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RESUMO 

Neste trabalho, é proposto um modelo de programação linear inteira mista para solução 
do problema de flow shop permutacional com maximização do número de tarefas just-in-time, ou 
seja, tarefas que são concluídas pontualmente. O desempenho do modelo matemático foi 
investigado em termos de eficiência computacional (evolução do tempo de CPU com o aumento 
do porte das instâncias) e por meio das estratégias de planos de corte empregadas por um solver 
comercial. Foram resolvidas otimamente 4812 instâncias, em tempo de computação aceitável, 
com o número de tarefas variando de 5 a 10 e o número de máquinas de 2 a 5. Além disso, foram 
considerados quatro diferentes cenários para os intervalos em que os prazos das tarefas foram 
gerados, conforme um método bastante frequente na literatura. 

PALAVRAS CHAVE. Programação da produção, Flow shop, Programação Linear, 

Tarefas just-in-time. 
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ABSTRACT 

In this paper, we propose a mixed integer linear programming model to solve the 
permutation flow shop problem maximizing the number of just-in-time jobs, i.e., jobs that are 
completed on time. The performance of the mathematical model was investigated in terms of 
computational efficiency (evolution of CPU time with increasing of problem size) and through 
the cutting planes strategies employed by a commercial solver. In an acceptable computing time, 
4812 instances were optimally solved, with the number of jobs ranging from 5 to 10 and the 
number of machines from 2 to 5. In addition, four different scenarios were considered for the 
generation of intervals for due dates of the jobs, according a very common method in the 
literature. 
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1. Introdução 

 
A programação da produção (scheduling) em flow shop permutacional, um sistema 

produtivo em que as tarefas seguem o mesmo fluxo por todas as máquinas na mesma ordem, é 
um dos mais importantes problemas de planejamento a produção. Este tipo de manufatura é 
encontrado com muita frequência nos ambientes industriais de produção intermitente. 

Na literatura científica, as medidas de desempenho mais comuns são aquelas relacionadas 
ao fluxo de tarefas, como a duração total da programação e o tempo médio de fluxo, ou então as 
derivadas do atraso, como o atraso total, atraso máximo e número de tarefas atrasadas [Fuchigami 
2015]. Entretanto, esta ênfase começou a mudar com o crescente interesse pela produção just-in-
time. 

Dentro desta filosofia empresarial, a programação da produção just-in-time consiste em 
obter uma solução que minimize funções de custo associado aos adiantamentos e atrasos das 
tarefas. Por este motivo, é mais comum encontrar pesquisas abordando a soma dos adiantamentos 
e atrasos das tarefas ou das penalidades ocasionadas por este desvio na finalização do 
processamento ou da entrega do produto em relação aos prazos estabelecidos previamente.  

Nesta pesquisa, abordou-se o problema de programação em flow shop permutacional com 
maximização do número de tarefas just-in-time, isto é, aquelas que são concluídas pontualmente. 
Na clássica notação de três campos, este problema pode ser denotado por Fm|prmu,dj|nJIT, onde 
“Fm” indica o ambiente flow shop genérico com “m” máquinas, “prmu” é a restrição 
permutacional, “dj” enfatiza a existência de prazos para as tarefas e “nJIT” representa a função 
objetivo descrita.  

Como pode ser constatado nas revisões de [Allahverdi et al. 1999], [Reza-Hejazi e 
Saghafian 2005], [Allahverdi et al. 2008], [Ribas et al. 2010] e [Ruiz e Vázquez-Rodríguez 2010] 
e [Allahverdi 2015], a minoria dos trabalhos na área de scheduling utilizam modelos matemáticos 
como técnicas de solução. [Ruiz e Vázquez-Rodríguez 2010] chegaram a apontar que apenas 
15% dos trabalhos revisados (num total de mais de 230 artigos) propuseram formulações em 
programação matemática para problemas de scheduling.  

Os primeiros modelos matemáticos na área de scheduling foram publicados por [Wagner 
1959], para o problema de flow shop com três máquinas e minimização do makespan, [Manne 
1960], que considerou o problema de job shop, e [Wilson 1989], que propôs uma formulação 
alternativa para o flow shop com número genérico de máquinas. Estas formulações têm servido 
de base para as publicações ao longo dos anos envolvendo modelagem dos problemas, como por 
exemplo de [Stafford Jr. et al. 2005], que compararam duas famílias de modelos para flow shop 
com makespan, [Tseng e Stafford Jr. 2008], que propuseram novos modelos com melhor 
desempenho. 

