83% -28,42% 565.597 5,52% -25,08% 

8 RF_Pr3 81.095 15,73% -61,59% 21.600 70,82% -66,62% 762.602 9,49% -28,69% 565.380 5,48% -25,11% 

9 RF_Hb1 84.902 19,50% -59,79% 21.620 70,85% -66,59% 761.395 9,34% -28,80% 565.363 5,48% -25,11% 

10 RF_Hb2 82.587 17,25% -60,88% 20.943 69,91% -67,63% 767.811 10,10% -28,20% 565.774 5,54% -25,06% 

Tabela 4.16 – Resultados obtidos para os Problemas P5 a P8. 
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# Estratégia 

P9 P10 P11 P12 

FO Gap LI% 
Gap 

Real% 
FO Gap LI% 

Gap 

Real% 
FO Gap LI% 

Gap 

Real% 
FO Gap LI% 

Gap 

Real% 

 

Real 888.172  903.501  636.216  2.301.544  

LI 303.172  335.526  306.371  1.000.809  

 

1 GLSPPL_W 536.000 43,44% -39,65% 610.984 45,08% -32,38% 425.483 27,99% -33,12% 2.270.710 55,93% -1,34% 

2 RF_Tm1 469.525 35,43% -47,14% 574.396 41,59% -36,43% 421.413 27,30% -33,76% 2.041.527 50,98% -11,30% 

3 RF_Tm2 473.641 35,99% -46,67% 593.724 43,49% -34,29% 426.615 28,19% -32,94% 1.928.070 48,09% -16,23% 

4 RF_Mc1 476.531 36,38% -46,35% 571.823 41,32% -36,71% 420.585 27,16% -33,89% 1.836.768 45,51% -20,19% 

5 RF_Mc2 471.791 35,74% -46,88% 607.579 44,78% -32,75% 429.568 28,68% -32,48% 1.828.162 45,26% -20,57% 

6 RF_Pr1 473.089 35,92% -46,73% 588.860 43,02% -34,82% 422.668 27,52% -33,57% 2.098.478 52,31% -8,82% 

7 RF_Pr2 480.701 36,93% -45,88% 607.143 44,74% -32,80% 424.154 27,77% -33,33% 1.868.384 46,43% -18,82% 

8 RF_Pr3 468.233 35,25% -47,28% 559.890 40,07% -38,03% 428.990 28,58% -32,57% 1.942.753 48,49% -15,59% 

9 RF_Hb1 456.907 33,65% -48,56% 597.048 43,80% -33,92% 432.274 29,13% -32,06% 1.960.910 48,96% -14,80% 

10 RF_Hb2 463.381 34,57% -47,83% 576.538 41,80% -36,19% 426.045 28,09% -33,03% 1.898.668 47,29% -17,50% 

Tabela 4.17 – Resultados obtidos para os Problemas P9 a P12. 
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Observamos nas Tabelas 4.15 a 4.17 anteriores, que as soluções obtidas pelas 

estratégias relax-and-fix apresentaram reduções significativas em relação às 

soluções reais praticadas pela empresa. Essas reduções variaram de 8,82% a 

69,32%, considerando o melhor resultado em cada problema comparado com a 

solução real da empresa. Posteriormente, analisaremos com maior profundidade a 

melhoria de custos gerada pelas estratégias relax-and-fix. Um dos motivos para 

observarmos um intervalo extenso, de 8,8% a 69,32%, nas melhorias de resultado é 

o fato de que as soluções reais na empresa serem geradas por diferentes 

programadores de produção, alguns com maior experiência e outros ainda iniciantes 

no trabalho. 

Em contraposição aos resultados obtidos nas instâncias geradas 

aleatoriamente, os gaps de otimalidade concentraram-se entre 30% e 60%, que 

mostra que, considerando que a natureza do problema é a mesma nos dois casos 

(aleatório e real), esses problemas reais aparentam ser mais fáceis ou as 

configurações de alternativas produtivas parecem estar de certa forma já 

parcialmente “otimizadas”. Porém nenhuma das estratégias obteve resultados 

comprovadamente ótimos no tempo limite de processamento estipulado. 

Os resultados obtidos pelas estratégias também foram bastante próximos uns 

dos outros, sendo que todas as estratégias apresentaram melhores resultados para 

algum problema. As estratégias com maior quantidade de melhores resultados foram 

a RF_Tm1, RF_Tm2 e RF_Pr3 com 2 vitórias cada. 

