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RESUMO
Neste trabalho, um modelo matemático para o problema integrado de dimensionamento

de lotes e corte de estoque generalizado (PIDLCSG) composto por 3 nı́veis de produção é proposto.
Com o modelo, espera-se incorporar diferentes aspectos encontrados na prática, como também,
classificar a literatura dos problemas integrados. A classificação da literatura é organizada a partir
de 2 aspectos principais que são: a integração entre perı́odos de produção e a integração entre
nı́veis de produção. Outros componentes dos modelos também são classificados como estoque,
capacidade e preparo. Baseado no modelo proposto e em extensões para os problemas em questão,
são discutidas algumas novas e promissoras linhas para pesquisas futuras.

PALAVRAS CHAVE. Problema de Dimensionamento de Lotes, Problema de Corte de Esto-
que, Problema Integrado, Revisão e Classificação.

Tópicos: OC - Otimização Combinatória, PM - Programação Matemática, IND - PO na
Indústria

ABSTRACT
In this paper, a mathematical model for a general integrated lot-sizing and cutting stock

problem (PIDLCEG), which considers 3 levels of production is proposed. The model intend to
comprise several aspects found in practice in order to classify the current and future literature in
this field. The main classification of the literature is organized around two aspects, which are:
integration across time periods and integration between levels of production. Other components
are also classified, such as, inventory, capacity and setups. Based on the proposed model and the
extensions for the related problemas, we give some possible extensions to the general integrated
model and point out interesting areas for future research.
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1. Introdução

Os problemas de dimensionamento de lotes e corte de estoque têm sido assunto de pes-
quisa nos últimos anos e muito progresso com respeito à modelagem e métodos de solução tem sido
observado para estes problemas. Em sua maioria, a literatura trata a solução destes problemas sepa-
radamente, uma vez que cada problema apresenta por si só grandes dificuldades. No entanto, com
o avanço na teoria da otimização, software, hardware e um melhor entendimento dos problemas
individuais, uma atenção maior está sendo voltada à integração destes problemas nos últimos anos.
A preocupação relacionada à problemas integrados está diretamente ligada à aplicações práticas em
várias indústrias como, indústria de papel, indústria de móveis, industria de vidro dentre outras.
Sendo assim, a integração destes problemas é o assunto de interesse neste trabalho.

O Problema de Dimensionamento de Lotes (PDL) considera o trade-off entre o preparo e
custo de estoque para determinar à mı́nimo custo, o plano de produção para uma ou várias máquinas
a fim de satisfazer a demanda de cada item. O PDL pode ser classificado de acordo com várias
caracterı́sticas como, diferentes nı́veis de produção (monoestágio, multiestágio), distribuição da
demanda (constante, dinâmica) e a consideração de capacidade e preparo. Na literatura, vários
trabalhos abordam o problema de dimensionamento de lotes, dentre os quais destacam-se os artigos
de revisão [Karimi et al., 2003], [Brahimi et al., 2006], [Buschkühl et al., 2008], [Jans e Degraeve,
2008] and [Robinson et al., 2009]. Uma discussão dos problemas de dimensionamento de lotes
pode ser encontrada no livro [Pochet e Wolsey, 2006] e uma revisão dos métodos de solução em
[Jans e Degraeve, 2007].

O Problema de Corte de Estoque (PCE) envolve o corte de objetos grandes disponı́veis
em estoque em peças menores a fim de satisfazer a demanda de peças e otimizar uma função obje-
tivo, como por exemplo, minimização da perda total, minimização dos custos de objetos cortados,
maximização do lucro, etc. A importância econômica e operacional deste problema motivou a co-
munidade acadêmica à desenvolver métodos de solução mais eficientes, como pode ser visto nos
artigos de revisão e edições especiais de [Hinxman, 1980], [Dyckhoff et al., 1985], [Dyckhoff
et al., 1997], [Arenales et al., 1999], [Hifi, 2002], [Wang e Wäscher, 2002], [Oliveira e Wäscher,
2007], [Wäscher et al., 2007], [Morabito et al., 2009]. Com o objetivo de classificar e sintetizar
a atual e futura literatura dos problemas de corte de estoque, [Dyckhoff, 1990] desenvolveu uma
tipologia baseada em quatro caracterı́sticas do problema. Posteriormente [Wäscher et al., 2007]
apresentou mudanças na tipologia desenvolvida refinando os aspectos analisados.

A literatura em sua maioria trata os problemas de dimensionamento de lotes e os proble-
mas de corte de estoque separadamente por meio de modelos matemáticos que capturam apenas o
principal trade-off em cada problema. No entanto, em alguns artigos de revisão [Thomas e Griffin,
1996; Drexl e Kimms, 1997; Pochet e Wolsey, 2006; Jans e Degraeve, 2008] a tendência em tratar
os problemas de maneira integrada foi destacada como um importante aspecto para pesquisas fu-
turas. A ideia básica dos problemas integrados de dimensionamento de lotes e corte de estoque é
considerar simultaneamente as decisões relacionadas com ambos os problemas para então capturar
a interdependência entre as decisões com o objetivo de obter uma melhor solução global, em termos
de lucros, custos e usos de recursos.

