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I) - DI~fENSIONA1\'IENTO DE LOTES EM OPERAÇÕES SUCESSIVA? 

1).1. Produto Úni~o - Est~gio Único 

Os modelos de lotes economicos de mi~imo custo desenvol 

vidos nos capitulos 4, 5, 8 e 12 podem sér classifica 

dos como MODELOS DE "PRODUTO ÚNICO - ESTÁGIO ÚNICOII,por 

. " apresentarem as seguintes caracteristicas gerais: 

a) PRODUTO ÚNICO- cada um desses modelos tem por objeti 

vo determinar o lote ~timo de obtenç~o de um unico i 

tem, considerado isoladamente dos demais. 

b) ESTÁGIO ÚNICO- a obtenç~o desse 
, 
unico i.tem se dá em 

uma única operaç~o - de compra ou fabricaç~o - con-

forme r~presentado na Fig. 1).1. 

Fonte de Estoque do 
Suprime.!!, 1------.-3~J-'----~ produto a- CONSUMIDOR 

to OPERAÇÃO cabado 

Figura l3.1- Produto único - Estágio 
, 
unico 

O estoque operacional do produto único assim obtido va 

ria 'ciclicamente, de acordo com a ilustraç~o da Figura 

13.2. Note-se que, em cada ciclo, o nivel de estoque de 

cresce linearmente pois um pressuposto básico destes mo 

delos ~ o de que a demanda ~ constante - nu razoavelmen 

te uniforme - ao longo do tempo. 
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Fig.lJ.2-Estoq~e Operacional de um Produto detido 
em um ~nico Est~gio (Hip6tese de Abaste
cimento Instant~neo). . 

lJ.2. Produtos M~ltiplos - Est~gio Único· 

Modelos deste tipo tamb~m ja foram vistos, nos ca~ft~ 

los 6, 7, 9, 10.e 11. Suas características gerais sa~ 

a) PRODUTOS MÚLTIPLOS - Os modelos desta categoria di 

mensionam os lotes de obtenção de conjuntos de 
, 
i-

tens, que podem ter em comum: as fontes de supri 

mento (v. caps. 6 e 7); restriç~es na utilizaçãode 

recursos (v. capo 9); ou polfticas de dimensiona -

mento de lotes (v. caps. 10 e 11). 

b) ESTÁGIO ÚNICO - Cada um dos itens de estoque ~ ob 

tido em uma ~nica operação - de compra ou de .fabri 

caça0 - podendo ocorrer qualquer uma das seguintes 

situaç~es: 

IA) uma o-peração respons';vel pela obtenção de um 

produto (caps. 9, 10 e 11); 

2m) uma operação respons';vel pela obtenção de di-

versos produtos (capa. 6 e 7). 

t 
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A F1g. 1J.) apresenta a representaç~o gr~ficade um 

sistema genérico de "PRODUTOS HÚLTIPLOS - ESTÁGIO Ú-

NICO" • 

Fontes de S· Operaçoes Ul'nmentos -

~-~ 

<~ O 
..... ,/' 

" 

<J- ~O 

<J »0 

<]-0 
<]--r>0 

r- ----+ 

Estoque r 

de consumidores 
Produtos 

--~ Acabados 

, 
r 

, 

Fig.1).) - Produtbs M~1tip10s-Est~gio Único 

o estoque operacional de cada item varia ciclicamen-

te, da mesma forma indicada na Fig. 1).2. Vale a-
;~-

qui o pressuposto de que a demanda é uniforme ao 

longo do tempo. 
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c) A caracterizaç~o de pol{ticas ~timas que acabamos 

de ver pode ser usada para demonstrar que uma po-

l{tica ~ n~o-~tima, mas n~o determina qual ~ a p~ 

l{tica mais economica. 

Passaremos agor~ a analisar alguns tipos de Si8-

temas de prod'ução em estágios sucessivos,procura,!!. 

do identificar, em cada caso, a, solução de mini-

mo custo. Será observada a seguinte seqüência: 

- Produto Único - Dois Estágios 

- Produto Único - Estágios Múltiplos 

- Produtos Múltiplos - Estágios Múltiplos. 

1).4. Produto Único - Dois Estágios 

a) Um exemplo t{pico de sistema "Produto Único -Dois 

, tf ' -Estagios e o de "Compra-ProdUçao", representado 

na F i g. lJ. 4:.a. 

A resolução desse sistema consiste em dimensionar 

os lotes-de comprada ~at~ria-prima e de fabrica 

-çao do produto acabado - de forma que o custo to-

tal dos dois estágios seja minimo. 

Já sabemos, de acordo com a caracterizaç~o da p~ 

!' .-11tica otima de produçao ap~esentada na seçao 

lJ.3.b~ que o lot~ de compra 

tiplo do lote de fabricaç~o 

ou ',-~ 
~! 

deve ser um múl 

Portanto, 



I).). Est~gios M~ltiplos 

a) Os sistemas de obtenç~o em um ~nico est~gio ocorrem 

quase exclusivamente nas empresas comerciais, nas 

quais os estoques de produtos s~o.alimentados unica 

-mente pela operaçao de compra. 

Na empresas in~ustriais, a maioria dos produtos 
, 
e 

obtida atrav~s de um sistema de pelo menos dois es 

t~gios: compra da mat~ria-prima e transformaç~o em 

produto acabado. Alguns exempl~s tipicos de siste -

mas de produç~o em mais de um est~gio est~o repre -

sentados na Fig. 1).4. 
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Nestes sistemas de produç~o em est~gios m~ltiplos, 

o pressuposto de demanda uniforme s~ ~ v~lido para 

o ~ltimo est~gio, uma vez ~ este que' atende a deman 

da do consumidor final.J~paraum est~gi.o intermedi~rio 

qualquer, o "consumidor" ~ a operação seguin.te, que 

~ realizada, a intervalos regulares, em lotes de de 

quantidades fixas e pr~-determinadas. 

Em conseqU~ncia, enquanto o estoque operacional do 

~ltimo est~gio decresce linearmente como o da Fig~ 

ra 13.2, os estoques operàcionais inter~edi~rios d~ 

crescem em degraus. A variação dos estoques opera -

cionais, em um sistema de produç~o de tr~s est~gio~ 

est~ ilustrada na Fig. 13.5, na qual podemos obser 

var: 

12) O estoque operacional "de produtos acabados (es 

tágio final) e alimentado por lotes de 0.) unid2,. 

des e decresce. linearmente em função da demanda 

do consumidor ,final; a duração de um ciclo é de 

T) unidades de tempo. O Estoque Operacional Mé

dio é igual a 0.)/2. 

2º) O estoque operacional de comporientes ( estálTio • C> 

intermecliário) é alimentado por lotes de 0.
2 

uni 

dades, sendo Q2=Jo.). No'momento em que um lote 

é recebido, uma quantidade o. ) é c1estinad a ;, f a 

bricação do produto acabado, restando em esto-

necessária 

a produção de mais, Q.J unidades. O estoque de

cresce, portanto, em degraus de 0.) unidades a 
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intervalos de T
J 

unidades de tempo, 

gotar. 

até se es-

-A renovaçao do estoque de componentes ocorre ~ 

p6s o decurso de u~ ciclo de T
2 

unidades de 

tempo, sendo T2~3T 
--. 3 

o Estoque Operaciona1M~dio, em cada ciclo, 
, 
e 

dado por: 

3º) O estoque operacional de matérias-primas (est~ 

gio inicial) é alimentado por lotes de QI uni

dades e se comporta de maneira an~loga ~ do es 

toque intermedi~rin. Sendo QI=J Q2' teremos: 

4º) A poli tica ,adotada resulta em um estoque oper~ 

cional médio do si.ntema completo iguala: 

b) po1itica Ótima de Produç~o 

Quando os custos de produç~o -sao concavos como no 

presente caso (ver Quadro 13.1) e a demanda n~o 
, 
e 

uniforme I existe uma poli tica ót ima de pro.duçÊÍo ,que 

consiste em produzir apenas para per{odos inteiros. 



· COMPRA - FABRICAÇAO - MONTAGEM 

q Estágio final: atende a demanda do consumidor (Produtos Acabados) 

~L» 
T 

K 3 JI 
t 

q Estágio intennediário: atende a demanda do estágio final (Canponentes) 

q Estágio inicial: atende a demanda do estágio intermediário (Matérias -primas) 

" 

" 

I,<~--------------'---_:~ 

" " " " " " " 

;. 13.5 - ESTOQUES OPERI\CIONAIS em UH sistema de produção em tres estágios. 
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Para determinar os lotes ótimos de dois estágios, 

utilizarefuos mais uma vez o modelo geral de 
( . 

mlnl 

mo custo descrito no capo 2. 

b) Custo Direto Anual 

ICDA= D.cl (4.1), onde D= demanda anual 

c= custo direto unitario, 

que inclui os custos da 

matéria-prima e MOD. 

c) Custo Anual de Obter 

Para qualquer item genérico, temos: CAO-= DP 
Q. 

(4.2) 

Em um sistema de dois estágios, o Custo Anual de 
, 

Obter, naturalmente, e composto de duas parceJas: 

1º Estágio-Compra: CAO = . c 

D.P 
c 

onde: P = custo de emissao de uma Ordem de Cofupra 
c 

Q = lote de compra da matéria-prima 
.c 

2º Estágio-Fabricaç~o: (I).) 

onde: P = custo de ~miss~o de uma Ordem de Fabri
F 

-caça0 

n - lote de fabricaç~o do produto acabado "<.F-

Combinando (13.1), (1).2) e (13.3), teremos o CAO 

(1).4) 
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-3 iQ,uadro 13.1 - Custos Côncavos de Produção 

Dada uma função de custo total C{x), bs custos -saO 

considerados côncavos quando cada unidade adici6 -

nal produzida custa no m~ximo o ~esmo que a unid~ 

de ant erior •. 

Um exemplo tlpicQ de custos eoncavos ocorre quando 

a produção ~ realizada em lotes de x -unidades e o 

custo de preparação P ~ significativo. 

Assim: 

C (x) =P + e • x ; 
p 

c (x)=C (x)/x p p . 

C (x+I)=P+c(x+I); 
p 

c (x+I)=C (x+I)/x+1 
p p 

c (x+l)< c (x) -> custos concavos 
p p 

Um resultado da polltica ótima de produção 
, 
e o de 

que as ordens são emit~d~s de tai forma que um no 

vo lote ~ recebido apenas quando o estoque em mãos 

~ igual a zero. 

Aplicada aos sist~mas de produção de estágios múl 

tiplos, a polltica ótima implica em que o lote de 

produção, em um estágio qualquer, deve ser um múl 

tiplo inteiro do tamanho de lote do estágio segui~ 

te. 

Logorpara o dimensionamento de lotes em esb-lgios 

sucessivos, devemos encontrar os múltiplos de 10-

tes que conduzem ~ solução de minimo custo. 



Voltando ao exemplo da Fig. 13.5, verificamos que 

a p o 1 i t i c a a 1 i rt;presentada é ccerente com a P o 1 i t i c ri ó t i -

ma de produção, 
, 

pois o lote de comp6nentes e muI 

tiplo do lote de produto acabado (Q2=)Q)) e o lo 

te de matéria-prima é m~ltiplo daquele (Ql=)Q2)' 

Podemos testar a validade da politica ótima esco 

lhendo uma polltica qualquer. Por exemplo, na 

Fig. 1).6, adotamos um lote Q'=2 5Q em substitui 
2 ' ) 

ção ao lote Q2 da Fig. 13.5). Consideremos qual-

quer intervalo de tempo, começando com uma prod~ 

ção coincidente com estoque zero e terminando na 

primeira produção realizada com estoque maior do 

que zero (servem os intervalos 0-2, 41
/2 - 7 e 

9
1
/2 - 12 da Fig. 1).6). Em qualquer um desses 

intervalos, podemos verificar que a adoçã6 de um 

lote Q"= 2 Q3 reduzirá o custo total pois aten 

derá a d~manda com o mesmo custo de obter e um 

custo de manter menor. 

A Fig. 1).6 permite ainda verificar que, para um 

horizonte de I) c~clos T)l o lote Q2= 3Q3 também é 

mais econ~moco que o lote Q' - 0 5 Q 2 - -, ). 
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Estigio intermediiíio: atende a demanda do estigio final (Componentes) 

I 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Q?= 3Q3 -~ I ... ,1.. ___ , 
, 

, I 

I 

I 
I 

8 9 . 10 11 12 

-\ ;")Estoque 
Polí ti ca I. C. _', . t- I 

mantido em excesso, 
desnecessiriamente 

QZ=Z,SQ3 I ~ 
. i ~~. ----'-----'-

FIG. 13.6- ESTOQUE OPERACIONAL de um estágio de produção intermediirio 

- POLTTICA NÃo-dTlrvIA 

N 
\Jl 

1" t \n 

13 o 



d) Custo Anual de Nanter 

Para qualquer item gen~rico, temos: 

CAM = j.c.E (4.5) 
m 

No sistema de dois est~gios, tamb~m o Custo Anuàl 

de Mantere composto de duas parcelas. 

Est~gio-Compra: CAM = j.c .E c c m 
(1).6) 

c 

onde~ c = custo unit~rio da mat~ria prima. En
c 

tenda-se uma unidade de mat~ria 0ri-

como a ~antidade de material neces 

s~ria para a obtenç~o de Uma unidade 

de prodnto acabado. 

E 
m = ES + EOM 

c c c 

Para a determinaç~o da express~o do Estoque Opera-

cional M~dio da Mat~ria-Prima (EOM ), . . c observemos 

a Fig.l).?, na qual aparecefu dive~sos poss{veis l~ 

tes de Compra m~ltiplos de um Lote de 

x=l; Q. =Q.F: ____________________ ~c=_ i 
lº caso: os lotes Q. 

c 
-nao 

Fabricaç~o 

chegam a 011.-

trar em entoque pois, assim que s~o recebidos,s~o 

integralmente consumidos pela fabricaç~o. 

EOM· - O 
c 

= 2 
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3º caso: r = 3 i Q. = 3Q.I·~ : 
c • 

= 

Generalizando a express~o do EOM para qualquer mGl 

tipl0 r, teremos: 

QF 
.EOM = --[1+2+ ... (r-l)J= c r . 

= 
QF.r(r-l) r-I Q. 
r 2 = 2 F 

Logo: I C AM = j c ( E S ) +. ( r ~ 1 Q ) 
_ c c c JC c 2 F 

2º Est';gio-Fabricaç~o: CAp~=j.c.Em 
F 

onde: c = custo direto unitário 

E 

Logo: 

m - ES
F 

+ EOJvL F-F 

CAM
F 

= j. c (ES
F

) + j c 

(13.8) 

(13.10) 

(13.11) 
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SISTEMA DE PRODUÇÃO BI ruIS EST}\GIOS: COMPRA - FABRICAÇ7\O 

QF 
EO~1= ---, 2 

EO~bQF 
- . - .1 '----------'-,- . - . f-- . - . , __ ' - , - , -, 1 _________ , _ • 

,--~----~----------~-----~~----------~----~ 
t 

L 
, I 

L_~ 1::0"1 _ 3 Qr,' - ,j. -
, --,-

.- . - . - . - . _. -- . -- ? -- . 

. . I l 
'--~ 

-L~ 
_', _, __ . _ . L . _ . _" _ . 

l ____ ~1 
,------

{. 13.7 - Lotes de CompTél MCu tiplos de UH Lote de Fabricação. 



Somando (13.9) e (13.13), obteremos o Custo Anual 

de Manter do Sistema: 

1 QF 
CAM=CAM +CAH_=jc (ES )+jc r: Qr:,,+jc(ESF)+jc 

c F c c c ~ J. 2 

Cc (r-I) +c] 
c 

c (r-l)+c = c .r-c +c = r.c (c-c) 
c c c c c 

Neste ponto, devemos reco.rdar que "c" 
, 
e o custo 

unit~rio do produto acabdo, incluindo mat~ria-pri 

ma e MOD, enquanto que "C 11 é o custo unititrio da 
c 

matéria-prima. A diferença (c-c ), portanto, re-. c 

presenta a parcela do custo unititrio do produto 

acabado adicionada durante o processo de fabrica 

ção. Representando por "C 11 
F essa parcela,teremos: 

c F = parcela do custo unititrio do produto acabado, 

adicionada durante o processo de fabricação, 

~onstitu{da basicamente do custo de MOD. 

r.c + (c-c) = r.c +cF c c C' 
(13.18) 
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e) Custo Anual de Falta 

o modelo pressup;e a exist~ncia de um Estoque de S~ 

gurança garantindo o atendimento da demanda. Portan 

to: [CAI" = O 

f) Custo Total Anual 

A funç~o objetiv6 ~ dada pela soma dos custos par-

ciais, expressos nas equaç;es (lL'l) , (13.5) e 

P '0Q, 
D c J li' 

CTA=D +- (--+P )+ -- (r. c +er. )+jc ES +jcES
F ' c~ r F 2 c.l:' C C 

'\ 
(13.20) 

g) Soluç~o de Minimo Custo 

Encontraremos a soluç~o de minimo custo deriVando a 

funç~o objetivo em relaç~o ~s duas inc~gnitas: "Q 11 
F 

e " r ". 

~
--C'~l'~"" '" . 

l-\" ~ '-- -
r 

D P 
--,(~ 

2 'r 
QF 

= O (13.21) 

"'{ 13.22) 

jQF C 
i c (13..23) = O 
2 



DP 
c 

o 26.1 o 

ou 

Igualando (1).22) e (13.24), vem: 

2DP c . (:13.24) 

2 
PF·c .r =P .cF 'c c 

P 2 
~ +PF)c r =P (r.c +cF ) 
r c· c c 

2 
P .c .r+PF.c .r =P .c .r+P .cF c c c c c c' 

2· Pc·cF 
r = 

PF·c , c 

(13. 25) . 

r*= (13.26 ) 

A eq.(1).26) nos diz que o m~ltip106timo, r* , 
, 
e 

funç~o das relaç~es entre os custos de -··preparaçao 

e entre os custos unit~rios adicionados nos dois es 

t~gios. O m~ltiplo resultante da eg.~lJ. 26 deve ser 

arredondado para 
, 

um numero positivo inteiro. 

Subsituindo (13.26) em (13.22) teremos o lote 6timo 

de fabricaçiio: 

" 20~c,-+ __ :_:~'_' __ ~ ____ ~ 
. ~:> c--c-; j -._-

P
F 

c 
:' C 
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(13.27) 

t importante observar que o lote 6timo de fabrica -

- *, -çao QF efunçao apenas dos custos incorridos no pr6 

prio processo de produção. O custo da matéria-pririla, 

bem como o custo de. colocaç~o do pedido de compra, 

n~o influem no lote economi6o de fabricação. 

O lote 6timo de compra pode ser obtido substituin 

do-se (13.27) em (13.1): 

* /P Q.c=r * • Q.F* - c - P
F 

* ~2DPc 
Q = -.-
c JCc 

(13.28) 

Tal como o lote de fabricação, o lote btimo de com-

* pra, Q. , é função apenas dos custos relacionados com 
c 

o prbprio processo de compra, P e c • 
c C 

Note-se que, se o m~ltip10 resultante da eq.(13.26) 

tiver que ser arredondado, o lote btimo de compra 

~omente poder~ ser calculado com a eq. (13.1): 

(13.29) 
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1).5. Produto Único - Est~gios M~1tip10s 

a) O sistema "Produto Único - EstitgiosM~1tip10sl1 con 

siste na produç~o de um item em est~gios sucessi-

vos; consideraremos um est~gio de. compra (operaç~o 

o) e F est~gios de produç~o (Operaç~es 1 a F), con 

forme representado na Fig. 1J.4.d. 

De acordo com a polItica ~tima de produç50 apresen 

tada na seçio lJ.J.b, cada lote de obtençio deve-

r~ ser um m~ltiplo inteiro do lote do est~gio con 

secutivo, ou seja: 

I Q,. = 
. 1 

r .• Q,. ;]1 
1 1+ 

(i= 0,1, 2, ••• • •• , F - 2, F-I) 

A resoluçio deste sistema, por ser extensa, foi 

transferida para a seçio l).A, apêndice do prese~ 

te capItulo. 

b) Os lotes e m~ltiplos de mini mo custo, calculados 

-na seçao l).A, 

~=~ Q,i ti ~ 
1 

r~ =/:~+l . 

sao: 

(i=0,l,2, ••• •.• ,F-l,F) (lJ.A.25) 

(1).A.29) 

(i:::O,1,2, ••• ••• ,F-2,F-l) 

(lJ.A.26) 

* Os valores dos r. devem ser arredondados para in-
1 

teiros positivos, para que a soluç~o seja ~tima. 
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As equaç~es (13.A.25) e (13.A.29) nos mostram que 

os lotes ~timos dependem apenas dos custos adicio 

nados nos respectivos est~gios, P. 
1 

e c .• Em 
1 

ou-

tras palavras, cada par de custos (P. ,c.) determi 
1 1. -

na apenas o tamanho do lote de obtenç~o do 
, 

pro-

prio est~gio (i), nio tendo influ~ncia sobre os 

lotes do~ demais estigios. 

c) A soluç~o do problema de dimensionamento de lotes 

em est~gios sucessivos pode ser obtida de duas ma 

neiras. 

I) IQ) Calcular o lote ótimo do último est~gio: 

2 Q ) Calcular os múltiplos ótimos: 

* r. = 
1 

c. I 1+ 
c. 

1 

(13. A .25) 

(13.A.26) 

3º) Arredondar os m~ltiplos calculados para in 

teiros positivos. 

4º) Calcular os demais lotes ótimos: 

~, * 
Q. I = r. I 1- 1-

Q. 
1 

(13.A.I) 

11) lº) Calcular os lotes ótimos: 

. (2.DP
i' 

Q. = (J·3 • A. 25 ) 
J. J c

i 
(IJ.A.29) 

~º) Ajustar as quantidades calculadas, de for 

ma que cada lote seja um múltiplo inteiro 

do lote do est~gio consecutivo. 



d) Qperaç~es com custo de prcparaç;o ZERO 

- -Se uma operaçao qualquer, i, nao tiver custo de 

preparaç;o, ela n;o deve ser individualizada e, 

para efeito de dimensionamento de lotes, deve ser 

agregada ~ operaç;o anterior. Assim, se em umsis 

tema de est~gios .m~ltiplos encontrarmos duas ope-

raç~es consectitivas, sendo a segunda sem cust~ de 

preparaçao: 

• . . ; Op. (i -1) [P i-I; c i-I] j Op. (i) [ O jC o] ; •.. 
.. 1. 

podemos substitui-la por uma ~nica operaç~o,j .tal 

que: 

Op. ( j ) fp o 1; (c o 1 + c o ) ] j L 1.- 1.- 1. 

- -ou seja: a operaçao j tem um custo de preparaçao, 

Po l' e um custo adiciona~o composto de duas pa~ 
1.-

celas (co 1+ co), 
1.- 1. 

O lote btimo e bs m~ltiplos da operaç;o 

serao: 

* Q. = 
J 

= 

2DP o 1 
1.-

j(c .. ]+co) 
1.- _ 1. 

(Po=Po 1) 
J 1.-

(co=co l+c o ) 
J 1- 1 

r-----------------~ 
P. 2 (CO]+ c.) 

]_- 1.-_ 1. 

P
i

- 1 c
i

_ 2 

,-----------------------, 
P 
i-I C 

___ ].1-0 ±.L. __ 
P • 
i+l (c. 1 + co) 

1- 1. 

conjunta 

(13.31) 
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-Por conveniencia de produç~o, a operaçao sem cus 

to de preparaç~o poder~ ser agregada ~ -operaçao 

seguinte, ao inv~s da anterior; nesse caso, tere 

mos: 

* Q. = 
J 

2DP. 1 1+ 
J( c. + c. 1} 

1 . 1.+ 

(P.:::p. 1) 
J 1+ 

(c.:::c.+c. 1) 
J 1 1+ 

(13.32) 

o procedimento acima pode ser estendido a qual:: . 

, -quer numero de operaçoes que apresentem custos 

de preparação ZERO. 

13.6. Lotes Econ~micos de Oistribuição 

é.) Um caso particular dE! sistema "Produto Único - Es 

t~gios M~ltiplosll, de grande import;ncoa, 
, 
e aqu~ 

le em que o ~ltimo est~gio consiste na distribui-

ção do produto acabado a estoques regionais. 

, , 
O numero de armazens regionais a serem abasteci 

.dos determinar~ o n~mero de operaç~es de transpo~ 

te que serão realizadas na distribuição. 

De acordo co~ a politica 6tima de produção (~. se 

ção lJ.J.b)i a fabri6ação de um produto deverá 

ser completada no momento em que cada um dos 

estoques operacionais das filiais estiver se e S {I'O 
0_. 

tando. 

o corol~rio da politica 6tima, portanto, 
, 
c de que 

o ciclo de abastecimento deve ser'o mesmo para t~ 

dos os estoques regionais. Assim a distribuição 
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de um produto acabado deverá ser feita .ao mes 

mo tempo para todos os armazens, quando todos 

os est9Ques operacionais estal'ão se esgotando. 

Este ~ um problema análogo aos de fabricação e 

compra conjuntas. (v,Caps, 6 e 7), pois a sua 

resolução deve levar em conta a seguinte condi 

çé\O básica: 

, 
"O numero de abastecimentos por ano deve ser i-

gual para todos os estoques. regionais". 

Sendo "nD" 
, 

o numero de distribuições por ano, 

a condic~o básica será expressa por: 

. . I 
igual paratodGs os estoques reglona19 

Consideremos a seguinte notação: 

, 
-numero de armazens regionais=R 

-Dem~nda anual das R regioes: 

DI; DII , , ••••• , DR 

-Lotes de Distribuição aos R es

toques: QI' QII' "" QR 

(13.34) 

, 
O numero de entregas por ano ao armazem "i" e 

dado pela eq.(4.3): 

[~i" .-~-~ _· ___ <_i_=_I_,_I_I_, ______ ,_, __ , _,_I_1_)~'I. 
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Coinbinando (13. 33) e (13. 35), a condiç ão b';si ca 

passa a ter a seguinte expressão: 

= 
D 

11 
QII -

Modificando a eq. (13.36), temos: 

DI=nD·QI 

DII=nD·QII 

ou 

Deve-se notar que: 

R I Di = n D 
-1 

(13.36) 

(13.31) 

, ... 
a soma das demandas regionais e igual a de-

manda global de um determinado item produzi 

do pela Empresa; 

(13.38) 

2 Q ) a soma dos lotes dedistribuiç~o ~ igual 
... 
a 

quantidade total expedida pelaf~brica: 

R 

~ Qi = QD 
i 

(13.39) 

Substituindo (13.38) em (13.39), -vem: 

ou ou 

(13.40) 
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b) Para efeito de resolução do modelo, vamosconsid~ 

rar um sistema de produção em tr~s est~gios, COM

PRA-FABRICAÇÃO-DISTRIDUIÇÃO, represefttado nas 

Fig.1J.4.b e 1}.8. 
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Os lotes de fabricaç~o e de compra, de acordo com 

a pol{tica btima, ser~o: 

Q =r ·QF=r .rF,QD c c ' c ' 

r 
c 

inteiros 
positivos) (13.41) 

Lembrando (4.) e (13.40), as freqUências de fa-

bricaç~o e compra -serao dadas por: 

D D n D 
n F = 

QF 
= 

rF·QD 
n F = r F 

n D 
(13.41) 

D D 
n = 

Qc 
= 

rcrFQD 
n = c c rcrF 

As condições (13.36) e (13.42) deverão ser expre~ 

sas na Função Objetivo. 

c) Custo Anual de Obter 

DP 
..;..l:.....º __ E..;:s:.....t_B:...:,.' ~g..;..i_o __ -_C_o.:.......:.;m2.:p~r:.....a:.....: C AO = Q c = n c P c 

c 

2º Estágio- Fabricaç~o: 

. DP
F 

CAOF = cr-- = nFPF F 

Jº Estágio - Distribuição: 

CAO ::; 
D 

H 
[ 
i 

D.P. 
1. 1. 

<r:-
1. 

H 

= n D L p. 
• J_ 
]. 

(13, 

(13.42) 

- , A espressao do Custo Anual de Obter sera consegui 

do somando-se (.13.2), (.1).3) e (.13. lI2) 1 e introdu-

zindo-se as condições (13.26) e (13.42): 



n 
CAo= n P + nFPF + nor p. = c C 1 

I 

nOP c llOPF 
R 

= + + nO [p i rcrF r F I 

+ I P. R 0 
I 1 

d) Custo Anual de Manter o Estoque Operacional 

lº Estágio - Compra 

CAM = j. c . EOM 
c c c 

Lembrando a eq. (13.8), teremos: 

EOM = 
c 

= 

C Al'1i' 

EOj\'1. = 
F 

-

r -1 
c 
2 

r -1 
c 
2 

j.c .0.rF(r -1) 
CAM = c. 'c 

c 2 nO 

- Fabricacão: 
.. ~ .... 

j(c +cr ) EOM 
c ' F 

rF-l r -1 O 
QO 

F . -- -- = 2 2 nO 

rF(r -1) , c 

O(rF-l) 

2nD 

(13.44) 

= 

(13.46) 
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3º Est~gio - ·Distribuiç~o: 

R 

CAM
D

= ~ j (c +cF+c,) EOM, 
I C· 1 1 

EOM,= 
1 

Q, 
1 

2 = 

R 
L (C + CF + C.) D. 
I c 1 1 

Somando (13.46), (13.52), tere~os o Custo Anual de 

Manter: 

CAM= ----1-
2 

'. [c .D.nF(r -l)+(c +C
F

) D(n
F

-1) + 
11.D c . • c C' 

R J + ~ (c +cF+c.) D 
L c 1 i 
I 

C A 1'-1 - ~2' [D(C .r .rF+cFrF ) + ~ D. c.] 
11. C C'" L11 

D . I 

E) Ft.lnç~o Objet.ivo: Custo vnriávcl Anual 

~p Pr H~. . [ . CVA=n
D 

__ c_ -; ___ .:.. + \" p .. +- -:-l- D (c . r • rl~ + cF. r
F

) 
r c r li' r F '3: J. ~nD c c I I I 

t D . C .] J. 1 
I 



f)Soluç~o de Mihimo Custo 

A equaç~o (1).54) apresenta o Custo Variivel Anual 

-em funç~o de tres incognitas, que sao: nn,rc e r F . 

, 
Para encontrar a soluç~o de minimo custo,derivamos 

CVA em relaç~o a cada um~ das tr~s incognitas e i-

gualam as derivadas parciais a ZERO. 

Segu"indo um procedimento análogo ao das -seçoes 

1).4.g e l).A.f, obtemos as freqU~ncias e múlti-

pIos 6timos do sistema de Compr~-Fabricaç~o-nistri 

buiç~o: 

* l.n = 

* 

-. 
j \" D. c. 

L 1 1 

1 
'\:""D.c. 
L ]. 1 

E~i Q. = -* 
1 

nn 

* Q = c 

As equações (13.55), (ç3:58) e (13.60) 

(13.56) 

(I). 58) 

(13.60) 

demonstram 

mais uma vez que o tamanho do lote, em cada está-

gio, depende apenas dos custos - de obter e direto-

ocorridos no pr~prio estágio. ConseqUentemente, os 

Lotes Econ;;micos de Distribuição .são função somen 

te dos custos de distribuição, não sendo influen -

ciados pelos custos de compra e fabricação. 
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* * -Os valores de r F e r 
c' 

calculados com as equaçoe~ 

11).57) e (13.59), devem ser arredondados par~ 

inteiros positivo~, para que a soluç~o seja btima. 

g) A soluç~o do problema de dimensionamento de lotes 

de compra-fabricaç~o, portanto, ~ obtida median 

te o seguinte procedimento. 

la) Calcular a freqU~nci~ 6tima de distribuiç~o: 

R 

L 
I 

D.c. 
1 1 

2 R 
:L P. 

1 I 

2º) Calcular os Lotes Econ;micos de Distribuiç~o: 

* Q. = 
1 

D. 
1 

* n D 

[1= I, 11, ... ,R] 

A quantidade total distribuida em cada ciclo 
, 
e dada por: 

o 
n* 

D 

3º) Calcular os m~ltiplos 6timos: 

* 
L.\). c. 

