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Introdução
Balancear as diversas variáveis de uma cadeia de suprimentos de
modo a garantir flexibilidade e menor custo é um objetivo
essencial para as organizações que pretendem se manter
competitivas no mercado global. Contudo conseguir alinhar
todas essas variáveis, que em sua maioria são inversamente
proporcionais, é uma tarefa muitas vezes complexa devido às
diversas variações presente no dia a dia produtivo. Sendo assim
este estudo apresenta a aplicação de pesquisa operacional junto
aos dados gerados pelo APS da empresa de modo a minimizar os
custos totais, tais como custos de inventário, setup, produção,
atendimento, dentro na ação de dimensionamento de lotes de
produção.

Metodologia

A metodologia desse artigo é classificada como de natureza 
aplicada em um exemplo real com objetivo exploratório, no que 
diz respeito às teorias de planejamento e pesquisa operacional, e 
com uma abordagem quantitativa através do método de 
modelagem e simulação computacional.

Objetivos
Estabelecer o melhor dimensionamento dos lotes de produção
do centro de empacotamento em estudo com foco na redução
de custos totais.

Resultados

•Modelo mostrou-se eficiente no quesito redução de custos totais.

•Aumento da proporcionalidade de inventário no fechamento pois a 
“segurança” foi construída durante o mês.

•Resultado sensível ao balanceamento dos custos definidos 
inicialmente, ou seja, o parâmetro custos deve ser bem alinhado, 
caso contrário  o custo de produção, serviço ou o inventário será 
prejudicado.

• Potencial de redução de inventário. O inventário sai da esfera 
tática/estratégica e passa a ser considerado na esfera operacional 
com maior poder de interferência decisória. 

Conclusões

•Resultados satisfatórios para melhoria do processo de liberação
de planos de produção, com custos menores e que consideram
todos os objetivos e restrições da organização.

•Exalta o poder que a pesquisa operacional pode trazer para uma
situação diária de planejamento de produção.

•Futuros estudos: expandir o modelo para outros centros de
trabalho que sofrem com rodas de produção pré-definidas e não
revisadas constantemente.
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Figura 1 - Etapas da metodologia de pesquisa operacional junto ao diagrama que 
apresenta o modo como é resolvido o problema em linguagem AMPL 

Figura 3 -Comparação dos custos entre o modelo atual e pós implementação além da 
disponibilidade de estoque junto ao atraso

Figura 2 – Modelo desenvolvido em linguagem AMPL