[Blazewicz et al. 1991] foram os primeiros a elaborar um survey das formulações de 
programação matemática em scheduling, apontando as restrições computacionais da 
implementação de modelos à época. [Pan 1997] fez um estudo comparativo de modelos 
existentes para job shop, flow shop e flow shop permutacional. 

Exemplificando trabalhos mais recentes abordando modelos para flow shop, pode-se citar 
o de [Kharbeche e Haouari 2013], para o problema com duas máquinas e minimização do atraso 
total, e o de [Dhouib et al. 2013], que consideraram a minimização do número de tarefas 
atrasadas. Já [Edis et al. 2013] propuseram formulações para o problema de máquinas paralelas.  

Especificamente na área de just-in-time scheduling, [Zhu e Heady 2000], elaboraram um 
modelo para o problema de máquinas paralelas com setup dependente da sequência e tempos de 
processamento dependentes da combinação tarefa-máquina. E [Ronconi e Birgin 2012] 
propuseram formulações para o flow shop como minimização do adiantamento e atraso, incluindo 
restrições de estoque intermediário e bloqueio no processo. 

A presente pesquisa objetiva encontrar a solução ótima do problema de maximização do 
número de tarefas just-in-time em um flow shop permutacional por meio de um modelo de 
programação linear inteira mista que, segundo o exame da literatura, ainda não foi resolvido 
otimamente. O desempenho do modelo matemático proposto foi investigado com base nas 
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estratégias de planos de corte utilizadas por um solver comercial e também em termos de 
evolução do tempo de CPU com o aumento do porte do problema. 

O restante do trabalho está estruturado da seguinte forma: uma ampla revisão da 
literatura sobre os conceitos de just-in-time scheduling e a descrição das publicações mais 
relacionadas ao problema tratado são apresentadas na seção 2, a descrição do problema e a 
proposição do modelo matemático são feitas na seção 3, os resultados computacionais e as 
análises são detalhados na seção 4 e, por fim, a seção 5 apresenta as considerações finais. 

 
2. Revisão da literatura 

 

2.1 Just-in-time scheduling  

 
Surgida no Japão após a Segunda Guerra Mundial, a filosofia just-in-time, em uma 

definição simplista, consiste num planejamento para se adquirir os materiais e iniciar a produção 
apenas no momento em que se garanta a entrega “no momento exato”. O seu advento suscitou 
posteriormente a aplicação na área de programação da produção.  

A filosofia envolve amplos conceitos relacionados à eliminação de desperdícios, como 
redução de estoques, dos lotes de produção, dos tempos de espera e dos atrasos internos e 
também o estabelecimento de prazos de entregas maiores, melhoria na qualidade dos produtos, 
processos e programas de produção. Maiores informações sobre a filosofia just-in-time podem ser 
encontradas em [Fernandes e Godinho Filho 2010] e em [Krajewski et al. 2009]; e 
especificamente sobre just-in-time scheduling em [Baker e Scudder 1990], [Józefowska 2007] e 
[Ríos-Mercado e Ríos-Solís 2012]. 

Na prática, as medidas de desempenho just-in-time são muito importantes para as 
empresas, pois tanto adiantamentos no término das tarefas como atrasos acarretam maiores custos 
à produção, respectivamente, com aumentos nos níveis de estoques e com incidência de multas, 
cancelamentos de pedidos ou até mesmo perda de clientes. [Shabtay e Steiner 2012] 
exemplificam algumas aplicações: indústrias químicas e de alta tecnologia, programação de 
aeronaves espaciais, produção de itens perecíveis sob demanda determinística e ambientes 
produtivos sem capacidade de armazenamento.  