1 1 
r F - D'CF 

I:: CF 
I 

* r = -c c 
C 

4º) Calcular os Lotes Econ;micos de Fabricaç~o e 

de Compra: 

*' * Q = r c c 



h) Os custos de distribu~ç~o - considerados nesta ru 

brica todos os custos ocorridos desde a prepara-

ç~o do material para embarque, no J)onto de ori 

gem, at~ o seu recebimento e armazenagem no pon-

to de destino - variam em funç~o de um grande 
, 

nu 

mero de fatores, tais como: modalidade de trans -

porte, distância, localizaç~o dos pontos de embar 

que .e desembarque, caracteristicas do produto 
, . 

transportado, quantidade, etc. 

A determinaç~o do custo total de distribuiç~o, em 

uma situaç~o especifica, pode ser uma tarefa com· 

plexa; que, entretanto, deve ser emp~eendida poi~ 

como assevera MageeÚJ)), "se a empresa deseja con 

tinuar funcionando, tem que incluir o custo total 

de frete no preço do produto". 

Precisamos, portanto, de um modelo geral, que a-

presente a variaç~o do custo total em funç~o de 

suas parcelas mais relevantes. Alta precisa0 nao· 
,. 
e necessária: nas palavras de Brown tq) "qualquer· 

regra de decis~o a ser desenvolvida de~ ser sufi-

cientemente robusta para tolerar variaç~es razoá-

veis nos valores dos fatores usados, sem af~tér a 

preciavelmcl'lte os custos totais". 

Q,ualquer que seja a composiçao de custos, em um 

sistema de distribuiç~o, os mesmos podem ser i-

dentificados como fixos ou variáveis em relaç~o a 
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alguma dimens~o, tal como a dist~ncia a percorre~ 

o tamanho do lote expedido, o volume anual_da de 

manda, etc. O custo total pode assim ser expresso 

por meio de relaç;es do tipo 

ICT = a+bxl 

onde: x = var~~vel tomada como independertte 

b = custo por unidade de x 

a = custo fixo, independente de x. 

Uma relação comumente utilizada é a que demons~ 

tra a variação do custo de transporte de uma uni 

dade de material em função da dist~ncia a perco~ 

rer, conforme ilustrado na Fig. 1).9. 

(l) 40 .j.J 
~b1) 
o~ p.. 

30 U} 

§ ~ o 
~ p.. 

E-< 20 U} 

~ o 
> 
('1j 

I CT==a+b.D] (13.64) 

:Oi 
o.j.J 
.j.J ~ 
U) (l) 
;:J tJ 

U 

O 500 1000 lS0a 

DISTÂNCIA IX) PONTO DE EMBARQUE - km 
'r 

Fig.I).9-J:únção~de Custo de Distribuição em r<kIÁJção 
a distancia. 

No modelo de Lotes Econ;micos de Distribuição, de 

senvolvido nesta seção, a função de custos adota 

da - tal como nos demais modelos até aqui estuda-

dos - expressa o custo total em funç~o do. talllanho 

do lote: 
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Na'eq. (13.65), P
D 

representa o custo fixo - o 

custo de preparaç~o de uma Ordem de Expediç~o-

independente da grandeza de Q. A soma dos cus 

tos das diversas ordens emitidas durante um in 

tervalo de tempo representa o custo do setor 

de expediç~o nesse periodo, resultante do de-

sempenho de funç~es tais como: seleçio do 

transportador, negociação de preços, escolha 

entre serviço pr~prio ou contratado, organiz~ 

çio dos carregamentos, acondicionamento dos ma 

teriais para o transporte, documentação dcs 

'embarques, orien~açio e controie dos transp0E.. 

tadores, pagamento, etc. 

CD e o custo direto de distribuiçio - custo da 

remessa de Uma unidade de material ~ correspon 

dente principalmente ~s despesas de mio-de-o-

bra e combustivel, no caso de transporte 
, 

pr~ 

prio, ou ao preço do frete, se o transportador 

é contratado. 

O custo de transporte em funçio do tamanho de 

lote est~ representado na Fig. 13.10. A quanti 

dade Q corresponde a uma carga minima, muitas 
o 

vezes estipulada pelos transportadores: cargas 

ta, CT ... 1, • .. ~n 

equivalente 
, 
a Q 

o 
compl~ 

A ~rea sombreada indica o custo adi 

cional devido ~ utilização de cargos menores 

do que Q. • 
o 
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$ 

CT=CT . (Q~ Q ) 
CT . mln 
nun-+:~") 

L~Y 
PD r Q 

Fig.lJ.lO-F~nç~o de Custo de Distribuiç~o em rela
çao ao TamaJho de Lote. 

i) Comparaç~o de custos de diferentes modalidades 

de transporte 

As modalidades b~sicas de transporte podem ser 

classificadas em a~reo, maritimo e fluvial,fe~ 

rovi~rio, rodovi~rio e poi encanamentos. 

A comparaçao de custos entre duas ou mais moda 

lidades de transporte entre dois pontos pode 

ser feita computando-se: 

. lº) os custos de obt~r e manter os estoques 0-

peracionais, expressos na eq.(lJ.54); e 

2º) QS custos de manter os estoques em trânsi 

to. Estas existem devido ao tempo que e ne 
, 

cessario para movimentar os materiais de 

um ponto a outro. 

I 
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o nivel m~di6 de estoque em tr~nsito ~. dado 

por: 

('ETH == d . LD (13. 66 ) 

onde: d ==·consumo ~~dio no ponto de destino 

.L == tempo de tr~nsito de um est~gio a 
D 

9utro. 

Ex. consumo·da agencia == d=2.000 unid/sem~ 

na 

tempo de transporte d LD= 2 s~manas 

ETH=2x2.000 == 4.000 unidades 

o Custo Anual de Manter o Estoque em 

tr~nsito ser~ igual a: 

-= j.c.LD·d 

OBS.l - a fórmula do Estoque em Tr~nsito M~ 

dia pode ser demonstrada do seguin 

te modo: 

a quantidade de estoque em 
, 

sito, em cada remessa, e igual a 

(13.68) 

a quantidade m~dia em tr~nsito,em 

cada ciclo, fica 
QD·LD 

ETM::: T 
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.ao longo do tempo, o ETM se mantém 

estável e, como 

concluimos que: 

ETM = (13.66) 

OBS.2 - o Estoque enl Trânsito é constitui 

.. 
do pelos materiai~ submetidos a op~ 

-raçao de transporte. Da mesma form~ 

temos o Estoque em Processo, consti 

tuido pelos materiais submetidos a 

operaç~o de produç~o. Ambos consti 

.tuem classes dos Estoques em Movi-

mento - ou Materiais n~o-inativos. 

- -Os Estoques em Processo nao sao afe 

tados p~la modalidade de transportes 

e, portanto, podem ser ignorados na 

presente análise. Os estoques 
, 

pro-

priamente ditos - acumulaç;es de ma 

teriais eritre as operaç;es - s~o cha 

mados Estoques Organizacionais. 

-.-. 
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3º) os custo~ diretos e o custo de manter os Es

toques de Segurança. Admitindo-se que estes 

custos sejam independentes dos tamanhos dos 

lotes de compra, produção e distribuição, e

les tamb~m podem ser ignorados na comparaçao 

entre modalidades de transporte. 

A soma das, parcelas indicadas acima nos d~ o to 

tal dos custos logisticos (CTALOG )' isto ~, o to 

tal dos custos decorrentes do fluxo de materiais 

atrav~s da empresa, desde a sua aquisição junto 

aos fornecedores at~ a entrega aos consumidores 

finais, passando pelas operaç;es de produção e 

distribuição e pelos estoques or~an~zacionai~ e 

de movimento. 

CTALOG = ~ CAO+ I. CAF+L CAl'1Í ESTS. ORGANIZACIONAIS) + 

+ L CAM(ESTS. DE MOVIMENTO) (13.71) 

A parte dos custos logisticos que deve ser estu 

dada na comparação de diferentes modalidades de 

transporte ,~ constituida das seguintes parcelas. 

CVALOG = I. CAO+I:. CAM(Ests. Operacionais) + 

+CAM(EST;TRÂNSITO) 

Su~stit~indo as equaçoes (13.54) e (13.67) em 

(13.72), teremos a seguinte função de custos lo

gísticos, aplicada a uma determinada modalidade 

de transporte, A: 



+ 

(13.73) 

Cada modalidade de transporte se distingue das d~ 

mais por apresentar seus próprios custos (P. ,c.)e 
1. 1. 

seus próprios prazos de distribuiç~o (L. ) . 
1. 

Para se calcular o cU3tO vari~vel da modalidade A 

devem ser dados os ~eguintes passos: 

lQ) identificar os prazos de distribuição,L~; 
]. 

2º) calcular o custo de manter o estoque em tr;n 

sito; 

. ( - A .CAMT = J c +CF)L d .• L. 
c 1. 1. 

A 
identificar os custos de distribuiç~o, P. 

A 1. 
c

i
; 

4º) calcular a freqU~ncia ótima de distribuiç~o; 

. D A JI . c. 
1. 1 

e 

11.0= 
2 ~ p~ (13.55) 

1. 

5º) calcular os m~ltiplos ótimos: 

r * = ·F 

A 
~ D. c. 
L 1 1 . r* = !p c 

, cp. 
F 

·c 
F 

c 
c 
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6Q) arredondar os~m~ltiplos calculados para intei. 

ros positivos; 

7º) calcular CVA*, substituindo os valores de P~ , 
1 

c~, n~e dos m~ltiplos inteiros na eq.(13.54); 

. ~p c PF f 0 CVA*=n* + -- + - P. + 
D r r F r F 1 

c' • I 

+ 

8º) calcular o custo CVA Logistico ~timo 

(equiv. a 13.73) 

Para comparar diversas modálidades de transporte, 

possiveis de serem ut~lizadas entre dois pontos, 

basta repetir os passos indicados acima para cada-

uma delas e verificar qual ~ a modalidade que a-

* presenta o menor CVALOG ' 

Vale observar que, como os m~ltiplos variam com os 

custos de distribuição, todos os lotes - inclusive 

os de compra e fabricação - são modif~cadosquando 

se substitui a modalidade de transporte empregada 

na distribuição dos produtos acabados. 



IJ.7. Produtos M~ltiplos - Est~gios M~ltiplos 

a) O modelo mais geral dos sistemas de produç~o que e~ 

tamos estudando neste capitulo é o de "PRODUTOS MÚL 

TIPLOS - ESTÁGIOS MÚLTIPLOS", que apresenta as se-

guintes caracteristicas gerais: 

la) Pr6dutos M~ltiplos - diversos ~te~~ 
~ 

sao movimen 

tados pelo sistema, sendo que a demanda de cada pr.2. 

duto é, no mais das vezes, independente das demais. 

2a) Est~gios MÚltiplos - o processo de produçã,) de 

cada item e composto de uma série de operaçoes su 

cessivas, podendo estar incluidas: compras, opera-

ç~esdiversas de fabrisação e montagem,distribuiçã~ 

Cada operação adiciona cus±os - de preparação e di 

retos - ao produto, e tem.seu próprio tempo de exe 

cução. Algumas, ou todas, as operaç~es são executa-

das em lotes, gerando a exist~ncia de estoques op~ 

racionais entre as mesmas e as operaç~es subseqUen-

teso 

b) Para efeito d~ an~lise, podemos classificar os sis 

temas de "Produtos HÚltiplos-Est~gios MÚltiplos" em 

tr~s tipos, de acordo com o grau de interdepend~n -

cia entre os processos de obtenção dos diferentes 

produtos. 

IQ) Processos Independent~s: estes sistemas se des 

tinam à obtenção de I.lrodutos 1l1Llltiplos, sendo qu e 

os pr06essos de obtenção dos diferentes itens 
~ 

SilO 
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independentes entre si. Um sistema deste tipo est~ 

ilustrado na Fig. 1).11. Os processos de obtenção 

podem ser·os mais diversos, incluindo as s~ries de 

operações sucessivas (Exs. "b" e "d"), as linhas 

de fabricação e" montagem (Exs. "c" e "e") e at~ a 

obtenção em um único est~gio (Ex."a"). Os sistemas 

deste tipo são constituidos de um conjunto de sub 

sistemas de "produto único" e sua resolução, por-

tanto, consiste em encontrar uma solução ~tima p~ 

ra cada subsistema independente, utilizando os mo-

delos apresentados nas seções 1).1, 1).4 e 13.5. 

2º) Processos Condicionados : este tipo de . sistema 

~ semelhante ao anterior, diferenciando-se apenas 

devido ao Íato de incluir processos de produção que 

podem estar ~ondicionados ~ utilização de algum re 

curso comum. A Fig. 13.12 ilustra um sistema deste 

tipo:no Ex. "a", diversos itens são produzidos uti 

lizando"a mesma matéria-prima; no Ex. "b",diversos 

itens ~ão produzidos utilizando o mesmo equipamen-

to. Problemas deste tipo restrito~ a um unico es 

t~gio - foram resolvidos nos capitulos 6 e 7. No 

caso de est~gios múltiplos, podem ser resolvidos a 

través de modelos semelhantes ao desenvolvimentolB 
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Os casos de limitaç~es de recursos tamb~m se en-

qu~dram neste tipo de sistema. Podem ser 

dos pelo M~todo Lagrangeano, estudado na 

9.2. A FUNÇÃO LAGRANGEANA ser';': 

CVA =,L CVA 
i 

+À.0(Q.) 
]. 

resolvi 

-seçao 

onde: CVA.= Custo Vari';'vel Anual do item i,calcul~ 
1 

do com a eq.(I].A.14), desenvolvida na 

seção 1].A. 

A= ~illLTIPLICADOR DE LAGRANGE 

0(Q.)~ FUNÇÃO DE }~STRIÇÃO, ~alculada com a 
1 

eq. (9.]); de acordo com o tipo de res 

trição a função 0 (Q.) poder';' 
1 

a forma da~ equaç~es (9.16). 

assumir 

A solução aproximada-redução proporcional dos tama 

nhos de lote-poder';' ser adotada nos casos mais com 

plexos (grande n~mero de itens de estoque~ mais de 

uma restrição), tal como nas situaç~es an~logas de 

um est';'gio, estudadas nas seç~es 9.6, 9.7 e 9.8. 
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3º Processos Interdependentes 

Um exemplo de sistema de "Produtos Núltiplos - Es

tágios Núltiplos" com processos interdependentes 

está r~presentado na Fig. 13.13: o sistema proce.ê.. 

sa quatro itens comprados (a,b,e,j) para a obten 

ç~o de quatro produtos acabados (k,l,m,n). O pro

cesso de produç~o de cada item final ~ composto de 

quatro estágios: compra, fabricaç~o, submontagem e 

montagem. Os processos s~o int~rdependentes pois, 

de estágio para estágio, as mat~rias-primas, ~om

PQnentes e subconjuntos se combinam de diferentes 

maneiras para a produç~o de diferentes 

completos. Assim, verificamos que: 

conjuntos 

- a mat~ria-prima "a", transformada no componente 

"f", entra na composiç~o dos itens finais "k" e 

"1" e, transformada em "g", participa dos itens 

- a matéria-prima "b", transformada em "c", combi 

na-se com "e" para produzir o subconjunto "h", e 

est e é moni: ado no s itens "k" e "n"; a travé s de 

processo semelhante, !lb" entra também na 

tuiç~o de "1" e "n"; 

- o subconjunto "e" faz parte de "k" e "m" 

consti· 

quando 

combinado com "c"; e de "1 11 e "11.",' combinado com 

"d"; 

- o componente "j" entra diretamente na 

dos quatro produtos acabados. 

tnontng(~tn 



J~ veriCicamos nas seç~es 13.3 e 13.4, que, nos 

sistemas de"produto único-esti.tgios multiplos", os 

estoques operacionais das mat~rias-primás e comp~ 

nentes decrescem em degraus pois a demanda dE>s-

ses itens, embora intermitente, ocorre em quanti 

dades fixas a intervalos regulares (v.Fig.13·5 e 

13.7). Essa propriedade permite autilizaç~o das 

fbrmulas de lotes econ~micos de compra, produç~o· 

e distribuição desenvolvidas nas seçoes preceden-

tes deste capitulo. O mesMo vale para os sistemas 

de produtos múltiplos com processos independentes 

ou condi cionado s .. 

No caso dos produtos múltiplos com processos in-

terdependentes, conforme constatamos na Fig.13. 1 3, 

o consumo de cada item intermedii.trio pode depeE:. 

der de vi.trios itens finais, cada um com a sua de 

manda e a sua programaç~o de produção. Em conse-

qU~ncia, cada mat~~ia-prima ou componente ~ deman 

-dada a intervalos irregulares e em quantidades v~ 

ri~veis. Essa demanda irregular não admite a Ilti 

].izaç~o dos modelos at~ aqui estudados para o di 

mensionamento de lotes. 

-
s~o necessarios, portanto, outros modelos - nao 

baseados no pressuposto da demanda constante ou 

regular ao longo do tempo - para dimensionar os 

lotes btimos de compra e de fabricaç~o nos siste 

mas de produç~o com processos interdependentes. 
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c) Os pressupostos com base nos quais foram desenvol-

vidos os modelos de ditl'ensionamento de lotes em es 

tágios st.lcessivos - adequados aos sistemas de pr~. 

dutos - ~nicos e aos de produtos-m~ltiplos com pr~ 

cesSos independentes e condicionados - s;o váli-

dos tamb~mpara os cásos em que a dema~da ~ vari~ 

vel ao longo do tempo, tlp~ca dos sistemas de pro-

duç~o intermitente complexos, de processos interde 

pendentes. Essas premissas -sao: 

lª) Os custos de produção -sao concavos (ver Quadro 

-lJ.l), assumindo, em cada operaçao, a forma 

c .. (x .. ) =p .. +c .. ó x .. 
J...J J..J . J..J J..J J..J 

2ª) Os custos (P .. , 
J..J 

na operaçao (i,j): 

(i=1,2, ... ,N: estágios do 
processo de 
f'abricação) 

.c .. ) 
J..J 

(j=1,2,~ .. ,M:operaç;es do 
estágio i) 

-sao os custos adicionados 

P .. = custo de preparaçao da operaçao 
J..J 

c .. - custo direto 
.J..J (j.,j); 

unitário da 

(i) j )] (lJ . 78,) 

operaçao 

Jª) Existe uma polltica ~tima de produção (v. Se-

ção lJ.J.b), que consiste em alimentnr o estoque a 

penas quando este atingir 
C i 

o lu.vel ZEHO. 

Sendo a previsão de demanda organizada 0111 períodos 

uniformes de tempo, a politica ~tima se traduz em 

r produzir apenas para perl0dosintciros. 



d) Enquanto que nos modelos de Lotes Econômicos o Ho-

rizonte de Planejamento n~o ~ determinado, nos p r 2 

blemas de demanda vari~vel o horizo~tc ~ finito e 

constituIdo de tantos perIodos quantos alcançar a 

previs~o de demanda. 

o consumo das mat~rias-primas, componentes e sub-

conjuntos é função' direta da produção programada 

dos itens finais. Portanto, uma vez est~belecido O 

programa de produç~o dos itens finais, torna-se co 

nhecida a demanda, em cada perIodo do Horizonte de 

Planejamento de cada um dos itens intermediitrios. 

Assim, conhecidas as demanda d. de um 
1 

determina 

do item durante o Hor:i.zonte de Planejamento N. (i= 

1,2, ... , N) , o problema çonsiste em decidir, em 

cada periodo, se esse item deve ser produzido e em 

que quantidade. 

Os modelos mais importantes, desenvolvidos para a 

solução deste tipo de problema -sao: 

lQ) Modelos de Programaç~o Din~mica Deterministica 

são modelos de busca da solução mais economica; a-

plicitveis ao dimensionamento de lotes de quaJquer 

item - produto acabado, componente, matéria- prima 

- cuja demanda seja variitvel de periodo. para peri~ 

do. Nas seçoes 1J.8 e 1J.9, estudaremos dois des 

tes modelos: 
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. ALGOlUTIl-IO DE l'lAGNEH.-\'1HITIN: - e o modelo cl~ssi 

co de "Lote Econômico Din';mico", baseado· no 

pressuposto dos custos côncavos de produç~o e 

de manter, sem permiss~o de falta. 

ALGORITlr-'1O DE ZANG\HLL: - extens~o natural do 

modelo de Wagner-ffilitin, o algoritimo de 

Zangwill admite as faltas de estoque e conside 

ra tr~s funç;es de custos concavos - produzir, 

manter e falta~ - incluindo 

de custos lineares. 

logicamente o ~aso 

2~) Modelos Heur{sticos 

Estes modelos nao garantem a soluç~o mais eCGnQ

mica mas, atrav~s d~ c~lculos simplificados, con 

seguem soluç;es "quase-ótimas". Sãoaplicá.veis ao 

dimensionamento de lotes de componentes e mat~-

rias-primas, quando se utiliza o Planejamento das 

Necessidades de Material (Material Requ~rements 

·Planning - MRP). Na seç~o 13.11, serão estudados 

quatro modelos heuristicos. 

Metior Custo Unit~rio; 

Menor Custo Total; 

Balanceamento dePeças-Periodo; 

Menor Custo por Periodo. 

Na Seç~o 13.12, serao anal~sados modelos 

ticos de Lotes Din';ll1icos de Fabricação. 

heuris 



1).8. AlgorItimo de Wagner-Whitin 

a) Os pressupostos deste modelo de Lote Econômico Di 

n;mico - j~ mencionados na seç~o 1).7- s~o: 

lQ) O Horizonte de Planejamento e finito e compo~ 

to de N perIodos de igual duraç~o; 

2 Q) A demand~, em cada periodo do Horizonte de 

Planejamento, ~ conhecida, sendo: 

d.= demanda no periodo t 
1 

(t=I,2, ..... , N) ; 

1º) A demanda deve ser atendida sem atrasos; 

tanto, n~o s~o permitidas faltis de estoque; 

4Q) Existe uma ~olitica ~tima de produç~o, 

por 

que 

consiste em produzir apenas para periodos intei 

ros;um novo lote entra em estoque apenas quando 

o nIveI deste chega a zero; 

5 Q) Os custos de produção e de mantér -' sao conca 

·vos (incluida a hipbtese de custos lineares): 

Custo de Produção no per{odo t 

C (x )=0 l)ara x = O t t } 
onde: P = custo de preparaçao de uma ordem 

x - quantidade produzida no pei{odo t 
t 



[k=1,2, ••• , (N-t)J (13.80) 

i=t 

ct=6uato direto unit~rio no periado t 

(o custo direto pode variar de um periodo p~ 

ra outro, devido a descontos de compra, por e-

xemplo) 

NB:- P ~ car~egadono inicio dos periodos em que 

hei produção. 

• Custo de Mante~ no periodo t 

onde: h
t

= custo de manter uma unidade em estoque 

no periodo t. 

[i=1,2, ... ,t] (13.82) 

j= taxa do custo de manter 

c.= custo direto uniteirio de produção no p~ 
1. 

riodo i, anterior ou igual a t 

I
t

= quantidade restante em estoque no fim 

do periodo t 

NB:- ht é carregado no fim do periodo t 

• Custo Total no pariodo t 

. . 
Ct(xt'It)~-: O jpara xt=O, I =0 l 

t 

Ct(xt,It)=htlt jpara x =0 t ' 
I >0 

t (13.83) 

;para x >0, 
t 

I >0 
t 



b) o problema de estoque consiste em determi~ar a 

quantidade a ser produzida, no inicio de cada p~ 

riodo, de forma a minimizar a soma d6s custos in-

corridos no Horizonte de Planejamento. 

Sendo os lotes dimensionados para atender a deman 

da de periodos inteiros, o numero de alternativas 

possiveis de produção é igual a 

N-l 
2 

A tabela 13.1 apresenta, para alguns 

, 

Horizontes 

de Planejamento selecionados, o numero de progr~ 

mas alternativos de produção possiveis de serem. 

escolhidos. 

TABELA 13.1 - Número de Alternativas Possiveis de 

Produção 

N 1 2 3 4 5 6 12 24 48 

2N- l 
1 2 li 8 16 32 20fJ8 8.]88.608 1l10,7xl0

12 

--
Um m~todo trivial de obtenção da solução 

, 
de min.:l. 

mo custo seria enumerar e calcular os custos de 

todas as alternativas poss{veis, o que seria evi 

dentemente inexeqUivel, -mesmo para horizontes nao 

muito extensos. ~, portanto, necess~rio um alg.Q. 

ritimo mais eficiente, capaz de restringir a sele 

çao a um numero relativamente pequeno de alterna 

tivas. A programaçao dinimica proporciona esse aI 

gor:Í.timo. 
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c) Como resultado da politica ~tima da produç~o, ca 

da entrada de material em estoque ocorre quando o 

nivel do estoque chega a zero e e , conseqUentemen 

te, designada por REGENEHAÇÃO DO ESTOQUE. Os mo 

mentos em que ocorrem são os HONENTOS DE REGEl\J"E-

RAÇÃO, 

Considere~os o momento da ~ltima regeneração de 

estoque, representado na Fig. 13.14, e analisemos 

as duas fases em que esse evento divide o Horizon 

te de Planejamento: 

Fase anterior a ~ltima regeneração, 
------~~------~--

composta 

dos periodos (1,2, ... . .. , 

Para atender as demandas (d
l

,d
2

, ... , d
t

_ l ), exis 

t-2 tem 2 programas de produção alternativo;:;, pos-

siveis de serem adotados. 

Seja C~_I o custo total (custo direto + custo d~ 

obter + custo de mant~r) minimo, correspondente 

ao programa ~titno de produção que atende a deman 

da dos (t-I) primeiros periodos. 

2ª) Fase posterior a ~Itima regeneraçao, composta 

dos per{odos (t, t+l, ... ... , N). 

Como a última regencraçao ocorre no inicio do p~ 

riodo t, so existe, évidentemcnt~ uma alternativa 

de produção para atender a demanda desta segunda· 

fase, a qual consist~ em dar entrada em estoque 

naquele momento l a uma qúantidade igual à. soma das 
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... +d
N

). Assim sendo, os 

custos incorridos na segunda fase s~o: 

. CUSTO DE OBTER = p[custo de colocaç~o de uma 

única Ordem] 

• CUSTO DE MANTER == ht (quantidade de peças - pe-

riodo estocadas) 
(IJ.86) 

Considerando as equações (IJ.87) e (IJ.88)1 de-

senvolvidas no Quadro lJ.2, a eq. (lJ.86) fica 

O custo total correspondente ~ produç~o do últi 

, 
mo lote e, portanto, igual a: 

, 
fase anterior a uI 

, 
Ip fase posterior_a 
~ timB regeneraçao 

ul--tima regeneraçao 

,.---------À--,~-------___.. 
~ ______ ~A _________ ~ 

~ fN(t) 

1 2 ... t-I t t+l 1:+2- N t 

Fi,;. 13.14 - Ultima regeneraç~lO do estoque. ~CJll pcrmi~ 

são de falta. 

UffiLIOTECA l{lfHL A. BOEflEClffili 
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----_._---_. 

d. 
X. 

1 + 2 
1 Peça;Perlodo~ 1 unidade estoclldn por 
um pcrl..odo 

i+k + 1 1 d. 
X i +1 = ~ 1 + 3 

J=i+1 (]. 
+ 1 

d. 
+ 1 

i + 1 i + 2 i + 3 i + 4 i + 5 i .. k i + k + 1 t 

No inicio do período 
i+k 

(i+1), é adquirido Um lote de quantidade x
i

+1 = \ d., i._ J 
capaz de atender a 

demanda dos periodos (i+1, i+2, ..• , i+k) J=i+l 

Durante o periodo (i+1) é consumida a quantidade d
i

+1 e resta em estoque, no fim do periodo, 

a quantidade (d
i

+
2

+ ••• d
i

+k ). 

Durante o per{odo (i+2), ~ consumida a quantidade d
i

+
2 

e resta em estoque, no fim do p,riodo, 

a quantidade (d
i

+
3

+ ... d
i

+k ). 

COlltinuando at~ o periodo (i+k), nesse pc~{odo ~ consulnida a qU811tidade (i+l;) e resta em 

estoque a quantidade zero. 

A soma das quantidades estocadas, no ~im de cada p~;iodo, e, portfluto, igual a: 

QPP=(di+2+dl'3+···+di+k)+(di+3+ ..• +d i +k )+(d i +4 +·· .+d i +k )+··· ..• +(di+k)+(O); 

ou, reagrupando as parcelas: 

A eq.(13.87) e a figura acima mostram o seguinte: 

a quantidade (d
i

+ l ) entra em estoque no inlci_o do período (i+l) e sai imediatamente para ~ 

tender a dentanda desse período; n~o chega, portanto, a ~icar um per{odo em estoque; 

- a quantidade d
i

+
2 

fixa em estoque por um periodo (i+i) e entio é retirada para atender a de 

manda do periodo (i+2); 

da mesma í'orma, 

d
i

+
3 

pernlancce em estoque 

d
i

+4 permanece enl estoque 

durante 

durante 

2 per:i'.odos, 

3 pcr1.odos, 

d
i

+
k 

perulanece em estoque dUJ~al1te (k-J.) l)erfodos. 

PC].a dcfinj.ç~o, lIma p0ço-peJ'{odo equ1vnl.e a umA unidade estocada dural1te um pcriodo. A~siln 

por exemplo, G peças·~per{odo tilnt.o podem e.orre,spoudctll fi 6 unidades estocadas por llm por{odo 

como a urna unidnde estocada por 6 per:iodns, ou ainda fi 2 llllidndes estoGnda's pnr J peri.odo~, 

etc. 

X
i

_
11

- QPP ;--0:. "-.l soma dos: quantidn(1(!f; estocndns no fim dt)::': pp.J'{odos (i+1) n (.i.+}{). 

csi".oque J~0.tIHPI(·f!.Cf:llt f! no [jm de cacl;) Pf'l'.r odo. 

rl•l( ;:.~.~.-:._ .. ~-:~) ~l 
\_ ._ .... __ . ___ .. _._._ .. __ 1 

I 
I 

I 
I 

! 
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d) t caracter{stica comum a todos os modelos de pr~ 

. gramação dinâmica a de ex.pressar os problemas 

de decisão por meio de formulas recorrentes. 

A divisão do Horizonte de P~anejamento em duas ~ 

tapas, conforme exposto acima, fornece a base p~ 

ra a formulação, em termos de programação dinâmi 

ca, do custo total do programa de produção em N 

per{odos: 

. Se a última regeneraç;ão de estoque {)COTI"'e :no ini ci o 

do per:Í.odo t, 6 correspondente programa ~timo 

de produção em N per:Í.odos apresenta o seguin-

te custo total: 

(13.92) 

A solução de m{nimo 
, 

custo sera dada pelo menor 

Logo, 

C*= minimo 
N t=1,2, ••• ,N 

f
CNT

( t)l = m:Í.nimo rc * +f (t ~ 
l· J t=1,2, ..• ,N L t-l N ] 

,-...:......_--_._----------_. 
ou 
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e) Se o custo direto unitário fôr constant e, .indepe~ 

dente das quantidades produzidas, não influirá na 

determi~ação da solução de m{nimo custo e poderá, 

portanto, ser descons~derado nos cálculos. A ex-

pressão do cu~to total passará a ser: 

f) Os passo~ dados para se obter a solução, utilizan 

-do a eq. sao: 

lQ) Resolver para o horizonte de um per{odo, cal-

* culando C
l

. 

OBS.: para t=l, C = O (por hip~tese; não há cus 
o 

to anteri6r ao primeiro per{odo de planej~ 

mento). 

2 Q) Resolver para dois periodos, 

* OBS.: para t=l, Ct_l=Co=O; 

* 

* calculando C
2

• 

para t=2, C
t

_
1

= C
l 

(calculado no lQpasso). 

)Q) Repetir esse procedimento sucessivamente~ pa-

ra t = ),4, .... ,N. 

g} Exemplo: 

Estabelecer o programa ~timo de produção de um i 

tem que apresenta os seguintes dados: 
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Horizonte de Planeja~ento: N = 12 

Demanda: t 1 2 J li 5 6 7 8 9. 10 11 12 

d t 50 70 100 60 IJ:O 70 90 60 50 80 20 60 

Custo de colqcaç~o de uma Ordem:" P=$lOO 

Custo direto unit~rio: c=$20' 

Taxa de custo de manter: j=2% a.m. 