Aplicando o método proposto por Dolan e Moré (2002) aos resultados obtidos, 

utilizando a função F’
e(q), encontramos os seguintes perfis de desempenho 

mostrados no Gráfico 4.4. 
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Gráfico 4.4  – Perfil de desempenho das heurísticas propostas e do modelo GLSPPL_W  para os problemas 

reais. 

Através do Gráfico 4.4, notamos que as heurísticas apresentam desempenho 

bastante parecido e melhor do que o do modelo completo GLSPPL_W. O modelo 

GLSPPL_W apresenta cpe máximo de 2,040, ou seja, seu pior resultado é 2,040 

maior do que o melhor resultado obtido. Vamos ampliar o intervalo entre 0 e 0,4 para 

avaliar melhor o desempenho comparativo de todas as heurísticas aplicadas aos 

problemas reais. O Gráfico 4.5 ilustra os perfis de desempenho ampliados no 

intervalo citado. 
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Gráfico 4.5  – Ampliação do perfil de desempenho das heurísticas propostas e do modelo GLSPPL_W  para os 

problemas reais. 

O Gráfico 4.5 mostra que a estratégia com melhor perfil de desempenho é a 

RF_Hb2, que converge para F’
e(q) = 1 em q = 0,065 (equivalente a cpe = 1,046). A 

segunda melhor estratégia é a RF_Pr3, com cpe = 1,062. A melhor estratégia na 

dimensão tempo é a RF_Tm1 enquanto que, na dimensão máquina, a que 

apresenta melhor perfil de desempenho é a RF_Mc1.  

Esses resultados obtidos nos problemas reais confirmam os obtidos nas 

instâncias geradas aleatoriamente, tanto na estratégia de melhor desempenho geral, 

RF_Hb2, quanto nos resultados comparativos entre as estratégias básicas. 

Analisaremos então a estrutura de custos das soluções geradas pela estratégia 

RF_Hb2, em comparação com a das soluções reais aplicadas pela empresa. Para 

isso, analisamos os custos de estoque, de backorder, de produção e de setup das 

soluções obtidas pela estratégia híbrida de relax-and-fix RF_Hb2 e das soluções 

reais. Esse detalhamento é mostrado na Tabela 4.18 a seguir que representa o valor 

do custo de estoque (CEstq), de backorder (CBckO), de produção (CPrd) e de setup 

(CSet) em milhares de unidades monetárias, assim como a diferença absoluta entre 

as soluções reais e as obtidas pela estratégia de melhor desempenho geral, 

RF_Hb2. 



Capítulo 4 – Experimentos Computacionais  87 

 

Tabela 4.18 – Comparação entre os custos da solução real e da estratégia RF_Hb2 em unidades monetárias. 

Problema 

Real RF_Hb2 Diferença 

CEstq CBckO CPrd CSet CTotal CEstq CBckO CPrd CSet CTotal CEstq CBckO CPrd CSet CTotal 