As funções objetivos just-in-time mais comuns nas pesquisas são apresentadas a seguir 
[Baker e Trietsch 2009]. Seja dj o prazo (due date) da tarefa Jj, Cj seu instante de término, Ej seu 
adiantamento e Tj seu atraso, conforme definidos por        *       + e        *     

  +. Para os seguintes casos, a função objetivo, representada genericamente por  ( ), é definida 
por: 

 adiantamentos e atrasos totais (com pesos iguais) -  ( )  ∑ (     )
 
   ; 

 adiantamentos e atrasos ponderados com pesos assimétricos -  ( )  ∑ (     
   

   ), onde   e   representam os custos de adiantamento e atraso, respectivamente 
(em geral,      )  

 adiantamentos e atrasos ponderados com pesos individuais para as tarefas -  ( )  
∑ (         )

 
   , onde    e    representam os custos de adiantamento e atraso da 

tarefa Jj, respectivamente (em geral,      )   

 adiantamentos e atrasos com custos quadráticos -  ( )  ∑ (  
    

 ) 
    

∑ (     )
  

   . 
Algumas pesquisas, como [Tavakkoli-Moghaddam et al. 2006] e [Ali and Biraji 2012], 

consideram ainda as funções: 
 adiantamento e atraso máximos -  ( )           . 

 Note que todas estas funções objetivos são de minimização, diferentemente do critério 
considerado neste estudo, que em geral é representado de duas formas: 
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 maximização do número de tarefas just-in-time -  ( )  ∑   
 
   , onde      se a 

tarefa Jj é just-in-time e      caso contrário (como em [Choi e Yoon 2007], 
embora também abordem o problema ponderado); e 

 maximização do número ponderado de tarefas just-in-time -  ( )  ∑       , onde E 
é um subconjunto de J compost por tarefas just-in-time jobs e wj o ganho (lucro) de 
se completar a tarefa Jj just-in-time (como em [Shabtay 2012] e [Elalouf et al. 2013]. 

Adicionalmente a estas medidas, em relação às restrições do problema, pode-se também 
haver prazos comuns (d) para todas as tarefas ao invés de um prazo individual (dj) para cada 
tarefa Jj (por exemplo em [Yeung et al. 2004], [Ronconi e Kawamura 2010] e [Alvarez-Valdes et 
al. 2012].  

Há ainda trabalhos que consideram uma janela de entrega (due window) ao invés de um 
prazo, em que há um intervalo que define o instante de início e fim em que as tarefas podem ser 
entregues evitando adiantamento ou atraso (como em [Hiraishi et al. 2002], [Wan e Yen 2002]; e 
[Arroyo et al. 2011]. Pode haver uma janela de entrega para cada tarefa (,  

    
  ]) ou então 

comum a todas (,      ]). 
Em alguns dos diversos ambientes de produção, a programação é dada apenas pelo 

sequenciamento das tarefas, como é o caso dos problemas de máquina única e do flow shop 
permutacional. Em outros, além da atividade de ordenação, é necessário também a alocação das 
tarefas às máquinas, como por exemplo no problema de máquinas paralelas e no flow shop 
híbrido. 

Embora a presente pesquisa trate do problema de flow shop permutacional, além do 
sequenciamento, será necessário também o estabelecimento do cronograma, ou seja, o instante de 
início e fim das operações, uma vez que a inserção de tempo ocioso na programação pode ser 
benéfica, no caso de se reduzir o adiantamento.  

Esta propriedade do problema acarreta o fato de que mesmo a enumeração de todas as 
permutações possíveis de tarefas (n! sequências) não seja suficiente para encontrar a solução 
ótima do problema. A constatação é fácil de ser verificada com a possibilidade de diferentes 
programações para uma mesma sequência de tarefas, como pode ser visto na Figura 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 

nJIT = 1 (J3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
nJIT = 2 (J2, J1) 

 

 
 

 
 
 

 
 
nJIT = 2 (J2, J3) 

Figura 1 – Exemplos de diferentes programações com uma mesma sequência de tarefas 
 

2.2 Maximização do número de tarefas just-in-time em flow shop 

 
 [Shabtay e Steiner 2012] publicaram uma revisão da literatura abordando o problema de 
programação da produção com maximização do número de tarefas just-in-time, demonstrando 
que o tema tem sido pouquíssimo explorado. A obra de [Ríos-Mercado e Ríos-Solís 2012], que 
aborda vários tipos de problemas de programação just-in-time, contém apenas um trabalho 
considerando a medida do número de tarefas just-in-time, que é exatamente este survey 
desenvolvido por [Shabtay e Steiner 2012] dos ambientes de máquina única, máquinas paralelas e 
flow shop com duas máquinas. 
 As funções-objetivos just-in-time mais comumente encontradas nas pesquisas, conforme 
[Baker e Trietsch 2009], são a soma (ponderada ou com pesos iguais) dos adiantamentos e 
atrasos das tarefas e a soma do adiantamento e do atraso máximos. Embora existam alguns 