Quando vários autores referem-se aos problemas de dimensionamento de lotes e corte
de estoque de maneira integrada, eles frequentemente consideram diferentes aspectos e ideias de
integração e, consequentemente apresentam diferentes modelos. A nossa proposta consiste em pro-
por uma formulação para a integração do PDL e do PCE composta de 3 nı́veis de produção, cujas
caracterı́sticas são capazes de fornecer um instrumento que nos permite amplamente classificar os
vários modelos presentes na literatura. Os dois principais aspectos considerados na classificação
consistem na integração entre perı́odos de produção e a integração entre nı́veis de produção. Ou-
tros assuntos também são tratados como o tipos de objetos, peças e produtos finais, bem como, a
consideração de capacidade e preparo nos diferentes nı́veis do modelo.
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Primeiramente as ideias de integrações deste trabalho e o modelo proposto para o pro-
blema integrado são apresentadas na Seção 2. Na Seção 3 são apresentados de maneira detalhada
os critérios de classificação, como também, um resumo da classificação da literatura baseada no
modelo proposto. E por fim, conclusão e pesquisas futuras são discutidas na Seção 4.

2. Modelos Matemáticos

A fim de formular o modelo proposto para o problema integrado de dimensionamento
de lotes e corte de estoque generalizado PIDLCEG, utilizou-se como inspiração duas formulações
clássicas para o PDL e PCE encontradas na literatura que são a formulação proposta por [Trigeiro
et al., 1989] para o problema de dimensionamento de lotes e para o problema de corte de estoque
a modelagem apresentada em 1961 por [Gilmore e Gomory, 1961, 1963], que faz uso da ideia de
padrões de corte (maneira com que as peças são cortadas a partir do objeto). Com as caracterı́sticas
incorporadas destes problemas no modelo PIDLCEG, tem-se como objetivo discutir e classificar os
trabalhos encontrados na literatura que abordam ambos os problemas simultaneamente ou quais são
atribuı́dos como problemas integrados.

O modelo PIDLCEG considera um ambiente de produção composto por 3 nı́veis, em
que objetos são adquiridos e então cortados em peças, e estas peças por sua vez são a entrada no
processo de montagem, no qual os produtos finais são produzidos.

O Nı́vel 1 corresponde ao planejamento da aquisição ou produção dos objetos que irão ser
cortados em peças. Tais objetos podem diferir entre tamanho e espessura. O Nı́vel 2 corresponde ao
processo de corte, no qual os objetos são cortados em peças através de padrões de corte e estas por
sua vez são usadas como componentes nos produtos finais. A produção dos produtos finais usando
as peças como componentes é modelada no Nı́vel 3. Na maioria das vezes um produto final requer
mais do que um tipo de peça como componente. Assume-se também que além dos produtos finais,
as peças e objetos também podem ter demanda independente.

Para a apresentação do modelo considere os seguintes conjuntos, parâmetros e variáveis
de decisão.

Conjuntos:
T : conjunto de perı́odos (ı́ndice t);
O = {1, . . . , l}: conjunto de diferentes tipos de objetos (ı́ndice o);
P = {l + 1, . . . , l +m}: conjunto de peças (ı́ndice p);
F = {l +m+ 1, . . . , l +m+ n}: conjunto de produtos finais (ı́ndice f );
Jo: conjunto de padrões de corte para cada objeto o (ı́ndice j).

Parâmetros:
scot : custo de preparo/custo fixo de compra para o objeto do tipo o no perı́odo t;
vcot : custo unitário de produção/custo unitário de compra do objeto do tipo o no perı́odo t;
hcot : custo unitário de estoque do objeto do tipo o no perı́odo t;
dot : demanda independente do objeto do tipo o no perı́odo t;
stot : tempo de preparo para o objeto do tipo o no perı́odo t;
vtot : tempo unitário de produção para o objeto do tipo o no perı́odo t;
CapOt: capacidade de produção (em unidades de tempo) disponı́vel para produzir objetos no

perı́odo t;

uo
j : custo de preparo para o padrão de corte j no objeto do tipo o;

coj : custo de cortar o objeto do tipo o de acordo com o padrão de corte j;
hcpt : custo unitário de estoque da peça p no perı́odo t;
dpt : demanda independente da peça p no perı́odo t;
rpf : numero de peças do tipo p no produto final f
apoj : numero de peças do tipo p cortadas do objeto do tipo o a partir do padrão de corte j;
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stojt: tempo de preparo do objeto do tipo o cortado de acordo com o padrão de corte j no perı́odo
t;

vtojt: tempo unitário de produção do objeto do tipo o cortado de acordo com o padrão de corte j
no perı́odo t;