Custo de manter uma unidade em estbq~e por Um p~ 

riodo (um mês): 

h=j.c= 0,02x20 = $0,4/unid/mês 

lº Passo:N=1 - Neste caso, s~ h~ uma alternativa 

, 
de decis~o possivel, que e a de produzi~ as 50 uni 

dades n~c~ss~rias para atender ~ demanda dI' 

," 

A quantidade estocada, em peças-periodo, sera zero, 

pois as 50 unidades s~o inteiramente consu~idas no 

periodo 1. 
q 

50 

--, (C \I--__ --"...-~ 
\ o I , / 
,_/ 1 

Fig.l).15 

t 

- Aplicando a eq. (13.96), para t=N=l, vem: 

Cl=C+P+h(O) o . 
, 

0+100+0= 100 

2Q Passo: N=2 - Temos agora duas 

(2
N

-
1

=2
l

=2), indicadas na Fig. lJ.l~. 

( 1 ) 

t 

q 

120" 

I 
\ 

alternativas 

Fig.lJ.16 
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Na alternativa (1), a~ltima regene~açao ocorre 

no inicio do periodo 1 e a quantidade de peças-

periodo, lembrando aeq. (13.86), ~ dada por: 

Na alternativa (2),a ~ltima regeneraç~o ocorre 

no inicio do p~riodo 2. O custo anterior a ~lti 

ma regeneraç~o-calculado no lº passo - ~ c l . 

A quantidade estocada no fim do periodo 2 ~ ze-

ro. 

Para diferenciar os custos das duas alternati 

vas, utilizaremos a seguinte notaç~o. 

'V 
c l = custo da alternativa 

2 
(í) , com a tIl tima re 

-generaçao no periodo(l) 

c 2 = custo da alt~rnativa (2), 
2 

coma 

regene~aç~o no periodo (2). 

Essa notaç~o será mantida nos cálculos 

seqUentes: 

última 

sub -

= p~riodo em que ocorre a úl tinla regener~ 

i~i = 
Çé;l0 
numero de periodos con~iderados 

Hesumindo, as alterhativas dedecis~o 
~ 

sao: 

e 

, 
Os numeros dentro dos colchetes indicam em que 

periodos h~ produç~o c quantos periodos -sao a-

tendidos pelos lotes respectivos. 
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- Aplicando a eq.(lJ.95) para cada uma das alter 

nativas, teremos: 

1 
~ C ==C +P+h(d )= 0+100+0,4x70 = 128* 

2 b 2 

Logo, para N=2, a soluç~o ~tima ~ a de custo 

3º passo:N=3 - As alternati~as pissiveis s~o 

( N-l 2 /.) quatro . 2~ = 2 = ':t , indicadas na Fig.lJ.17. 

q 

220 d (1 ) 1 
17 t (::2 ) 

K2 
d

2 

I' d 
~2 

C - -1-. 
d

J 

1 2 

I 
t 

t '" _1,/ 2 J t 

,,--, 
{ C', \ o, L-_..l-_--I--_~ ____ -t 

" , 
'-~ 

q q 

Fig.lJ.17 

JP ( J ) lP 
180 

~~. ..c-2- , ", 
I 2 

I ! 

I L-
I ~ \ 

1 2, J t , 1 2 J t 

" 
, -- - , 

.... - -
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./ 

/ 

/ 

/ 
/ 

Note-se que duas alternativas receberam a mesma 

numeração, (3), pois em ambos a última regener~ 

ção ocorre no inicio do periodo (3). As duas 

, 
so se diferenciam pelos custos anteriores, 

ou 
1 ,) 

j~ calculados no 2º passo. Como C
2 

< C;, 

a alternativa (2,O,I) elimina a (1,1,1) e esta 

não precisa ser testada. 

Teremos, 
1 

portanto, que calcular três custos:C
3

, 

sendo calculado apenas o C5 corres-

pondente ~ alternativa (J) dominante. 

° mesmo vale para qualquer valor de N.Assim, g~ 

nericamente, 

"j" custos: 

se N=j, 

1 
C. , 

J 

2 C . , 
J 

, , 
sera necessario 

• • • • • • ., C \,~ • 
J 

Voltando ao Jº passo, as alternativas a 

-te stadas sao: 

C~ [3,0,0]; C
2 

[1,2,OJ 
. J 

C5 [2,0,lJ 

calcular· 

serem 

- Aplicando a eq.(13.95) a essas alternativas, 

teremos: 

-;;C~=C o +P+h (d
2 

+2d 3) = 0+100+0,4: (70+ 2xlOO) =208 * 

q * 
C~=C +P+h(d )= 100+100+0,4xlOO= 240 
313 

C?=C!+P+h(O) = 128 +100 + O == 228 
J "" . 

, 
A solução mais econornica e a de 

_ C
1 = 208. 
3 

custo 
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4Q ao 122 passos: N=4 a 12 - para os c~lculos 

subseqUerites, basta seguir com os mesmos proc~ 

dimentos adotados nos tr~s primeiros passos. 

N=4 

[4,0, o, oJ C1 
4 

. [1, 3,0,OJ C2 
Li 

[2,0,2,OJ C3 
4 

[3,0,0,lJ C
4 
4 

= Co+P+h(d2+2d3+3d4)= 

=0+100+0,4(270+3x60)= 

=100+0,4xLi50 = 280 

* 
=C1 +P+h(d

3
+2d 4 )= 

=100+10v+o,4x220 = 288 

1 =C
2

+P+h(d
4

)= 

=128+100+0,4x60 = 252* 

1 208+100 308 =C
3

+P+h(0) ~ = 

=0+100+0,4(450+4x40)= 

=lOO+O,4x610= 344 

=100+100+0,4(220+3x4o)= 

=20o+0,4x340 = 336 

=128+100+o,4(6o+2x4o)= 

=228+0,4x140 = 284* 
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[3,0,0,2,0] 
li 1 C
5 = C

3
+P+h(d

5
) = 

= 208+100+0,4x l.l:O = 324 

[2,0,2,0,1] C5 = C~+P+h(O) = 5 

=252+100 = 352 

Neste ponto, devemos considerar uma nova restri 

-çao, que tamb~m ajuda a limitar 
, 

o numero de cál 

cuIas a serem feitos. A quantidade d 6 , se prod~ 

zida no inicio do periodo 1, ficará 5 periodos 

em -estoque e terá o ~eguinte custo de manter: 

0,4x(5x70) = 0,4x35D = 140 

Como o custo de manter e maior do que o custo 

, 
de uma ordem (P=$lOO), e evidente quesera mais 

econ~mico produzir a quantidade d 6 no inicio do 

periodo 6, o que apresentará uma r~duç~o de cus 

to de $40. 

Em vista disso, n~o será necessário calcular o 

1 
custo C6 ' nem o_de qual_quer outra 

que apresente situaç~o semelhante: 

.-

h(j-l)d.>P 
J 

P 100 
(j-l)d '>-1-= -C) '* = 250 

J 1 ! 

alternativa 
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0X70 ~ 250) 

) 1 -->[2,0,4,0,0,0]. C6 = C2+P+h(d q+2d
5

+)d6 )= 

=128+100+0,4(140+)x70)= 

=228+0,4x350 = )68* 

1* 1 [),O,O,),O,oJ C6 =C)+P+h(d
5

+2d6 )= 

=208+100+0,4~40+2x70)= 

=)08+o,4x180 = 380 

252+100+0,4x70 = )80 

[2,0,),0,0,lJ C~=C~+P+h(O) = 284+100 =384 

. [),0,0,4,O,O,oJ 

[2, 0,2, 0, 3, 0, OJ 

=128+100+0,4(350+~~2~) 

(4x90> 250) 

4: 1 
C7=C3+P+h(d5+2d6+3d7)= 

=208+100+0,4(180+~~2~) 

0X90 > 250) 

5 3 C
7

=C 4 +P+h(d
6

+2d
7

) 

=252+100+0,4<70+2x90)= 

=352+0,4:x250 = 452 
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=284+100+o,4x90 = 420* 

[2,O,4,O,o,0,1J C~ =C~ +P+h(0)=368+100=468 

=252+100+0,4(250+3x60)= 

=352+0,4x430 = 524 

=284+100+O,4(90+2x60)= 

=384+o,4x210 = 468* 

[ 4 J 73 () .2,0, ,0,0,0,2,0 C8 ,C6 +P+h d 8 = 

= 368+100+0, 4x60 = l192 

[ ] 86 .() 2,0,3,0,0,2,0,1 C8 =C
7

+P+h ° = 

=420+100 = 520 

=352+0,4x630 = 6o~ 

=284+100+0,4(210+3x5 0 )= 

=384+0,4x360 = 528* 

,.. .-U.ÁIi'-



[2,b , 4,o,0,0,3,O,0] C~=C~+P+h(d8+2d9) = 

=J68+100+0,4(60+2x50): 

=468+o,4x160. = 532 

=420+100+0,4x50=540 

[2,0,3,O,O,3,0,0,1J C~=Cg+P+h(O) = 

No.: 10 

=468+100 = 568 

=252+100+0,4(630+5x80) 

( 5x80> 250) 

=284+100+0,4(360+~~§~) 

( 4x80 ::> 250) 

=3 68 +1oo+o,4(160+3x80)= 

=420+100+o,4(50+2x80)= 

=520+0,4x210 = 604 

... [2 O ° ° O ° J C9 _C
6 

lJ-I ( )---r , , 3 , , , 3 , , , 2 , ° 1. O - 8 + J: ,- h dI 0-

=468+1.00+0,4x80 = 600* 
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10 6 
[2,0,3,O,o,4,o,O,o,lJ C10 =C

9
+P+h(0)= 

=528+100= 628 

N=ll 

[2,o,4,o,o,O~5,O,o,0,OJ 

cr1= C~ ~P+h+(d8+2d9+3dl0+4dl1)= 

=368+10ri~0,4(400+4x20)= 

=468+0,4x480 = 660 

[2,0,3,0,0,2,O,4,0,0,oJ 

8 6 
Cll~ C7+P+h(d9+2dl0+3dll)= 

=420+100+0,4(210+3x20)= 

=520+0,4x270 = 62R 

~ [2,0, 3,0,0, 3,0,0, 3,0,OJ 

=468+100+0,4(80+2x20) = 

=568+0,4x120 = 616* 

[2,0,3,0,0,4,0,0,0,2,0] 

[2,0,3,O,O,3,0,0,2,O,IJ 

= 600 + 100= 700 
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[2, 0,4, 0, 0, 0,6, 0, ° ,0, o, oJ 

CI2 = C~ +P+h(d8+2d9+3d10+4d11+5d12)= 

= 368+100+0, II (480+ ~~§~) - (5x60 > 250) 

[2,0,3,0,0,2,0,5,0,O,O,oJ 

=420+100+0;4(270+4x60) = 520+0,4x510=724 

[2,0,3,0,0,3,O,o,4,o,o,oJ 

---7 [2, ° , 3, O , ° , 4, ° , ° , ° , 3, ° , 01 

6 
= C9+P+h(d11+2d12)= 

= 528+100+0,4(20+zx60)= 628+0,4x140 = 684* 

(2,0,3,0,0,3,0,0,2,O,2;OJ 

11 9 C = C10+P+h(d I2 ) = 600+100+0,4x60 = 724 . 
12 

[2,0,3,O,O,3,O,0,3,O,0,IJ 

.. 
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A soluç~o portanto, consiste em colocar 4 Ordens 

de produç~o (ou de Compra), para entrada em es-

toque no inicio dos periodos 1,3,6 elO: 

Solução 

Colocada Atende às 
Ordem nº no Feriodo Quantidade demandas 

1 1 120 d l +d
2 

2 ) 200 d)+d4+d 5 
) 6 270 d 6 +d

7
+d S+d

9 
4 10 160 dlO+dll+d12 

q 

270 -

\ 
~ 

1 2 3 4 5 6 7 

[2,0,3,0,0,4,0,0,0,3,0,0] 

8 9 

CIO =$ 684 
12 

Fi~. 13.1B 

L. 
10 11 12 t 

. FJ 



A Tabela 13.1 mostra a evolução das soluções ótimas, à 

medida em que estendemos o Horizonte de Planejamento. ' 

I~ 1 2 ·3 4 5 6 7 I 8 9 10 11 19 

1 I "iü Tab.13·l- Algoritmo de 

2 I 120 Wagner-Whitin 

I I Soluções Ótimas 
--2 

11
220 

para N=l a 12 
11: jj 120 160 

5 '1120 200 "" 

I 

6 
I 

970 1120 • 
I ! 

7 1120 200 160 

8 J 120 I 200 220 

9 I 120 200 270 
I 

10 120 200 220 110 

11 I 120 200 220 150 

12 120 I " 200 270 I 160 I 
i 

~~ 1 t 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1).9. Algoritimo de Zangwil1 

a) O Algoritimo de Zarigwill e uma extens~o do Algori-

timo de Wagner-lfhi tin, para o caso em que sao permiti.. 

das faltas de estoque e a demanda pode ser atendi-

da com atraso. Os niveis de estoque podem, portanto, 

assumir valores negativos. 

Os pressupostos deste modelo -sao indicados a seguir 

(compare com os pressupostos do modelo de Wagner 

Whitin, apresentados na seção 13,'8.a). 

la) O Horizonte de Planejamento e finito e composto 

de N periodos de igual duração; 

2 Q ) A demanda, em bada periodo do Hori~onte de Plane 

jamento, e conhecida, sendo: 

dt=demanda no periodri t (t=1,2, .... ,N); 

3º} A demanda pode ser atendida com atraso. são permi 

tidas as faltas de estoque; -todo pedido nao aten 

dido imediatamente e mantido em carteira at~ que 

haja nova entrada de material em estoque. 

4º) Existe uma politica ~tima de produção, que consis 

te em produzir apenas para periodos inteiros, 
. 

de 

tal forma que a demanda, em qualquer periodo t, e 

satisfeita, ou inteiramente pelo estoque ( produ-

ção e~ periodos anteriores), ou inteiramente pela 

carteira de pedidos (produção em periodos IUtU-

ros), ou inteiramente pela produção no pr~prio p~ 

r:Í.odo t. 



q 

Sendo: I;_l=estoque em m~os no fim do per:Í.odo (t-l), 

I~ =posiç~o dos pedidos em carteira no fim 

do periodo t, 

X
t 

=produç~o no periodo t, 

a politica ~tima de produç~o tem a propriedade de 

que pelo menos duas dessas tr~s quantidades -sao i-

, 
guais a zero. Uma prova desta propriedade e dada 

por Zangwill f;?.lrl). 

Esta caracteristica da politica ~tima significaqu~ 

se uma produç~o ocorr~ no periodo "t", e "j" e "k" 

s~o os.momentos de regeneraç~o mais pr~ximos, antes 

e depois de "t" (j<t, 

k 

Xt = = di 
i=j+1 . 

1.=0; k ~t, 
J 

(13.98) 

Observe-se a Fig. 13.19. ~ importante notar qu~, se 

"j" e "k" s~o dois momentos de regeneração consecuti 

vos, haverá um único per:Í.odo "t" (j <t <lc) em que a 

produção ocorre. 
k 

d . x =~ d. 
~. t" 1 1 

. ~ FJ+ 

t •. . . . . . . • . . . • • k ~.L-.-;'-----'~----L.~ t 

~. 

Fig. 13.19 - Modelo com pennissão de faltas - IllLstração da 

polí tica ó6Jlla 
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5 Q ) Os custos de produção, -de falta e de manter sao 

c~ncavos (inclu{da a hip~tese de custos l~nea-

res) : 

,p/X:::O 

,p/X ~ 1 

• Custo de ]I'lanter 1 
no per iodo t' lH; (I;) =ht • I; (13.81) 

. Cus t o ~ e F a 1 t a ~,C ( I - ) = TI • 1-
no periodo t Lt t t t 

onde: ~, ::: custo de manter o pedido de uma um 

nidade em carteira no periodo t 

1-
t = quantidade ainda em carteira no fim 

do periodo t 

NB: - 1ft 
, 

fim peij.odo e carregado n.') do t 

• Custo Total no 

periodo t: Ct(xt,It)=Ct(Xt)+H;(I;)+H~(I~) 

Ct(xt,It)=O 

Ct(xt,It)=ht·I; 

Ct(xt,I
t

)= rI.I~ 

Ct(Xt,It)=P+Ct'Xt+htI; 

p/xt=O,It=O 

p/x =0 I > O 
t ' t 

p/xt=O, It< O 

p/xt>O, It> O (13.100.) 

b) O problema de estoque consiste em determinar a 

quantidade,u ser produzida, no inicio de cada r perl2,. 

do, de forma a minimizar a soma dos custos incorri-

dos no Horizonte de Planejamento. 
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Neste caso, em que sao permitidas faltas de estoque, 

o n~mero de alternativas de aç~o ~ ainda maior que 

no modelo anterior, o que torna mais necess~rio um 

algoritimo ~ficiente, em termos de reduç~o do n~mero 

de alternativas a serem calculadas. Mais uma vez, e 

utilizada a programaç~o din;mica para aarmaç~o do 

algoritimo. 

c) Consideremos o momento da ~ltima regeneraç~o de 

de estoque representado na Fig. 13.20, e analisemos 

as duas fases em que esse evento divide o Horizonte 

àe Planejamento: 

lª)Fase ahterior a ~ltima regeneraçao, composta dos 

peri~dos (1:2, .... ,t-l). 

Par~ atender ~s demandas (d
l

,d
2

, ... d
t

_ l ), existem 

diversos programas de produç~o alternativa,possiveis 

de serem adotados. 

* Seja Ct_lo custo total (custo direto + custo de ob-

ter + custo de manter + custo de falta) minimo, cor 

respondente ao programa ótimo de produção que aten-

de a demanda dos (t-l) primeiros pe~iodos. 

fase anteriol: ã úl tirna regen~~,~o fase posXior à úl tÜna rege::: 
....... , , - . neraç. ao 

q r "-.j,p 

C* t-l 

~(t) 

. "" 
"'-" "-

"'" , "" . 
~ __ ~ __ ~ ______________________ ~ ____ ~'~ __ ~ __ ~~ ___ ~ ____ L-__ ~ ____ ~~~ 

t-l í,,-, _ 
I 

1 2 ... , , , , , , ,. , , , , , , , , '." t· ...... -. k •..• t. • • • • •• N t 
I 

, 
I 

Fig. 13.20 ~ Oltima rCljeneraçao de Estoque, com pemissão de falta. 



2a) Fase posterior -r e,?eneraç ao, composta dos 

periodos (t, t+1, ••• ', k, ... , N). 

De acordo com a po1itica ~tima de produç~o, entre os 

momentos da ~ltima regeneraç~o de estoque e do térmi 

no do Horizonte de Planejamento, haver~ um ~nico pe-

riodo "k" (toÇ k ~ N) em que a produç ~o oc orre. 

Como "k" pode variar entre "t" e "N", existem (N-t+1) 

alternativ~de produç~o para atender a demanda desta 

Cada uma das possíveis alternativas apresenta os se-

guintes custos: 

Custo de Obter = P (13.85) 

Custo de M t h 

(

quantidade estoca~ an er = ~-t da de peças-perl~ 
do (13.86) 

'Considerando as equaç;es (13.87) e (13.88), desenvo1 

vidas no Quadro 13.2, a eq. (13.86), neste caso, fica 

• C~sto Direto =c t (dt +d t +1 + ••• +d N) (13.90) 

• Custo de Fa1ta= flt (cdquantidade e~l dfa1t 2l\ (13.1.02) 
, ~e peças-perlo o ) 

A quantidade de peças-perlodo em falta ~ calcu1.ada de 

maneira an~1oga ~ da quantidade de peças-perlddo esto 

cadas. ,Assim,. fazendo referência'; Fig.' 13.20, a e-

quaç~o (1.3.102) fica 

(13.103) 
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• Custo Total da Alternativa k: 

+ht[ d k +l +2dk + 2 +· •• + (N-k-l) d N]+ 
+1tt[dk_l+2dk_2+···+ Ü::.-t)d t ] (13.104) 

o programa ~tdmo de produç~o, na 2ª fase,~ o que apre-

k 
senta o menor dos custos fN(t). Portanto, o custo de 

, 
produç~o do ~ltimo lote sera 

minimo 
k=t, .. ,:N f~( t) 

d) O custo total de um programa de produç~o em N peri~ 

dos, considerando que a ,J.l t ima -regüneraçao de estoque 

ocorreu no período t, 
, 

sera dado por: 

(13.106) 

A soluç~o de minimo custo ser~ dada pelo menor CN(t) •. 

Logo, 

C*= mínimo 
N t=1,2, •.• N 

ou 

minimo 
t=1,2, ... N 

mínimo 
t=1,2, •.• N 

mini mo 
k=t, ... , N f~(t ~ (13.108) 

e) s~o custo direto unit~rio for constante,independe~ 

te das quantidades produzidas, n~o influir~ na determi 

naç~o da soluçio de mínimo custo e poder~, portanto, 

ser desconsiderado nos c~lculos. A -expressa0 do custo 

total passar~ a ser: 
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. !. f

l
P +h . [d k 1+2dl 2+" .+{N-l(-l)dN]+ ml.nl.mO . + i:+ . 

k=t, •.• ,N + fi [d
k

_
I

+2d
1
(_2+" .+(k-t)d

t
] 

C *= ~{nimo * 
N I N Ct_l+ t= ,2, ... , 

f) Os passos dados para Sê obter asoluç~o, utilizando 

a eq.{13.108) ou (13.109), 5ao: 

lº) Resolver para o horizonte de um período, calculando 

* OBS:-para t=l, Ct_I=Co=O (por hipótese, nao há cus 

to anterior ao primeiro per::Lodo de planej3.meE;. 

to) 

2º) Resolver para dois per::Lodos, 

* OBS:- para t=l, Ct_I=Co=O; 

* * 

* calculando C
2 

para t=2, Ct_I=Cl (calculado no lº passo). 

3º) Repetir esse procedi~ento sucessivamente, para 

t=3, 4, ..... ,N. 

Em cada uma das alternativas testadas, podemos dividi~ 

os c~lculos em duas etapas: 

I - calcular os f:(t) e identificar f;(t); 

* * 2 - calcular CN(t) = Ct_l+fN (t) 

g) Exemplo 

Considerar os mesmos dados do exemplo da seç~o IJ.8.g, 

acrescentando apenas a permissao de falta de estoque: 



• 324 ., .. 

- Custo de Manter uma Unidade em Carteira por 'um pe-

riodo (Um M~s)= n = $0,8/unid./m~s 

Determinar a programação ótima da produção para um 

hcrizonte de 6 meses. 

lº passo: N=l 

Neste caso, só h~ cima alternativa de decisão possi 

velo Aplicando a eq.(13.109) para t=N=l, vem 

q·r 
50 Fig.13.21 

/~., 

I C \ 
( O 11--_.-.>,..,....--iI~ 
'--_/ t 

2º passo: N=2 

Temos agora duas alternativas, C~ (indicada na Fig. 

13.22) e.C~ (indicada na Fig. 13.23). 

q 
120 

Fig.lJ.22 
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Para distinguir as alternativas com e sem falta, uti 

lizamos a notaç~o: 

[2, O] c lS _ custo C
l -para programaçao sem 2 - '1 .... 

faltas, 

[0,2] 
lF 

custo C
l -C = para programaçao com 

2 2 
:falias. 

, 
sera mantida nos cálculos 

subseqUentes. 

c~:- aplicando a equaç~o (13.104) para o cálculo dos 

f~ (t), temos: 

2 N 
f 2 (1)= /I (dl)+P+h(0)=0,8x50+100=140 

como s6 há uma alternativa de produç~o da qUá~ 

tidade d
2

, podemos aplicar diretamente a eq. 

(13.106) 

Il,IJ 

C~=Cl+P+h(O)+ N(0)=lOO+100+0+0=200 

Portanto, para dois periodos, asoluç~o ~: 

q 

I 

\ 
'- - --

d2 
/ I ----z--~-----~ 

t 

Fig. 13.23 

, 
f 
I' 
l' 
! ' 
I 
i 
í; 

li 
i r 
I 



q 

..... 

-. }26 • 

3º passo: N=3 -

, 
Tal como no modelo sem permiss~o de faltas, o numero 

, 
de alternativas a serem tratadas ~ igual ao numero 

de per{odos do Horizonte ~e Planejamento. Assim, 

ra N=3, teremos que calcular três alternativas: 

C~ e C~ (v. Fig. 13.24). 

1 '" f
3

(1)=P+h(d 2 +2d
3

)+ "(0)=100+0,ld70+2xlOO)=208 

2 N 
f 3 (1) = II (dI) +P+h (d

3
) =0, 8x50+l00+0, 4xlOO= 180* 

f~(1)=N(2dl+d2)+P+h(0)=0,8(2X50+70)+100=236 

~P, 
q 

pa 

1 
C 3 ' 

I ,.L--·-....L...._-L-_-L4 

I CO; 1 2 3 t 
'- .... 

Fi~. 13.1<1 

* f
3

(2)=140, 



q 

3 
~q 

/ 
I 

\ 

s 
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\ 

t 

. =128 + 100 + ° + ° = 228 

Portantp, paratr~s periodos, a soluç~o ~ 

C1F = 180* 
3 

Fig .. 13.2S 

Fig. 13.26 

Ct(1)=P+h(d2+2d3+3d4)+"(0)=100+0,4(270+3x60)= 

=100+0,4x450 = 280 

.. 

2 1t . 6) f4(1)=/(dl)+P+h(d3+2d4)=0,8x50+100+0,4(100+2X O = f~(1)=~1 

. =40+100+88 = 228* 

fZ(1)=ffi2d1+d2)+P+h(d4):0,8(2X50+70)+100+0,4(60)= 

. =136+100+24=260 

1 "., 
f4(1)="(3dl+2d2+d3)+P+h(0)=0,8(Jx50+2x70+100)+100 

- (Jx50 >125; 2x70'::>125) 

• 1 * 
•• [o,IJ:,o,O]ClJ:=CO+Cll. (1)=0+228 = 228* 

r 



Observe-se que na alternativa f~(l) surgiu mais uma 

restriç~o limitadora do n~mero de c~lculos a serem 

Teitos. As quantida~es dI e d 2 , se produzidas no i 

n{cio do período 4, ficar~o respectivamente 3 e 2 

períodos em carte~ra e ter~o os seguintes custos de 

falta: 

(dI) o,8x(3x50) = 0,8x150 = 120 

(d
2

) O,8x(2x70) = O,8x140 = 112 

, 
Como, nos dois casos, o custo de'falta e maior do 

qile o custo de uma ordem (P=$lOO), ~ evidente que 

, ~ 

sera mais economico produzir a quantidade dI no ini 

cio do peri?do 1, o que apresentar~ uma reduç~o de 

custo de $20 (ou produzir a quantidade d
2 

no inicio 

do período 2, com uma reduç~o de custo de $ 12). 

Em vista disso, - , nao e necessario calcular o custo 

nem o de qualquer 6utra alternativa que a-

presente situaç~o ~emelhante: 

2 ' 
C L1 : -

P 100 
k. d ,>7.'T" = ~ = 125 

1 II 0,0 

f~(2)=P+h(d3+2d4)+fl(O)=100+0,4(100+2X60)= 
=100+0,4x220 = 188 

f ~ ( 2) = 1)'( d
2 

) +P+h (d l} ) =0, 8x70+100+0, 11x60::; 5 6+'}(D+24 = 180* f ~(2 )=180 

f~(2)='fí(2d2+d3)+P+h(0)=0,8(2X70+100)+100;' C2x70>12~ 

.•• '[1 iO, 3,0]. C~ =C l +1-: (2) =100+180= 280 



C 3 . 
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fi" () =P+h (d4 ) + fi(o) =100+0. 4X60d24'] 

~:(3) =~(d3)+P+h(0)=0,8xl00+l00=180 

. . 252 

Portanto, r para quatro perlodos, a solução é 

5º passo: N=5 

1 * [0,0,5,0,OJ C
5 

= CO+ f
5

(1)=0+2 9 2 = 292 

c~ fi'; (2) =i'§ (2) = fi: d 2 >+P:h (d4 +2d5 ) =212 

·l [1; 0,11, 0, oJ C
5 

=C1 +1.
5 

(2) =100+ 212= ~ 
C r {f; ( 3 ) = f; ( 3 )= P + h ( d 4 + 2 d 5 ) + íí ( ° ) = 15 6 

3 * * [2 , ° ; 3 , ° , ° J c 5 = C 2 + f 5 ( 3 ) = 128 + 15 6 = 2 8 lt * 

P . r d ortanto, para Clnco perlo os, a solução é 

c * :: C 3S = 284 * 
5 5 
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6Q passo : N=6 

C~ {f6(1)=f~(l)=11(2dl+d2)+P+h(d4+2d5+3d6)= 
1 * [0,0,6,0,0,OJ C6 =CO+f6 (1)=0+37 6 = 1li 

c~ {f~(2)=f~(2)=íI(d2)+P+h(d4+2d5+3d6')= .296 

. 2 * 
[ljO,5,0,0,OJ C6=Cl+f6(2)=100+296 = 396 

376 

A soluç~o portanto, consiste em colocar 2 Ordens de 

Produção (ou de Compra), para entrada em estoque no 

inicio dos periodos 2 e 4: 

Solução 

Colocada 
Ordem nº no periodo Quantidade 

, 
atende as demandas 

1 2 220 

2 4 170 

I 
r 
i 
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q 

120 

(0,3,0; 3,0,0 J 

C4 
6 = ~ 3S2 

O 
1 

t~ 
2 3 4 S 6 

SO 

Fig. 13.27 

A tabela 13.2 mostra a evoluç~o dassoluç~es 6timas, 
, 
a medida em que estendemos o Horizonte de Planejamen 

to. 

~ 1 2 3 4: 5 6 

1 50 
Tab.13.2-A1goritimo 
de Zangwi11. 

120 
Soluç~es Ótimas pa-

2 1\"=1 6 ra a 

3 220 

4: 220 60 

5 120 200 

6 220 170 

,0 1 2 3 4: 5 6 

A influência do cust'o de falta na determinaç~o do pr2,. 

grama 6timo de produç~o pode ser observada compara!2; 

do-se as tabelas 13.1 e 13.2. 



13.10. Planejamento das Necessidades de Material 

a) Vol ta'ndo aos sist emas de "PRODUTOS MÚLTIPLOS - E~ 

TÁGIOS MÚLTIPLOS" com processos interdependentes,des 

critos na seç~o l3.7.b, lembremos que o exemplo mais 

importante deste tipo de sistema ~ o de produç~o in 

termitente, em que as dive~sas mat~rias-primas e ou 

tros itens comprados s~o processados e se combinam 

de diferentes maneiras para a obtenç~o de um determi 

nado n~me~o de itens finais. 

~ 

Os estoques operacionais dos produtos acabados sao 

dimensionados - com a ajuda do modelo de lote ecbno 

mico mais adequado - em funç~o da demanda do consumi 

dor final. A demanda destes iterts e dita independe!!. 

te, pois n~o est~ relacionada com a demanda de ou-

tros itens. 

, 
Os modelos de lotes economicos de mini mo custo - que 

se baseiam no pressuposto de demanda constante - n~o 

se aplicam aos itens de demanda vari~vel ao longo do 

tempo. Como j~ vimos, este ~ o caso dos itens que en 

tram na fabricaç~o dos produtos acabados, a saber: 

- mat~rias-primas, 

- componentes.e subconjuntos comprados, 

- pr~dutos· semi-acabados~ 

- componentes fabricados, 

- subconjuntos montados. 

A demanda destes itens ~ dita dependente, 
, 

pois e de 

rivada do programa de prod~ç~o do~ itens finais. 
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o Planejamento de Necessidades de Material (Material 

Requirements Planning - MI1P) e uma. técnica de cálcu 

lo das necessidades dos itens que apresentam estas 

duas caracteristicas principais: 

Demanda Dependente 

• Planejamento de produção e estoques baseada -nao 

em projeç~es de demanda mas sim na programação de 

produção dos itens finais (de demanda independen -

te ). 

Esta técnic~ foi desenvolvida inicialmente como um 

meio aperfeiçoado de gerar ordens de reposição ~e es 

toqties, mas passou ~ ser considerada uma poderosa 

ferramenta para a programação de produção. 

A função básica do Planejamento de Necessidades de 

Material 
, 
e: 

lº) converter o programa de produção dos itens fi-

nais na-:; necessidades liquidas dos itens dependen-

tes; 

2~) Distribuir as necessidades liquidas ao longo do 

Horizonte de Planejamento, subdividido em inter 

valos de tempo de duração uniforme; 

)º) Gerar Ordens de Produção e de Compra de forma a 

dar cobertura ~s necessidades liquidas calcula -

das. 