J2 J1 J3 

J2 J1 J3 

d2 d1 d3 

J1 J3 

J2 J1 J3 

d2 d1 d3 

J2 J1 J3 J2 

J2 J1 J3 

d2 d1 d3 
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trabalhos na literatura específica abordando o critério de maximização do número de tarefas just-
in-time nos diversos sistemas de produção, especificamente com flow shop foram encontradas 
poucas publicações, que serão descritas a seguir.  
 [Choi e Yoon 2007] mostraram que mesmo o problema ponderado com duas máquinas é 
classificado como NP-completo e o problema com pesos idênticos com três máquinas é NP-hard. 
Os autores propuseram e demonstraram várias condições de dominância para o problema com 
pesos iguais e, com base nelas, apresentaram um algoritmo para o problema com duas máquinas. 
Além disso, os autores provaram que existe uma solução ótima para o problema com duas 
máquinas, dada pela regra de ordenação EDD (Earliest Due Date). 
 Diversos problemas ponderados com duas máquinas, tanto flow shop como job shop e 
open shop, foram analisados por [Shabtay e Bensoussan 2012], que propuseram algoritmos de 
tempos pseudopolinomiais e também uma forma de convertê-los em esquemas de aproximação 
em tempo polinomial. [Elalouf et al. 2013] sugeriram uma melhoria na redução da complexidade 
do algoritmo de [Shabtay e Bensoussan 2012] para flow shop com duas máquinas.  
 [Shabtay 2012] analisou quatro diferentes cenários para o problema ponderado: o 
primeiro, com duas máquinas e pesos idênticos para as tarefas just-in-time; o segundo, com um 
flow shop proporcional, em que os tempos de processamento das operações é o mesmo em todas 
as máquinas; no terceiro, um conjunto de tarefas idênticas precisa ser produzido para diferentes 
clientes (os tempos de processamento das tarefas são iguais, porém os prazos são diferentes para 
cada cliente); e o último, com a restrição no-wait, ou seja, sem tempo de espera entre as 
operações de uma mesma tarefa.  

O problema de flow shop proporcional também foi tratado por [Gerstl et al. 2015], que 
consideraram as possibilidades com e sem a restrição no-wait, e propuseram algoritmos de 
programação dinâmica, que requerem tempo computacional na ordem de O(n2). 

Um problema bicritério, com duas máquinas, considerando conjuntamente a 
maximização do número ponderado de tarefas just-in-time e a minimização do custo de consumo 
de recursos, foi abordado por [Shabtay et al. 2012]. É interessante observar que este foi único 
trabalho que explicitou uma implementação computacional dos métodos propostos. 
Diferentemente da maioria dos trabalhos na área de programação da produção, em que 
geralmente se emprega a metodologia de pesquisa experimental (com implementação 
computacional), todos os outros estudos examinados foram teóricos, com demonstrações de 
resultados que atestam a validade dos métodos propostos, incluindo a análise da complexidade 
dos algoritmos.  

Além disso, dado o grau de dificuldade de se resolver diretamente esta classe de 
problemas de maximização de tarefas just-in-time, em alguns trabalhos optou-se pela conversão 
em outro tipo de problema de otimização (como por exemplo a partição do problema, em [Choi e 
Yoon 2007], e a modelagem de grafos orientados acíclicos, em [Shabtay 2012]. 

Em geral, as pesquisas se limitaram ao problema de flow shop com apenas duas máquinas 
e frequentemente apresentaram propostas de algoritmos de solução mas sem experimentação 
computacional que avalie a eficácia do método em termos de qualidade da solução e também a 
eficiência computacional. O único trabalho que apresentou implementação computacional de 
técnicas de solução é o de [Fuchigami e Rangel 2015], em que propuseram dez heurísticas 
construtivas e de melhoria e um método de enumeração. 