CapPt: capacidade da máquina de corte (em unidades de tempo) disponı́vel no perı́odo t;

scft : custo de preparo do produto final f no perı́odo t;
vcft : custo unitário de produção do produto final f no perı́odo t;
hcft : custo unitário de estoque do produto final f no perı́odo t;
stft : tempo de preparo do produto final f no perı́odo t;
vtft : tempo unitário de produção do produto final f no perı́odo t;
dft : demanda do produto final f no perı́odo t;
CapFt:capacidade de produção (em unidades de tempo) disponı́vel para produzir os produtos

finais no perı́odo t;
M : número grande.

Variáveis de Decisão:
Xo

t : quantidade produzida/comprada do objeto do tipo o no perı́odo t;
So
t : estoque do objeto do tipo o no final do perı́odo t,

Y o
t : variável binária que indica a produção/compra ou não do objeto do tipo o no perı́odo t;

Xp
t : quantidade produzida da peça p no perı́odo t;

Sp
t : estoque da peça p no final do perı́odo t,

Zo
jt: número de objetos do tipo o cortados segundo o padrão de corte j no perı́odo t;

W o
jt: variável binária que indica o preparo ou não da máquina de corte para o padrão de corte j e

objeto do tipo o no perı́odo t;

Xf
t : quantidade produzida do produto final f no perı́odo t;

Sf
t : estoque do produto final f no final do perı́odo t,

Y f
t : variável binária que indica a produção ou não do produto final f no perı́odo t.

Modelo PIDLCEG

min
∑
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o
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o
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So
t−1 +Xo

t =
∑
j∈Jo

Zo
jt + dot + St

t ∀o, ∀t (10)
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t ≤MY o
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o
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o
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Xo
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Xp

t , S
p
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o
jt ∈ {0, 1} ∀p, ∀j, ∀o, ∀t (14)

Xf
t , S

f
t ≥ 0, Y f

t ∈ {0, 1} ∀f, ∀t (15)

A função objetivo (1) minimiza os custos totais em cada nı́vel. No Nı́vel 1, os custos relacionados
com a produção dos objetos, que consiste no custo do preparo (ou pedido), produção (ou compra) e estoque
de objetos. Relacionados ao Nı́vel 2 estão os custos que referem-se ao processo de corte, em que é levado
em consideração o preparo da máquina para o padrão de corte correspondente, o custo de cortar um objeto
de acordo com um padrão de corte e o custo de estoque de peças. Os últimos termos na função objetivo
referem-se aos custos de preparo, produção e estoque dos produtos finais.

As restrições (3), (4) e (5) referem-se aos produtos finais e juntamente com a restrição (15) podem
ser vistas como o problema de dimensionamento de lotes no Nı́vel 3. Restrições (3) são de balanceamento
da demanda, as restrições (4) forçam a variável de preparo a ter valor 1 se há qualquer produção no perı́odo
e por fim a restrição (5) limita a capacidade de produção dos produtos finais em cada perı́odo.

As restrições (6), (7), (8), (9) e (14) são relacionadas à produção de peças e podem ser vistas
como o problema de corte de estoque no Nı́vel 2. As restrições (6) garantem que a demanda dependente
(
∑

f∈F rpfX
f
t ) e a demanda independente (dpt ) das peças sejam satisfeitas por estoque do perı́odo anterior

ou por produção no perı́odo atual. Essa restrição também modela a interdependência entre as decisões no
Nı́vel 2 e no Nı́vel 3 e corresponde a primeira integração entre o PDL e o PCE. A restrição (7) define o
número de peças do tipo p no perı́odo t em função dos padrões de corte selecionados. Note que a variável
Xp

t na restrição (6) pode ser substituı́da por
∑

o∈O
∑

j∈Jo
apojZ

o
jt de acordo com a restrição (7). Restrição

(8) força o preparo na máquina de corte toda vez que um objeto é cortado de acordo com um novo padrão de
corte. O preparo abordado neste trabalho é independente da sequência de padrões de cortes considerados e é
proporcional ao número de preparo realizados. A restrição de capacidade (9) considera o uso de uma única
máquina no processo de corte e leva em consideração o tempo gasto para o preparo dos padrões de corte,
bem como, o tempo gasto para o corte dos objetos, isto é, a produção das peças.