P1 49,5 0,0 7,4 6,2 63,1 16,8 3,5 6,1 5,5 32,0 -32,6 3,5 -1,3 -0,6 -31,1 

P2 283,8 0,0 55,7 7,8 347,3 87,3 12,8 0,0 11,4 111,5 -196,6 12,8 -55,7 3,6 -235,8 

P3 102,3 0,0 102,3 10,4 215,0 36,6 0,9 93,5 12,8 143,9 -65,6 0,9 -8,8 2,4 -71,2 

P4 27,8 5,5 11,8 6,7 51,7 9,9 0,8 0,9 8,9 20,5 -17,9 -4,7 -10,8 2,2 -31,2 

P5 148,0 5,9 53,9 3,3 211,1 49,1 3,7 25,8 4,1 82,6 -99,0 -2,3 -28,1 0,8 -128,5 

P6 57,7 0,4 0,0 6,6 64,7 13,8 0,7 0,2 6,2 20,9 -43,9 0,3 0,2 -0,4 -43,8 

P7 755,3 0,0 292,7 21,5 1.069,4 486,4 17,7 229,5 34,1 767,8 -268,9 17,7 -63,1 12,6 -301,6 

P8 384,2 5,1 351,7 14,0 755,0 216,0 22,2 314,6 12,9 565,8 -168,2 17,2 -37,1 -1,1 -189,2 

P9 378,2 1,1 414,6 94,3 888,2 215,6 28,5 139,8 79,5 463,4 -162,6 27,3 -274,8 -14,7 -424,8 

P10 760,2 8,4 93,2 41,7 903,5 443,0 59,5 15,0 59,1 576,5 -317,2 51,1 -78,2 17,4 -327,0 

P11 328,6 12,4 257,3 38,0 636,2 147,0 11,9 213,0 54,1 426,0 -181,6 -0,5 -44,3 16,1 -210,2 

P12 1.184,3 109,6 899,6 108,1 2.301,5 797,6 339,4 619,7 142,0 1.898,7 -386,7 229,8 -279,8 33,9 -402,9 

Total 4.459,9 148,5 2.540,1 358,5 7.506,8 2.519,1 501,6 1.658,3 430,6 5.109,6 -1.940,8 353,1 -881,7 72,1 -2.397,2 
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Podemos notar que a principal causa de redução do custo total é a redução 

significativa dos custos de estoques em todos os problemas. Essa redução nos 

custos de estoque é provocada por uma redução dos níveis de estoque em geral, 

apresentada na Tabela 4.19 a seguir, que indica as quantidades médias em estoque 

em unidades de produto nas soluções reais em comparação com as soluções dadas 

pela estratégia RF_Hb2.  

Problema Real RF_Hb2 Dif% 

P1 4.137 1.549 -62,6% 

P2 120.447 43.708 -63,7% 

P3 15.708 7.036 -55,2% 

P4 19.682 7.431 -62,2% 

P5 25.963 9.800 -62,3% 

P6 21.541 7.212 -66,5% 

P7 82.194 55.945 -31,9% 

P8 48.717 29.834 -38,8% 

P9 65.043 44.071 -32,2% 

P10 311.371 208.180 -33,1% 

P11 82.547 46.062 -44,2% 

P12 166.220 119.282 -28,2% 

TOTAL 963.570 580.110 -39,8% 

Tabela 4.19 – Comparação entre os níveis médios de 

estoque entre a solução real e a da RF_Hb2. 

Conforme mostra a Tabela 4.19 anterior, há uma redução geral de 39,8% dos 

estoques médios nas soluções obtidas pela estratégia RF_Hb2 nos problemas reais. 

Essa redução mostra-se maior nos problemas menores (P1 a P6), em torno de 62%, 

e menor nos problemas maiores (P7 a P12), em torno de 30%.  

Em contraposição, houve, em alguns casos, aumento dos custos de backorder. 

Como os custos unitários de backorder utilizados foram muito maiores do que os 

custos unitários de estoque, isso revela que é bastante vantajoso financeiramente o 

trade-off em manter menos estoque às custas de um aumento de backorder, como 
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mostra a diferença dos custos da Tabela 4.18 (redução de 1.940,8 unidades 

monetárias em custo de estoque e aumento de 353,1 unidades monetárias em custo 

de backorder). 

Vale comentar que esse aumento de backorders pode ser considerado de 

baixo impacto pela empresa, uma vez que o percentual em relação à demanda não 

aumenta de forma significativa (de 0,46% para 1,48%), como mostra a Tabela 4.20 a 

seguir. A coluna Real apresenta a quantidade de backorder pela solução atual da 

empresa enquanto a coluna Real% mostra quanto essa quantidade representa em 

relação à demanda total. Analogamente, as colunas RF_Hb2 e RF_Hb2% 

representam respectivamente a quantidade de backorder gerado na solução obtida 

pela estratégia RF_Hb2 e quanto essa quantidade representa em relação à 

demanda total.  