Portanto, a principal contribuição deste trabalho é desenvolver e implementar um 
procedimento para obtenção da solução ótima, que se demonstre aplicável em problemas reias de 
flow shop permutacional com o objetivo de maximizar o número de tarefas just-in-time em 
ambientes com várias máquinas. 

 
3. Modelo matemático proposto 

 
O problema tratado pode ser definido genericamente da seguinte forma. Considere um 

conjunto de n tarefas J = {J1, J2, ..., Jn}, que são independentes, possuem o mesmo peso ou 
prioridade, não podem ser interrompidas e estão todas disponíveis para processamento no 
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instante zero da programação. Todas as tarefas devem ser executadas em m máquinas, M = {M1, 
M2, ..., Mm}, dispostas fisicamente de forma a respeitar um fluxo linear unidirecional. O fluxo de 
todas as tarefas nas máquinas é idêntico. Cada tarefa Jj requer um tempo de processamento pjk em 
cada uma das máquinas Mk e possui o seu prazo de entrega representado por dj, ambos 
considerados conhecidos previamente e fixos.  

A solução consiste em encontrar uma programação que maximize o número de tarefas 
que são concluídas exatamente no seu respectivo prazo. Como é usual na área de programação da 
produção, é suficiente representar o cronograma das tarefas pela variável Cjk, que indica o 
instante de término da tarefa Jj na máquina Mk, assegurando que o instante de início de cada 
operação da tarefa Jj respeite as restrições de precedência (entre as operações). 

Os parâmetros, as variáveis e o modelo proposto, considerando que existem n tarefas 
para serem processadas em m máquinas, são apresentados a seguir.  

 
 Parâmetros: 
i, j: índices das tarefas        i = 0, …, n, j = 0, …, n 
k: índice das máquinas        k = 1, …., m 
pjk:  tempo de processamento da tarefa Jj na máquina Mk     j = 1, ..., n,  k = 1, ..., m 
dj:  prazo da tarefas Jj         j = 1, ..., n 
B: número inteiro muito grande 
 
 Variáveis de decisão: 
Cjk:  instante de término da tarefa Jj na máquina Mk      j = 0, ..., n,  k = 0, ..., m 
Uj: igual a 1 se a tarefa Jj é just-in-time ou 0 caso contrário    j = 1, ..., n,   
xij: igual a 1 se a tarefa Ji é programada imediatamente antes da tarefas Jj  

ou 0 caso contrário       j = 0, ..., n,  j = 1, ..., n 
 
 Modelo Matemático: 

 
        ∑   

 
           (1) 

Sujeito a: 
           (     )     ,   i = 0, ..., n, j = 1, ..., n, k = 1, ..., m,  (2) 

        (   )     ,    j = 1, ..., n, k = 1, ..., m,    (3) 

       (    )    ,   j = 1, ..., n,     (4) 

       (    )    ,   j = 1, ..., n,     (5) 

  ∑    
 
     ,           (6) 

      ∑    
 
         ,    j = 1, ..., n,     (7) 

  ∑    
 
         ,    i = 0, ..., n,     (8) 

       ,     j = 0, ..., n,     (9) 

       ,     j = 0, ..., n, k = 0, ..., m,    (10) 

     *   +,     j = 1, ..., n,     (11) 

      *   +,     i = 0, ..., n, j = 1, ..., n.    (12) 
 
A função objetivo (1) maximiza o número de tarefas just-in-time. As expressões (2) 

asseguram a consistência dos instantes de término das tarefas, ou seja, se a tarefa Ji precede 
imediatamente a tarefa Jj, ou seja, xij = 1, a diferença entre seus instantes de término em cada 
máquina deve ser pelo menos igual ao tempo de processamento da tarefa Jj na máquina 
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considerada, caso contrário, se xij = 0, não há relação entre os instantes de término deste par de 
tarefas e as restrições (2) são redundantes. O valor geralmente considerado para a constante B é 
um limitante superior do makespan. As restrições (3) requerem que a k-ésima operação da tarefa 
Jj seja completada após a operação (k–1) mais o tempo de processamento (pjk). As expressões (4) 
e (5) conjuntamente estabelecem que a variável Uj é igual a 1 se a tarefa Jj finaliza pontualmente 
ou igual a zero caso contrário. Se a tarefa Jj não finaliza pontualmente, ou seja, Uj = 0, estes dois 
conjuntos de restrições tornam-se redundantes. As restrições (6) asseguram que somente uma 
tarefa seja programada na primeira posição da sequência. As expressões (7) estabelecem que ou a 
tarefa Jj ocupa a primeira posição ou é necessariamente precedida por outra tarefa. As restrições 
(8) garantem que cada tarefa tenha no máximo uma predecessora. As expressões (9) determinam 
o valor zero teórico às variáveis Cj0 para manter a consistência das restrições (3). As expressões 
(10), (11) e (12) definem o domínio das variáveis do modelo. 