A restrição (10) refere-se ao balanceamento da demanda dos objetos, que acontece no Nı́vel 1. Esta
restrição também é responsável pela interdependência entre os Nı́veis 1 e 2, garantindo a produção suficiente
de um número de objetos necessários para satisfazer a demanda dependente (

∑
j∈Jo

Zo
jt - processo de corte)

e independente de objetos (dot ). A restrição (11) é a restrição de preparo relacionada à produção dos objetos.
A limitação de capacidade para a produção dos objetos é modelada pela restrição (12), em que o tempo
gasto no preparo da máquina para a produção de um objeto especı́fico e para produzir o objeto consomem a
capacidade disponı́vel. Note que, se os objetos são adquiridos através da compra de um fornecedor em vez
de serem produzidos internamente, não há à necessidade de considerar tal restrição de capacidade. Deste
modo, estas restrições, juntamente com a restrição (13), modelam o problema de dimensionamento de lotes
no Nı́vel 1 e correspondem também à segunda integração entre o PDL e o PCE.

Algumas observações são necessárias sobre o problema integrado antes das discussões e classificação
da literatura. A motivação para a escolha da formulação de [Gilmore e Gomory, 1961, 1963] no qual o pro-
blema de corte de estoque é modelado se dá principalmente devido a sua flexibilidade, pelo fato de que a
sua formulação, de maneira mais direta, permite a inclusão de custos e tempos de preparo relacionados ao
padrão de corte. O mesmo não acontece com outros modelos para o problema de corte de estoque [Henn
e Wäscher, 2013]. Outro ponto interessante é a sua genericidade no que diz respeito a dimensionalidade
do objeto, que é considerada na resolução do subproblema. Esta genericidade contribui para aplicações
em diferentes ambientes industriais. Ainda na formulação proposta é possı́vel aplicar formulações fortes
para o problema de dimensionamento de lotes modelado no Nı́vel 3 sem dificuldades, no entanto por questão
de simplicidade, apenas a formulação modelada com base no modelo de [Trigeiro et al., 1989] é considerada.

3. Revisão e Classificação da Literatura
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Nesta seção, uma revisão dos problemas integrados de dimensionamento de lotes de corte de
estoque é apresentada considerando critérios de classificação baseados em diferentes aspectos do modelo
proposto (PIDLCEG).

3.1. Critérios de Classificação

Os modelos da literatura que abordam o problema integrado são analisados e classificados de
acordo com 2 aspectos principais. O primeiro deles é a integração entre nı́veis de produção, um modelo é
classificado em um especı́fico Nı́vel (1, 2 ou 3), se há uma variável associada à este nı́vel. O segundo prin-
cipal critério está relacionado à integração entre perı́odos de produção. O modelo de [Trigeiro et al., 1989]
possui um horizonte de planejamento discreto composto por vários perı́odos. A integração entre perı́odos
vem da possibilidade de manter items em estoque. Alguns modelos de dimensionamento de lotes assumem
um horizonte de planejamento contı́nuo e infinito com uma taxa constante para a demanda. A formulação
proposta por [Gilmore e Gomory, 1961, 1963] considera um único perı́odo e, consequentemente não há a
possibilidade de estoque. Além disso, as peças deixadas no final do único perı́odo de produção são consi-
deradas como perda. No modelo PIDLCEG, cada nı́vel de produção está relacionado com um tipo de item.
O Nı́vel 1 refere-se aos tipos de objetos usados (dimensionalidade, tamanho e espessura), enquanto que o
Nı́vel 2 e 3 são relacionados à peças e produtos finais, respectivamente. Uma vez classificada de acordo
com a integração dos nı́veis de produção e o uso de perı́odos, outros aspectos são também examinados como
capacidade e preparo. Informações sobre ao tipo de aplicação também são também reportadas.

3.2. Classificação da Literatura

Na literatura, o termo ”problema integrado de dimensionamento de lotes e corte de estoque” pode
referir-se a vários e diferentes nı́veis e/ou ideias de integração, dos quais, estamos interessados em tratar com
a integração entre perı́odos de produção e a integração entre diferentes nı́veis de produção. Na literatura
que aborda os problemas integrados, alguns trabalhos [Krichagina et al., 1998; Nonås e Thorstenson, 2000,
2008] diferem dos demais devido ao tipo de horizonte de planejamento usado no modelo, que consiste em um
horizonte contı́nuo e consequentemente com infinitos perı́odos de tempo. Por esse motivo, estes trabalho não
se adequão inteiramente na estrutura de problemas integrados proposta, mas a sua inserção na classificação
contribui para uma revisão da literatura mais abrangente. In [Krichagina et al., 1998], além de tratar com
o horizonte contı́nuo, o modelo também leva em consideração 2 nı́veis de produção, em que no Nı́vel 1,
restrições tratam com o tempo de processo ocioso na máquina de papel. Por outro lado, [Nonås e Thorsten-
son, 2000, 2008] propuseram um modelo com apenas um nı́vel (Nı́vel 2), que modela o problema de corte de
estoque em ciclos de tempo. Vale a pena mencionar que em [Nonås e Thorstenson, 2000, 2008], os autores
classificam o modelo por eles proposto como um problema integrado de dimensionamento de lotes e corte de
estoque, no entanto, de acordo com esta classificação, o modelo é considerado como único nı́vel e integrado
entre perı́odos de produção.