Os fatores considerados no cálculo das necessidades 

liquidas dos itens de demanda dependente sio: 



1. Programa Mestre de Produç~o dos itens finais, de 

demanda independente; 

2. Árvore de Estrutura dos Produtos Finais (Listas 

de Materiais que orientam a "explos~o" das ne-

cessidades)j 

J. Posição dos estoques dos diversos itens, incluin 

do os empenhos e ordens j~ emitidas; 

4. Prazos de entregai tanto dos itens comprados co 

mo fabricados na empresa; 

5. T~cnicas de Dimensionamento de Lotes adotadas. 

b) As t~cnicas de dimensionamento de lotes que po-

dem ser adotadas no Planejamento de Necessidades de 

Materiais podem ser classificados em tr~s grupos~ 

lº) MODELOS DINÂI'UCOS DE MíNIMO CUSTO 

Neste grupo, deve ser considerado apenas o Algori 

timo de 1vagner-\ihitin, pois, se o objetivo e aten-

der o Programa Mestrede Produç~oi n~o cabe progr~ 

mar faltas dos itens dependentes. 

Embora o modelo de lvagner-W111 tin tenha condiç~o de 

sempre identificar a soluç~o de minimo custo, a sua 

aplicaç~o pr~tica em sistema:; de NRP é dificultada 

devido a duas desvantagens princip~is: a necessida 

de de- uma grande quantidade de c~lculos e o J 
press~ 

posto de um Horizonte de Planejamento est~tico. 
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A primeira dificuldade e minimizada na medida em que 

se utiliza uma tecnologia de computaç~o capaz de pr~ 

ceder a dezenas de milhares de c~lculos em quest~o 

de microsegundos. 

A segunda representa uma fraqueza incontorn~vel do 

algoritimo, pois este pressupõe que as necessidades 

liquidas, al~m'do Horizonte de Planejamento, sejam z~ 

ro. Em sistemas de :MRP o bori,zonte não é estacion~rio; pe 

lo contr&rio, a cada per{odo surgem novas necessida 

des, dentro e além do horizonrej~ abrangido pelas 

ordens programadas, fazendo com que este se expanda 

continuamente. 

Sempre que uma nova,necessidade e acrescentada, mes 

mo que seja em continuaç~o ao horizonte j~ program.!:!. 

do, a soluç~o do algoritimo de Wagner-Whitin deve 

ser recalculada, com prov~vel modificaç~o em pelo m~ 

nos um dos lotes j~ programados. A Tabela lJ.l. mos 

tra como as Ordens Planejadas se modificam ~ medida 

em que se ala~ga o Horizonte de Planejamento. A efi-

ciência da produç~o só pode ser obtida com programas 

de produç~o razoavelmente est~veis. Torna-se neces -

s~rio, portanto, a escoTI1a de t~cnicas de dimensiona -

. (' -mento de lotes Illenos seUS1ve is as variaçoes das neces 

sida~es liquidas. 

2º) POLíTICAS DE PARÂJ'.lETROS FIXOS 

Este grupo inclui critérios siwplificados de dimen-

sionamento de lotes, baseados na fixaç~o ou do tama 
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nho do lote ou do intervalo entre ordens consecuti 

vaso Destacamos as quatro politicas descritas a ~e 

guir. 

lI) LOTE FIXO (LF) Esta polit~ca consiste em esp~ 

cificar uma quantidade fixa de produç~o ou compra, 

determinada arbitrariamente ou com base em fatores 

, 
intuitivos e empiricos. O lote pode ainda ser de-

terminado em funç~o de fatores caracteristicos do 

processo de produç~o, ou compra, tais como: capaci 

dade de produç~o do ferramental, vida útil das fer 

ramentas, embalagem, transporte, estocagem, etc. 

Ex.: Consideremos um item que apresenta os mesmos 

dados do exemplo da seçao 1).8.g. Esse item e fa-

bricado a partir de rolos de aço trefilado, sendo 

que de cada rolo s~o produzidas 120 peças. A fim 

de evitar o estoque de pedaços de r010, e adotado 

um lote fixo de 120 unidades. 

-A tabela I).) mostra aprogramaçao resultante des-

ta politica. 



TABELA 13-3 - POLíTICA DE LOTE FIXO (~=100) 

PERíODO 1 2 i 4 s 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

:f\.jECESSIDADES L1~UIDAS 50 70 100 60 40 70 90 60 50 80 20 60 750 

ORDENS PLANEJADAS ·120 120 120 120 120 120 120 ·840 . 

.. 

.. ,. , . , 



Se em algum periodo ocorre umri necessidade maior do 

, 
que o lote fixado este e aumentado para uma quantid~ 

de suficiente para dar cobertura ~quela necessidade. 

Assim, no mês 12, se a necessidade liquida fosse 26q 

o lote nesse periodo .seria aumentado para 230. 

(2) LOTE ECONÔMICO (LE) - A formula do lote economi 

, 
co so tem validade para demandas constantes. Quanto 

maior for a variaçio das tiecessidades liquidas, de 

um periodo 
, 

para outro, maior sera o afast·amento da 

politica de lote economico em relaçio ~ soluçio real 

, 
mente de minimo custo. 

Ex:- No nosso exemplo, Se esta politica for adotada, 

o lote calculado ser~: 

2x750xlOO = 176,78 - 177 O,02xl2x20 

A tabela 13.4 apresenta a programaçio correspondente 

a esta politica. 

,". 



TABELA 13.4 POLíTICA DE LOTE ~'ECONÔMICO" (0.= 177 ) 

PERíODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 TOTAL 

NECESSIDADES Lí-
Q.UIDAS 50 70 100 60 LiO 70 90 60 50 80 20 60 750 

ORDENS PLANEJADAS 177 177 177 177 177 885 

• 



• 340 • 

Tamb~m neste caso, o lote sera aumentado nos per{odos 

em que houver riecessidérles liquidas acima de 177 unidades. 

As duas pol{ticas de lotes fixos s~o as unicas que· 

nao observam o principio de produç~o apenas para pe-

r{odos inteiros. 

(3) PERíODO FIXO (PF) - Esta pol{tica ~ equivalente a 

de encomendas para um numero determinado de meses de 

consumo. Pode ser utilizada em associaç~o com a clas 

sificaç~o ABC dos itens de estoque: os itens A -serao 

encomendados com maior freqüência e os itens C a in-

tervalos mais espaçados" \ 

\ 
Ex: - A tab ela 13.5 apre s €:nta--uma programaç ~o baE- eada 

. ................;' 

~---------/ na escolha de um per{odo fixo de 2 meses. 



TA·BELA 1).5 - POLíTICA DE PERíODO FIXO (T=2) 

PERíODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 11 12 TOTAL 

l\'ECESSIDADES Lí 
lQ,TJIDAS - 60 40 60 80 60 50 70 100 70 90 50 20 750 • 

ORDENS PLANEJADAS 120 160 110 150 130· 80 750 
:::..,., 

.... --------------------
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(4) LOTE pau LOTE (LPL) - Esta e um caso particular da 

politica anterio~, quando T=l. Déve ser mencionada com 

destaque porque é a mais adequada ao !vffiP' (abstraidos os 

custos), uma vez que elimina os estoques operacionai~ 

e não introduz distorções nas necessidades 

dos itens situados nos niveis inferiores das 

liquidas 

arvores 

d~ estrutura dos produtos. Esta técnica não pode ser 

utilizada quando o custo de preparação da ordem é mui

to alto ou quando as necessidades liquidas variam mui 

to de um periodo para outro. 

Ex:-.A Tabela 13.6 mostra o resultado da aplicação des. 

ta politica. 



TABELA 13.6 . LOTE POR LOTE (T=l) 

PERíODO i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL • 

l\1ECESSIDADES Lí- G. 

QUIDAS 50 70 100 60 40 70 90 60 50. 80 20 60 750 

ORDENS PLANEJADAS 50 70 100 60 40 70 90 ·60 50 80 20 60 750 



(5) LOTE PERIÓDICO (LP) 

Esta t~cnica ~ uma adaptaç~o do Lote Econ~mico a si-

tuaç~o de demanda variável em periodos discretos.Co~ 

siste em calcular o Lote Econ~mico - considerando a 

Demanda Anual como a sOrlla das necessidade=; liquidas pl3:. 

nejadas-e o numero "econ~mico" de ordens por ano. Di 
, 

vidindo o numero de períodos disponíveis por ano p~ 

lo n~mero de ordens, e arredondando para um valor 

inteiro positivo, teremos a solu9~0 do algorítimo 

{intervalo fíxo entre ordens consecutivas. 

Ex. Continuando com o nosso exemplo, temos: 

T -E -
12 
4·, 24 = 

= 4,24 

2,83 {T = 3 

A Tabela 13.7 apresenta a programação obtida com a 

utilização do Lote Periódico. 



TABELA 13.7 LOTE PERIÓDICO (T = 3) 

PERíODQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

I\'ECESSIDADES LíQ.U.!. 
DAS 50 70 100 60 ·40 70 90 60 50 80 20 60 750 

• 
ORDENS PLANEJADAS 220 170 200 160 750 

• 
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Na aplicação do Lote Periódico, -sao desconsiderados 

os periodos com necessidade liquida ZERO. 

JQ} MODELOS HEURíSTICOS 

Estes modelos -sao computacionalmente ~uito mais sim 

pIes do que o de \vagner-Wbi tin e procuram obt er uma 

solução razo~vel, mas sem a garantia de que seja a 

solução mais economica. são modelos intermedi~rios 

entre o de Wagner-Wbi tin eos de par~l11etros fixos, 

tanto em termos de custos como de estabilidade do 

sistema. Os mode10s heuristicos mais importantes s~ 

descritos nas seç;es lJ.11 e lJ.12. são seguintes: 

. Lotes. Din~micos com Ab~stecimento Inst~nt~neo 

- Menor Custo Unit~rio (MCU) 

- Menor Custo Total .(MCT) 

- Balanc~amento de Peças-Periodo (BPP) 

- Menor Custo por Periodo (MCP) 

. Lotes Din~micos com Abastecimento Continuo 

- Menor Custo Totil (MCT-F) 

- Menor Custo por Periodo (MCP-F) 



13.11. Nodelos Heuristicos de Lotes Din~mic()s 

a) Cada um dos modelos heur{sticos parte do periodo 

mais próximo (Periodo 1), efetuando os cálculos pa-

ra um Horizonte de Planejamento de um periodo (N=l). 

A seguir, os cálculos s~o repetidos para horizontes 

crescentes s~cessi~amente (N-2,3,4, ... ,k), at~ que 

seja satisfeito um "crit~rio de parada" pr~-estabe-

lecido. 

t ent~o planejada uma ordem de uma quantidade sufi 

ciente para satisfazer as necessidades l{quidab des 

de o Periodo 1 at~ o periodo de parada (k) . 

. Em seguida, o procedimento e repetido, começando no 

periodo seguinte ao da parada anterior (k+L), e as-

sim sucessivamente. As ordens, uma vez planejadas 

-nao se modificam, mesmo com a expansao continuada 

do Horizonte de Planejamento, o que garante que os 

modelos ,heuristicos sejam menos "nervosos" que o 

de Wagner-lfui tino Entretanto, isto n~o impede que 

uma ordem planejada seja revista, quando forem alte 

radas as necessidades liqUidas dos p~riodos cober 

tos por essa ordem. 

Nos modelos que se seguem, adotaremos a seguinte no· 

taç~o: 

( . { . 
j = perl0do de lnlClO para o dimensionamento de um 

lote qualquer; 
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k = per{odo de t~rmino, determinado com base no "cri 

t~rio de parada" escolhido; 

t = qURlquer per{odo do Horizonte de Planejamento; 

Q.(t) = tamanho do lote que atende ~s 
J 

l{quid~s dos periodos "j" a "t"; 

necessidades 

c . (t) 
J 

= custo total (nbter+manter) do lote Q.(t); 
J 

Q.(k) = 
J 

lote escolhido para o conjunto de 

começando no per{odo "j"; 

c. (k) = custo total do lote Q. (k) 
J J 

b} Menor Custo Unit~rio (MCU) 

, 

periodos 

O objetivo deste modelo e determinar n lote que a-

presenta o menor custo (obter+manter) por unidade de 

material, 

* c. 
J 

= 
! . 

nll nl.. mo 
t=j, ... ,k , ••• , N 

onde: C.(t)=P+h(QPP) 
J 

(lJ.llO) 

(13. 111) 

, 
Note-se que o custo de manter e calculado com as mes 

mas equações, (13.87) e (13.88), desenvolvidas no 

Quadro 13.2 para o Algor{timo de Wagner-'~~itin. 

Os c~lculos dos lotes de Menor Custo Unit~rio estão 

resumidos no Quadro 13.3. A programação resultante 

est~ apresentada na Tabela 13.8. 



QUADRO 13·3' - NENOR CUSTO UNITÁRIO 
,,'o 

C U S T O S CUSTO 

C.OBTER C.MANTER C.TOTAL= UNITÁRIO= 
Q. (t) 

C . (t) CRITÉRIO DE PARADA:- Para cada Horizonte 
J'.I"EC. J P =h(QPP) C.OBTER + QPP = J 

t LIQ. NL (eq.13.87) 100 =0,4(QPP) C. MANTER Q. (t) de Planejamento, o custo unitário e cal = = J 

culado e comparado com o custo anterior. 

j =1 50 50 O 100 O 100 2,00 No ( 

in~cio, o custo unitário diminui, de-

2 .70 120 70 100 28 128 1,07 vida 
. 

diluição do custo a de obter; de -
k =3 100 220* 270 100 108 208 0,95* pois, com o aumento do custo de manter, 

4 60 280 450 100 180 280 1,00 o custo unitário começa a subir. Nesse 

ponto, os cálculos sao interrompidos pc!:. 
j =4 60 60 O 100 O 100 1,67 

já atingiu ponto de minimo. que se o 
5 40 100 40 100 16 116 1,16 

k =6 70 170* 180 100 72 172 1,01* 
OBSERVAÇÃO:- O último lote poderá vir a 

7 90 260 450 100 180 280 1,08 
ser modificado quando' forem acrescenta -
dos novos periodos ao Horizonte de Plane j =7 90 90 O 100 O 100 1,11 
jamento. Dai a solução estar indicada en 

8 60 60 100 24 124 0,83 -150 
tre parênteses. 

k =9 50 200* 160 100 64 164 0,82* 

.. la 80 280 400 100 160 260 Ó,93 

j =10 80 80 O 100 O 100 1,25 

11 20 100 20 100 8 108 1,08 

(k)=12 60 16O<~ 140 100 56 156 0,98(*) 



TABELA 13.8 MENOR CUSTO UNITÁRIO 

PERíODOS 1 2 3 4: 5 6 

NECESSIDADES Lí-
QUIDAS 50 70 100 60 40 70 

ORDENS PLANEJADAS 220 170 

7 8 9 10 11 

90 60 50 80 20 

200 (160) 

12 TOTAL 

60 750 
. 

750 

• 
VI 
\J1 
o 
e . 

". 
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c) Menor Custo Total (MCT) 

Este algoritimo se baseia no pressuposto de que o cus 

to total é minimo quando os custos de obter e manter 

são iguais, de modo que: 

P -= h(QPP) 

A quantidade ~e peças-periodo estocadas, que iguala 

os custos de obter e manter, é denominada Quantidade 

Econ;mica de Peças-periodo e representada por EPP. 

,I EPP = P 
h 

No exemplo que estamos acompanhando, 

P 
EPP = h = 

100 
0,4 = 250 

(13.113) 

Para encontrar o tamanho do lote que iguala os cus-

tos de obter e manter, basta portanto identificar o 

lote que apresente a quantidade estocada mais próxima 

da EPP. Conseqlientementc, os c~lculos neste modelo 

sio simplificados em relação ~ técnica do Menor Custo 

Unit~rio. 

Esses c~lculos estão indicados no Quadro 1).4. A Tabe 

la 1).9 mostra a programação correspondente ~ técni-

ca- MCT. 

j 
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QUADRO 1).4 - l'1ENOH. CUSTO TOTAL 

NECESSIDADES 
Qj(t) =~NL QPP 

t LíQUIDAS (equação 13.87) 

j = 1 50 50 O 
2 70 120 70 

k = ) 100 220* 270:EPP 
4 60 280 450 

j = li 60 60 O 
5 40 100 40 

k = 6 70 170* 180:EPP 
7 90 260 450 

j = 7 90 90 O 
8 60 150 60 

k = 9 50 200* 160:EPP 
10 1 80 280 400 

j =10 80 80 O 
11 20 100 20 

(k) =12 60 160(*) 140 (:EPP) 

CRITtRIO DE PARADA:- Para cada Horizonte de Planejamento,a 
Quantidade de Peças Per{odo ~ calculada e comparada com 
a QPP anterior, verificando-se qual a que mais se aproxi 
ma da EPP=250. Quando a QPP começa a se afastar da qua,!!:. 
tidade econ;mica, os c~lculos sao interrompidos porque 
j~ se atingiu o ponto de m{nimo. 

OBSERVAÇÃ6:- O ~ltimo lote poder~ vira ser 
( 

quando forem acrescentados novos per10dos no 

modificado 

Horizonte 

de Planejamento. Da{a solução estar indicada entre pa

rênteses. 



TABELA 1).9 MENOR CUSTO TOTAL 

I • 
PERíODO 1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

• 
NECESSIDADE Lí-
QUIDAS 50 70 100 60 40 70 90 60 50 80 20 60 750 

ORDENS PLANEJADAS 220 170 200 (160) 750 

'.' 



A técnica NCT apresenta resultados em geral mellnres do 

que os obtidos pela NCU, não oQstante haver uma falha 

na 16gica em que se fundamenta. O pressuposto de que o 

custo total é minimo quando os custos de obter e de 

mantersao iguais é v~lido quando a demanda e cons 

tante, mas nao nos modelos que assumem que assaidas 

de estoque ocorrem no inicio de cada periodo. 

Orlicky ó.6~ mostra que, devido a isso, . as soluções 

NCT sao muitas vezes desviadas par~ lotes super-dime~ 

sionados. 

(' 
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d) Balanceamento de Peças-Periodo (BPP) 

Esta técnica consiste em acrescentar, à.MCT, uma ro-

tina de ajuste denominada "VER ADIANTE-VER ATRÁS" 

("LOOK AHEAD - LOOK BACK"), com o objetivo de verifi 

car a possibilidade de reduz~r o custo total. 

o teste "VER ADIANTE" consiste em verificar se há van' 

tagem em aumentar o lote calculado pela MCT, fazel1. 

do-o atender 'às necessidades liquidas de mais um p~ 

riodo. 

Tomemos, por exemplo, o primeiro lote calculado 

Quadro 13.4; temos a seguinte situaçio: 

no _ 

Periodos: 1 2 3 4 ~ 

Necessidades Liguidas: 50 70 100 60 40 

Lote Planejado: 220 .1 
TESTE "VER ADIANTE: 280 .1 

o lote de 220 unidades cobre as necessidades dos pe

ri-odos 1 a 3. O lOte seguinte será colocado no p~ 

riodo 4. 

Se o lote passé:}r a cobrir também o periodo l1, o lote 

será aumentado para 280, com duas conseqti~ncias: 

lê) a quantidade d 4=60, que nao "paga" estocagem pois 

é enc<;>mendada e consumida no próprio periodo 4, pas

sará a ser estocada durante 3 periodos, ocasionan d o 

um aumento no custo de manter estoque igual a: 

hx(3x60) = O,4x180 ~ 72 
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2a) a quantidade d
5

=40, que fica em estoque por um p~ 

ri6dci, pois ~ encomendada no periodo 4 e consumida no 

per{odb 5, passar~ a ser encomendada no pr~prio peri~ 

do 5, sem portanto "pagar" estocagem, ocasionando uma 

reduç~o no custo de manter estoque igual a: 

hx(lx40) = O,4x40 = 16 

Assim, o aumentado tamanho de lote para 280 unidades 

acarretar~ uma variaç~o liquida de custo igual a: 

Logo, como o custo aumeni~r~, au. 
.-

o lote nao deve ser 

mentado. 

O' teste "VER ADIANTE" 
, 
e sempre feito em primeiro lu-

gar. Se der resultado, o lote e aumentado. Caso con 

tr~rio, passamos ao teste "VER A.TRÁS". Este consiste 

em verificar se h~ vantagem eili diminuir o lote calcu-

lado pela MCT, fazendo-o atender ~s necessidades li-

quidas de um periodo a menos. 

Continuando com o exemplo anterior, a situaç~o passa-

ra a ser: 

Periodos: 1 2 .--L 4 _L -
Necessidades Liguidas: 50 70 100 60 40 

Lote Plane,iado: 220 ",I 

Teste "VER ATRÁS": 120 ~I 
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Se o lote for reduzido para 120, teremos tamb~m duas 

conseqUências: 

, 
la) a quantidade d)=lOO passara a ser encomendada no 

pr~prio periodo em que ~ consumida, com uma reduç~o 

no custo de manter estoque igual a: 

2ª) a quantidade d 4=60 passar~ a ser encomendada com 

um periodo de antecedência, com um aumento no custo 

de manter estoque igual a: 

Assim, a reduç~o do tamanho de lote para 120 unida-

des provocar~ uma variaçio liquida de custo igual a: 

Logo, como o custo se reduzir~, o lote deve ser re-

duzido. 

-Se também o teste "VER ATRÁS" nao der resultado, 

ve ser mantida a soluç~o MeT. 

Generalizando, temos: 

Periodos: 1 2 ... . . . . . . . k-I k 

Neces.Liguidas: dI d 2 ..... . . . . . d
k

_
1 

d
k 

.1 Lo te P 1. an e j a do: Q 1 úd ---------------.l~ 

TESTE "VER A-

k+1 

d 
k+l 

DIANTE: :QIQ<+l)-----~---------.1 

TESTE "VER A-
TRÁ S li :Ql Ó<-l) ~I 

de 

k+2 

ct~+2 
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Logo, o Lote Ql(k) ser~ aumentado para Ql(k+1), se: 

(13.114) 

"VER ATRÁS": 

Logo, o lote Ql(k) 
, 

sera reduzido para se 

não tiver passado pelo teste "ver adiante" e se: 

Com o teste "ver adiante - ver atrits", procura-se e-

vitar: 

1º) que os estoques de cobertura dos picos de <!eman 

da sejam formados com muita anteced~ncia; 

2º) que sejam colocadas freqUentes ordens de reposi 

ção de estoque em ~pocas de b~ixa demanda. 

A aplicação do Balanceamento de Peças-Periodo ao e-

xemplo ~ue vimos acompanhando est~ indicada no Qua 

-dro 13.5 e a programaçao, ajustada pelo teste "ver a 

diante - ver atrits", é apresentada na Tabela 13.10 



QUADHO 13·5 

~I C 

NEC. 
t LIQ. 

j= 1 50 

2 70 

k= J 100 

4 60 

j= 3 100 

4 60 

5· 40 

k= 6 70 

j= 6 70 

7 90 

k= 8 60 

9 50 

j= 8 60 

9 50 

10 80 

K=ll 20 

j=12 60 

OBSEHVAÇÃO: 
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- flALANCEAl'IENTO DE PEÇAS-PEIÜOnO -~ T 
T.E.S:IE 111LEJl ~DIANTE - 1IJill A.TJ1ÁS" 

Q _ (t) 
J 

QPP 

50 O Periodos 1 2 J 4 5 

120' ·70 Nec.Liq. 50 70 100 60 llO 

(220 270IC Ql(k) 220 /0-- -
/ 

, 
D {ver diante 280 450 Ql(k+l) 280 

/ 
~ (Jx6 -lx40) -+l40( ão) 

Ql (k-ll 120' c-~ rY 
ter trás 
(lx6 -2xl0 )=-14 (sim) 

100 O Periodos 3 4 5 6 7 8 

160 60 Nec.Liq. 100 60 40 70 90 60 I 

(200' 1·10 Q3(k) 270 ,O- 'D{ / 'er Ad:i nte 
270 3508 Q~ (k+ll 360 Ilx90-1 -60)=+ 00 (r ão) 

J Ore Q3 (k-ll 200' Atrá 
(1 -90- 3x 0)=-1 O(sim) 

70 o Periodos 6 7 8 9 10 

t 6O
' 

9J Nec. Liq. 70 90 60 50 80 

220 210B Q6 (k) 220 / -0- --. Ver A iante 
270 360 Q6 (k+ll 270 ° r..5 3x5O 1x80)= 70(nã ) 

Q6 (k-ll 160' O~t< Atr .r s 
x50-2 60>=- O(sim 

60 O Periodos 8 9 10 11 12 13 
110 50 Nec. Liq. 60 50 80 20 60 O 

190 210 Q8(k) 210 /0, -'O{ / er Adi nte 
210' 270E Q8 (k+ll 270 r- ----} 4x60-1 0)=+2 0<.'1' / 

Q8 (k-ll 190 O~{ er At as 
lx60- 3x20) O(não) 

60(' ) O(E) Q12(k) 60' 
I . I I 

I I j , 
Com~ o lo e QI2(k) deve ate*der as 

N .. i ••••••• L[fu ......... ' .. 
I J' 'I L perJodo1,. so a uma soluça0 pos-

I 1 i ! I 
s1v,1 Q12!k)=60 : I 

O útlirno lote pOderá vir a ~er modilicado quando forem acrescentados novos 

perl.odos ao Horizonte de Planejamento. Daí. a solução estar indicada entre 

parênteses. 

•• ~ "f ~""7_~:-:'-:;}?~-"':--': 
',_ .... ,., ......... ...-"". :""""'" __ """,'11 ~ 

.... -._ •.. -----~ ..... 
'.;. , 

." ~""-::-

• I 

i 
1 

.ll 

1 
I 
I 



TABELA 1).10 BALANCEAMENTO DE PEÇAS-PERíODO 

PERíODO 1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

NECESSIDADES Lí-

QUIDAS 50 70 100 60 40 70 90 60 50 80 20 60 750 • 

ORDENS PLANEJADAS 120 200 160 210 60 750 

.. 
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Deve-se notar que a lógica do BPP ~ também duvidosa, 

uma vez que no teste "ver adiante - ver atrás", -nao 

são analisadas as conseqU~ncias futuras de cada ba-

lanceamento. Alargando-se o horizonte de visão, p~ 

de-se descobrir que um aparente ganho representa na 

realidade uma perda. 

Em beneficio do BPP, podemos argumentar que a falta 

de visão sobre as futuras conseqU~ncias de uma deci-

são tomada - quanto ~ escolha do tamanho de um deter 

minado lote - é uma fraqueza inerente a todos os mo 

delas heuristicos. 

e) Nenor Custo por Periodo (NCP) 

Este modelo se baseia nc pressuposto de que a progr~ 

- , maçaomais economica e a que apresenta o menor custo 

médio por periodo (CPP)~ As~im, se uma ordem deve ser 

colocada no periodo "j", será escolhido o lote cor 

respondente ao menor Cpp { j 
* ! . C.(t) 

CPP. = t . mlnlm
k

o N J(t) 
J =J, ••• , , ••• , r. 

J . 

(13.11 6) 

onde: C . (t) = custo total (obter + manter) do lote 
J 

Q.(t), que atende as demandas dos pe-
J 

riodos "j" até "t"; 

r . (t ) 
, 

de periodos cobertos pelo lote = numero 
J 

Q.(t). 
J 

C . (t) p + h (QPp) " (13. 1 1 1 ) = 
J 

r . (t) = t-j+l (13.117 ) 
J 
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A quantidade de peças-per{odo ~ calculada conforme ex 

posto no Quadro IJ.2; assim, para o lote Q.(t), te-
. J 

mos: 

QPP . (t) 
J 

t 

=L (IJ.118) 

i=j 

sendo: d.= necessidade de produção do per{odo "i". 
1 

t 

Cj(t) = P+h L 
i=j 

(IJ.119) 

E, substituindo (IJ.117) e (IJ.119) em (IJ.116): 

t 
P+h L 

* m{nimo 
CPP.;::. N 

J t=J, .•. ,k, .... · (1 J. 120) -i=j 

t-j+1 

0s cálculos dos lotes de Menor Custo por Periodo ,es-

tão resumidos no Quadro IJ.6. A programação resultan-

te está apresentada na Tabela IJ.ll. 
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QUADRO 1).6 - MENOR CUSTO POR PERíODO 

NEC. Q.(t)= 
LIQ. J 

t· (dt) 2:::NL 

j = 1 50 50 

~ = 2 70 120* 

3 100 220 

j = 3 100 100 

4 60 160 

~ = 5 40 200* 

6 70 270 

j = 6 70 70 

7 90. 160 

8 60 220 

~ = 9 50 270* 

10 80 350 
I 

j =10 80 80 

11 20 100 

~)=12 60 160(*) 

CRIT~RIO DE PARADA:-

CUS TO S CUSTO POR 
PERíODO = 

C.OBTER= C.HANTER C.TOTAL = C . (t) QPP 
=P =h(QPP) C.OBTER + ÓtT (eq.13.118) =100 =0,4 (QPP) C.HANTER J 

O 100 O 100 100 

70 100 28 128 64* 

270 100 108 208 69,33 

O 100 O 100 100 

60 100 24 124 62 

140 100 56 156 52* 

350 100 140 240 60 

O 100 O 100 100 

90 100 36 136 68 

210 100 84 184 61,33 

36.0 100 144 244 61* 

680 100 272 372 74,4 

O 100 (} 100 100 

20 100 8 108 54 

140 100 56 156 52(*} 

Para cada Horizonte de Planejamento, o custo por periodo 

é calculado e comparado com o custo anterior. Quando o 

custo começa a subir, os cálculos sao interrompidos,pois 

já se atingiu o ponto de minimo. 

Este critério de parada proporciona um método mais rap~ 

do de cálculo dos lotes de menor custo por periodo, méto 

do esse exemplificado no Quadro 13.7. 

bBSERVAÇÃO:- O último lote poderá vir a ser modificado quando forem acrescenta 

dos novos periodos ao Horizonte de Planejamento. Dai a solução es 

tar indicada entre par~nteses. 

-



TABELA 13.11 ~mNOR CUSTO POR PERíODO 

PERíODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

I'<"'ECESSIDADES Lí-
QUIDAS 50 70 100 60 40 70 90 60 50 80 20 60 750 • 

ORDENS PLANEJADAS 120 200 270 160 750 
• 

-.> 
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o critério de parada deste a1goritimo estabelece que, 

para horizontes de planejamento crescentes (t=1,2 •••• 

, 
••. ,N; sucessivamente), o lote Q.(t) 

J 
escolhido e ·0 

primeiro que satisfaz a desigualdade 

cpp . ( t + 1 ) > CPP . ( t ) 
J J 

(13. 1 21) 

Esta condiç~o proporciona um método mais r~pido de 

c~lcu10 dos lotes de menor custo por periodo, confor 

me exposto a seguir: 

Substituindo (13.120) em (13.121), a desigualdade se 

torna 

t=l 
P+h L (i-j)di 

i=j 

Sabendo-se que: 

e: 

t+1 

L 
i=j 

t 
P+h L 

> i=j 
t-j+1 

t-j+1 = r 

t 

= L 
i=j 

t 

= L 
i=j 

(13.122) 

(13. 1 23) 

a desigualdade (13.122) porle ser transformada em: 

t t 
r.P+r.h[(i-j)d.+r 2 .h.dt 1>(r+1)P+(r+1)hL(i-j)d. 

• )0 + 1 
~j ~j 

(13.126) 
Logo, 

(i-j)d .. > P 
1 

(13.127) 
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. . 

P 
{i-j)d.>~ 

1. 

t 

L {i-j)d. 
1. 

i=j 

(13.128) 

(13.129) 

Os c~lculos dos lotes de menor custo por periodo, ba 

seados na desigualdade (lJ.129), est~o indicados no 

Quadro lJ.7. 