Problema Demanda 

Backorder 

Real Real% RF_Hb2 RF_Hb2% 

P1 33.898 6 0,02% 556 1,64% 

P2 1.217.290 0 0,00% 9.321 0,77% 

P3 183.642 0 0,00% 195 0,11% 

P4 151.072 6.377 4,22% 994 0,66% 

P5 329.326 2.104 0,64% 1.092 0,33% 

P6 270.260 154 0,06% 359 0,13% 

P7 799.592 0 0,00% 3.215 0,40% 

P8 670.502 810 0,12% 6.120 0,91% 

P9 1.052.784 229 0,02% 12.301 1,17% 

P10 2.621.394 9.438 0,36% 32.636 1,24% 

P11 991.176 4.217 0,43% 4.159 0,42% 

P12 1.709.288 22.849 1,34% 77.180 4,52% 

TOTAL 10.030.224 46.184 0,46% 148.128 1,48% 

Tabela 4.20 - Comparação entre as quantidades de backorders obtidos na solução 

real e através da RF_Hb2. 
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Para as fábricas, há um incremento nos custos totais de setup. Esse aumento 

dos custos de setup deve-se ao aumento na quantidade de preparações de máquina 

das soluções obtidas pela estratégia RF_Hb2 em relação à solução real. Essas 

informações podem ser visualizadas na Tabela 4.21 a seguir, que apresenta as 

quantidades de setup geradas pela solução real (contida na coluna Real), pela 

estratégia RF_Hb2 (coluna RF_Hb2), a diferença entre a solução obtida pela 

estratégia RF_Hb2 e a solução real (coluna Dif) e diferença percentual em relação à 

solução atual (coluna Dif%). 

Problema Real RF_Hb2 Dif Dif% 

P1 24 23 -1 -4,2% 

P2 28 35 7 25,0% 

P3 30 44 14 46,7% 

P4 61 117 56 91,8% 

P5 32 39 7 21,9% 

P6 50 52 2 4,0% 

P7 40 46 6 15,0% 

P8 37 40 3 8,1% 

P9 67 79 12 17,9% 

P10 88 100 12 13,6% 

P11 117 177 60 51,3% 

P12 86 115 29 33,7% 

TOTAL 660 867 207 31,4% 

Tabela 4.21 - Comparação entre as quantidades de setups obtidos na 

solução real e através da RF_Hb2. 

Como podemos verificar na Tabela 4.21, a quantidade de setups aumenta em 

31,4% ou 207 ocorrências no total dos problemas analisados. Esse aumento decorre 

da fabricação de lotes menores e mais frequentes que são responsáveis pela 

redução dos níveis de estoque. 

No entanto, esse aumento da quantidade e dos custos de setup, é 

vantajosamente compensada por uma redução nos custos de produção, que diminui 
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em 881,7 unidades monetárias ou 34,7% em relação à solução atual. Podemos 

afirmar que essa redução é causada principalmente por uma melhor alocação dos 

lotes de produto nas máquinas, já que as quantidades produzidas têm uma queda 

pouco significativa (0,7%) das soluções obtidas pela estratégia RF_Hb2 em 

comparação às soluções reais, como mostra as informações da Tabela 4.22 a 

seguir. 

Problema Real RF_Hb2 Dif% 

P1 31.205 30.725 -1,5% 

P2 1.093.113 1.083.791 -0,9% 

P3 170.171 169.952 -0,1% 

P4 138.607 138.773 0,1% 

P5 286.978 285.975 -0,3% 

P6 233.236 234.093 0,4% 

P7 643.382 640.166 -0,5% 

P8 601.354 594.974 -1,1% 

P9 952.439 940.137 -1,3% 

P10 2.082.049 2.075.760 -0,3% 

P11 824.893 821.257 -0,4% 

P12 1.471.978 1.452.283 -1,3% 

TOTAL 8.529.405 8.467.886 -0,7% 

Tabela 4.22 - Comparação entre as quantidades produzidas na solução 

real e na solução obtida pela RF_Hb2. 

Por fim, vemos que o custo global de todos os problemas mostra-se 31,9% 

menor nas soluções sugeridas pela estratégia RF_Hb2 em comparação com os 

custos reais, gerando uma redução de custos de cerca de 2.397,2 mil unidades 

monetárias, ou seja, a estratégia RF_Hb2 é capaz de fornecer soluções 

interessantes para o caso real.  
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5. ESTRATÉGIAS ADICIONAIS 

Após a escolha da estratégia híbrida RF_Hb2 como a de melhor desempenho 

geral, avaliamos técnicas alternativas associadas a essa estratégia de modo a tentar 

obter um desempenho superior. 

Para essa etapa de experimentos, selecionamos 12 instâncias entre as 42 

disponíveis (30 geradas aleatoriamente e 12 reais). As instâncias eleitas para esses 

testes foram A1, B1, C1, D1, E1 e F1 (6 instâncias geradas aleatoriamente de 

diferentes dimensões) e P1, P4, P6, P8, P9 e P12 (6 instâncias reais de diferentes 

dimensões). 