Ainda analisando a consideração de perı́odos de produção, dois trabalhos [Farley, 1988; Silva
et al., 2015] abordam modelos integrados compostos por apenas um perı́odo de produção. Deste modo, os
modelos tratam a integração entre nı́veis de produção. [Farley, 1988] propôs um modelo para descrever o
processo produtivo em uma indústria de roupas. De acordo com a classificação, o modelo está inserido nos
Nı́veis 2 e 3, onde no Nı́vel 3, restrições garantem limites de produção mı́nimo e máximo nos processos
seguintes ao corte (linhas de costura). No modelo, cada peça no Nı́vel 2 corresponde diretamente à um
produto final no Nı́vel 3, isto é, não há o processo de montagem das peças em produtos finais, apenas o
processo de produção para a obtenção dos produtos finais. Um dos custos considerados na função objetivo
está associado com oversupply, em que de acordo com os autores, de alguma forma representa a ideia de
custo de estoque. Em [Silva et al., 2015], o modelo proposto exemplifica o processo produtivo encontrado
em uma industria têxtil. O processo modelado está inserido nos Nı́veis 1 e 2 da classificação, onde no Nı́vel
1, o planejamento da produção de rolos é feito considerando uma quantidade mı́nima de produção, um setup
para cada tipo de objeto e uma máxima quantidade de objetos que pode ser usada a partir de um estoque. No
Nı́vel 2, um problema de corte de estoque com preparo para cada padrão é modelado.

Em outra abordagem para o problema integrado, quatro autores propuseram modelos que tratam
o problema integrado apenas no Nı́vel 2, isto é, não há integração entre nı́veis de produção e o problema
de corte de estoque é estendido para vários perı́odos. [Respı́cio e Captivo, 2002] propuseram um modelo
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que considera demanda acumulativa e horizonte de planejamento dividido em perı́odos de produção e corres-
ponde à uma extensão da formulação de [Gilmore e Gomory, 1961]. Algumas considerações sobre o modelo
são negligenciadas como custo de estoque. Uma restrição de capacidade é modelada em termos do tempo
total de processamento para cortar e produzir objetos em cada perı́odo. Deste modo, a capacidade é agregada
e pertence o Nı́vel 1 e 2 da classificação, no entanto a produção está inserida apenas no Nı́vel 2. Em [Gra-
mani e França, 2006], o problema encontrado em uma indústria de móveis é modelado, onde a demanda de
produtos finais é convertida em demanda de peças e o problema resultante consiste em um problema de corte
de estoque com vários perı́odos, restrição de capacidade e preparo para cada perı́odo de produção. Embora
o modelo proposto não possui integração entre nı́veis de produção, a integração se estabelece entre perı́odos,
quando o problema de corte de estoque é resolvido levando em consideração o planejamento da produção
por vários perı́odos. A modelagem para um problema mais geral é proposta em [Trkman e Gradisar, 2007],
com um modelo que espera satisfazer os pedidos em perı́odos de tempo consecutivos. Os objetos que não são
cortados no final de cada perı́odo ou aqueles que são grandes o suficiente (dentro de um tamanho limite) para
serem usados depois, são retornados para o armazém de estoque e ficam disponı́vel para o corte em perı́odos
de produção posteriores. Para cada perı́odo, um novo pedido deve ser satisfeito seja utilizando objetos dis-
ponı́veis no perı́odo ou de sobras de objetos. Sendo assim, o modelo proposto consiste em um problema de
corte de estoque com vários perı́odos e sobras reaproveitáveis. [Aktin e Özdemir, 2009], desenvolveram
uma metodologia composta por dois estágios que é implementada na fabricação de aparelhos médicos. No
primeiro estágio, um modelo é usado para determinar os padrões de cote com mı́nima perda necessária para
satisfazer a demanda. Estes padrões de corte gerados são usados no segundo estágio do procedimento, que
consiste em um problema de corte de estoque com preparo e datas de entrega. O processo total é considerado
para cada pedido e a data de entrega é determinada baseando-se no número mı́nimo de dias necessários para
satisfazer a demanda deste pedido e uma negociação entre produtor e cliente. O tempo total usado para cor-
tar os padrões e preparar a máquina para cada objeto não deve exceder o tempo total de trabalho disponı́vel
(tempo regular, overtime e excess-of-overtime).

