
 

 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

O PROBLEMA DE PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA 
TÊXTIL NO SETOR DE MALHARIAS 

 
 

Arlindo Gomes de Alvarenga 
Universidade Federal do Espírito Santo – Departamento de Informática 

Av. Fernando Ferrari, S/N, Goiabeiras, Vitória – ES 
agomes@inf.ufes.br 

 
Hannu Tapio Ahonen 

Universidade Federal do Espírito Santo – Departamento de Informática 
Av. Fernando Ferrari, S/N, Goiabeiras, Vitória – ES 

hannu@inf.ufes.br 
 

Sandro Tonini da Silva 
FACASTELO – Departamento de Informática 

R. Luiz Ceotto, 57, Centro, Castelo – ES 
sandrotonini@terra.com.br 

 
Relativo ao setor de malharias em uma indústria têxtil, observa-se que poucos resultados práticos têm 
contemplado questões inerentes ao planejamento da produção. Nesse sentido, este trabalho tem como 
proposta o estabelecimento de uma ferramenta computacional para definição de estratégias no tratamento 
das demandas com o propósito de atende-las dentro dos prazos estabelecidos respeitando as restrições de 
produção e reduzindo os custos envolvidos em função de estocagem, atrasos e setup. O processo de 
produção considerado é caracterizado por um conjunto de produtos com datas de entrega estabelecidas e 
por tempos de setup dependentes da sequência. Um procedimento baseado em Busca Tabu para a 
resolução desse problema foi implementado. A título de aplicação da solução proposta, um estudo de caso 
foi realizado em uma empresa no estado do ES. Os resultados obtidos pela ferramenta quando 
comparados com a estratégia de programação de produção estabelecida pela fábrica mostraram-se bem 
superiores.Observou-se também que a ferramenta facilitou a realização da atividade de reprogramação. 
Concluiu-se que a ferramenta desenvolvida é bem adequada para esse contexto produtivo e pode ser 
utilizada para uma programação mais efetiva, aumentando sua eficiência, reduzindo custos de  
estoque e preparação de máquinas, além de um melhor cumprimento das datas de entrega. 
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Abstract: Concerning the knitwear branch in a textile industry, we observe that few practical results have 
contemplated questions, which are inherent to the production planning. In this sense, this work proposes  
the use of a computer tool to define strategies in the treatment of demands in order to satisfy them before 
the established deadlines, considering the production restrictions and reducing the costs involved in 
storage, delay and setup. The considered production process is characterized by a group of products with 
stablished delivery dates and by setup periods dependent on the sequence. A procedure based on Tabu 
Search for the solution of this problem was implemented. On pretence of use of the suggested solution, a 
study of case was done in a company in the state of ES. The results obtained by the tool, in comparison 
with the production programming strategy established by the factory, were much superior. We also 
observed that the tool made the reprogramming activity accomplishment easier. We conclude that the tool 
developed is very much adequate to this context and can be used for a more effective programming, 
increasing efficiency, reducing storage costs and machinery preparing, in addition to a better 
accomplishment of the delivery dates.  
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