O detalhamento dessas técnicas e seus respectivos resultados são descritos a 

seguir.  

5.1. Relax-and-Fix com Overlapping 

Nessa técnica, diferentemente do método tradicional de manter a integralidade 

de apenas uma das partições não resolvidas, mantemos a integralidade das 

variáveis binárias de duas partições em cada etapa de resolução, porém, ao final de 

cada etapa, fixamos apenas as variáveis da primeira delas. A intenção nesse caso é 

fornecer uma visão mais ampla na resolução de cada subproblema, fornecendo ao 

modelo a informação de que a próxima partição também deve ter suas variáveis 

consideradas como binárias, embora os valores das variáveis dessa próxima 

partição possam ser alterados na iteração seguinte. Em contrapartida, sabemos que 

cada subproblema torna-se mais difícil uma vez que uma quantidade maior de 

variáveis são consideradas como binárias em cada subproblema. 

O esquema representativo das Figuras 5.1 e 5.2 a seguir demonstram o 

funcionamento dessa técnica aplicada à estratégia vencedora RF_Hb2 com 

particionamento do conjunto de variáveis em 8 subconjuntos. 
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Figura 5.1 – Primeiro estágio de resolução da estratégia RF_Hb2 com overlapping.  

Na Figura 5.1, vemos que, diferentemente da estratégia original, nessa versão, 

as duas primeiras partições têm suas variáveis mantidas como binárias enquanto as 

demais são relaxadas. 
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Figura 5.2 – Segundo estágio de resolução da estratégia RF_Hb2 com overlapping.  

No segundo estágio da heurística, mostrado na Figura 5.2, notamos que 

apenas as variáveis da primeira partição foram fixadas, enquanto que as partições 2 

e 3 na resolução desse subproblema são mantidas como binárias. O processo 

segue nesse esquema de funcionamento até a última partição, utilizando-se duas 

partições com variáveis binárias e as demais relaxadas. 

Nessa técnica, é possível concluir que a quantidade de iterações deve ser 

menor já que a iteração da resolução dos subconjuntos 7 e 8 já fornece a solução 

inteira final, não sendo necessária a resolução do subproblema somente com o 

subconjunto 8. Consequentemente, o tempo total disponível para resolução do 

problema pode ser dividido em 7 intervalos ao invés de 8, oferecendo assim um 

tempo disponível maior para cada subproblema. 
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Os resultados da aplicação dessa técnica na estratégia RF_Hb2, denominada 

desse ponto em diante de RF_Hb2_A,  na resolução dos 12 problemas selecionados 

são apresentados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Resultados da técnica de relax-and-fix com overlapping. 

A coluna Dif% representa a diferença percentual entre o resultado da técnica 

proposta e o da técnica original e é dada pela fórmula a seguir: 

100
)(

% 



original

originalproposta

FO

FOFO
Dif  

Notamos pelos resultados obtidos nessas instâncias que essa técnica não foi 

capaz de melhorar o desempenho da estratégia RF_Hb2, provavelmente por 

aumentar a quantidade de variáveis binárias em cada iteração, incrementando a 

complexidade de resolução dos subproblemas sem fornecer melhores decisões em 

cada passo da heurística. 

Problema 
RF_Hb2 

Original 
RF_Hb2_A Dif% 

A1 46.261 47.378 2,4% 

B1 35.239 63.563 80,4% 

C1 165.844 250.776 51,2% 

D1 472.836 777.192 64,4% 

E1 291.222 256.723 16,3% 

F1 1.373.220 1.556.861 13,4% 

P1 31.958 33.494 4,8% 

P4 20.532 36.390 77,2% 

P6 20.943 21.890 4,5% 

P8 565.774 640.109 13,1% 

P9 463.381 517.699 11,7% 

P12 1.898.668 2.358.217 24,2% 
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5.2. Tempos Distintos para a Resolução dos Subproblemas 

Essa técnica mantém as partições e a sequência de resolução originalmente 

definida pela estratégia relax-and-fix, porém divide o tempo limite disponível em 

tempos parciais gradativamente menores. Dado que cada problema apresenta uma 

quantidade gradativamente menor de variáveis à medida em que é resolvido pelo 

método relax-and-fix, dividimos o tempo limite em parcelas desiguais, fornecendo 

aos primeiros passos, que apresentam maior quantidade total de variáveis (binárias 

e relaxadas), um tempo limite maior de resolução enquanto os últimos passos 

possuem tempos limites menores por apresentarem muitas variáveis com valores já 

fixados e poucas variáveis com valores a determinar. 