A partir desde momento os trabalhos discutidos da literatura consistem em modelos que tratam a
integração no sentido de nı́veis e perı́odos de produção. Primeiramente, estamos interessadas em trabalhos
que consideram integração entre os Nı́veis 1 e 2, isto é, cada modelo tem variáveis de decisões relacionadas
à produção e o corte de objetos em um horizonte de planejamento finito. A integração entre estes nı́veis
acontece para diferentes aplicações, tais como, indústrias de cobre, papel e móveis. Em alguns trabalhos
[Reinders, 1992; Correia et al., 2004; Silva et al., 2014; Poldi e de Araujo, 2015], o Nı́vel 1, não é neces-
sariamente composto por um problema de dimensionamento de lotes, isto é, não há o trade-off entre custos
de estoque e preparo, ao invés disso, o planejamento da produção de objetos é modelado. Por outro lado,
[Hendry et al., 1996] e [Poltroniere et al., 2008] propuseram modelos integrados onde no Nı́vel 1 o problema
de dimensionamento de lotes com capacidade e preparo é modelado. Em [Malik et al., 2009], a quantidade
de objetos produzida no Nı́vel 1 é limitada pela quantidade de objetos usados no processo de corte (baseado
no número de padrões de corte) e na capacidade disponı́vel. Considerando estes trabalhos, o Nı́vel 2 é com-
posto basicamente de um problema de corte de estoque com vários perı́odos, onde o conceito de estoque de
peças é empregado. Uma exceção é em [Reinders, 1992], em que há a adição de capacidade no Nı́vel 2, com
a possibilidade de overtime. Vale a pena mencionar que em [Reinders, 1992] e [Correia et al., 2004] são
propostos modelos lineares compostos por três processos produtivos, nos quais o Nı́vel 2 é realizado duas
vezes e sequencialmente. Em [Correia et al., 2004] não é apresentado um modelo completo para o processo
descrito pelos autores, no qual apenas as ideias das restrições e função objetivo são mencionadas e, baseada
nestas ideias o modelo é classificado.

Considerando trabalhos que abordam o problema integrado nos Nı́veis 2 e 3, a principal aplicação
está nas indústrias de móveis, com exceção do trabalho de [Suliman, 2012], com aplicação em indústrias
de alumı́nio. Os trabalhos diferem entre si principalmente no Nı́vel 3, em que em alguns casos [Gramani
et al., 2011; Suliman, 2012; Vanzela et al., 2013], o planejamento da produção de produtos finais é mode-
lada. Em outros trabalhos, há a adição de restrições de capacidade [Alem e Morabito, 2013; Santos et al.,
2011; Ghidini et al., 2007], que representa a capacidade dos processos produção necessários para se obter
os produtos finais (exemplo: furação, dobra, etc). Há também a adição de restrições e variáveis de preparo,
e o clássico problema de dimensionamento de lotes é modelado [Alem e Morabito, 2012; Gramani et al.,
2009]. A restrição de balanceamento da demanda de produtos finais permite a antecipação da produção de
produtos finais, deste modo, o problema de corte de estoque modelado não necessariamente usa o estoque de
peças [Ghidini et al., 2007; Gramani et al., 2009; Alem e Morabito, 2013], no sentido de que cada peça usada
na montagem do produto final é produzida no respectivo perı́odo do produto final e o estoque acontece no
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Nı́vel 3. É importante mencionar que, devido ao ambiente no qual está inserido, restrições adicionais são ine-
vitáveis, de modo que o processo industrial observado seja o mais próximo possı́vel da formulação proposta.
Por exemplo, em indústrias de móveis [Vanzela et al., 2013; Santos et al., 2011], estoque de segurança, over-
time, como também, limitações na máquina de corte (ciclos da serra), são algumas das restrições observadas
no ambiente industrial e que devem ser modeladas a fim de obter uma solução prática viável.