• 367 • 

QUADRO 13.7 NCP : SOLUÇÃO PELO CRITÉRIO DE PARADA 

QPP = 

NEC. Q . (t ) t 
LIQ. J r= L (i-j)d. 
(d

t
) = ~ NL 

2 P 100 . J. P + QPP r .dt +1 h = 0,4 h t = t-j+l i=j 
\ 

j = 1 50 50 1. 70 250 O 250 

k = 2 70 120'" 2* 400 > 250 70 320 

j = 3 100 100 1 60 250 O 250 

4 60 160 2 160 250 60 310 

k = 5 46 200* 3* 630 .> 250 140 390 

j = 6 70 70 1 90 250 O 250 

7 90 160 2 240 250 90 340 

8 60 220 J 450 250 210 460 

k = 9 50 270* 4* .1280 :> 250 360 6,10 
, 

j =10 80 80 1 20 250 O 250 

11 20 100 2 240 250 20 270 

'(k) =12 60 160(*) 3 ? 250 140 390 

CRITÉRIO DE PARADA: - Para cada horizonte, verificamos se é satisfeita a condição: 

OBSERVAÇÃO: 

2 P t 
r. d t +l >i1+L :i-j)di (13.125) 

i=j 

Em caso positivo, o lote·é escolhido. 

O último lote, provisoriamente estipulado em Q.(t)=160, poder~ 
J 

ser modificado quando forem acrescentados novos periodos ao 

vir a 

Horizonte 

de Planejamento. Com as informações disponiveis, nao é possivel testar 

a desigualdade para t=12. Dai a solução estar indicada entre parênteses. 

I 
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1).12. Comparaç~oentre os Modelos de Lotes Din~micos 

a) Os resultados comparados, dos diversos modelos de 

lotes din~micos apresentados nas seções procedentes, 

são apresentados·na Tabela 13.12. 

A solução de minimo 
'lI 

custo (Custo Total = $664; indi 

ce 100) é obtida com o algori timo de \{agner \fui tin~ 

O modelo heuristico de Menor Custo por Periodo apre-

sentou resultado semelhante. Os demais modelos heu 

risticos e a politica de Lote Peribdico resultaram 

em custbs de 5% a 10% maiores do que o custo minimo 

(fndices 105 aliO). 

As outras poli ticas de pt\râmetros fixos apresentaram 

afastamentos ainda maiores em relação ~ ~olução bti 

ma, especialmente a politica de Lote Econ~mico (indi 

ce 141) e a de Lote por Lote (indice 181). 

Os resultados alcançado~ no nosso exemplo estão mais 

ou menos de acordo com o desempenho esperado de cada 

modelo, conforme podemos constatar pelos comentários 

apresentados a seguir: 

b) As politicas de Lote Fixo e Lote Econ~mico -sao as 

~nicas que não observam a politica btima, de produ -

ção apenas para periodos inteiros. Tendem~ portanto, 

a manter estoques excessivos e a apresentar custos 

bastante altos, quando comparados com as soluç~es ob 



TABELA 13.1,2 - COMPARAÇJí.O ENTRE OS MODELOS DE LOTES DINÂMICOS. 

NECESSIDADES PERíODOS 1 ,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C U S T O S íNDICE 

DE PRODUÇJí.O I\'EQ;.LíQUIDAS 50 70 100 60 40 70 90 60 50 80 20 60 OBTER MANTER TOTAL (\\lW = 100) 

POLíTICAS LOTE FIXO 120 120 120 120 120 120 120 700 216 916 138 

DE LOTE ECONÔMI-
CO 177 177 177 177 177 500 438 938 141 

PARÂHETROS 
PERíODO 1<'IXO 120 160 ] 10 150 130 80 600 160 760 114 

FIXOS 
LOTE POR LOTE 50 70 100 60 40 70 90 60 50 80 20 60 1200 O 1200 181 

LOTE PERIÓDI- .. 

CO 220 170 200 160 400 300 700 105 

!-JE:NOR CUSTO 
UNITÁRIO 220 170 200 160 400 300 700 105 

MODELOS !-JENOR CUSTO 
TOTAL 220 170 200 160 400 300 700 105 

HEURíSTICOS 
BALANC. DE PE 
ÇAS-PEHíODO 120 200 160 210 60 500 228 728 110 

HENOR CUSTO 
POR PEHíODO 120 200 270 160 400 264 664 100 

MíNIMO CUS-

TO WAG.NER WHITIN 120 200 270 160 400 264 664 100 
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tidas 
( . 

com o algorl.timo de Wagner-Whitin. Quanto maior 

fôr a variabilidade da demanda, maiores -serao os cus 

tos r~sultantesd~ pol{tica de Lote Econômico. 

c) As pol{ticas de per{odos fixos j~ respeitam a poli 

tica ótima de produção para per{odos inteiros e ten-

dem, portanto, a apresentar resu1tados melhores do 

que as anteriores. Entretanto, por não levarem em con 

ta as variaç~es da demanda, não conseguem evitar os 

custos excessivos de obter e manter. 

d) Do ponto de vista do Planejamento de Necessidades 

de Material, a pol{tica de Lote por Lote ~ a mais re 

comend~vel, pdis evita os estoques operacionais inter 

medi~rios e não introduz distorç~es na explosão de ne 

cessidades de materiais. Orlicky ÓDj recomenda que es-

ta pol{tica seja adotada sempre" que poss{vei.Entreta~ 

tOj como podemos constatar no exemplo que estamos a-

companhando, se o custo de colocação da ordem ~ signi 

ficativo, a pol{tica de Lote por Lote conduz a um cus 

to de obter excessivamente alto. 

e) Historicam~nte, a t~cnica do Menor Custo Unit~rio 

foi o primeiro modelo heur{stico a ser largamente uti 

lizado (d~cada de 60). Entretanto, aexperiencia de-

monstrou que, apesar de sua lógica aparentemente ina 

tac~vel, a t~cnica MeU tende a estabelecer programas 

de produção com altos custos de obter e manter. 
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, 
i) Estudos e pesquisas conduzidos por um grande nume 

ro d~ observador~s t~m comprovado que o Balanceamen 

to de Peças-Periodo e o Menor Custo Total s~o dois 

dos modelos heuristicos mais eficientes at~ agora 

desenvolvidos. Blackburn e Millen <18 (9) analisaram 

o desempenho,destes dois algoritimos, t~nto atrav~s 

de estudos teóricos como de extensivas verificações 

empiricas, e chegaram ~s seguintes conclusões: 

lº) ° desempenho de qualquer algoritimo de dimensio 

namento de lotes depende de: 

• íNDICE DE DIMENSIONAMENTO DE LOTES - definido pe-

los próprio autores como sendo 

IDL = P (1).1)0) 
h . j 

onde: d = demanda m~dia por periodo 

Em determinad~s faixas de vari~çao do IDL, o algE,. , 

ritimo BPP apresenta desvios de custos acentuados 

em relação ~ soluç~o 'vagner-Whi tino As principais 

faixas de valores de IDL em que ocorre esse fenôme 

no s~o: 0,5 a 1,0; 2,0 a ),0; 4,5 a 6,0; 8,0 a 

10,0; 12 a 15; etc .• 

A faixa mais critica ~ a primeira: para valores 

de IDL entre 0,5 e 1,0, a t~cnica BPP, pode aprese~ 

tar custos até 50% maiores do que a solução W1v. Pa 
, 

ra valores de IDL entre 2,0 e ),0, o desvio sera fi 

ordem de 6 a 12% . Nas demais faixas, de) a 6%. 
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f) A t~cnica do Menor Custo ~otal, desenvol~ida ain 

da na d~cada de 60, apareceu como um passo adiante 

em relaç~o ~ anterior, conseguindo programaç~es de 

produç~o mais econ~mica, tanto em termos de custos 

de manter estoque como de custos de preparaç~o de 

ordens. 

g} As soluç~es obtidas com a t~cnica MCT podem ser 

melhoradas com o Balanceamento de Peças- Periodo. 

Com o teste "ver adiante - ver atrás" procura-se e-

vitar: 

lº} o excesso de custo de manter devido a formaç~or 

com muita anteced~ncia, dos estoques de cobertu 

ra dos picos de demanda; 

3º) o excesso de custo de obter devido a colocação 

de freqUentes ordens de produç~o ou compra em 

periodos de baixa demanda. 
r 

Entretanto, como não s~o analisadas as conseqU~n 

cias futuras de cada balariceamento, ocorre que aI 

guns ajustes resultam, nao em reduç~o, mas sim em 

um aumento do custo total. É o que ocorre no exem-

pIo que desenvolvemos, como pode ser verificado na, 

ta b e la I J • I 2 • 

h) A t~cnica de Menor Custo por Periodo, desenvolvi 

da mais-recentemente por Silver e Meal (206) 
, 
e a 

que apresenta, em determinadas condiç~es, resulta -

dos mais pr~ximos dos obtidos com o algoritimo de 

,vagner-Whitin. 

I 
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Já a técnica MCP apresenta resultados iguais ~ \~~, 

para valores de IDL até aproximadamente 0,7. A pa~ 

tir d~sse ponto, ~ medida em que aumenta o valor 

do IDL, o custo MCP vai se afastando , de forma mais 

ou menos irregular, do custo ~v. 

OBS:. No nosso exemplo IDL= 100 = 
0,!tx750/12 

= 100 = 4,0 
0,!tx62,50 

EXTENSÃO DO HORIZONTE DE PLANEJAMENTO - quanto· me-

n9r o n~mero de periodos incluidos no Horizonte de 

Planejamento, maior será o desvio do' custo r~sul 

tante em relaç~o ao custo da soluç~o 6tima, devido 

~ maior influ~ncia das distorç;es verificadas nos 

últimos periodos (efeito de· "fim-de-horizonte"). 

• VARIABILIDADE DA DEHANDA - no caso do modelo MCP, 

o aumento de variança d~ demanda resulta em um au-

mento do desvio do custo em relaç~o ~ soluç~o 6ti. 

ma. Se a varianca for zero, as soluç;es MCP e W-W 

-serao iguais~ 

No caso do modelo BPP, se a variança f~r zero, o 

custo será igual ao da soluç~o 6tima apenas fora 

das faixas de IDL mencionadas acima~ Para IDL en 

tre 0,5 e 1,0, O custo BPP será aproximadamente 

50% maior do que o custo mini~o. 



ct- 374 • 

Aumentando-se a variança, para valores de IDL den

tro da faixa 0,5-1,0, o.desempenho do algor{timo 

BPP melhorar~. Para qualquer outro valor de IDL, o 

desvio em relaç~o ao custo m{nimo aumentar~ com o 

aumento da variança. 

2º) Comparando-se os resultados obtidos pelos dois 

algor{timos, verifica-se que em m~dia o MCP aprese~ 

ta custos totais menores do que o BPP. 

Para valores de IDL at~ 6,0, a t~cnica MCP e mais e

ficiente do que a BPP. 

Para valores de IDL maiores do que 6,0, h~ faixas 

em que o BPP supera o MCP, as quais dependem do tipo 

de distribuiç~o da demanda (ou necessidade de 

ç~o) e- de sua vari~nca .. 

pf'od~ 

j) Blackburn e Millen identificaram o índice de Di

mensionamento de Lotes, a extensão do Horizonte de 

Planejamento e o tipo de comportamento da demanda co 

mo fatores condicionantes do desempenho dos 

de lotes din~micos. 

modelos 

Al~m desse~, dois outros fatores devem ser lembrado~ 

. RELAÇÃO ENTRE OS CUSTOS DE PREPARAÇÃO E UNITÁRIO~ 

afeta diretamente a freqU~~c{a da colocaç~o de or 

dens e, portanto, o tamanho dos lotes; 
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DI~ffiNSÃO DOS INTERVALOS DE PLANEJAMENTO - menores 

periodos de planejamento (p.ex., semanas no lugar 

de meses) resultam em menores necessidades por p~ 

riodo, possibilitando uma melhor aproximaçao do 

balanço ~timo entre os custos de obter e manter. 

Os mesmos autores acima citados afirmam que a sup~ 

rioridade da~ t~cnicas MCP e BPP sobre as demais de 

pende criticament~das condiç;es de demanda e de 

custos. 

~) Todos os modelos de d~mensionamento de lotes t~m 

uma' fraqueza comum, .que ~ a possibilidade de que as 

demandas futuras variem. Todos os algoritimos, ape-

!Sar de "dinâmicos", tratam a demanda como determi-

nistica; entretanto, ap~s a emiss~o das ordens pl!!, 

nejadas, as quantidades encomendadas podem se mos-

trar erradas ~ luz das novas informaç~es sobre as 

necessidades, que podem t~r se modificado em prazos 

e em quantidades. 

Lembr.emo-nos que os modelos heuristicosforam desen 

volvidos porque o algoritimo de Wagner-Whitin, além 

de envolver um grande esforço computacional, e mui 

to sensivel as variaçoes da demanda prov.ocada:; pelo 

acréscimo de novos periodos ao Horizonte de Plariej!!, 

mento. 

Como podem ocorrer variaç~es tamb~m na demanda dos 

( , 
per10dos dentro do horizonte planejado, os propr~os 
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modelos heuristicos são muitas vezes considerados 

"nervosos", o que explica a aceitação que t~~ os 

modelos de periodo fixo, considerados menos 

.. . -
veis as variaçoes. 

1).1). Lotes Din~micos de Fabricação 

r senS1-

a) Os modelos de lotes din~micos estudados nas s~ 

ções precedentes tem como pressuposto o abasteci 

mento instant~neo, isto é, a qu~ntidade encomenda 

da entra de uma vez em estoque. 

No caso do abastecimento continuo, o lote e rece 

bido em estoque em parcel~s ~eguidas. As~~m, uma 

parte do lote Q é consumida durante a sua fabrica 

-çao, o que faz com que a Quantidade de Peças-Pe -

riodo estocadas fique menor do que no abastecimeE:, 

to instantâneo. Com isso, o custo de manter dimi 

nui. J~ o custo de obter não é afetado pela velo-

cidade de entrada do material em estoque. 

Modelos de lotes din~micos com abastecimento con 

tinuo podem ser desenvolvidos, de forma an~loga ~ro 

Lote Econômico de Fabricação estudado no capi t~ 

lo 5. 

O c~lculo da Quantidade de Peças-Periodo com abas 

tecimento continuo est~ apresentado no Quadro 1)3. 

Deve-se observar que, nestes casos, o custo de 

manter estoque é aplicado sobre o estoque médio d~ 
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( -cada perl0do, e nao sobre o estoque remanescente no 

fim do periodo (hipótese adotada nos modelos ante -

riores). Com isso, conseguimos maior precisa0 "na 

computaç~o da entrada continua de materiais em esto 

que. 

Veremos a seguir dois modelos de lotes din~micos de 

fabricaç~o: 

. Menor Custo Total com abastecimento continuo (MCT 

-F) - algoritimo proposto pór Dilworth e Lowe ~6~ 

análogo ao MCTj 

• Menor Custo por Periodo com abastecimento conti-

nuo (MCP-F) - análogo ao MC.P 
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ADRO 13.8 -. QUANTIDADE DE PEÇAS-PERíODO -COM ABASTECIMENTO CONTíNUO 

I 

I 
I 

I 

\ 
P I 

I . '- '-
I , 

({-I 
, I 

P I 

I .. .. I 

,. " 
p 

1 2 ." ....... . f f+l t t 

Se o abastecimento e instant~neo. a quantidade estocada de peças-período, correspondente 

ao lote Ql(t). ~ igual a: t 

QPP = L 
i=l 

( ) , (. 1) NB:. Na eq. 13.131, o fator multiplicador de cada di e ~- 2 porque. neste modelo. es 

tamos considerando o custo de manter estoqui apli~ado ao estoque m~dio em cada peri~ 

do (e nao ao estoque remanescenté no fim de cada periodo. como nos modelos anterio_ 

res) • 

Se o abastecimento e continuo, a um ritmo de "p" unidades por periodo. o lote permanece 

em produção por "f" periodos 
Ql(t) 

f = p 
(13.132) 

Nos periodos (1.2 •... ,f), ocorrem fabricação e consumo ao mésmo tempo e, portanto, umaceL 

ta quantidade de material nao chega a ser estocada. Essa quantidade deve ser deduzida do 

total expresso na eq. (13.131) e ~ dada por:. 

(quantidade ) 
\não estocada 

[(f-l )+ ••••• +2+1J p+f [%J =. 

f . f2 f 
2(f-l)p+f % = ~ ~ + 

Substituindo (13.132) em (13.133), vem: 

f2p 
2 

(-quantidade não estocada) = (~)2 E. - ~ (13.134) p • 2 - 2p 

e,portanto, a quantidade de peças-periodo estocada com abastecimento continuo sera 

t 

Qppf = L 
i=l 

~ 
. 2p 

(13.135) 

I 
j 
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QUADRO 1).9 ~IENOR CUSTO TOTAL CO~I A13ASTECHIENTO CONTiNUO 

lQ) Q2 " Q-
P = 125 

2p = 250 

2º) Q2 _L 
p = 250 2p - 500 

~EC. NEC. 
LIQ. Lh- ~ld. Q2 

t 
(d, ) 

Q ~ 1. 
250 QPp l 

LIQ. ~ (i-
1 Q2 

(d, ) 2') di 
t Q 500 1. 1. 

j= 1 50 50 25 10 15 j= 1 50 50 25 

2 70 120 1)0 57,6 72,4 2 70 120 
I lJO 

) 100 220 380 193,6 186,4 k= ) 100 220' )80 

k= 4 60 280' 590 3i3,6 276,t, E j= 4 '60 60 )0 

j= 5 40 40 20 6,4 1),6 5 1'0 100 90 

6 70 110 125 48,4 76,6 k= 6 70 170' 265 

7 90 200 350 160 190 7 90 260 580 

k= 8 60 260' 560 270,4 289,6E j= 7 90 90 Ij5 

j= 9 50 50 25 10 15 8 60 150 1)5 

10 80 1)0 145 67,6 77,/j k= 9 50 200' 260 

11 20 150 195 90 105 ,10 80 280 540 

k=12 60 210' 405 176,4 228,6E 
j=lO 80 80 40 

11 20 70 

k=1l2 60 
100 I 

160(') 220 

REGRA DE PARADA Os cálculos sao interrompidos quando QPP' começa 
a se alastar de 250. 

035.: Os últimos lotes poderão se modilicar quando aumentar o Ho
rizonte de Planejamento. 

5 

28,8 

96,8 

7,2 

20 

57.8 

1)5.2 

16.2 

45 

80 

156,8 

12,8 

20 

51.2 

JQ 
P = 00 

NEC. 
LIQ. 

QPp:f t 
(d, ) 

), 
Q 

20 j= 1 50 50 

101,2 k= 2 70 120' 

283,2E ) 100 220 

22,8 j= ) 100 100 

70 4 60 160 

207,2E k= 5 40 200' 

4/,1,,8 6 70 270 

28,8 j= 6 70 70 

90 7 90 160 

180E k= 8 60 220' 

38),2 j= 9 50 50 

27.2 10 80 1)0 

50 k=ll 20 150' 

168,8 $;) 12 60 210 

j=12 60 60 

Q2, Q2 
= 2p ()') 

[(i-
1 
2') di 

I 

25 

1)0 

380 

I 
50 

140 

240 

Ij85 

35 

170 

320 

25 

145 

195 

405 

)0 

= O 

Q2 
<Xl 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O I 

QPP 

25 

l)OE 

)80 

50 

140 

240E 

485 

35 

170 

)20E 

25 

145 

195E 

405 

)O(E) 

" t t 

~'. -
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b) Menor Custo Total com abastecimento continuo 

(MCT - F) 

Tal como o HCT, este algoritimo se baseia no pres-

suposto de que o custo total é mini mo quando os cus 

tos de obter e manter sab iguais, de modo que: 

P = h ( Qppf ) ( 1 3 . 1 36 ) 

A Quantidade Econômica de Peças-Periodo,. que 

, 
os custos de obter e manter, sera: 

EPp f = P 
h 

iguala 

(13. 1 37) 

Continuando com o mesmo exemplo utilizado para anali 

sar os modelos anteriores, temos: 

EPP~ = 
P 
h 

100 
= ü,4 = 250 

, 
Em cada ordem planejada, sera escolhido o tamanho de 

, 
lote que apresentar a quantidade estocada mais proxi 

f ma da EPP . .; 

No Quadro 1}.9 est~o resumidos os c~lculos dos lotes 

para três diferentes valores do ritmo de produção: 

p = 125; 250 e munid./periodo. As programaç~es cor 

responderttes est~o ~omparadas na Tabela 1).1). 



TABELA 13.13 - MENOR CUSTO TOTAL COM ABASTECIMENTO CONTíNUO 

P E R í O DOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

NECESSIDADES Lí - 70 100 60 40 70 90 60 80 60 QUIDAS 50 50 20 750 

pRDENS P=125 280 260 210 750 
IPLANE- P=250 220 '170 200 160 ~ADAS 750 • 

P=oo 120 200 220 150 60 750. 

• 
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Para valores crescentes do ritmo de produção, a so-

lução tende para a programação correspondente ao a 

bastecimento instantcineo (p=cn). 

Comparando-se os dois algoritimos, verificamos que 

o MCT-F com p=ro e o MCT apresentaram soluções dife 

rentes. Esse fato ~ d~vido ~ forma diferente de cal 

cular o custo de manter. 

o teste "ver-adiante - ver atrás", aplicado ao MCT-

F, exigirá uma 'quantidade de cálculos muito maior 

do que a necessária no algoritimo BPP, 
, 

devido a paE. 

cela (_Q2p /2) da quantidade de peças-periodo. 
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c) Menor Custo por Periodo com abastecimentoconti-

Tal como o MCP, este a1goritimo se baseia no pre~ 

suposto de que a programaçio mais econ~mica ~ a que 

apresenta o menor custo m~dio por periodo (Cpp). A~ 

sim,se uma ordem deve serco1'Ocada no periodo "j" , 

será escolhido o lote correspondente ao menor CPP; 

lembrando as equações (13.111), (13.116) e (13.117), 

temos: 

* CPP. = 
J 

minimo 
t=j, ••• ,k, .•• ,N 

e, substituindo (13.135) em (13.138): 

cpp * == mini mo '{P+ht:, (i-j +;) di - h 
, j t =.j , •• , k, •• , N 

t-j+1 

(13.138 ) 

Tamb~m neste caso, o crit~rio de parada estabelece 

que, para horizonte de planejamento crescente, o lo 

,te Q.(t) escolhido ~ o primeiro que satisfaz a desi 
J 

gua1dade. 

Cpp . ( t + 1 >.> CPP. ( t ) 
J . J 

(13.121) 

Sub s t i t ui n d o ( 1 3 • 1 39 ) em (1 3 . 1 21 ), a d e s ig u aI d a d e se 

torna: 

t-tl' 2 
P+h~(i-j+1/2)di-h Q ;P 
____ ~~~l~~~~~~----__ --____ ~ 

(t+l)-j+1 t-j+l 

(13. 1 40) 
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Sabendo-se que: t-j+l = r (13.123) 

e: 

t+l t 
2::,.(i-j+l/ 2)di = L (i-j+l/~di + (t+l-jl-l/ 2 ) d t +1 = 

i=j i=j 

.=t..(i-j+l/2)di+(r+l/2)dt+l' (13.141) 
i=l . 

a desigualdade (13.140) pode ser transformada em: 

t 2 
r.P+r.hL(i-j+l/ 2 )d.+ r.h(r+l/ 2 )d t +1 -r .. h. QT> 

i=l 1. 

..±.. 2 
>(r+l)p+(r+l)hL(i-j+l/

2
)d

i
-(r+l)h Q 2' P 

i=l 

Logo, 
t 2 

r(r+l/2)h.dt+l-h~(i-j+1/2)<!i > P-h Q2' P 

i:::l 

. . 
t 

+~(i-j+l/2)di -
1.=J 

'Q2 .p 
2 

(13.143) 

(13.144) 

No Quadro 13.10 estão resumidos os cálculos dos lotes 

para tr;s diferentes valores do ritmo de produção: 

p = 125; 250 e 00 unid!periodo. As programaç~es corres 

pondentes estão comparadas na Tabela 13.14. 

,-



Q,UADflO 1 J. 10 - ~IENOn CUSTO POR PEIl!ODO COM AflASTECHIENTO COXTtNUO 

., 
Q,2 

10) 125 
Q,-

= p = 2p 2']) 

I Xl:C. I Q/t) 11 I 11 I..!.., . I " I 
11Q .. r : 

, 1 .t . :.:.::....: 
r,:r.~ .1 .. • :. -J- -, QI'1't' ld

t
) =~ XL f+l 

, 
:,!;ll • + = h = i=j h t t-j+l 

, i, 

j: 1 50 . - 50 1 105 250 25 10 265 

1<= 2 70 120" 2' 500> 250 130 5'7.6 3:!:!,4 

j= ) 100 100 1 90 250 50 40 260 

4 60 _1f;0 2 200 250 1 1'0 102,4 2117,6 

k= 5 40 200' )' 735> 250 21'0 160 330 

j= 6 70 70 1 1)5 250 35 19,6 265,4 

7 90 160 2 )00 250 170 102,'1 J17.6 

k= 8 60 2~O· )' 525 :> 250 320 19),6 376,4 

j= 9 50 50 1 120 250 25 10 265 

10 80 1)0 2 100 250 145 67,6 327,4 

k=11 20 150· 3* 630> 250 195 90 355 

j=12 60 (,0 1 ? 250 30 14,4 265,6 

Q,2 
.., 

2 11 ) P = 250 
Q,-. . 2p =500 

l\r:c. Q. (t) 

I~=,,-j·t)' LIQ,. J r = I 
~ (d

t
) ~ NL 

r(r+2")d t +1 P 
250 .. 1 

P QPp C 
t-j+1 h = h + t = = 1=J 2 

j= 1 50 50 1 105 250 25 5 270 

k= 2 70 120' 2* 500::> 250 130 211,8 351,2 

j= 3 100 100 1 90 250 50 20 2110 

4 60 160 2 200 250 140 51,2 338,8 

k= 5 40 200* 3' 735 :> 250 240 80 410 

j: 6 70 ;0 1 1)5 25<' 35 9,8 275,2 I 
7 90 160 2 300 250 170 51.2 )68.8 

k= 8 60 220* )* 525> 250 )20 96,8 47).2 

j= 9 50 50 1 120 250 25 5 270 

10 80 130 2 100 250 145 33,8 361,2 

k=11 20 150' 3' 6)0 > 250 195 45,0 1'00 

j=12 60 60 ::. ? 250 )0 ~ " (, ~ 272,8 

JII) = 
Q,2 

= 
Q,2 

= O P 00 . . 2p 00 

Nl::C. Q,j(t) t 
LIQ. r= 1 L(i-j+ 

1 ~ - r(r+ 2")d t +1 P 2")d i 
P Q,pp C 

(d
t

) =2: NL h = 250 2 h + 
t = t-j+1 i=j 

j= 1 50 50 1 -105 250 25 O 

I 
275 

k: 2 70 120 0 - 2" 500> 250 1)0 O 380 

j= 3 100 100 -I 90 250 50 O JOO 

4 60 160 2 200 250 1 110 O 390 

k= 5 1,0 200· J" 7J5 > 2";0 2'10 O 490 

j= 6 70 70 1 135 2)0 35 O :!85 

7 90 160 
, 

2 300 250 170 O 1120 

8 60 220 ) 525 I 
250 )20 O- 570 

k- 9 50 270" 1," 1'1 1'0> 2;'0 "95 O 7 1,,,; 

j=10 80 80 1 JO 2:30 40 O 290 

11 20 100 2 )00 250 70 O )20 

k=12 60 160" 3 o. ? 250 ·220 O 470 

.RIT!HIO DE PAliADA : - Para cada horizonte, verificamos se é satieCeita a condição: 

I P t ~ 2: 1 (1) .1'IIIl r(r+ 2)d t +l > h + (i-j+ 2").\ - 2 
i:j 

Em Cllf!iO positivo, o lote é escolhido. 

. 
OI1S~;RVAÇ,\O: - Os últimos lotes serão modiCicados qUflndo Corem acrescentados novos 

pcrlodoll ao l1orJzonl" de Pl Dnc..lnm"nlo. . - .. " .... .-, 

- .-



TABELA 13.14 MENOR CUSTO POR PERíODO COM ABASTECIMENTO CONTíNUO 

P E R I O DOS 1 2 3 4 5 6' 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

i\'ECESSIDADES Lí-
Q,UIDAS 50 70 100 60 40 70 90 60 50 80 20 60 750 

e 

ORDENS p = 125 120 200 220 150 -60 750 

PLAl\1E- p = 250 120 200 220 150 60 750 • 

JADAS p = 00 120 200 270 160 750 

'.> 
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Para valores crescentes do ritmo de produçio, a solu-

çi~ tende para a programaçio correspondente aQ abaste 

cimento instant~neo (p= ro) • 

Comparando-se os dois algoritimos, verificamos que o 

MCP eo MCP-F com p = ro, apesar de calcularmos de for 

ma diferente o"cust~ ~e manter, chegaram ~ mesma solu 

çio. Este fato pode ser devido a uma maior estabilida 

de da técnica de "Menor CustoJXr período, com menor sen 

sibilidade ~s variaç~es das estimativas de custos. ~ 

necess~ria uma investigaçio mais ampla para esclare 

cer este ponto. 

d) Comparaç~o entre os dois modelos 

, -Os custos co~respondentes as programaçoes obtidas com 

os algoritimos MCT-F e MCP-Festio comparados na Tabe 

Ia 1).15. 

TABE-LA 13.15 - Custos MCT-F e MCP-F 

ALGO- CUSTO DE CUSTO DE CUSTO íNDICE 
RíTMO P OBTER MANTER TOTAL (p :! ro = 100) 

125 )00 )17,84 617,84 71 
MCT-F 250 400 335,68 735,68 85 

ro 500 366,00 866,00 100 

125 500 159,76 659,76 79 
MCP-F 250 500 262,82 762,82 91 

ro 400 434,00 834,00 100 
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Os restiltados mostram que, tomando-se como base o a-

basiecimento instant~neo (p= 00), os custos diminuem i 

medida em que é reduzido o ritmo de produção, devido 

i diminuição da quantidade de peças-periodo estocadas. 

No Caso do abastecimentoinstant~neo, mais uma vez o 

algoritmo ~e Menor Custo por Periodo mostrou superio-

ridade. Entretanto, o algoritmo de Menor Custo Total 

reagiu com maior intensidade i diminuição do ritmo de 

produção e apresentou resultados melhores para p=250 

e p=l25. 

NOTA: O algoritmo de Menor Custo Total com Abastec~-' 
mento Ins~ant~neo foi desenvolvidp por Dilworth 
e Lowe ~6), que estudaram a sua aplicação e~ u
ma variedade de situaç~es: foram testadas dez 
diferentes distriblliç~es de probabilidade, em 
um horizonte de planejamento de 50 periodos, 
com várias combinaç~es. de custos de preparação 
é ritmos de produção, num total de 30.000 cor
ridas. Os resultados mostraram que a redução de 
custo obtida com a utilização do Lote Dinâmico 
de Fabricação no lugar do Lote Din~mico conven 
cion~l é geralmente maior quando: 

la) o ritmo de produção é baixo em relação ao 
ritmo de demanda; e 

2 Q ) o custo de preparação é baixo em relação ao 
cusro de manter. 

O algoritmo de Meno~ Custo por Periodo com Abas 
tecimento Ins~ant~neo foi aqui apresentado ape
nas a titulo de comparação com o MCT-F. t neces 
sária uma pesquisa tão ampla como a realizada 
por Dilworth e Lowe para podermos afirmar, com 
razoável grau de certeza, se o MCP-F pode ser 
utilizado com vantagem ou não. 
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13.14. Exercicios 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - --

I - Produto Único - Dois Est~gios 

-13.1. A Empresa Al:fa fabrica engrenagens, que sao ven 

didas a ind~strias e no mercado de peças d~ re

posiç~o. As peças forjadai, que s~o usinadasp~ 

la Alfa p~~a a obtenç~o dos produtos acabados, 

s~o com~rada~'da Forjaria Delta. A 

ElOl apresenta os seguintes dado&: 

engrenagem 

Demanda = 15 unidades/ano 

Custo unitário = e$ 530,00 

Custo da mat~ria-prima = e$ 350,00 

Custo adicionado na usinagem = eS 180,00 

·e$ 530,00 

Custo de preparaçao de uma Ordem de Fabrica-

-çao = e$ 1.500,00 

Custo de -preparaçao de uma Ordem de Compra = 
= e$ 500,00 

Taxa.de custo de manter estoque = 30% a.a. 