O tamanho do modelo em relação ao número e tipo das variáveis e às restrições é 
apresentado na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Tamanho do modelo em relação ao número de variáveis e de restrições 
 

Variáveis Binárias n2+2n 
 Inteiras n2+m+n+1 
 Total n(2n+3)+m+1 

Restrições (2) n2m+nm 
 (3) nm 
 (4) n 
 (5) n 
 (6) 1 
 (7) n 
 (8) n+1 
 (9) n+1 
 Total n(n+2m+6)+m+3 

 
O modelo proposto possui n(n+2n) variáveis binárias, n(n+1)+m+1 variáveis inteiras e  

n(n+2m+6)+m+3 restrições. Assim, uma instância com n = 5 tarefas e m = 3 máquinas terá 69 
variáveis e 91 restrições; já uma instância com n = 10 tarefas e m = 5 máquinas terá 236 variáveis 
e 268 restrições. 

 
4. Resultados computacionais 

Na experimentação computacional foram avaliadas 4.812 instâncias do modelo descrito 
na Seção 3, divididas em 60 classes, definidas pelo número de tarefas (n), número de máquinas 
(m) e pelo cenário relativo aos prazos de entrega das tarefas.  

Os valores para o número de tarefas e de máquina, respectivamente, foram: n  {5, 6, 7, 
8, 10} e m  {2, 3, 5}. Estes parâmetros foram escolhidos de forma a abranger uma significativa 
gama de instâncias de diversos tamanhos. Os tempos de processamento das tarefas foram gerados 
no intervalo uniforme U[1,99].  Conforme o trabalho de [Ronconi e Birgin 2012], o valor da 
constante B foi calculado de acordo com (13). 

   
 


n

j

m

k
jkpB

1 1
100      (13) 

Os prazos das tarefas foram gerados seguindo o método adotado por [Armentano e 
Ronconi 2000] e [Ronconi e Birgin 2012], que utiliza a distribuição uniforme no intervalo [P(1–
T–R/2), P(1–T+R/2)], onde T e R são dois parâmetros denominados fator de atraso e faixa de 
prazos, respectivamente, e P é o limitante inferior de [Taillard 1993] para o makespan, definido 
de acordo com (14). 
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A partir da variação de T e R, foram obtidos os seguintes cenários: 
• Cenário 1: baixo fator de atraso (T=0,2) e pequena faixa de prazos (R=0,6); 
• Cenário 2: baixo fator de atraso (T=0,2) e ampla faixa de prazos (R=1,2); 
• Cenário 3: alto fator de atraso (T=0,4) e pequena faixa de prazos (R=0,6); 
• Cenário 4: alto fator de atraso (T=0,4) e ampla faixa de prazos (R=1,2). 
  
Para n  {5, 6, 7, 8} foram gerados 100 instâncias para cada classe e para n = 10 foi 

gerada uma instância para cada classe. A Tabela 2 apresenta o detalhamento do delineamento da 
experimentação computacional. 

 
Tabela 2 – Parâmetros da experimentação computacional e número de instâncias resolvidas 

 
Parâmetros Valores 

Número de tarefas (n) 5, 6, 7, 8 10 
Número de máquinas (m) 2, 3, 5 2, 3, 5 
Configurações de cenário dos prazos (T; R) 0,2; 0,6 

0,2; 1,2 
0,4; 0,6 
0,4; 1,2 

0,2; 0,6 
0,2; 1,2 
0,4; 0,6 
0,4; 1,2 

Número de instâncias por classe 100 1 
Número total de instâncias 4.800 12 

Número total de instâncias geradas 4.812 

 
O modelo foi implementado na sintaxe AMPL e resolvido utilizando o solver CPLEX 

12.6.1.0 usando os parâmetros default. Todos os testes foram conduzidos em um processador 
Pentium Dual-Core com 2.0 GHz, 3.0 GB de memória RAM e sistema operacional Windows. 