A Tabela 5.2 mostra a divisão proposta de tempo de processamento utilizada 

para esses experimentos aplicada à estratégia vencedora RF_Hb2. 

 

Tabela 5.2 – Divisão de tempo de processamento por 

subproblema. 

Os resultados da aplicação dessa técnica na heurística RF_Hb2, denominada a 

partir desse ponto de RF_Hb2_B, na resolução dos 12 problemas selecionados são 

apresentados na Tabela 5.3 a seguir. 

 

Partição 

Tempo de 

Processamento 

Proposto (s) 

%  Tempo Total 

1 660 18,3 

2 600 16,7 

3 540 15,0 

4 480 13,3 

5 420 11,7 

6 360 10,0 

7 300 8,3 

8 240 6,7 

Total 3.600 100 
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Tabela 5.3 – Resultados da técnica de relax-and-fix com tempos de 

processamento gradativamente menores por partição. 

Notamos que essa técnica forneceu resultados melhores em 9 dos 12 

problemas testados. Esse desempenho pode ser considerado satisfatório uma vez 

que a implantação dessa técnica é bastante simples e foi capaz de prover resultados 

até 14% melhores do que a estratégia RF_Hb2 original.  

5.3. Relax-and-fix como Gerador de uma Solução Inicial 

Nessa proposta, dividimos a resolução do problema em duas etapas, sendo 

que, na etapa inicial, utilizamos a estratégia vencedora de relax-and-fix para gerar 

uma solução inicial para a resolução do modelo original GLSPPL_W pelo CPLEX. 

Nesse caso, o tempo total de processamento disponível é separado em duas partes 

iguais, ou seja, dedicamos 1.800 segundos para a estratégia RF_Hb2 gerar uma 

solução inicial e, em seguida, processamos o modelo GLSPPL_W durante outros 

Problema 
RF_Hb2 

Original 
RF_Hb2_B Dif% 

A1 46.261 45.433 -1,8% 

B1 35.239 35.691 1,3% 

C1 165.844 166.324 0,3% 

D1 400.199 344.067 -14,0% 

E1 291.222 224.059 1,5% 

F1 1.373.220 1.354.837 -1,3% 

P1 31.958 31.151 -2,5% 

P4 20.532 19.593 -4,6% 

P6 20.943 20.674 -1,3% 

P8 565.774 564.047 -0,3% 

P9 463.381 460.657 -0,6% 

P12 1.898.668 1.825.705 -3,8% 
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1.800 segundos utilizando a solução gerada pela estratégia RF_Hb2 como solução 

inicial do problema. 

Os resultados da aplicação dessa técnica (RF_Hb2_C) na resolução dos 12 

problemas selecionados são apresentados na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 – Resultados da técnica de relax-and-fix como geradora de 

solução inicial. 

Pelos resultados mostrados na Tabela 5.4, concluímos que essa técnica não 

resultados interessantes, sendo melhor manter o tempo total disponível para a 

estratégia RF_Hb2 buscar soluções melhores para os problemas. 

5.4. Análise das Propostas de Melhoria 

Pelos resultados dos testes realizados com as propostas desse capítulo, 

podemos concluir que apenas a técnica de diferenciar os tempos de resolução para 

cada subproblema foi capaz de melhorar o desempenho da estratégia RF_Hb2 na 

Problema 
RF_Hb2 

Original 
RF_Hb2_C Dif% 

A1 46.261 55.941 20,9% 

B1 35.239 44.906 27,4% 

C1 165.844 222.915 34,4% 

D1 472.836 526.460 31,5% 

E1 291.222 247.530 12,1% 

F1 1.373.220 1.624.583 18,3% 

P1 31.958 32.446 1,5% 

P4 20.532 45.873 123,4% 

P6 20.943 24.761 18,2% 

P8 565.774 583.555 3,1% 

P9 463.381 505.555 9,1% 

P12 1.898.668 2.176.792 14,6% 
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maior parte dos problemas testados. As demais técnicas sugeridas apresentaram 

resultados piores aos obtidos com a estratégia original e não devem ser 

aproveitados nesse problema estudado. 