Pede-se: 

a) Dimensionar os lot es de compra de for jados e 

de fabricaç~o de engrenagens; 

b) Calcular o.investimento m~dio em estoque -de 

forjados e engrenagens - e 
, 

o numero de or-

dens emitidas por ano - de compra e de fabri 
-caça0; 

c) Calcular o Custo Anual de Obter, o Custo A~ 

nual de Manter o Estoque Operacional e o Cus 

to Variável Anual. 
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1).2. Utilizando· os mesmos dados do Ex. 1).1, calcu-

lar o Custo Anual de Obter, o Custo Anual de 

Mant~r o Estoque Operacional e o Custo Vari~-

vel Anual para cada um dos seguintes pares de 

lotes: 

Q QF c 

a) 500 500 

b) 1000 500 

c) 1500 500 

d) 1000 1000 

e) 2000 1000 

I).) .• A Estamparia Este fabrica a peça R)20, um re-

cipiente de aço, a partir de chapas de dimen 

s~es 1020 x 510 x 0,5 mm, pesando 20 kg cada 

chapa. são fabricados 18 recipientes por chapa. 

As chapas são compradas a um préço de ~$400,00 

/kg. O 6usto adicionado na fabricação ~ calcu 

lado em ~$ 60,00 pOr recipiente. 

O custo de preparação de uma Ordem de Compra 

~ ~$600,00. O custo de preparação de uma Ordem 

de Fabricação ~ ~$ 1.800,00. Dimensionar os lo 

tes de compra e de fabricação, sabendo-se· que 

a demanda anual de recipientes .RJ20 ~ de 5000 

unidades e que a taxa de custo de manter esta 

As chapas não -sao utilizadas para 

produzir nenhum outro item. 
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o modelo de "Compra-Produção" desenvolvido na 

Seção 13.4, cuja solução está expressa nas e-

quações (13.27) e (13.26), foi baseado na hipó 

tese de abastecimento instantâneo, ou seja, os 

lotes são recebidos de uma só vez em estoque. 

Desenvolv€r um modelo equivalente, admitindo 

que na compra ocorre o abastecimento instantâ-

neo, enquanto que na fabri~ação d ab~stecimen

toé continuo, a um ritmo de "p" unidades!clia. 

13.5. A Empresa Alfa fabrica o produto P41B,cujopr2 

cesso de produção consiste em usinar uma peça 

fundida fornecida pela Fundição Gama. 

Dimensionar os lotes de prbdução e compra, sa 

bendo-se que: 

- preço da peça fundida = ~$ 200,OO/u~idade 

- custo adicionado na usinagem = ~$300,OO/un~~ 

dade 

-- custo de preparaçao de uma Ordem de Compra 

= ~$ 600,00 

- custo de preparação de uma Ordem~e Fabrica-

ção = ~$ 200,00 

- taxa de custo de manter estoque = 30% a.a. 

- demanda do item P41B = 12.000 unidad~s/ano. 

-----------------------_._----------.....;.----------- ... .:. 



I 
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11 - Produto Único - Est~gios M~ltiplos 

1).6. A fabricaçio do recipiente R)20 {Ex.l).) con-

siste na seguinte seqU~ncia de operações: 

1ª) Cortar chapa em discos de ~. )30 mm; 

2ª) Conformar embutido ~ 105 mm; 

)ª) Tratamento t~rmico; 

4ª) Conformar embutido ~ 75 mm; 

5ª) Tratamentos t~rmico; 

6ª) Polir superficie da peça; 

7ª) Niquelar a peça. 

Os custos das diversas operações -sao dados 

baixo: 

Operaçio 

1 

2 

) 

4 

5 
6 

7 

Custo de 
Preparaçio 

(i;$ 100,00 

(i;$ l1:50, 00 

(i;$ 200,00 

(i;$ 450,00 

(i;$ 200,00 

(i;$ 100,00 

(i;$ )00,00 

Custo Adicionado 
Por Recipiente 

(i; $ ),00 

(i;$ 15,00 

(i; $ 5,00 

(i;$ 15,00 

(i; $ 5,00 

(i;$ 10,00 

(i; $ 7,00 

a-

Os demais dados sio os mesmos do Ex. I).). Con 

siderando cada operaç~o como um est~gio inde-

. pendente, dim~nsionar os lotes e de fabr~caç~~ 

em cada est~g~o, da peça R]20. 
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lJ.7. A Empresa Alfa fabrica o produto T510, utilizan 

do-o seguinte processo: 

1. Compra do aço em barras; 

2. Corte 

J. Estampad9 a quente 

~. Tratamento t~rmico 

5. Desbaste das superficies em fresadora 

6. Furação 

7. Retifica 

Para efeito de dimensionamento de lotes, o pr~ 

gramador divide o p~ocesso de produção em tr~s 

est~gios, indicados a seguir: 

lº) Compra do aço em barras 

custo de colo0ação de uma Ordem de Com-

pra = ~$ 1.200~00 

- custo da matéria-prima = ~$ 400,00/kg 

2º) Estampado a quente, incluindo o corte das 

barras-em pedaços de 2,5 kg cada - e a nor-

malização. 

- Custo de preparação da Ordem de Estamp~ 

ria = ~$ 600,00 

- Custo direto adicionado no est~gio igual 

a ~$ 40,00/unidade 

Jº) Usinagem, -incluindo as operaçons em fresado 

ras, furadeiras e retificas. 

Custo de preparação da ordem de usinagem= 

= ~$ JOO,OO 

- Custo direto adicionado no est~gio igual 

a ~$ 220,00/unidade 



· . . 
A taxa de custóde manter estoque e igual a )6% 

ao ano. 

A demanda do item T510 ~ de 5.000 unidades/m~~. 

Pede-se: 

l~) Dimensionar os lotes economicos a serem pr2 

gramados em cada estágio; 

2º) C~lcular, para cada estágio, o investimento 

m~dio em estoque e o número de ordens emiti 

das por ano; 

)º) Calcular o Custo Anual de Obte~, o Custo A-

nual de Manter os Estoques Operacionais e 

o Custo variável Anual. 

1).8. Repetir os cálculos do Ex. 13.7 para o caso em 

que o programador considerar dois estágios: com 

pra e produçio. No segundo estágio, o custo de 

preparaçio da ordem será ~$ 900,00 e o custo 

direto adicionado será ~l 260,00/unidade. 

1):9. Repetir os cálculos do Ex. 13.7 , considerando 

apenas os estágios de Estamparia e Usinagem (a~ 

mitida a hip6tese d~ que a mat~ria-prima'~ dia 

pon{vel, pois o estoque desse tipo de aço ~ di 

mensionado para atender ~s necessidades de pró-

duçid de uma grande variedade de itens). 
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1).10. Comparar os resultados dos Ex. 1).7, 1).8 e 

. ..: -------- - -- ---._--

III - Lotes Econ~micos de Distribuiç~o 

, 
1).11. A A1fatub e uma empresa produtora de tubos 

e conex~es de PVC, que possui uma f~brica na 

cidade de S~o Paulo e 22 armazéns de distri-

buiç~o, situados em cidades do Interior do 

Estado de S~o Paulo e em capitais e em cida-

des importantes das regi~es Sul, Leste e Cen 

tro~Oeste do Brasil. 

o produto TI06 apresenta os seguintes dados: 

- Peso = 1.200 g. 

- Demanda = 55.000 unidades/mês 

- Taxa do custo de ma~ter estoque = )0% a.a. 

A programaçao desse item é feita em três es 

t~gios. 

1Q) Compra 

-- custo dt preparaçao de uma Ordem de 

Compra = ~$ 300,00 

- custo da matéria-prima = ~$90,00/kg 

2 Q) Produção 

-- custo de preparaçao de uma Ordem de Fa 

bricaç~o = ~$600,Oo 

custo direto adicionado na fabrica-

çao = ~$lO,OO/unidade 
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)º) Distribuiç~o 

- os produtos acabados s~o remetidos aos 

seguintes armaz~ns: 

PARTICIPAÇÃO NO 
CUSTO DO ATENDI:tv1ENTO 

. AR:f\1AZEM TRANSP . DA DEMANDA 

Estogue 
da Fabr. 15,2% 
Ag. de Araçatu 

ba 40 cent,kg 0,9 

" Barretos 35 " 0,5 

" Baurú 20 11 1,1 

" Botu-::atú 20 " O,) 

" Campinas 7 11 ),2 
11 Pres .Pru 

dente 42 " 0,8 

" Rib.Pre-
to 22 " 1,7 

" Sorocaba 11 " 1,5 

" Taubaté 8 " ),6 

" B.Horiz. 50 " 14,9 

" Blumenau 60 " 1,0 

" Brasília 80 " 1,0 

" .C.Grande 75 " 1,6 

" Cuiabá 1)5 " 1,0 

" Curitiba )6 " 11,4 

" Florianó 
polis 65 " 3,7 

" Goiânia 70 " 4,7 

" P.Alegre 100 " 10,9 

" R.Janeiro )1 " lll,6 

" Uberlãn-
dia 50 " ),8 

" Vitória 80 " 2,6 
.. , 

100,0% 
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- a participaç~o de cada estoque no atendimen 

to da demanda (Am %) e o custo do transpo~ 

t~, da C~brica a cada armazem (em centavos/ 

kg), estio indicados na tabela acima. 

- o custo de preparaçio de cada Ordem de Exp~ 

diç~o é igual a ~$ 50,00 

- o Estoque da F~brica é alimentado direta-

mente e, portanto, nio tem custo de trans 

porte nem Ordem de Expedição 

Pede-se: 

, A 

Dimensionar os lotes economicos de compra, , 

produçio e distribuição; 

2º) Calcular, em cada caso, o investimento 
, 

me 

dio em estoque 
, 

e o numero de ordens emiti 

das por ano; 

3º) Calcular o Custo Anual de Obter~ o Custo 

Anual de Manter os Estoques Operacionais 

e o Custo Variável Anual. 

1).12. Repetir o Ex. 13.11, considerando apenas os 

est~gios de Produç~o e Distribuiçio. 

1).1). A AICa-El~trica Cabrica a~arelhos el~tricos, 

-que sao remetidos a estoques nas cidades de 

sio Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,Br~ 

s11ia, Curitiba e Porto Alegre. A Cábrica es 

tá localizada em Guarulhos, na Grande sio Pau 

lo. 
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o produto A-900 apresenta os seguinte~ dados: 

- demanda anual = 40.000 unidades 

- custo direto de produç~o = ~$ ).OOO,OO/uni-

dade 

- custo d~ preparação de uma Ordem de Produ 

ç~o= ~$ 8.000,00 

- taxa dQ custo de manter estoque=25% a.a. 

Os custos de transporte, da fábrica aos diver 

sos estoques, bem como a participaç~o de cada 

um destes no atendimento da demanda, estão in 

dicados na tabela abaixo: 

ESTOQUE 

S.Paulo 

R.Janeiro 

B.Horizonte 

Brasilia 

Curitiba 

P.Alegre 

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

~$ l,oo/unid. 

6,001 " 

10,001 " 
16,001 " 

8,001 " 
20,001 " 

A ° modelo de lotes economicos 

PARTICIPAÇÃO NO 
ATENDIMENTO DA 
DEMANDA 

)4% 

17 

22 

2 

1) 

12 

100% 

desenvolvido 

Seção 1).6 ~ base~do na hip6tese de que os 

estoques regionais s~o abastecidos a partir 

do estoque de produtos acabados ~a fábrica (~ 

Fig. 1).8). 

Desenvolva um modelo equivalente,admitindo-

se a hip6tese de que o estoque da fábrica a 

bastece Estoques Intermediários de Distribui-

-çao, e que estes alimentam os Estoques Regio-

nais. 
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13.15. A A1fatub, empresa descrita no Ex. 13.11, es-

t~ abrindo uma nova ag~nciat em Manaus. O a 

bastecimento da Ag~ncia Manaus dever~ ser fei 

to por via a~rea ou por via mar!tima e f1u-

via1. A previs~o de vendas do item TI06, na 

nova ag~ncia, ~ de 1.600 unidades/m~s, o que 

far~ com que a demanda t~ta1 desse item pas-

se para 56.600 unidades/m~s • 

. , 
O abastecimento por via aerea apresenta as 

seguintes caracter!sticas: 

- tempo de transporte, desde a sa!da da fábri 

ca, em S~o Paulo, at~ a entrada em estoque, 

na Ag~nciaManaus = 4 dias; 

- custo de preparaçao de uma Ordem de Expedi 

ç~o = ~$ 2.000,00; 

custo de transporte = ~$ 2,00/kg; 

Se o abastecimento for por via mar{tima ef1u 

vial, os dados ser~o: 

- tempo de transporte = 30 dias 

_. custo de preparaçao de uma Ordem de Expedi 

.. 
~$ 3.000,00; çao = 

- custo de transporte = ~$ 0,80/kg; 

Qual deverá ser a modalidride de tra~sporte es 

colhida para o abastecimento da Ag~ncia de Ma 

naus? 
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IV - Algoritimos de Wagner-\fuitin e de Zangwil1 

13.16. Deve ser estabelecido um programa de produç;o 

para um item de estoque, com base nos seguin-

tes dados: 

- custo de colocaç;o de uma Ordem =P=$100 

- custo de manter estoque = h = $0,80/unidade 

/per:Í.odo 

- horizonte de planejamento = N =6 períodos 

- N;o são permitidos atrasos na entrega. 

Determiriar o p~ograma 6timo de produç;o para 

cada uma das seguintes previs~es de demanda: 

Periodv: 1 2 --..L 4 _5_ 6 

a) Prev.de Demanda:120 160 110 150 130 80 

b) " " " .. : 115 195 95 175 135 35 

c) " " " :100 245 60 210 135 O 

d) " " ." 65 305 5 250 125 O 

e) " " " 40 345 O 265 100 O 

f) " " " O 380 O 280 90 O 

13. 1 7. Considerando os mesmos dados do Ex.lJ.16, de,... 

terminar o programa 6timo de produç;o para ca 

da uma das seguintes -previsoes de demanda: 

, 
Periodo: 1 2 -L 4 _5_ 6 

a) P-rev.de Demanda: 80 110 120 180 150 160 

b) " " " :160 150 lJO 120 110 80 

c) " " " : 80 160 110 150 120 lJO 

d) " " " :130 120 150 110 160 80 

BOEDECKEft. 



1)~18. Deve ser estabelecido um programa de produç~o 

para um item de estoque, com base nos seguin 

tes dados: 

- n~o s~o permiti30s atrasos na entrega; 

- horizonte de planejamento=N=6 perfodos; 

-previs~o de demanda~ d l =120; d =16o;d ~llO; 
2 ) 

d 4 =15 0 ; d
5

=130 ; d6~80. 

Determinar o programa ótimo de produç~o para 

cada uma das seguintes combinações de custos: 

a) P=$lOO h=$1,60/unidade/periodo 

b) P=$lOO h=$O,40/unidade/periodo 

c) P=$lOO h=$O,)O/unidade/periodo 

d) P=$200 h=$O,80/unidade/p~riodo 

e) P=$50 h=~0,80/unidade/periodo 

f) P=$25 h=$0,80/unidade/perfodo 

1).19. Estender a resoluç~o do exemplo da Seç~o 1) • 

• 9.g para os 12 perfodos do Horizonte de Pla-

nejamento. 

1).20. Repetir o Ex.l).16. para o caso em que -sao 

permitidos atrasos nas entregas, com o custo 

do atraso se~do igual a #=$1,60/unida~e/pe -

riodo. 

-para o caso em que sao per 1).21. Repetir o Ex.l).17. 

mitidos atrasos nas ent~egas, com o custo do 

atraso sendo igual a fi =$1, 60/unidade/periodo. 



1).22. Repeti~ o Ex. 1).18 para o caso em que -sao 

permitidos atrasos nas entregas, com 6 cus 

rJ . 

to do atraso sendo igual a 11 =$1, 60!unida-

de!periodo. 

1).2). Deve ser estabelecido um programa de prod~ 

-çao para um item de estoque, com base nos 

seguintes dádos: 

- são permitidos atrasos nas entregas; 

-horizont~ de p1anejamento=N=6 periodos; 

- Previsão da Demanda: d =120; d =160j d = 
123 

110; d4=15~j d
5

=1)Oj d 6 =80. 

Determinar o programa 6timo da prodtlção p~ 

ra cada uma das seguintes combinações de 

custo: 

a)P=$lOO; h=$0,80!unid.!per.; ~$3,20!unid.!per. 

b)P=$lOOj h=$0,80!unid.!per.~ =$0,80!unid.!per. 

c)P=$100j h=$0,80!unid.!per.; =$O,40!unid.!per. 

d)P=$100j h=$0,80!unid.!per.; =$0,20!unid.!per. 

--- - - -- -- - - - - - - - - - - - _ .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- -
v - Planejamento das Necessidades de Material 

1).24. Da explosão de necessidades d~ material~b~ 

seada no Programa Mestre de Produç~o esta-

belecido para aspr~ximas 36 semanas, re 

sultou a seguinte projeção das necessida-

des liquidas de item I200: 
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• 
Semana Nec.Liq. Semana Nec.Lig. Semana Nec.Liq. 

1 305 13 O 25 35 

2 160 14 120 26 80 

3 125 15 130 27 O 

4 O 16 5 28 O 

5 O 17 65 29 195 

6 115 18 O 30 o, 

7 150 19 245 31 250 

8 49 20 110 32 100 

9 95 21 135 33 210 

10 380 22 90 34 100 

11 280 23 345 35 265 

12 175 24 135 36 60 

Os custos incorridos na produç~odo item 1200 

sao: 

- custo de colocaç~o de uma Ordem de Produ-

ç~o =p=$400 

- custo direto· adicionado na operaç~o=c=$80,Oo 

/unidade 

taxa do custo de manter estoque=26%a.a. = 

0,5%/semana 

O programador utiliza a política de Lotes Fi 

xos para a determinaç~o das quantidades a pr~ 

duzir. 

Indicar qual 
, 

sera a -programaçao resultando p!!. 

ra cada um dos seguintes lotes fixos. 

a) Q = 200 unidades 

b) Q = 400 unidades 

c) Q = 800 unidades 
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1).25. Utilizados os mesmos dados do Ex.l).24., indi 

car qual. será a pre>gramação da produção do i-

tem 1200 se o programad6r adotar a 

de Lote Econômico. 

pOl:i. tica 

1).26. Idem pa~a a politica de Periodo Fixo. 

1).27. Idem par~ a p61itica de Lote Peri6dico. 

1).28. Idem para a polit~ca de Menor Custo Unitário. 

13.29. Idem para a politica de Menor Custo Total. 

1).)0. Idem para a politica de Balanceamento de Pe-

ças-Periodo. 

1). )1.· Idem para a poli Vica de Menor Custo por P'erio 

do 

13.)2. Comparar os custos resultantes das pOliticas 

.. 
adotadas nos Exs. 1).24. a 1).31. Incluir na 

comparação a politica Lote por Lote. 

I).)). Utilizando os mesmos dados do Ex.l)~24., indi 

car qual ser~ a programaçãoresultarite '- ado

tada a politica de Balanceamento de Peças- Pe 

riodo - para cada um dos seguintes pares de 

custos: 

a)' p=$1600; c= $80 

b) P=$ 800; c= $80 

c) P=$ 200; ·c== $80 

d) P=$ 100; c= $80 

e) P=$ 400; c:;: $160 

f) P=$ 1100 ; c= $110 
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1).)4. Repetir o Ex. 1).3). para a politica de Menor 

Custo por Periodo. 

1).)5. Comparar os custos resultantes das politicas 

adotadas nos Exs. I).)). e 13.34. 

1).36. Os custos incorridos na produç~o do item I200 

s~o: P=$~OO; c=$80,00/unidade; j=0,5%/semana. 

Indicar a programaçao resultante - adotada a 

politica de Balanceamento de Peças-Periodo 

para cada uma das seguintes projeç~es de ne 

cessidades liquidas do item I200: 

Sem~ Nec.Liq. 

1 )90 

2 

) 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

155 

100 

O 

O 

85 

140 

O 

55 

510 

)50 

180 

Semana Nec.Liq. 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

110 

O 

5 

O 

295 

75 

115 

45 

455 

115 

Semana Nec.Liq. 

.. -.~ 

25 O 

26. 30 

27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 
36 

O 

O 

215 

O 

)00 

60 

235 
60 

325 
O 
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b) 

5emana Nec.Liq. Semana Nec.Liq. Semana Nec. Liq. 

1 460 13 O 25 O 

2 145 14 55 26 O 

3 70 15 80 27 O 

4 O 16 O 28 O 

5 O 17 O 29 220 

6 -45 18 O 30 O 

7 125 19 330 31 340 

8 O 20 35 32 15 

9 O 21 90 33 255 
10 625 22 O 34 15 

11 405 23 550 35 375 
12 175 24 90 36 O 

c) 

. Semana Nec.Liq . Semana Nec .. Liq. Semana Nec.Liq. 

1 465 13 O 25 O 

2 85 14 25 26 O 

3 40 15 50 27 O 

4 O 16 O 28 O 

5 O 17 O 29 205 
6 15 18 O 30 O 

7 95 19 320 31 335 
8 O 20 O 32 O 

9 O 21 60 33 240 

10 1015 22 O 34 O 

11 l105 23 560 35 370 
12 155 24 60 36 O 
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d) 

Semana Nec.Liq. Semana Nec.Liq. Semana Nec.Lig. 

1 525 13 O 25 O 

2 120 14 10 26 O 

3 20 l5 35 27 O 

4 O 16 O 28 O 

5 O 17 O 29 220 

6 9 18 O 30 O 

7 90 19 355 31 370 

8 O 20 O 32 O 

9 O 21 50 33 260 

10 735 22 O 34 O 

11 455 23 635 35 410 

12 160 24 50 36 O 

13.37. Repetir o Ex. 13.36. para a politica de Menor 

.Custó por Periodo. 

13.)8. Comparar os custos resultantes das . politicas 

adotadas nos Exs. 1).36. e 1).)7. 

1).)9. Repetir o Ex.l).29 para o caso em que o aba$t~ 

cimento ~ continuo. 
( . 

Considerar os seguintes rlt 

mos de produção.: 

a) p=250 unidades/semana 

b) p=500 unidades/semana 

c) p~ 00 

13.40. Repetira Ex.l).)l. para o caso de abastecimeri 

to continuo, com os seguintes ritmos de produ-

N 

. çao: 

a) p= 250 unidades/semana 

b) p= 500 unidad~s/scmana 

c) p= 00 
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1).41. Comparar os custos resultantes da politica a-

dotada nos Exs. 1).)9 e 1).40. 

1).42. Repetir o Ex. 1).)) para o caso de abasteci 

mento continuo, com os seguintes ritmos de 

produção: 

a) p=250 unidades/semana 

b) p=500 unidades/semana 

c) p= 00 

1).4). Repetir o Ex. 1).34 para o caso de abasteci-

mento continuo, 

produção: 

( . 

com os seguintes rltmos 

a) p=250 tinidades/semana 

b) p=500 unidades/semana 

c) p= 00 

de 

1).44. Comparar os custds resultantes d~p01itic~a~ 

dotadas nos Exs.l).42. e 13.43. 

1).45. Repetir o Ex. 13.)6 para o caso de abasteci· 

mento continuo, CJm os seguintes ritmos de 

produção: 

a) p =250 unidades/semana 

b) p=500 unidades/semana 

c) p= 00 

1).46~ Repetir o Ex~ 1).37. para o caso de abasteci 

mento continuo, com os seguintes ritmos de . 

produção: 

a) p=250unidades/semana 
b) p=500 unidades/semana 
c) p= 00 

1).47. Comparar os custos resultantes das politicas 

adotadas nos Exs.l).45 e 13.46. 



DERIVAÇÃO DA SOLUÇÃO DO SISTEMA "PRODUTO ONICO -ESTÁGIOS 

MOLTIPLOS" (SEÇÃO 13.5). 
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IJ.A. DERIVAÇÃO DA SOLUÇÃO DO SISTEMA "PRODUTO ÚNICO-ESTÁ 

tiIOS MÚLTIPLOS" (SEÇÃO 1:3.5)~ 

a) O sistema "Produto Único-Estágios Múltiplos" es 

tá representado na Fig. IJ.4.d, na qual aparecem um 

estágio de compra (Operaç~o O) e F estágios de pro-

duç~o (Operações I a F) 

De acordo com a poli tica -ótima de produç~o apresen 

tada na seç~~ IJ.J.b, sendo QF o lote de produç~o 

do último estágio (Op.F), o lote QF-I deverá ser 

múltiplo de QF' o lote QF-2 deverá ser múltiplo de 

QF-I' e assim sucessivamente at~ o lote ~e 

(Q ). Portanto: 
o 

QF == -2 

QF-J= 

rF_2·QF_I==rF_2·rF_I·QF 

rF-J·QF_2==rF_J·rF_2·rF_IóQF 

Por conveniência de cálculo, faremos: 

compra 

(IJ.A.I) 



R =r 
o o 

Rl=ro·rl 

R =r .r l .r2 2 - o 

-. 410 Cf 

R=r o' rI' •• _ ._ ..• rF_l 

Em conseqüência: 

R 
= R QF 

F-J . 

Q R 
QF 2 = 

RI. 

Ql 
R 

QF = R 
o 

Q == R QF o 

• r =R 
o o 

rl=Rl/RO 

r
2

=R
2

/R
l

_ 

.-
R

F
_

2
-y r F _l = R 

r F _
l

= R/R 
/1 F-2 

(lJ.A.2) 

F-J 

(1 :{. A. J) 

b) Para a soluç~o deste sistema, util~zaremos como 

Funçio Objetivo o Custo Vari~vel Anual (Custo de 

Obter + Cust6 de Manter o Estoque Operacional), u-

ma vez que, como já verificamos na seção lJ.J., o 

Custo Direto Anual, o Custo de Manter o Estoque de 

Segurança e o Custo de Falta n~o influem na solu-

ção t~mb~m deste tipo de p~oblema. 



~, 
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c) Custo Anual de Obter 

DP DP l DP ') DPF _ l 
DP-

o F (13.A.4) CAO= -- + 
Ql 

+--- + ••••••• + Q + 
QF Q Q2 o F-I 

" 

Substituindo (13.A.3) em (13. A.4): 

+ 

(13.A.6) 

d) Custo Anual de Manter o Estoque Operacional 

Os Estoques Operacionais M~dios s~o dados pelas e-

quaç~es (4.32), quando se trata do produto final, 

e (13.8), nos est~gios intermedi~rios: 

QF QF
oR 

( lJ EOM = - = --F 2 2 R 

rF_1-l 
Em'lc_l = 2 

EOM 
rI-I Q ~1 ) R QF R 

~- i~) 1 -2 2=2 Ro -1 ·R
l 

QF= ~ n 
o 

r -1 
Q =1:.( R -l)--B. QFR (1-...!.) EOM o 

QF== o 2 120 R 2 R o _ o 



o valor do estoque operacional m~dio de qualquer i-

tem é obtido multiplicando-se a essa quantidade 

(EOM) pelb respectivo custo unit~rio. Em um siste-

ma de produç~o em est~gios sucessivos, cada est~gio 

adiciona valor ao produto, e, portanto, a cada est~ 

gio, o material é estocado aum custo unit~rio mais 

alto. Para ,exprimir os custos uhit~rios aplicados 

aos estoques operacionais do nosso exemplo, utiliza 

remos as seguintes definiç~es. 

c = custo unit~rio de compra da matéria-prim<> o 

-c = I 
custo unit~rio adicionado na lª operaçao 

-c =-
2 

custo unit~rio adicionado na 2ª operaçao 

cF_I=cus!o unit~rio adicionado na 
raçao 

op~ 

c F = custo unit~rio adicionado na Fª operaçao 

Portanto, 

Custo do material estocad'o 
, 

apos a oper~ 
çao de compra =C =c o o 

Custo do material estocado 
, 

lª aposa oper~ 

çao =c =c +c 101 

Custo do material estocado 
, 

apos a 2ª 0-

Custo do material estocado ap~s a (F-l)ª 
operaç~o=C~_I=co+cl+··· +cF _ I 

, 
Custo do material estocado apos a Fª op~ 
raç~o=C=co+cl+···cF_I+cF=c 

(IJ.A.8) 
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-Agora podemos d~terminar a expressa0 do custo anual 

de manter os estoques operacionais, aplicando (1). 

F 

CAJI.1 =L 
i=O 

jc . EOJl.1. 
1 1 

(13. A. I O) 

Q R 
CAJI.1=jC .~ 

o 2 
. l~ - R2} + •• 

(l).A.ll) 

CF _I -CF _ 2 
+ ••• + R 

F-2 

C-CF _ l ] 

+ R J 

Ftnalmente, utilizando (1).A~9) para calcular as di 

c 
1 

R+ 
o 

e) Custo Vari~vel Anual 

t dado pela soma de (l3.A.6) e (lJ.A.l3): 

(13. A. 1 3) 



VA= ~~ +P.R + .•. +PF lRF 2+PF Rj + RQ o 1 o - '- , F· 

(lJ.A.14) 

f) Soluç~o de Mínimo Custo 

A equaç~o (lJ.A.14) apresenta o Custo Vari~vel A-

nual em funç~o da (R+l) inc6gnitas, que s~o: QF; 

Para encontrar a soluçãu de { o mlnlmo custo, devenios 

derivar CVA em relação a cada uma das iric6gnitas e 

igualar as derivadas parciais a zero. 

oCVA 
~R o 

. . 

oR( c l ..E:S. c +-
2 o R 

. o 

c~ 
+.;..+ If} 

o R2Q2 { JC l F 
2DP Ho=RQF· 

1 2DPl 

(lJ.A.16) 

(lJ.A.17) 

(lJ.A.lB) 



'. . 

deVA 
dR 

. .. 

. R2Q2 JC 2 F 

2DP . 
·2 

e 415 • 

jQF( 
+ -- c + 2 o 

DP') 
<... 

(lJ.A.18) 

(lJ.A.18) 

(1 J. A. 20) 
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Transformando as equaçoes (lJ.A.16) e (lJ.A.20) te-

mos: 

2D = 
(lJ. A.16){jR

2Q; 

(IJ.A.20) jR2Q; 
2D 

(lJ.A.21) 

(lJ.A.22) 

E, desenvolvendo (IJ.A.2J): 

= 

= 

= 

P+PB. + ••• +PF- 1~ 'l o 1·0 '- -1':',,-

c I cF_I 
Co +R+· •• +R 

. o F-2 

(iJ.A.2J) 

(lJ.A.24) 

o segundo membro da eq. (IJ.A.24) é igual.ao da e

quaç~o (lJ.Á.22). Logo: 

"R2Q2 
J - li' 

2D e 
-jc 

F 
(1 J. A. 25 ) 
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Relacionando as equações (IJ.A.18), duas a duas, ob 

teremos: 

r rI o. 
r 

o 

* _~C2' 
rI - P . 

2 c I 
(IJ.A.26) 

= r = 
2 

(13.A.26) 

•••••• e .•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RF_2 r o .rl ···rF _ 2 
~-J = ro.rl···rF _

J 
=rF_2 = 

; /;F-l /' PF-2 
F-I c . . F-2 

jCF _ I 
RQF 2DPF _

I 
-= 1° , JC

F
_

2 
RQF . 2DP . 

F-2 

= ~PF~2 . C F _ I '/ 
P c

F
_

2 . F-I 

(IJ.A.26) 
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- . . 
.Falta-nos ainda a expressa0 de ro e If-_I.Para tanto, 

pr~cisaremos antes encontrar os valores ~timo~ dos 

R., o que faremos a seguir. 
1. 

-* Obteremos os R., 
1. 

combinando as equaçoes 

(13.A.IB), (13".A.25) e (13.A.26): 

R*==r r ==R 101 

* R =r r r =R r =R 
2 o I 2 I 2 

(13.A.2) 

(13. A.27) 

Substituindo as equaçoes (13.A.27) na eq. (13.A.24), 

conseguiremos o valor deR*: 

PF ~ m·F c - .p:+P2 oR - or;r:2+o,o+PF_IR 
'T.' I . <r. 2 



. . 

. . 

.e 

* * 

Po cF 
P . c 

F o 
(13.A.28) 

Podemos agora calcular rF_I e ro' ut~lizando as e-

quações (13.A.2), (13.A.27), (13.A.18) e (13. A.28). 

R R r
F

_
I

= RF_ 2 
= R /PF . 