Ao tratar os modelos que abordam os três nı́veis de produção apenas alguns trabalhos na litera-
tura consideram variáveis em todos os nı́veis, os quais correspondem a uma simplificação dos nı́veis quando
comparada ao modelo PIDLCEG, ou seja, estes trabalhos não possuem todas as caracterı́sticas abordadas no
modelo PIDLCEG. [Arbib e Marinelli, 2005] apresentaram um estudo de caso que surge em uma indústria
onde correias de engrenagem são produzidos. No Nı́vel 1, um problema de dimensionamento de lotes tenta
encontrar o trade-off entre o estoque de objetos e a distribuição dos mesmos para o processo de corte. A
quantidade de objetos que deve ser fornecida para o processo de corte não pode ser inferior que a quantidade
necessária e, uma vez enviada para o processo de corte, um custo é associado à esta entrega. O Nı́vel 2 con-
siste basicamente em um problema de corte de estoque com vários perı́odos e com restrição de capacidade.
As peças cortadas no processo de corte podem ser diretamente produtos finais ou podem ser usadas para
compor o produto final, sendo seu estoque limitado. No Nı́vel 3, o planejamento da produção garante que a
demanda de cada produto final é satisfeita em cada perı́odo sem estoque. [Ouhimmou et al., 2008], estudou
o processo encontrado em uma industria de móveis. O modelo proposto é composto por uma parte especı́fica
de todo sistema descrito pelos autores, que possui serragem, secagem em processos de forno e transporte. No
Nı́vel 1, o planejamento para aquisição de objetos é modelada, com uma restrição que capacidade que limita
a disponibilidade de material de fornecedores e uma restrição de balanceamento de fluxo em cada serralhe-
ria. O Nı́vel 2 é composto por um problema de corte de estoque com capacidade e preparo para cada objeto
processado na serralheria. O último processo é modelado a partir do problema de dimensionamento de lotes
e consiste no processo de secagem, que transforma placas de madeira verdes (peças) em placas de madeira
seca (produtos finais), deste modo, cada peça passa por um processo de secagem e depois do tempo reque-
rido é transformada no correspondente produto final. Restrições asseguram que a capacidade do forno não é
violada e um preparo se faz necessário para cada processo de secagem. A demanda dos clientes precisam ser
satisfeitas seja por produção ou pela compra dos produtos finais. [Melega et al., 2015] propuseram vários
modelos para uma aplicação geral. O modelo mais abrangente é composto pelos três nı́veis de produção,
onde no Nı́vel 1, uma restrição de balanceamento da demanda dos objetos é modelada que considera um
parâmetro que delimita o número de objetos disponı́veis em cada perı́odo e para cada tipo de objeto. No
Nı́vel 2, tem-se um problema de corte de estoque, em que a restrição garante que é necessário cortar uma
quantidade suficiente de peças para satisfazer a quantidade de produção planejada, ou seja, não há o estoque
de peças e cada peça no Nı́vel 2 corresponde diretamente à um produto final no Nı́vel 3, e este por sua vez é
modelado por um problema de dimensionamento de lotes com preparo.

No que diz respeito à dimensionalidade do problema de corte de estoque, os modelos da literatura
envolvem uni e bi-dimensionalidades, sendo o segundo caso modelado com uma maior frequência. Em
algumas aplicações, o problema de corte de estoque é modelado duas vezes [Reinders, 1992; Correia et al.,
2004] sendo que há uma variação na dimensionalidade no processo de corte para se obter os produtos finais.
Relacionado à diversidade e o tipo de aplicações, os modelos usualmente abordam diferentes tipos de objetos,
que correspondem à diferentes materiais, diâmetros, grades, etc. Devido ao ambiente no qual está inserido,
para o Nı́vel 2, algumas suposições devem ser consideradas a fim de se obter soluções factı́veis, dentre elas
tem-se, a adição de out of stock [Reinders, 1992], atraso [Krichagina et al., 1998] e a compra de itens
[Reinders, 1992; Suliman, 2012]. No Nı́vel 3, há a adição de complexidade devido o fato de incerteza e
estocasticidade de alguns valores [Alem e Morabito, 2012, 2013]. Como mencionado anteriormente, alguns
trabalhos tratam o fato de que as peças constituem diretamente os produtos finais [Farley, 1988; Ouhimmou
et al., 2008; Melega et al., 2015], isto é, depois de serem cortadas no Nı́vel 2, estas passam por alguns
processos para se tornarem os produtos finais, e consequentemente não há um estágio de montagem nestes
problemas.

A avaliação do uso da capacidade é considerada em cada nı́vel de produção. No Nı́vel 2 observa-
se uma maior frequência compara com os outros nı́veis, que é seguida pelo Nı́vel 3. Em alguns trabalhos,
a restrição de capacidade apresenta-se em mais de um nı́vel simultaneamente [Respı́cio e Captivo, 2002;
Ghidini et al., 2007; Ouhimmou et al., 2008; Santos et al., 2011; Alem e Morabito, 2013], e é calculada pelo
tempo total gasto no processo correspondente, considerando a produção e em alguns casos também o preparo
realizado [Santos et al., 2011; Alem e Morabito, 2013]. Diferentes aplicabilidades para o preparo podem ser
encontradas, dentre elas tem-se, startup da produção [Krichagina et al., 1998; Nonås e Thorstenson, 2000,
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2008], setup de entrega de objetos [Arbib e Marinelli, 2005] e tempo de preparo estocástico para padrões de
corte [Alem e Morabito, 2013]. A diversidade da capacidade varia de acordo com o ambiente no qual está
inserida, na quais tem-se, tempo total, quantidade total de material usado, número total de cortes e ciclos da
serra. Em alguns casos há a adição de overtime.