Todas as 4.812 instâncias foram resolvidas até a otimalidade pelo algoritmo branch-and-
cut incluído no CPLEX. Conforme os dados da Tabela 3, o tempo médio de CPU para instâncias 
de 5 a 8 tarefas foi de 2,12 segundos e para instâncias com 10 tarefas foi 1.385,95 segundos 
(23,10 minutos). A Tabela 3 ainda apresenta para cada opção do porte das instâncias, o número 
médio de iterações e número médio de nós do algoritmo branch-and-cut (Nós BC). Como foi 
obtida a solução ótima de todas as instâncias, o gap de otimalidade foi omitido (por ser sempre 
zero). 

 
Tabela 3 – Comparativo da eficiência computacional média por porte do problema 

 
n m CPU (seg) Iterações Nós BC 

5 
2 0,09 574,28 139,18 
3 0,09 437,76 87,87 
5 0,09 293,72 48,73 

média 0,09 435,25 91,93 

6 
2 0,18 4.158,67 964,65 
3 0,16 3.072,86 626,63 
5 0,16 2.112,02 355,69 

média 0,17 3.114,51 648,99 

7 
2 0,97 26.993,47 4.752,84 
3 1,02 25.238,12 4.134,97 
5 0,89 18.026,01 2.715,50 

média 0,96 23.419,20 3.867,77 
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8 
2 7,99 197.848,76 33.099,31 
3 7,64 165.636,16 25.958,06 
5 6,18 109.381,30 15.010,87 

média 7,27 157.622,08 24.689,41 

10 
2 2.049,07 35.108.416,00 3.993.295,00 
3 1.706,36 24.015.208,25 2.719.105,25 
5 402,40 5.540.785,25 536.530,25 

média 1.385,95 21.554.803,17 2.416.310,17 

 
Ao resolver as instâncias do modelo, o solver CPLEX tenta reduzir a região factível da 

relaxação linear, sem excluir as soluções inteiras, acrescentando inequações válidas ao problema. 
Esta ideia é utilizada no método de planos de cortes, que consiste em tratar o problema de 
otimização linear inteiro como um problema linear contínuo e iterativamente acrescentar 
inequações válidas (planos de cortes) a estes problemas.  

Estes cortes são feitos de forma a eliminar a solução ótima da relaxação linear obtida a 
cada iteração quando esta for infactível para o problema inteiro [Marchand et al. 2002]. O 
objetivo é encontrar limitantes duais melhores e assim acelerar a busca na árvore branch-and-cut. 
Mais detalhes sobre o método de planos de cortes, inequações válidas e o algoritmo branch-and-
cut  podem ser encontrados,  por exemplo, em [Wolsey 1998].  

Os planos de cortes utilizados pelo CPLEX na resolução das instâncias do modelo 
proposto foram: Inequações Generalized Upper Bounding (GUB), Clique, Inequações de 
cobertura (Cover), Implied Bounds Cuts (Implied), Inequações de cobertura de fluxo (Flow), 
Mixed Integer Rounding (MIR), Zero-half Cuts (0-half), Inequações de Gomory (Gomory) e Lift 
and Project Cuts (Lift). As definições de cada uma destas inequações podem ser encontradas no 
manual do CPLEX [IBM 2014]. 

A Tabela 4 apresenta o número de instâncias, e o respectivo percentual, em que cada 
estratégia foi empregada, e também o número médio de cortes (das instâncias em que foram 
utilizadas as estratégias, ou seja, a média dos valores não nulos). Além disso, a última coluna () 
informa estes valores das instâncias em que não foi empregada nenhuma estratégia de corte. 

 
Tabela 4 – Comparativo das estratégias de planos de cortes  

 

 GUB Clique Cover Implied Flow MIR 
0-

half 
Gomory Lift  

#Instâncias 41 2277 1498 2554 1812 3409 267 2537 1 379 
%Instâncias 0,85 47,32 31,13 53,08 37,66 70,84 5,55 52,72 0,02 7,88 

Média de cortes 1,42 2,48 7,62 9,99 1,96 20,65 1,71 2,67 2,00 0,00 
 
Como pode ser observado na Tabela 4, as inequações válidas MIR foram as mais 

empregadas, tanto em número de instâncias (utilizada em 70,84% das instâncias), como em 
número de cortes empregados, com média de 20,65 cortes por instância.  