CF 

* 
F-I = 

r =R =RQ ~ 
o o F (~ = 

A
'· c 

_~ I 
- c .-

o P I 

cF _I 
PF - I 

I 
P 

o p . 
F 

P 

1 = 

F-I 
P 

F 

cF PF - I 
PF 

. c
F

_
I 

cF 
(13. A.26) c

F
_

I 

(13. A. 26) 
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As equaç~es (IJ.A.26) nos dizem que cada m~ltiplo 

, *, - -
otimo, r., e funçao das relaçoes entre os 

. l.. 
Ccustos 

de preparação e os custos unitários adicionados nos 

estágios (i) e (i+I}.'Os m~ltiplos resultantes des 

tas equaç~es devem ser arredondados 

posi tivos :inteiros_. 

* O lote ótimo do ~ltimo estágio, QF' 

nado com a eq. (IJ.A.25). OS demais 

, 
para numeros 

já foi deter.mi 

lotes ótimos 

serão obtidos substituindo-se as equaç~es (IJ.A.25) 

Q =r .Q = I I I 

Q =r .QI:::: o o 

• "/2D.PF_~ 
QF-2 JCF _ 2 

!PI c 2 '/2DP2' 
P c

I JC') 2 .:;. 

h~I' * 
I QI :::: 

P c 1 N. o 
Pl 

. c . JC I o 

t~ :::: /2~ 

(IJ.A.29) 
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t importante observar que o lote ~timo de qualquer 

. * 
es~~gio,Q., ~ funç~o apenas dos custos incorridos 

1 

na operação desse mesmo estágio: P. e c .• 
1 1 

A solução do problema de dimensionamento de lotes 

em est~gios ,sucessivos, portarito, pode ser obtida 

de duas maneiras. 

I) la-Calcular o lote ~timo do último est~gio: 

* Q, = 
F 

2DP 
F 

2º-Calcular os múltiplos ~timos: 

* r. = 
1 

P. c. 1 
1 1+ 

P. l' c. 
1+ J.. 

(13.A.25) 

(13. A. 26) 

3º-Arredondar os múltiplos calculados para in 

teiros positivos. 

4º-talcular os demais lotes 6timos: 

* * Q. 1 = r. l' Q. 
J..- J..- 1 

(13.A. 1) 

II) la-Calcular ris lotes 6timos: 

2Q-Aju~tar as quantidades calculadas, de forma 

que"cada lote seja um múltiplo inteiro do 

lote do estágio consecutivo. 



g) A relação entre o lote de compra e o lote do úl 

timo estágio 
, 

(v. 1J. A. 25, lJ.A.28 lJ.A.29): e eq. e 

* 
j 2DPo' 

Qo 
JC 

~~ ;;F' P cF o 
* o 

R -* = = P
F 

. = t DPF
' 

P
F c 

QF o 

JCF 

Quando F=l, o sistema de múltiplos est~gios recai 

no sistema compra-produç.ão (desenvolvido na -seçao 

* * lJ. 4:), com R = r • 
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14:. EXPECTATIVA DE HUDANÇA NO PREÇO DE COHPRA (-) 

1'1.1. - No presente capitulo, analisaremos o modelo de decisão sobr l) a 
, 

quantidade a encomendar quando e esperado um aumento no preço de 

compra de um produto. 

Intuitivamente, nós sentimos que, se o preço de um item est~ pa 

ra ser àu.'l1entado, uma "grande" quantidade deve ser comprada an-. 
~ que o novo preço seja efetivado. Entretanto, a compra de 

uma quantidade muito grande aumentará consideravelmentemcustos 

de manter estoque. O problema de decis;o, portanto, consiste em 

decidir qual é o lote ótimo que deve ser adquirido çUltes do au

mento de preço • Este tipo de decisão difere um pouco daque~ ~ 

presentados nos capitulos anteriores. Nos rnodelos vistos até aqui, 

as decisões eram do tipo repetitivo. Ou seja, uma vez diminuin

do um lote ótimo Q*, essa' passava a ser a quantidade encarne!! 

dada em todas as compras feitas dai em diante. Em vista disso,a 

função objetivo a minimizar era o CUSTO TOTAL POR UNIDADE DE 

TEHPO. 

No presente modelo, n;o há decisões repetitivas: àpenas ~ de

cisão é tomada, quando um aUmento de preço é previsto. Assim, a 

função objetivo não será o Custo Total por Unidade de Tempo mas, 

sim, o seu CUSTO TOTAL. 

O processo de tomada de decisão consiste em comparar o custo de 

não tirar vantagem do conhecimento antecipado do aumento de pr~ 

ço com o custo de com.prar uma quantidade "q" pouco antes do au-' 

mento. A solução será a quantidade "q"''', que maximiza a dife -

rença entre os dois custos. 

14:.2. - Am!ENTO DE PREÇO CONHECIDO C01-1 CERTEZA 

a) A situação do estoque está ilustrada graficamente ua 

l4.2.-I; suas·caracter:1sticas básicas são as seguintes: 

- o cust·o unitário atual do produto é "cft; 

Fig. 

- existe uma informação de que o preço desse item será aume~ 

tado de uma quantia "k" a partir da data "To"; 

- o custo unitário passará então a ser "c + k"; 
... o lote comprado em antecipação ao aumento de preço é "q"i 

- o lote ótimo será "q*lI. 

C*) Este capItulo foi adaptado da Seção 6-2 do livro: 
li 

• Inventory systems", de Eliezer Naddor, John Wiley & Sons, Inc., 

New York. 1966. 
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q 

1 Qo 

TO 
q 

TI t 

r t = 11 .~ 

FIG. 14.2.-I:- AUHENTO DE. PREÇO CONIIECIDO - Comparação das 'quantidades em 

estoque para q70 e para q = O. 

Sendo "D" a demanda por unidade de tempo (EX.: demanda anual), o 

.tempo de consumo do lote "qU será dado por: 

t a q r; 

Se o lote "q" .for comprado no instante anterior a TO' a compra 

seguinte será feita no momento TI (decorrido o perlodo "til). 

Essa nova compra será feita ao preço " c + k" e o Lote Econômico, 
~ , 

a partir da1, sera: 

Se q = 0, i.e., se nenhuma compra é feita no instante anterior a 

TO' então,TI coincide com TO. Essa situação está representada na 

Fig. I4.2.-1 pelas linhas pontilhadas. 

, 

. J 
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b} Seja CT o custo total do sistema, durante o perIodo T a T , 
. O 1 

quando a quantidade. q>. O écompl~ada ao custo "c". Os custos 

envolvidos são: 

- custo direto a cq 

- custo de obter = P 

- custo de manter = .ic.9. • t = jcq oS 
2 2 • D 

• 
• • CT I: cq + P + jç..9, q 

2 
co D 

Seja CTO o custo total do sistema, durante o periodo TO a Tl ' 

quando neilhuma compra é feita no instante anterior a TO. Nesse 

casos .diversas compras da quantidade qo serão feitas, no pe:r-lo-

do t, ao novo preço "c k" + • 

O número dessas compras, entre TO e T
l

, 
, q sera: nt = 

QO 

As pu.oe1as de custo CT .. 
que compoem sao: 

O 

- custo direto = q ( c + k) 

- custo de obter = nt· P = ~P 
QO 

( c+ k) Q - custo de manter j = O 
o t (c + k) QO 2 = j 

2 

• 
• • 

._--, 
q . 

D/ 
Substituindo (14.2) em (14.5), obtemos: 

) P 
,I j ( c + 1<:)' j (c + k) 

CTo= q (c + k + q ~ 2 DP/ + 2 
/// 

• q ( c + k) + q J j?2; ÍtW + q~ j (c ;Dk)P' = 

c q ( c + k) + 2 q J~ ( ç 2 ~ h) P' 

• 
• • 

( 
\ 

(14.4) 

q 

D 
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Para encontrarmos o lote ótimo q •• precisamos maximizar a dife

rença entre CTO e CT. Sendo G essa diferença. calculada a par -

tir dns equações (14.3) e (14.6), teremos: 

= t J 2j 
I 

P-~ 2 
G= CTO - CT m kq (c + k) DP - 2D q 

• 
• • I G • 

+ ~ 2j ( c 
• jc ·2 

q( k + k) P/D) -
215 q- P 

Derivando G em relação ao tamanho de lote q, vem: 

2jcq _ O 

2D 

E, igualando a derivada a zero, c...btemos o Lote ôtiUlo q.: 

• 
• • 

• 
• • 

Dk 
q* a - + jc 

2 ( c + k) DP 

jc
2 

/ 
• • 

Dk .1 2 Dp· , .• 
q$ = jé + \l j (c + 0 

/ 
C + k/ 

1 
Substituindo (14.2) em / (14.3), temos: 

/ 
I 

q* 
Dk Qo c + k 

a - + jc c 

Ou ainda: . >~Dk Dk 
+ QO q* c: -:- + Q(l+-)=~ 

JC O c JC 

• 
• • 

(14.9) 

k + Q -O c 

(lA .10) 
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c) o ganho obtido, pela compra do lote q. no instante anterior a 

To' é calculado substituindo-se o lote genérico q por q* no 

cálculo de G. 

o ganho G pode Ber calculado pela diferença entre. (14.5) e 

(14.3 ) 

G =- q ( c + k) + ,j (c + k) 
q % + ~O P - cq - ~ q2 - P 2D 

• G'" = q·0 + 
j (c + k) 

QO 
P ~ ~ - P (14.11) + - - 2D q 

• • ,D QO 

Por outro lado, sabemos que: 

2 2 DP • Q; de (14.2):- QO = j (c + k) • • 2D (14.12) p= j (c + kr 

de (111 .9) :- i2. q* =~. Dk j$? 
• QO • 

c + k -:- + 
2D JC 2D c 

• .1g,. k P (1ft .13) 
• • 2D q = - + -2 Qo 

Substituindo (14.12) e (14.13) em (ll1.11) t vem: 

(p P k 
- ~) - P G* 111 q* k+ ~ e Q + Q --

Q O O 2 O 
,O 

• G* ;: q* ( !s + !! ) - p (14.14) 
• • 2 QO 

OU, substituindo (14.13) em (1 /*-14): 

G* ( .)2 ~. P = q • 2D - (14.15) 

(1 /1.10) :- tq*)2: D~2 + Q 
2 t C_!.J~J2+ 2 ~ Dk~c + k) (14.16) de 

j 2C2 O c· 
jc2 
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e: 
-4,. 2· Dl.2 j ( k) 2 k c + k ..é! (q*) 1: -!?- + c + • Q • c + + k" 
2D 2Jc 2D O c ~O· c 

Lembrando a equação (14.12): 

j . 2 Dk2 P 2 ...2. (q*) = - + - o Q • 
2D 2jc ~ O 

(~4018) 

Substituindo (14.18) em (14.15), temos: 

G* g D2~2 + P c + k + kQO c + k_ P 
JC c . c 

2 
= ~ + kQ ç-+ k + P (1 + ~ _ ~) 

2jc O c c 

• 
G* = !s (Dk + Q ( + k) + pJ c 2j O c J (~4 .~9) • • 

, . J 2 DP I 
- Lote Otimo apos o aUlnento de preço:- QO= j tc + k) 

- Ganho com a compra antecipada de um ~ote genérico uq": 

G I: q(k +J2j (c
D 

+ k) p
1
) iõ q2 _ P (14.7) 

- Lote ótimo, que propicia o maior ganho: 

q* a: Q + ~ (Qo + E.) 
O c j 

, . 
- Ganho max1rno. correspondente a q*: 

GOa ~[Dk + Qo(c + k) + p] 
c 2j 
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llt.3.- AID1ENTO DE PREÇO PROBABILíSTICO 

a) No parágrafo llt.2., vimos a situação em que o aumento de preço 

era conhecido com certeza antes de sua ocorrência. Analisaremos 

agora o caso em que o aumento previsto "k" não é conhecido com 

exatidão mas, sim, obedece a uma distribuição dê probabilidade 

de densidade r(k) e valor médio k • 

b) Lote ótimo, a adqui~iI' a partir do instante T1 , baseado no au

mento médio esperado k: 

2DP Q ='1--'--

O j (c+k) 

c) Ganho esperado com a compra antecipada de um lote genérico "q": 

d) Lote ótimo, que corresponde ao maior ganho esperado: 

e) Ganho esperado máximo, correspondente a q*: 

k [Dk - -G*= - -:" + Q (c + k) c 2J O 

llt.4.- REDUÇÃO NO PREÇO 

a) Nos parágrafos anteriores, falamos na antecipação apenas de ~

mento de preços. Entretanto, as equações (14 02), (14.7), (14.20) 

e (14.21) são válidas também no caso em que há expectativa de 

redução no preço de compra0 

E óbvio que, quando uma redução de preço é antecipada, nenhuma 

quantidade deve ser comprada. Ou seja: 

-/ se k'::O:- q* = O I 
O ganho correspondente a q*=O é ZERO. Neste caso, não se apli -

cam as equações (l'J. 019) e (l li-.23) , que SÓ têm validade para 

k 70.Logo: 



Portanto, podemos estimar que haver~ um preju!zo sempre que for 

feita uma compra em antecipação a uma redução de preço. Assim: 

I se (k<:O) e (Q7 0):-G<.01 

b) RESUf.10: 

Se é esperada uma redução de preço, i.e., se k <'0, ternos: 

2DP j I 
QO=j(c + k) 

(condições de certeza) 

(aumento probabillstico) 

q* = O (em qualquer caso) 

G* = O ( em qualquer caso) 

14.5.- EXERCíCIOS 

EX. 14.1. - O preço do produto X-8, comprado pela ALFA, é <&$ 10,25 por 

kg, mas dever~ ser reajustado, a partir do dia lQ do próxi-
... 

mo mes, para <&$ 11,25 por kg. 

O consumo do item é 200 kg por mês. A taxa do custo de man 

ter é 20% a.a. e o custo de colocação do pedido é G;$ 80,00. 
. A 

a) Que quantidade deve ser comprada antes do final do mes? 

b) Qual o gallho esperado pela compra dessa quantidade? 

EX. 14 .. 2. - No EX. 14.1. t déterminar qual o ganho resultante da compra 

antecipada das seguintes quantidades: 

a)q :: O 

b) q I: 400 kg 

c) o :: .. 800 kg 

d) q = 1.200 kg 

e) q = 1.600"kg 

f) q :: 2.000 kg 

g) q :: 2.400 kg 
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. EX. 14.3. - Um determinado produto é comprado ao preço de ~$ 30,00.Esse 

preço deverá sofrer um aumento entre 29% e 35% (a média das 

opiniões das pessoas interessadas resulta em 31 ,6~~). 

o consumo desse item é de 100 peças por ano. O custo de co

locação de um pedido é ~$ 380,00 e a taxa de cUsto de Tlan -

ter estoque é 10%. 

a) Que quantidade deve ser comprada antes que seja efetuado 

o aumento de preço? 

b) Qual o ganho esperado com a compra dessa quantidade? 

EX. lq.4. - Repetir o EX o 14.3. para os aumentos previstos de: 

a) 29% 
b) 35% 

EX. l-q.5. - O modelo de decisão apresentado na seção 14.2. pressupunha 

que, no instante To, a quantidade existente em estoque se

ria ZERO. 
, 

Resolver agora o sistema para o caso em que e esperada uma 

quantidade X em estoque no momento TO. 

EX. lq.6. - Repetir o EX. 14.1 .. supondo q,ue, no instante TO' haverá um 

estoque de 200 kg. 
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AP~NDICE A.l. - EXEHPLOS DE ESTOQUES 

DEHANDA CUSTO UNITÂRIO 
ESTOSUE NQ: 1:- ITEM utDIA NENSAL (G;$) 

a 4.000 3.75 
Relação-Padr~io b 2.000 32,50 
da Curva ABC: c . 4.000 22,50 

{m 4.5 d 27.000 5,00 
e 7.000 5,00 
f 4.000 6,25 
g 400 12,50 
h 74.000 5,00 
i 12.000 3,75 
j 86.000 2,50 



ESTO~UE Na 2:- ~ 
A 

B 

C 

D 
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DEMANDA 

MtDIA ANUAL 

126.000 

75.000 

80.000 

2.000 

CUSTO UNIT1RIO 

((lI) 

35,00 

30,00 

50,00 

500,00 

ESTO~UE Na 3:- ITEM 1 ITE11 2 

Demanda'AnuaJ.:-

Custo Unitário:';' 

Area ocupada pala unidade de produto i:
Tempo de ajustagem para o produto i:-

ESTOQUE Na 4:-

D);,= 360 pç. D r:: 
2 

C1= ~$ 20.00 °2
-2 

~= 1 m allJ 

t 1= 40 horas t = 2 

Número total de itens de ostoque: 2.897 itens 

720 pç. 

€S 10,00 

2 m 2 

lo horas~ 

Valor de Demanda Anual Acumulado = €$ 10.309.000,00 

Relação-Padrão de Curvas ABC: f= 6 

ESTQgUE Na 2,:- DEMANDA ANUAL CUSTO UNITÁRIO 

.!!!i (E!i )- (~~P 
A 120.000 5 
B 25.000 12 

C 24.000 50 
D 120.000 20 

ESTOgUE Na 6:-

DEMANDA CUSTO UN!TÁRIO TAXA DE PROD. CUSTO DE 

, .!!lli ANUAL (~I) POR DIA PREPARAÇÃO 

1 9.600 26,00 960 470 

2 18.000 1,30 600 560 

3 8.400 19,50 840 310 
4 1.200 6,50 240 180 

5 3.600 22,75 360 195 
6 12.000 3,25 240 260 

7 24.000 6,50 1.200 260 

8 6.000 9,75 180 520 

9 14.400 1,30 600 585 
10 21.600 3,25 540 715 
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ESTogUE NQ Z:-

DEMANDA PRODUÇÃO CUSTO DIRETO CUSTOS DE PREPARAÇAo 
ITEM ANUAL DIÂRIA UNITÁRIO (~I) INICIAL 'E AJUSTAGEI-f (~$) 

1 64.800 1.296 2,00 800,00 

2 89.100 1.782 3,00 320,00 

3 32.400 1.296 1,60 600,00 ,. 145.800 1.944' 4,40 280,00 

5 56.70') 1.620 1,00 176,00 

ESTOQUE Na 8:-

NQ DE ORDEM PORCENTAGEM ACUMU~ VALOR ACUl-lULADO DA PORCENTAGEM SOBRE ° 
DO ITEI1 LADA DE ITENS DEHANDA ANUAL ( ~~) VALOR ACUMULADO 

298 5% 6.266.000 60,78% 

596 10 7.319.000 71,00 
894 15 7_904.000 76,67 

1.192 20 8.113.300 78,70 
1.490 25 .8.533.200 82,77 
1.788 30 8.950.500 86,82 
2.086 35 9.256~000 .89,79 
2.384 ~ 9.568.000 92,81 
2.682 45 . 9.776.000 94,83 
2.980 50 9.880.000 95,34 
3.278 55 10~088.000 97,86 

3.576 60 10.192.000 98,87 

3.874 65 10.205.000 98,99 

4.172 70 10.244.000 99,37 
4.470 75 10.270.000 99,62 
4.768 80· 10.287.000 99,79 
5.066 85 10.296.000 99,87 
5.364 90 10.303.000 99,94-
5.662 95 10.307.000 99,98 

·5.960 100% 10.309.000 100,00% 

.. Relação-Padrão da Curva ABC:_ f= 6 
Va10r da Demanda do item # 1:- V

1
= <ti 673.200,00 

Valor da Demanda de item #- 5.960:- V5f)60= ~S 1,20 
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DEMANDA CUSTO UNITARIO 
TOQUE NQ 2:- ITEl1 ANUAL (~S) -

1 2.000 50,00 
2 3.000 10v,OO 

:5 4,000 12,50 
4- 4.000 25,00 

DEMANDA CUSTO UNIT1RIO 
TOQUE NQ 10:- ITEM ANUAL (re5) -

1 1.500 12,00 
2 768 60,00 

3 2.160 75,00 
4 192 15,00 

TOQUE NQ 11:- Relação-Padrão da Curva ABc:f =: 9,0 

. VALOR DE VALOR DE DE-
VALOR LD1ITE l'lJ'MERO DE NQ DE ITENS DEMANDA A- HANDA (~$) 

DE CLASSE «(ti' ITENS ACUNULADO %i NUAL (~1P ACUHULADO 9(."t AtJ• 

acima 3.000.000 3 3 0,04 12.258.000 12.258.000 5,72· de 

" 
1.000.000 26 29 0,40 34.107.855 46.365.855 21,64 

" 300.000 105 134 1,83 58.535.235 104.901.090 48,97 

" 100.000 290 424 5,78 48.933.255 . 153.834.345 71,81 

" 30.000 599 1.023 13,95 31.685.865 185.520.210 86,60 
tf 10.000 999 2.022 27,57 17.427.120 202.947.330 94,74 

" 3.000 1.362 3.384 46,15 7.886.520 210.833.850 98,1{-2 

" 1.000 .1.370 4.754 64,83 2.492.730 213.326.580 99,58 
·U 300 1.232 5.986 81,63 723.480 214.050.060 99,92 

" 100 765 6c751 92,06 144.195 214.1940255 99599 

" 30 393 7.144 97,42 25.170 214.219.425 100,00 
n 10 134 7.278 99,25 2.745 214.222.170 100,00 

" 3 1t7 7.325 99,89 315 214.222.485 100,00 

" 1 8 7.333 100,00 15 214.222.500 100,00 



DEMANDA CUSTO UNITÁRIO 

ESTOQUE NO 12:- ITEM ANUAL (6:1$) -
1 37.900 10,80 

2 2.490 7,10 

3 6.030 3.80 
4 4.470 3,80 

.5 7.5.5- 14,10 
6 7.5.5 7,90 

7 69.5 8,00 
8 230 13,60 

9 .520 - .5,70 
10 1.160 - 2,00 

11 17.5 .5,80 

12 11.5 8_,00 

13 60 11,80 

DEMANDA 

Hí:DIA CUSTOUNITIRIO 

ESTOQUE Na 13:- ITEH - HENSAL (eS) 

a 4.000 3,7.5 
b 2.000 32,.50 
c 4.000 22,.50 

d 27.000 .5,00 
e 7.000 .5.00 
f 4.000 6,25 

g- 400 12,50 
h 74.000 .5,00 
i 12.000 3,75 
j 86.000 2,50 

Relação-Padrão da Curva ABCl f = 3,0 
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ESTOQUE Na 15:- (A relação a seguir não é completa mas sim uma seleção 
f de itens de uma LISTAGEM ABC. Exemplo extra~do·de um 

estoque real). (Valores arredondados). 

NOl·IERO nEMANDA CUSTO VALOR DE VALOR DE 

DE MtDIA UNITÂRIo. DEHANDA DE11ANDA 

ORDEM ..i MENSAL . (~I) MENSAL ACUl1ULADO, ~ V.Ac. 

1 0,07 60 523,63 31.505 31.505 4,6 
2 0,15 23 1.252,47 28.807 60.312 8,9 
3 0,23 105 254,50 26.736 87.048 12,9 
4- 0,31 36 655,78 23.826 110.874 16,5 
5 0,39 39 440,59 17.102 127.976 19,0 
6 0,47 20 'l74,32 15.860 143.835 21,4 

13 1,03 54 132,14 'l.OUl 202.852 30,2 
38 3,02 20 140,01 2.777 300.832 44,8 
52 4,13 2,8 785,51 2.226 336.115 50,1 
63 5,00 18 110,86 1.940 358.619 53,4-

126 10,01 30 35,76 1.099 448.651 66,9 
189 15,02 11 69,56 748 506.118 75,4 
20O 15,89 28 25.72 713 514.143 76,6 
252 20,03 5,3 98,39 525 546.149 81,4-
290 23,05 3,2 132,64 431 '564 .. 271 84,1 
315 25,03 3,8 104,45 392 574.522 85,6 
378 30,04 64 4,94 315 596.741 88,9 
629 50,00 1,4 83,39 118 645.224 96,2 
944 75,03 2,5 14,74 37 667.690 99,5 

1.058 84.10 135 0,16 22 671.071 100,0 
1.258 100,00 7,3 0,55 4 672.882 100,0 

Relação-Padrão da Curva ABC: r = 6,0 
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ESTO~UE Na 16:- (A relação a seguir não é completa mas sim uma seleção 

de itens de uma LISTAGEM ABC. Exemplo extraldo~e um 

estoque real). (Valores &:'I:'redondadoa). 

rfOMERO DEMANDA CUSTO VALOR DE VALOR DE 
DE 

%i 
MtDIA UNITÂRIO DEHANDA DEMANDA 

ORDEM J.1ENSAL (!tI) MENSAL Acur-mLADO % V.Ac. -
1 0.54 303.186 5,63 10708.148 1.708.148 16,5 
.2 1,08 2.087 272,76·. 569.241 2.277.390 22,0 
3 1,63 2.401 221~06 . 530~839 2.808.229 27,1 
4 2,17 926766 5,68 526.631 3.334.860 32,2 
5 2,71 245.975 1,94 478.176 3.813.036 36,8 
6 3,26 7.210 64,39 464.249 4,277.285 41,3 
7 ·3,80 22.621 18,34 414.960 4.692.245 45,3 
8 4,34 221.326 1,84 406.797 5.099.042 4?,3 
9 4,89 808 44.2,95 357.870 5.456.911 52,7 

10 5,43 666 515,74 343.652 5.800.563 56,0 
18 9,78 205.950 0,94 193.388 7.854.104 75,9 
19 10,32 182.397 1,05 190.970 8.045.073 77,7 
24 13,04 10.342 10,77 111.354 8 .. 696~535 84,0 

27 14,67 25.162 3,73 93.804 9.004.670 87,0 
28 15,21 25.248 3,20 80.668 9.085.339 87,8 

29 15,76 3.590 22,40 80.405 9.165.743 .88,6 

30 16,30 182 392,56 71.610 9.237.354 89,3 

37 20,10 1.315 32,52 42.756 9.603.470 92,8 
46 25,00 3.475 7,87 27.341 9 .. 912.911 95,8 

55 29,89 1.051 13,11 13.782 10.0750917 97,4 
92 50,00 1.530 '1,47 2.248 10.291.126 99,5 

138 75,00 161 2,13 342 10_338.487 99,9 
155 84,23 12 14,15 166 10.342.691 100,0 

184 100,00 5,4 0,39 2 10.,344.319 100,0 

Relação-Padrão da Curva ABC: f 11 10. 



~STOQUE NO 17:- (Exemplo extraldo de um estoque real). 

NtíMERO VALOR DE VALOR DE 

DE 
%1 

DEMANDA DEMANDA 
ORDEM MENSAL(G!$ ) ACUHULADO % V.Ac. 

1 2.86 288.800 288.800 22,22 
2 5,71 169.800 458.700 35,28 
3 8,57 108.600 567.200 43,64 
4 11,43 97.400 669.700 51,13 
5 14,29 81.000 745.600 57,36 
6 17.14 700700 816.300 62.80 

7 20,00 66 .. 000 882.300 67,88 
8 22,86 57.500 939.800 72,30 
9 25;71 52.400 992.~00 76,34 

10 28,57 50.5°0 1.042.800 80,22 
11 31,43 37.5°0 1.080.300 83.11 
12 34,29 33.400 1.1130700 85,68 
13 37,14 33.300 1.147.000 88,24 
14 40,00 30.200 1.177.200 90,56 
15 42,86 27 .. 400 1.204.600 92,67 
16 45,71 23.400 1.228.000 94,47 
17 48,57 9.300 1.237.300 95,19 
18 51,43 8.100 1.245.500 95,81 
19 54,29 8.000 1.253f'600 96,43 
20 57,14 6.600 1.260.200 96.95 
21 60,00 6.300 1.266 .. 500 97,43 
22 62,86 5.700 1.272.J.00 97,86 

.23 65.71 4.800 1°.276.900 98,23 
24 68,57 4.700 1.281.600 98,59 

25 71.43 4.500 1.286.100 98,94 

26 74,29 4.300 1.290 .. 500 99,27 

27 77,14 4.200 1.294.700 99,60 

28 80,00 2.600 1.297.400 99,80 

29 82,86 1.400 1.298.700 99,91 

30 85,71 570 1.299.300· 99,96 

31 88,57 409 1.299 .. 700 99,99 

32 91,43 166 1.299.900 100,00 

33 94,29 5 1.299·.900 100,00 

34 97,14 ~ 1.299.900 100,00 

35 100,00 S6 1.299.900 100 9 00 

Relação-Padrão da Curva ABC:f· 3,5 
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Escola de Administração de Emprêsas de são Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas 

CURVAS ·,ABC E RELAÇOES-PADRÃO 

FONTE: Matérial elaborado por Marcos Augusto de Vasconcellos. 
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CURVAS ABC E RELAÇOES-PADRÃO 

..... 

I'R-MS-257 

(P-620) 

1. CURVAS ABC 

As CURVAS ABC representam a relaçio entre a Por~entagem 

Acumulada do Número de Itens de uma populaçio e a Porcentagem Acumulada 
do seu Valor de Utilizaçio. 

No caso de uma populaçio de Itens de Estoque, o Valor de 

Utilização mais representativo é o Valor de Demanda: 

J 
onde: V·. = Valor de Demanda Anual (ou mensal) do 1. item i. V. = D. • c. 

1. 1. l. D. Demanda Anual (ou mensal) do item i. ::: 
1. 

c. = custo unitário do item i. 
1. 

Cada Curva ABC é identificada por sua Relaçio Padrão 
(nStandard Ratio"). As releções~padrãó se constituem, portanto, na carac

terística chave ~e todos os estoques. 

O/e V.Ae.. 

PORCENTAGEM 
ACUMULADA 
00 VALOR 
DE UTII.IZAÇÃO 

RELAÇÕES - PADRÃO (p) 

25 20 15 rGr00r0r0 
~t,..- t:::~ ::::v ~ ~ 

1--'-- l-----
V .......... ~l--' 

I 

~ ~ ..",. 

(!fI V/ V / V V V 
I--' 

V 
11 V V /v 

V V I 

100 

90 

80 

70 / - I 

V / 
V , V 60 . 

30 

20 

10 

o 

/ / 
V 

V 
VI V V 

7 I Y 
li 

/ / 
V 

V 
tO 20 30 40 fiO 

%i 

V 

60 70 

PORCENTAGEM ACUMULADA 00 NÚMERO DE ITENS 

80 eo 100 
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TABELAS ABC 
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As tabelas abaixo representam as Curvas ABC corresponde!l. 
tS a diversas Relações-Padrão, desde p = 1 até (J = 25. 

% i 
p=l,O 

1% 1% 

3 3 

5 5 
10 10 

15 15 

20 20 

25 25 

30 30 

50 50 

75 75 

% i 
p a 5,0 

1% 23,% 

3 39,5 

5 48,5 

10 63 

15 71,5 

20 78 

25 82,5 

30 86 

50 9'~ ,5 

75 99 

% acumulada do VALOR DE tTILIZAÇÃO 

(->=1,5 f> =2, O (>=2,5 f1=3,0 (>=3,5 (J=4,O I' =4, 5 

2,5% 5% 8% 11% 14% 17% 20,5% 

7 11,5 17 22 26,5 31 35,5 

11 17 23,5 29,5 34,5 39,5 44,5 

19 28 36 43 49 54 59 
26,5 36,5 45 52,5 58,5 63,5 68 

33 44 53 60 65,5 70,5 74,5 

39,5 51 59,5 66,5 71,5 76 79,5 

45 56,5 65 71,5 76,5 80,5 83,5 

65,5 75,5 82 86,5 89,5 91,5 93,5 
8b 91,5 94,5 96 97,5 98 98,5 

% acumulada do VALOR DE UTILIZAÇÃO 

p=5,5 p=6,0 I' =6,5 1'=7,0 1'=7,5 1'=8,0 1'=8,5 . 

26,5% 29,5% 32,5% 35% 37,5% 40% 42,5% 

43 46,5 49,5 52,5 55,5 58 60,5 

52,5 56 59 62 64,5 67 69 

66,5 69,5 72 74,5 77 79 80,5 

74,5 77,5 79,5 81,5 83,5 85 86,5 

80,5 82,5 85 86,5 88 89 90 

85 87 88,5 90 91 92 93 
88 90 91 92 ·93 94 94,5 

95,5 96,5 97 97,5 98 98 98,5 

99 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 100 

% i = porcentagem acumulada do número de itens 
p :: RELAÇlo-PADRÃO ("standard-ratio") 

% i 

1% 

3 

5 
10 

15 

20 
.. 