Assim aplicamos a estratégia RF_Hb2_B em todas as instâncias reais (P1 a 

P12), a fim de comparar os resultados obtidos por essa estratégia em comparação à 

estratégia RF_Hb2 original, ao modelo completo GLLSPPL_W e a solução atual. Os 

resultados desses experimentos são apresentados na Tabela 5.5 a seguir. As 

colunas FO apresentam os valores da função objetivo das estratégias para cada 

problema e as colunas Dif% representam a diferença percentual da estratégia 

RF_Hb2_B em relação a cada estratégia. 



Capítulo 5 – Estratégias Adicionais  99 

 

 

Tabela 5.5 – Comparativo de resultados entre as estratégias RF_Hb2_B, RF_Hb2, GLSPPL_W e a solução 

atual nos problemas reais. 

Como podemos verificar pela Tabela 5.5 anterior, a estratégia RF_Hb2_B 

apresenta um desempenho superior à RF_Hb2 original, com resultados 2,2% 

melhores, ao modelo completo GLSPPL_W (com resultados 11,7% melhores) e com 

uma redução de custos totais de 2.508,9 mil unidades monetárias ou 33,4% 

melhores em relação às soluções atuais. 

Concluímos assim que a estratégia RF_Hb2_B obteve sucesso fornecendo 

soluções viáveis para todas as instâncias reais e melhorando o desempenho da 

estratégia original RF_Hb2. 

Problema 

RF_Hb2_B RF_Hb2 Original GLSPPL_W Real 

FO FO Dif% FO Dif% FO Dif% 

P1 31.151 31.958 -2,5% 31.483 -1,1% 63.076 -50,6% 

P2 111.505 111.505 0,0% 113.369 -1,6% 347.348 -67,9% 

P3 144.789 143.867 0,6% 150.991 -4,1% 215.019 -32,7% 

P4 19.593 20.532 -4,6% 41.899 -53,2% 51.740 -62,1% 

P5 81.949 82.587 -0,8% 85.829 -4,5% 211.134 -61,2% 

P6 20.674 20.943 -1,3% 24.110 -14,3% 64.706 -68,0% 

P7 759.090 767.811 -1,1% 787.789 -3,6% 1.069.419 -29,0% 

P8 564.047 565.774 -0,3% 583.456 -3,3% 754.967 -25,3% 

P9 460.657 463.381 -0,6% 536.000 -14,1% 888.172 -48,1% 

P10 557.460 576.538 -3,3% 610.984 -8,8% 903.501 -38,3% 

P11 421.352 426.045 -1,1% 425.483 -1,0% 636.216 -33,8% 

P12 1.825.705 1.898.668 -3,8% 2.270.710 -19,6% 2.301.544 -20,7% 

TOTAL 4.997.972 5.109.609 -2,2% 5.662.102 -11,7% 7.506.842 -33,4% 
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6. CONCLUSÕES 

Um problema integrado de dimensionamento e sequenciamento de lotes em 

um sistema de produção composto de linhas de produção distintas em paralelo e 

estrutura de setup complexa é abordado nesse trabalho. Decisões de planejamento 

de produção para o problema estudado envolvem a minimização de custos de setup, 

de estoque, de produção e de não atendimento da demanda, satisfazendo restrições 

de capacidade de produção e de armazenagem. 

Esse trabalho foi motivado pelo caso de uma empresa da indústria de bens de 

consumo de higiene pessoal, na qual as decisões de PCP são determinantes na 

obtenção de custos competitivos e no atendimento da demanda de um mercado 

extremamente competitivo. Além disso, essa empresa possui um sistema produtivo 

característico dessa indústria e que apresenta oportunidades de pesquisa nessa 

área. Apesar do problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes ser 

frequentemente abordado na literatura, são raros os trabalhos que tratam ambientes 

produtivos com máquinas distintas em paralelo. Além disso, não foram encontrados 

na literatura casos similares ao tratado nesse trabalho: problemas de 

dimensionamento e sequenciamento integrados de lotes com penalidades de 

atrasos de atendimento de demanda (backorders) em máquinas paralelas distintas 

(GLSPPL) e restrição de capacidade de armazenagem. 