4. Conclusões e Direções para Pesquisas Futuras

O problema de dimensionamento de lotes e o problema de corte de estoque são constantes assuntos
de pesquisas devido a sua inserção nos mais variados ambientes industriais. A relação de dependência entre
os problemas também foi observada na prática industrial e direcionada como novas pesquisas cerca de 20
anos atrás. A partir de então, vários aspectos de integração estão presentes nas formulações desenvolvidas
no decorrer dos anos, que partiram dos princı́pios básicos dos modelos para o CSP e o LSP. Com o objetivo
de classificar e direcionar pesquisas futuras que abordam os problemas integrados, um modelo que integra
estes problemas foi proposto. Esta formulação é composta por 3 nı́veis, onde o Nı́vel 1 e 3 é modelado pelo
problema de dimensionamento de lotes e no Nı́vel 2 considera-se o problema de corte de estoque. A sua
formulação visa incorporar algumas caracterı́sticas que são inspiradas por problemas reais e por observações
práticas, com o propósito de classificar a atual e futura literatura dos problemas integrados. A classificação é
baseada em dois principais aspectos: a integração entre perı́odos de produção e a integração entre nı́veis de
produção. Outras caracterı́sticas também são discutidas como, dimensionalidade, capacidade e preparo.

Com a análise e classificação da literatura algumas direções para pesquisas futuras podem ser
ressaltadas a partir de então. A primeira delas é basicamente o uso de formulações que consideram problemas
integrados, isto é, a consideração de problemas em vários nı́veis de produção, onde cada nı́vel pode conter
diferentes caracterı́sticas de acordo com o ambiente industrial no qual está inserido e integrar diferentes tipos
de problemas [Molina et al., 2016; Adulyasak et al., 2014].

Outro ponto importante é a consideração de dois ou mais perı́odos de produção para os problemas
de corte de estoque, em que seu uso não é consideravelmente explorado e geraria a possibilidade de que as
peças produzidas em excesso no processo do corte não se tornem perda de material no final do perı́odo e sim
peças em estoque ou ainda sobras de objetos que possam ser reaproveitadas em perı́odos posteriores [Cherri
et al., 2014], diminuindo consideravelmente a perda de matéria prima. Embora na formulação apresentada
neste trabalho o PCE seja composto por um problema de corte de estoque com vários perı́odos e restrição
de capacidade, na literatura esta descrição não é explorada para modelar o processo de corte. No entanto,
limitações de capacidade e a consideração de vários perı́odos de produção emergem em problemas práticos
e podem ser consideradas em pesquisas futuras para o PCE.

As restrição de capacidade pode estar relacionada não apenas com o tempo de produção, mas com
a quantidade total de area produzida de produtos finais, ciclos da serra, etc, [Gramani et al., 2009; Vanzela
et al., 2013]. Ainda relacionado à consideração de capacidade, emerge a utilização de várias máquinas para
a produção dos produtos finais.

O planejamento para o corte descrito até então pelos modelos fornece um conjunto de padrões de
corte e suas correspondentes frequências para os padrões. No entanto, para alguns ambientes industriais, se
torna mais vantajoso e necessário determinar um plano de produção que indica a sequência ótima para os
padrões de corte. A inclusão da sequência dos padrões no modelo pode estar relacionado à função objeto,
usualmente relacionada com a aplicação prática como a minimização de mudança de facas, em que para cada
alteração das facas é necessário um tempo para realizá-lo, minimização de pilhas abertas (open stack), em
que uma pilha permanece aberta até que o último padrão que contenha esta peça da pilha seja cortado, etc.
[Foerster e Wäscher, 1998; Yanasse e Limeira, 2006; Rinaldi e Franz, 2007; Garraffa et al., 2016].

Um outro aspecto importante para pesquisas futuras são os problemas que tratam na incerteza.
Em nossa revisão, foi possı́vel notar que apenas alguns trabalhos que abordam problemas integrados tratam
a otimização de problemas com parâmetros incertos. [Alem e Morabito, 2012] empregou ferramentas de
otimização robusta para derivar modelos robustos para o planejamento da produção em uma indústria de
móveis, onde custos de produção e demanda são parâmetros incertos. [Alem e Morabito, 2013] propôs um
modelo de otimização estocástica composto de dois estágios sob demanda e tempos de reparo estocástico.

A classificação da literatura mostra que a maioria dos modelos propostos para o problema inte-
grado são simplificações ou extensões do modelo proposto neste trabalho, com exceção dos modelos que
tratam de horizonte de tempo contı́nuo. No entanto não foi possı́vel encontrar qualquer modelo com todas
as caracterı́sticas propostas no modelo PIDLCEG. Outro importante ponto da classificação é a descrição dos
nı́veis e pontos de integração avaliados, que consistem na integração entre perı́odos e nı́veis de produção,
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capaz de ajudar e direcionar caminhos para pesquisas futuras.
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