25 

30 

50 

75 

% i 

1% 

3 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

50 

75 
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1% 45% 

3 62,5 

5 71 

10 82 

15 87,5 

20 91 

25 93,5 

30 95,5 

50 98,5 

75 100 

% i 
{J=13 

1% 59,5% 

3 75,5 

5 82 

10 90 

15 93,5 

20 96 

25 97 

30. 98 

50 99,5 

75 100 

% acumulada 

1"=9,5 ('=10,0 

47% 49% 

64,5 66,5 

72,5 74,5 

83,5 84,5 

88,5 89,5 

92 93 

94,5 95 

96 96 

99 99 

100 100 

~ acumulada 

1'=14 f}=15 

62% 65% 

77.5 79,5 

84 85,5 

91,5 92,5 

94.5 95 

96.5 97 

97,5 98 

98,5 98,5 

.99,5 99,5 

100 100 
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do VALOR DE 

1"=10,5 1'=11,0 

.51% 53% 
68 70 

76 77,5 

86 87 

90,5 91,5 

93,5 94 

95,5 96 

96,5 97 

99 99 

100 100 

do VALOR DE 

UTILIZAÇÃO 

PR-MS-257 
(P-620) 

% i 
P=11,5 P=12,0 P=12,5 

54,5% 56% 57,5% 1% 

71 72,5 74,5 3 

79 80 81 5 

87,5 88,5 89,5 . 10 

92 92,5 93 15 

94,5 95 95,5 20 

96 96,5 97 25 

97 97,5 97,5 30 

99,5 99,5. 99.5 50 

100 100 100 75 . 

UTILIZAÇÃO 
% i 

p=16 . p=1 7- (.) =18 P=20 {J=25 

67% .69,5 71% 74,5% 81,5% 1% 

81,5 83 84,5 81 91 3 

87 88 89,5 91 94 5. 

93,5 9'l 94 ,5 95,5 ·97,5 10 

96 96,5 97 97,5 98,5 15 

97,5 97,5 98 ·98,5 99 20 

98 98,5 98,5 99 99,5 25 

99 99 99 99,5 99,5 30 

99,5 100 100 100 100 50 

100 100 100 100 100 75 

% i = porcentage~ acumulada do n~mero de itens 

(> = RELAÇÃO-PADRÃO (Uetandard-ratio tl
) 
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3. IDENTIFICAÇAO DE UMA CURVA ABC 

3.1. Para identificar a Relação-Padrão representativa de um estoque 

existente, deve-se verificar qual a curva teórica que 

se ajusta à distribuição real dos itens do estoque. 

melhor· 

EXEMPLO: - Estoque de peças de. reposição de ve{culos de Transporte: 

% i % V.Ac. 

REAL 

1% 3°% 

3 44,5 

5 53,5 

10 66,8 

15 75~4 

20 81,4 

25 85,6 

30 88,9 

50 . 96,2 

7' 99,5 

p= 5,5 

26,5 

43 

52,5 
66,·5 

74.5 

80,5 

85 

88 

95,5 

99 

A curva teórica que melhor se 

ajusta à distribuiçio real en-
, 

contrada e a que corresponde a 

(J = 5.5 

Portanto, a Relação-Padrão de~ 

te estoque é I' = 5,5 

3.2. Para uma estimativa rápida da Relação-Padrão, Brown (1) 

menda o seguillte procedimento: 

reco-

1) Verificar qual é a porcentagem acumulada do Valor de Uti1i 

zação correspondente aos primeiros 20% de itens do e8toque; 

2) Identificar a curva cuja porcentagem teórica do Valor tc.!!. 

mula do maia se aproxima da porcentagem real encontrada. 

EXEMPLO: - No exemplo acima, a porcentagem acumulada REAL do Valor 

da Utilização - correspondente aos primeiros 20% de itens 

- é de 81,4%. 

A TEÓRICA que mai, se aproxima 
, 

80,5%, porcentagem e cor-

respondente a (J= 5,5. 

Portanto, a Relação-Padrão 
, 

5,5. e 

I'· 
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4. CURVAS ABC DE DIFERENTES ESTOQUES: 

No caso de Empresas Varejistas, que vendem diretamente ao 

consumidor, espera-se encontrar uma Relação-Padrão entre (J= 2 e (> = 3. 

Para Empresas Atacadistas, que vendem a diversos vareji!,. 

tas, as Relações-Padrão mais comuns estão entre 3,5 e 7. 

Indústrias, que vendem peças a outras indústrias e empr~ 

'SBa de diierantes tamanhos, apresentam normalmente uma Relação-Padrão 

igual alO. 

Uma companhia apoiada· numa tecnologia sujeita a rápida 

a freqUentes alterações, e que estoque muitas peças ainda utilizadas em 

produtos antigos, pode ter uma Relação-Padrão tão alta como 25 ou 30. 

As Rolações-Padrio citadas acima são indicadas por R.G. 
(2) 

Brown • que complementa: "Até o ~omento não existe nenhum modelo teó- ~ 

rico qu~ nos conduza. a estas conclusões - elas são meramente o resl."lta.

do de observações colhidas em algumas centenas de empresas~ 

5. EXEMPLOS DE Ç.LASSIFICAÇ.!,Q ABC 

Critério na 1 (Brown): Selecionar os itens principais, que represen

tam 50% das vendas, como i tens de Classe A; e· 

os últimos 50% de itens como Classe C. 

f = 25 (J= 10 (> = 6,5 

TECNOLÓGl22. INDUSTRIAL A.TACADISTA . 
f'= 3 

VAREJISTA .,. 

.Li. ...:l:!.. ..ti ..L! ~ ..1l.Y.. ~..2U!. 

0,1 50 1,2 50 3 50 14 50 

49t9 49.9 48,8 48.8 47 47 36 36 

50 0,1 50 1,2 50 } 50 14 
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• 

Crit~rio nQ 2 (Brovn): A capacidade dispon{vel de pessoal para dar 

tratamento especial é suficiente apenas para 

atender 3~ dos itens (Classe A); o dirigente, 

por outro lado, deve propiciar o mínimo de 

(J = 25 
TECNOLÓGICO . 
...ti ~ 

3 91 

3 '+ 
94 5 

- " , 
atençao ao maior numero pOSSl. vel de i tens ,d.es 

de que as import~nciaenvolvidas representem 

epenas"5% das vendas (Classe e). 

(J = 10 I' = 5,5 1'= 2,5 
INDUSTRIAL ATACADISTA VAREJISTA . 
...2U.-. ~ ..1L.i ..2...Y. -Li. -2?...Y. 
3 68 3 43 3 17 

22 27 47 52 72 78 

75 5 50 5 25 5 

Crit~rio nO 3: Pelo ~enos 50% dos itens devem ser incluídos na Clas 

se C, que requer um menot esforço d~ controle, de 

forma a permitir a maior atençio aos itens de Cla~~e 

A. A medida que a inflexão da Curva ABC se torna 

mais acentuada (ou à medida em que aumenta a Relaçã.2, 

-Padrio), os itens de Classe A vão se tornando· cada 

vez mais importantes e exigindo um controle cada vei 

mais rigoroso; portanto, para "que a atençio adequada 

possa ser dada a esses itens, énecess~rio diminuir 
, 

de itens de Classe A e aumentar os de ClaB-o numero 

se C. 

. 1':: 25 (J:: 11 !J=6 (J = 3 
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL ATACADISTA VAREJI,s'I'i\ 

"..1...1. ~ ..ti ...2L'!. J:....i ...L!. -Li. J:2. 
1 80 3 70 7 60 14 

"19 19 27 27 33 33 36 

80 1 70 3 60 7 50 

LEITURA COMPLEMENTAR 

(1) BroVD, R.G. - §TATISTICAL FORECASTING FOR INVENTORY CONTj~ilL, 

McGraw-Hil1 Book Co., N.Y., 1959. (Ap~ndice c) 

(2) BroWD, R.G. - ESTIMANDO PADROES AGREGADOS DE ESTOQUES, R~, 
9, nO 4, FGV, 1969. 

50 

36 

14 

vol. 

I' 
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APPENDIX 3 

TABLES 

TJJjLI: Á. .Ál\l:AB U!'ID!:R 'TIIE NO!\~AL Ct:!t'·E 

Prof.'ortion or totllt ares. t:::der the curve that js under lhe portion or the eurvt' f TOm 
- «-LO X, -: ~. (Xi r~ílrC1'Cnt.s nny dcsircrl "nhe or the vnriable X) . 

~ . . 

;r,:x·!~I~i~!~~~J.~~I~_!~'~I~~ 
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- 3.0 ,o OOIOO,O.o.::lv;lo. 00107
1
°.001: 1;0.001 UIO. 00118 o (Y.'ll 12:0. O()I2~IQ. 00131

1

'0. 00135 
-29 '('.ooa 1°0014 10.0015 ,0.0015 '10.0010 'O.r'OIG 10.0017 10.0017 '0.0('18 0.0010 
-: ~ 'O ()()I~ lo (JU~O ,O.r>,'~1 1(l.r\(I~·1 ,U.'Vl~: !0.(JO~3 O.(\(i~J .O.'~;" iO.ool5 ,0.00:8 
-: 7 'o'lJt1e .0 0017 'O.I'''~8 IIO'O'J2'J jO-fY)30 Ilo.OU31 10.01:J2 ,Q.,m3

1

0.(m, lo.OOJ~ 
-2.C. O.OC:O ~'J OUJ7 :0'J038 o.ow~ \0.(/)10 0.0041 j10.0043 'o.OOg o.()("~ lo.~7 

! I ! 
_2.~ !O.oolf .0, (l!)O !n.r}l)51 O.00~2 0.00>4 \0.00:;5 ,O.OO~7 0.00~9 O.roca ° ()()(;2 -2.~ ,o (.(,[" '000% IO.O:xl8 jO.0IJ69 0.0071 0.1)()73 IO.OO7~ 10.6078 jO.Oo:J80 0:008% 
-:.3 :) OCS4 :o noS? ,0.0089 C.(XY.H 0.000' 0.OO':J6 O.OO?~ 0.()]02 0.0104 0.0101 
·-2.Z 'o.ol!e iO.OI(3)O.01l5 10.Ollg o.oln o.0125Io.ol~9 :0.0132 10.Ol3il 1°.0130 
,:,,2.1 iO.0143 jO.OHO O.Ol~' tOI~ o.01~8Io.0:0210.0IGÚ tOl7O l\c.OI74 .0.0179 

-2.0 '0.0:~3 !O.OISS ,0.0102 ,0.0191 0.OZ02 0.0:07 0.0212 '0.0217 0.02~2 0.0228 
-1.9 IO.~n: :0.0:39 10.C2H IO.02~ l'O'o::w 0.02G2 :0.02(,8 10.O~74 0.0281 \0.0:87 
-1.8 lo.m" ;0.0301 0.C387 ,0.031' 0.03:2 iO.OJ :.9 i003J~ 10.OJH iO.03~1 ,0.0359 
-107 ° 03C; :o.0375Io.nJS.l Ir.03n !0.0:01 10.04O'J 10.°.418 0.0427 10.('436 ,0.().1~ 
-1.0 \0.9'55 '0.0405 0.O.7~ 10.0<s!, ;0.Ol95 \0.0:.0, \'0.0516 O.O~)tl \0.0:.31 10.05-18 

-I.~ 0.C5~9 0.0571 0.0~S2 iO.0~'4 lo.oc06 O.OO!S 0.0030 0.064J O.0~'5 ·O.0eG8 
-1.4 OcOes! 0.009' 0.07êS iO.07Z1 '0.0735 0.07.9 j007C4 0.0778 0.0793 '1°. 0&0$ 
-\.3 ,0.OS~3 0'.0538 10CS\J !0.O~(>9 0.08S5 ·O.O~OI !O.O'dIS O.On4 O. ()'):,! 0.0';/65 
-I.' lo.Cge~ O.lO<'~iO.IO:C 1°.1035 !0.IO~7 !0.I075 1°.10';/3 10.11l21Io.1DI ~.1l51 
-1.1 0.1170 IC.lIW 'O.I~10 0.1238 :O.I~~I 10.1271 jO.12D2 1°.1314 0.1335 [1357 

-1.01°.:379 0.110: 1~.14:310.IH5 lo.Hc, ,O.lin 0.1515 0.15::910.15c2 ,0.11>81 
-0.9 ~'o.ltll !0.IG35!ú.ler,o 10.IG85 10.1711 10.1736 10.17G2 0.17&8 ~.IS14 10.IMl 
-0.8 0.1~51 10.18H iO.I322 O.1·'~9 10.1~17 10.2005 0.2D33 10' 2 ()I! 1 o.m, 10.2110 
-0.10.2148 t:>.1177 10.2201 02136 lo.22C6Io.2:~7 0.23:7 0.2358 .Z3S9 0.24~ 
-o.e .2'51 F·2~S3Io.2';B 0.2~6Io.2~7S 0.2GI1 1.2Gi3 O.2G7a 10.270') ° ~u 
-t.S o.mo 10.7910 1028(3 0.2877,0.291210.2946 o.::nl 10.3015 0.~~5I) 10:3085 
-0.4 :0.3121 iO.31:,G ilJ.H?2 O.32:b 1°32" .. \ lu.33°0 iO.333'J I~. 3372 ;0 ~lJ~ 1~.J44(\ 
-0.3 i03~S3 ,0.3:20 10 3~$7 lU'):'?' l0 3C32 IC.3C',9 :0.3~O~ ,O.37~~ ·O.~:íI..' o.3s:!1 
-0.2 oO.3,'~ :0.3';·J7 10 3~3r. ia ~?74 jO.4013 1(, .• 0:;2 :0.40':o(l ,!'0~1:9··0.HM .0.4~01 
-C.\ !O .• :::4j ;0.":;"(; !O ... ::::!~ !O.4~fji ,0 HOt 10.4"13 :O.4"~' :O'4:,Z2 :0 .:·f:Z ~o.-4r.{l2 
-~.O o 4~.41 1) . .«(.':: 10 ·";~l lC ~7nl :0 4k-'}) !o "'~·;1 '0 .u·.~.) :0 4~.~:) 0 4 ·rzt !O. ~J#wJO 

fonte: Statistical ~uality Control 
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T/.DL!!.: A. AntAS t:~t>!:!l TllE ~"IU~.'L Ct:l\v~.-(Conlillutd) 

:-J I I' I XI-l'l I I .I 
~!-=-":"~~I~~~~ o.os'-=. 
+0.0 19.~~ i~·:.c~o IO'~:" !o.~::; i0.S!;~ 10;;~9 iO.~:39 IU2:~ 11·(U31910.lí3.» 
+0.1 ;O.~~~! :0.:".:.8 lO'~:s :o.~,J.' !O,;:"" lO.~.I.'~ lo.sr)30 (L.'j(',.~ O.~11~ IO.~7$S 
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l 
NIT NORMAL-LOSS INTEGRALS 

\ 

1(;') = (' (11 - i') -:)_= e- UZ
!2dll 

... t~, 

'1 2it. 

;ltC: Ali tah!.: cntrics are lkcimal fraclions; f(H c)(amrlc. 1(0.00) = 0.3989 
For valucs of;' < O. 1(',') = I( - j') - l' 
Furc"lllIpk. I( - 2) = 0.OO~5 + 1 = 2.00R5 

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

,~.O 391\9 39·10 3::;90 3S41 3793 _'744 3697 3M9 3W2 3556 
tu 3509 3464 3418 3373 332S .'184 3240 3197 3154 .3111 
0.2 3069 30:!7 291>6 ~944 29W 21>63 2S~6 27R4 2745 2706 
0.3 266S 2630 259~ 2555 25U\ 241\1 ~445 2409 2374 23-'9 
0.4 2301 2270 2236 2203 216'1 2137 2104 2072 2040 2001) 
0.5 197~. 1947 1917 18S7 1857 IR~8 1800 1771 1742 1714 
0.6 1687; 1659 1632 1606 151>0 1551 1528 1503 1478 1453 
0.7 1429 1405 1381 1358 1334 1312 1289 1267 1245 1223 
0.8 1202 IISI 1160 1140 11:!0 1100 10SO 1061 1042 i023 
0.9 1004 U%6 0968 0950 0933 0916 0899 0:\82 0865. 0849· 
1.0 0833 0817 OS02 07R7 0772 0757 0742 0728 0714 0700 
1.1 0686 0673 0660 0646 06.H 0621 0609 0596 05S~ 0573 
\.2 0561 0550 0538 0527 0577 0506 0495 0485 o,r;;· 0465 
1.3 0455 0466 0436 0472 0418 (\409 . 0400 0392 0383 0375 
1.4 0367 0359 0351 0343 0336 : 0328 0321 0314 0307 0300 
1.5 0293 0286 0280 0274 0267 0261 0255 0249 0244 0238 
1.6 0232 0227 0222 0216 0211 0206 0201 0197 0192 0187 
1.7 0183 0178 0174 0170 0166 0162 0158 0154 0150 0146 
\.8 0143 0139 0136 0132 0129 ')126 0123 0119 011~ 0113 
\.9 0111 OIOX 0\05 0102 0\00 0097 0094 0092 0090 0081 
2.0 0{)g5 0083 0080 ooi8 0076 0074 0072 0070 0068 0066 
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o presente trabalho - LOTES DE PHODUçAo E COMPIlA -' tem c~ 

mo tema o dimensi~namento de estoques opera6ionais, atra 

v~s da utilizaçio ~e modelos d~ 6usto 
f , ml.nl.mo; e ·teve como 

orientação os seguintes principais objetivos: 

lº) Reunir, em uma ~nica pbra, de forma ordenada, diver 

sos modelos de dimensionamento de lotes, alguns difi 

ceis de serem encontrados nà ltteratura; 

2º) D~~envolver novos modelos, relativos a situaç~es e a-

.. bordagens especificas; 

Elaborar material did~tico' para servir de apoio - tan 

to em desenvolvimento teórico 60mo em exe,rc{cios de 

aplicação -a cursos.de.Administração de Material, em 

nivel de Gr~duação e de Pós-Graduação. 

Os Modelos de Lotes Econômicos de Minimo Custo consi'stem 

em estabelecer ~maFunção Objetivo '- que exprime o custo 

total em função do tamanho do lote,- e identificar o lote 

que minimiza essa função. 

A Função Objetivo 
. , 

corresponde a soma de todos os custos 

relacionados com os ~stoques - Custo Direto,Custo de Man 

ter, Custo de Obter e Custo de Falta -e deve conter. as 

restriç~es, pressupostos e condiç~es peculiares a cada 

situação estud'ada. 

O Modelo Cl~ssico de Lote Econômico foi desenvolvido por 

F.W. Harris, em 1915, e foi, segundo o Prof. Cla~de Mach 
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line t' o primeiro modelo criado para representar um_probl~ 

ma administrativo. Este modelo pressupõe condições ideais 

e se constitui em uma representaç~o bastante simpli~icada 

da real~dade dos estoques operacionais. Suas premissas 

mais importantes sao: 

- universo deterministico; 

- abastecimento instantâneo; 

- inexist~ncia de descontos por quantidade; 

.. - n~o permiss~o de ~altas de estoque; 

- peoduto único; 

disponibilidade ilimitada de recursos, inclusive capi-

tal, capacidade de colocaç~o de pedidos de compra, 
, 
a-

rea de armazenagem e tempb disponivel para -preparaçao 

de máquinas; 

.estágio único; 

- demanda constante ao lorigo do tempo; 

- horizonte de planejamento in~inito; 

- ~onte única de abastecimento; 

- inexist~ncia de in~laç~o; 

inexist~ncia de quaisq~er ~atores perturbadores, tais 

como a expectativa de aumento do preço, a ameaça de fal 

ta de material, imposiç~s de fornecedores, etc.; 

- momento do pagamento de cada lote comprado' coincidente 

com o momento da entrada do material em estoque; 

- ( produto nao perec1vel; 

- custos conhecidos. 
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É compreensivel, portanto, que o Modelo clássico de Lote 

Econômico tenha um campo de aplicação limitado. Mas 
, 
e 

claro, também que, ~ medida em que são levantadas as hi 

p6teses simplificadoras citadas, torna-se possivel a ela 

, 
boração de outros modelos, mais complexos, porem mais 

representativos de situaç~es especificas. 

Os modelos discutidos nestá monografia p::>dem, para efei to 

de análise, ser agrupadas em quatro categorias. 

I - Modelos de estágio ~nico, referentes a um ~nico pro

duto ou a um n~mero limitado de itens. Nesta catego-

ria encontramos,além.do pr6prio Modelo clássico 1 os 

modelos de Lote Econômico: 

- de Fabricação (Abasteciwento Continuo); 

- de Fabricação de Produtos m~ltiplos; 

- de Compra de Produtos M~ltiplos; 

- de Compra com Desconto; 

deterministicos com permissão de falta; 

probabilisticos com permissão de falta. 

A respeito dos modelos com permissão de falta, cabem 

os seguintes comentários: 

~) Tanto os modelos deterministicos como os 

listicos são classificado em: 

- Pedidos em Carteira, 

- Vendas Perdidas, 

probabi 

- Pedidos em Carteira + Vendas Perdidas. 
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2º)No Modelo Deterministico de Vendas Perdidas, o ta 

manha de lóte ~ igual ~ diferença ent~e a demanda 

total por ciclo e a demanda perdida por ciclo. Ao 

contrário de muitos moc'elos análogos encontrados 

na literatura, que consideram o tamanho de lote i 

, 
gual a demanda por ciclo. 

3º)Os modelos probabilisticos permitem o dimensiona-

menta dos Estoques de Segurança, al~m dos Esta 

ques Operacionais, com o auxilio da Distribuiç~o 

Normal Padronizada e dA Integral da Diferença-~o~ 

mal Padronizada. A sóluç~o nestes anos e obtida 

por tentativas, atrav~s de iterações sucessivas. 

2 - Modelos de estágio unico, referidos ao conjunto de i 

tens de estoque, considerado como agregado. Estes mo 

delas est~o subdivididos em três grupos. 

2.1. LOTES ECONÔMICOS COM RESTRIÇÃO 

o estudo dos Lotes Econômicos com Restriç~o - no in-

vestimenta em estoque (I) e no Número de Ordens de 

Compra (N) nos revela a import~ncia do Produto IxN, 

que ~ sempre constante, quando os lotes -sao propor-

cionais a .;-v-'. O que signifi.ca que se o Investimen 

to em Estoque aumenta, o Número de Ordens diminui; 

e vice-versa. 

No gráfico I-N, -a equaçao do produto IxN representa 

, , . ( 

uma hiperbole equilatera, ·que tem como asslntotas os 
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pr6prios eixos corirdenadós e que exprime a relaçio 

da proporcionalidade entre I e N. 

Por outro lado, nesse m~smo plano, o Custo Variá-

vel Antial Agregado ~ representado por uma reta 

( CV A = P. N + j . I ) , -cujos coeficientes sao os cusfos 

de obter e manter. Assim, cada par de valores de 

"P". e "j" define uma familia· de retas de mesma de 

clividade (m= - P~), sendo que uma delas tangen-

cia a curva (IxN). O ponto de tang~ncia correspo.!!, 

de à solução de minimo custo. 

As coordenadas do ponto de minimo custo -que re-

presenta~ os valores 6timos de I e N ~ podem ser 

obtidas, calculando-se a derivada primeira de I e~ 

relação a N e igualando-se o resultado à declivida 

. de da reta do CVA Agregado. 

2.2. LOTES ECONÔMICOS EM FUNÇÃO DA Vv 

A constatação de que, quando consideramos os itens 

de estoque como agregado, os lotes econômicos in-

dividuais - .. sao proporcionais a nos leva a aI 

gumas consierações importantes. 

a) t possivel reduiir o Custo Total, mesmo quando 

os custos de obter e manter são des60nhecidos; 

--" 



.. 
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b) t posslvel obter estimativas do comportamento dos 

estoques operacionais agregados, conhecendo-se a 

penas as Curvas ABC-e respectivas Relaç~es- Pa

drão - que os caracterizam; 

c) t posslvel trabalhar com Lotes Econ~micos também 

em Sistemas de Revisão Peri~dica, bastando para 

isso' estabelecer grupos de itens com igual fre

qU~ncia de compra, respeitando limites pré-fixa -

dos para os acréscimos de custo resultantes 

sa padronização. 

des 

~.3. GENERALIZAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DE LOTES EM 

FUNÇÃO DO VALOR DE DEMANDA 

Embora não seja a mais economica, a politica de di 

mensionamento de lotes em função dos "meses de con

sumo" é adotada em um grande número de casos reais. 

o modelo qué considera os lotes expressos em função 

de uma ~ot~ncia genérica de v - um dos desenvolvi 

dos especialmente para esta monografia - estabelece 

uma formulaç~o geral para o dimensionamento de lo

tes de agregados de itens, que permite. comparar di 

ferentes possiveis politicas de dimensionamento de 

lotes com a politica de minimo custo (lotes propo~ 

cionai s a rv.) 
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As va~i~veis em jogo em qualquer problema de dimensio 

namento de lote sao: 

_ a politica adotada, definida por uma potência do Va 

lor de Demanda lx}; 

_ os custos de obter e manter (p e j); 

_ a Curva ABC do conjunto de itens de estoque, carac 

terizada por sua relação-padrão (f'); 

A aplicação d6 modelo geral permite verificar que, 

p~ra qualquer politica ap~icada consistentemente: 

_ O produto IxN ~ sempre constante [IxN=f(m,V,e,~)] 

(Cada polftica ~, portantb, representada por um~ hi 

p~rbole equil~tera no plano I-N)j 

A relação I/N ~ tamb~m constante e função apenas 

dos custos envolvidos [I/N = P/jJ; 

_ A proporção entre o Custo Vari~vel Anual de uma p~ 

litica gen~rica e o da polftica de cristo minimo de 

--- p en de da. ___ l 'rl:-ã'ç a-:;:'-p-«crr-aõ dtis itens de estoque 
~ 

' ______ of:r·;;':f°( ~ ,x) ] • 

_.~,~~~-~-"-
Se por exemplo, adotarmos a politica de "meses de CO'~ 

sumo em um estoque de empresa varejista, o aumento 

de custo ser~ da ordem de 10%j j~ se o estoque for 

tecno16gico, os custos aum~ntarão cerca de 300%. 

Outra constatação do modelo ~ a de que a politica de 

"Lotes de Valor Unif'orme" ~ equivalente, em termos de 

custo's globais, .; de "meses de consumo". 
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Completando este tópico, verificamos que a técnica de 

dimensionamento de Lotes Ecortômicos com Restrição p~ 

de ser estendida a qualquer pol{tica que for adotada. 

3 - Modelos de estágios múltipl~s, aplicáveis a itens iso 

lados ou a produtos múltiplos; 

Quando um sistema de produção é analisado por intei-

ro, em seus múltiplos estágios (estágio sendo aqui 

considerado como ó conjunto formado por um estoque 0-

peracional e pela(s) ativj.dade(s) que o alimenta(m) 

os lotes sucessivos devem ser coordenados - tanto nas 

quantidades como nos momentos das encomendas - para 

que sejam realmente de mfRimo custo. 

Nestes sistemasde produção 'em estágios múltiplos, o 

pressuposto d~ demanda uniforme só é válido para o úl 

timo estágio, uma vez que este atende a demanda do 

consumidor final. Já para um estágio intermediário 

qualquer, o "consumidor" ~ a operação seguinte, 
, 

que e 

realizada de forma intermitente, em lotes de quantid~ 

des pré-determinadas. 

Outras características destes modelos sao: 

- Os custos de produção 
.. 

sao concavosi 



- Os custos de produç~o que influem no dimensioname~ 

to de lote(s) em um est';gio s~o os custos - de pr~ 

paração e direto(s) - adicionados nesse estágio; 

Existe uma poli tica ótinla de produç~o, que consis 

te em r~novar estoque apenas quando este atinge o 

nivel zero. 

Os modelos de estágios múltiplos podem ser subdividi 

dos em dois grupos. 

3.1. MODELOS DE ESTÁGIOS ~IÚLTIPLO S-PRODUTO ÚNICO 

Neste grupo encontramos os modelos de Lotes Econômi 

cos de: 

- Compra e Fabricaç~o; 

-Fabricaç~o e Distribui~~o; 

- Produç~o em ~ Estágios. 

Os dois primeiros -sao casos particulares do último. 

Em todos os casos a demanda, nos estágios intermediá 

rios, ocorre a intervalos regulares e em quantidades 

fixas. O Horizonte de Planejamento é ilimitado. 

Os modelos deDistribuiç~o e de Produç~o em n Está-

gios foram desenvolvidos especialmente para esta mo 

nografia. Em parti0ular, o modelo de Lot~s Econômi-

: ___ ",,-cre>Í)istribuiç~o permite coordenar, n~o só os es 
-~ 

~"-
___ ---/---- tágios de Fabricaç~o e Distribuiç~o, mas também o a 

bastecimento dos diversos estoques regionais entre I 

( 

s~. 
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3.2. MODELOS DE ESTÁGIOS MÚLTIPLOS-PRODUTOS MÚLTIPLOS 

Nestes casos, a demanda, em cada estágio, varia de p~ 

rio do para periodó, em função de um Programa de Pro 

dução pr~-estabelecido. O Horizortte de Planejamentb ~ 

finito. 

Os modelos incluidos neste grupo -sao: 

a) Modelos Din;micos de Minimo Custo 

- AI$oritmo de Wagner-Whitin 

-.Algorit~ode Zangwill 

b) politicas de Par;metros Fixos 

- Lote Fixo (LF) 

- Lote Econômico (LE) 

- Periodo Fixo (PF) 

- Lote por Lote (LPL) 

- Lote Periódico (LP) 

c) Modelos Heuristicos de Lotes Din;micos com Abas-

tecimento Instant;neo 

- Menor Custo Unitário (MCU) 

- ~enor Custo Total (MCT) 

Balanceamento de Peças-Periodo (BPP) 

- Menor Custo por Periodo (MCP) 

c· 
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d) Modelos Heuristicos de Lotes Din~micos 

cimento Continuo 

com Abaste 

- Menor Custo Total (MCT-F) 

- Menor Custo por Periodo (MCP-F) 

o Algoritmo NCT-F foi desenvolvido por Dilworth e 

Lowe - e publicado pela AFICS no 2º trimestre de 1<]30""" 

tendo sua aplicação sido estudada. em uma grande varie 

dade desituaç~es. 

o Algoritmo MCP-F foi de~;en.volvido e apresentado nes 

ta monografia apenas a titulo de comparação com o 

MCT-F. Ser~ ne~ess~ria uma p~squisa tão ampla quanto 

a realizada por Dilworth e Lówe para podermos afirma~ 

com razo~vel grau de certeza, se O MCP-F pode ser uti 

1izado com vantagem ou nãó. 

4: - Modelos relacionados com o "valor present e" dos 

tus envolvidos 

cus-

Nesta categoria, foram incluidos os modelos - determi 

nisticos e probabilisticos - de dimensionamento de lo 

tes·quando h~ expectativa de mudança no preço de com 

pra. 

--------------~--------------------~-----------------



Os modelos apresentados nesta dissertaçio mostram 65 anos 

de evoluç~o das teorias ~obre Lotes Econ~micos de M!nimo 

Custo, desde o Modelo clássico de Harris, de 1915, até o 

Modele Heur!stico de Lote Din;mico de Fabricaçio, de 

Dilworth e Lowe, de 1~80. 

Deve ser ressaltado, entretanto, que esta dissertaçio nio 

esgota o a~sunto. Em primeiro lugar, por que a literatu 

ra sobre estoques operacionais continua a ser enriqueci 

da continuamente com uma grande quantidade de novos estu-

dos sobre dimensionamento de :.otes. Em segundo lugar, po~ 

que ainda há muitos caminhos a explorar, como por exem-

pIo: 

- Continuaç~o do estudo dos Lotes Econ~micos com Inflaç~~ 

iniciado em 1961 pelo Prof. Claude Machline, na RAE 
, 

nu 

mero 1; 

- dimensionamento de lotes quando o momento do pagamento 

de um lote comprado n~o coincide com o momento da sua 

entrada em estoques; 

- cominaç~es dos modelos apre5entados; ete. 

De qualquer forma, os objetivos traçados inicialmente-reu 

nir diversos modelos de dimensionamento de lotes, desen-

volver novos modelos, elaborar material didático - podem 

ser rionsiderados razoalvelmente atingidos. 

\ 
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