Nesse trabalho, propomos 9 estratégias de resolução desse problema 

baseadas na heurística relax-and-fix. Dessas 9 estratégias, 7 são estratégias 

básicas, ou seja, baseadas em partições em uma só dimensão da variável de 

decisão, enquanto que as outras 2 são híbridas, com partições executadas em mais 

de uma dimensão. 

Além de tratar de uma variante ainda não explorada do problema integrado de 

dimensionamento e sequenciamento de lotes, o objetivo desse trabalho é contribuir 

com a literatura existente verificando a influência do modo como as partições são 

criadas e da ordem em que as mesmas são resolvidas no desempenho de uma 

heurística do tipo relax-and-fix. 
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As estratégias propostas foram testadas em 42 instâncias de diferentes 

tamanhos, sendo 30 geradas aleatoriamente e 12 problemas reais vivenciados por 

uma empresa de grande porte da indústria de bens de consumo de higiene pessoal.  

Inicialmente executamos experimentos computacionais nas 30 instâncias 

aleatórias para definir quais as melhores estratégias básicas em cada dimensão. Na 

dimensão tempo, a estratégia que apresentou melhor desempenho foi a RF_Tm1, 

que começa a resolução pelos subproblemas do instante zero e segue na ordem 

cronológica dos subproblemas. Na dimensão máquina, a estratégia RF_Mc1, que 

processa os subproblemas dos subconjuntos de máquinas mais eficientes para as 

menos eficientes, foi superior à estratégia RF_Mc2. Por fim, na dimensão produto, a 

estratégia com os melhores resultados foi a RF_Pr3, que prioriza as partições com 

produtos mais críticos, que têm menos alternativas de alocação em máquina.  

O desempenho das estratégias básicas nas instâncias aleatórias foi utilizado 

para a elaboração das estratégias híbridas, que foram definidas de acordo as 

estratégias básicas com melhores resultados em cada dimensão. A estratégia 

híbrida RF_Hb1 utiliza partições nas 3 dimensões da variável binária enquanto que a 

estratégia RF_Hb2 utiliza apenas as 2 dimensões com melhor desempenho nos 

testes iniciais. 

O desempenho das melhores estratégias básicas e das estratégias híbridas foi 

comparado aos resultados reais praticados pela empresa e a um modelo de 

programação inteira mista (MIP) processado pelo software de otimização CPLEX 

11.1. A estratégia de melhor desempenho foi a estratégia híbrida RF_Hb2, que 

particiona o conjunto de variáveis binárias nas dimensões produto e tempo, de 

acordo com as definições das estratégias básicas RF_Tm1 e RF_Pr3. Essa 

estratégia obteve soluções viáveis para todas as instâncias testadas (assim como as 

demais) e desempenho robustamente superior às demais estratégias de acordo com 

o método comparativo proposto por Dolan e Moré (2002). Na comparação com as 

soluções atuais utilizadas pela empresa nos problemas reais, a estratégia 

proporcionou resultados com custos 31,9% menores, provenientes principalmente 

pela redução dos níveis de estoque e melhor alocação dos lotes de produção nas 

máquinas. 

Por fim, estratégias adicionais foram sugeridas com o intuito de melhorar o 

desempenho da estratégia vencedora RF_Hb2. A única proposta que mostrou-se 
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interessante foi a de utilizar tempos distintos de resolução das partições, cuja 

motivação principal é a de prover maior tempo de resolução para os primeiros 

subproblemas, decrescendo esse tempo ao longo do processo, uma vez que as 

variáveis binárias vão sendo fixadas e promovem uma simplificação do problema à 

medida que o mesmo é resolvido. Essa proposta gerou resultados 2,2% melhores do 

que a estratégia RF_Hb2 original, 11,7% melhores do que o modelo completo 

GLSPPL_W e 33,4% melhores do que o método atual utilizado pela empresa 

utilizada nesse trabalho. 

Tanto nos experimentos com instâncias geradas aleatoriamente quanto nas 

instâncias reais, os gaps de otimalidade dos resultados obtidos foram altos. Assim 

sugere-se como futuro passo mais relevante para esse trabalho a análise mais 

aprofundada desse ponto através da associação da estratégia RF_Hb2 com uma 

heurística de melhoria que obtenha melhores soluções ou propostas de melhoria do 

limitante inferior gerado pelo software de otimização comercial. 
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