As inequações válidas menos empregadas foram a Lift, em apenas uma instância (0,02%) 
com dois cortes, e a GUB, em 41 instâncias (0,85%) com uma média de 1,42 cortes por instância. 
Nota-se também na Tabela 4 que em 397 instâncias não foram empregadas estratégias de cortes, 
representando 7,88% do total de instâncias.  

A Tabela 5 apresenta o detalhamento da média geral de cortes para cada porte do 
problema. 
 

Tabela 5 – Comparativo das médias de planos de cortes por porte do problema 
 

n m GUB Clique Cover Implied Flow MIR 0-half Gomory Lift 

5 2 0,00 1,21 0,15 2,74 0,77 7,59 0,05 1,30 0,00 
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3 0,00 1,53 0,09 3,21 0,59 7,30 0,11 0,80 0,01 
5 0,00 1,76 0,03 2,67 0,31 10,33 0,06 0,63 0,00 

média 0,00 1,50 0,09 2,87 0,56 8,41 0,07 0,91 0,00 

6 
2 0,00 1,24 0,87 5,73 1,43 16,26 0,04 1,89 0,00 
3 0,00 1,34 0,59 6,80 0,85 14,42 0,07 1,07 0,00 
5 0,00 1,48 0,36 6,72 0,42 12,47 0,07 0,64 0,00 

média 0,00 1,35 0,60 6,42 0,90 14,38 0,06 1,20 0,00 

7 
2 0,04 1,58 4,09 7,15 1,52 24,06 0,30 3,00 0,00 
3 0,04 1,73 3,83 8,47 1,31 23,85 0,26 2,15 0,00 
5 0,03 1,80 2,43 10,04 0,76 22,77 0,09 1,05 0,00 

média 0,04 1,70 3,45 8,55 1,19 23,56 0,22 2,07 0,00 

8 
2 0,10 1,51 10,86 5,44 1,63 28,72 0,29 4,97 0,00 
3 0,11 1,58 10,18 7,51 1,10 28,62 0,39 3,16 0,00 
5 0,08 1,91 7,91 9,78 0,93 28,57 0,17 1,65 0,00 

média 0,10 1,67 9,65 7,58 1,22 28,63 0,28 3,26 0,00 

10 
2 0,00 2,50 174,50 0,00 1,50 45,00 0,00 10,00 0,00 
3 0,00 1,25 122,25 0,00 0,25 53,25 0,00 9,25 0,00 
5 0,50 3,75 54,00 0,50 3,00 39,75 1,25 4,50 0,00 

média 0,17 2,50 116,92 0,17 1,58 46,00 0,42 7,92 0,00 

 
Nesta Tabela 5, é importante salientar a inversão da estratégia de planos de corte mais 

utilizada especificamente em instâncias com 10 tarefas. Diferentemente da média geral, que 
indicou a estratégia MIR como a mais empregada, no caso das instâncias com 10 tarefas, a 
estratégia mais utilizada foi a de Inequações de cobertura (Cover Cuts), com uma média de 
116,92 cortes por instância, contra 46,00 cortes por instância da MIR. 

Numa análise complementar, a Tabela 6 também apresenta o percentual médio de tarefas 
just-in-time para cada cenário, separado para instâncias com 5, 6, 7 e 8 tarefas (com 100 
instâncias por classe) e com 10 tarefas (com apenas uma instância por classe). 

 
Tabela 6 – Comparativo do percentual médio de tarefas just-in-time por cenário  

 

Cenário 
n  {5, 6, 7, 

8} 
n = 10 Geral 

1 51,06 53,33 52,20 
2 57,56 60,00 58,78 
3 44,02 46,67 45,35 
4 46,48 40,00 43,24 

 
Conforme esperado, o cenário 2, que possui ampla faixa de prazos e baixo fator de atraso 

confere maior possibilidade de se obter tarefas just-in-time, atingindo o maior percentual dentre 
as quatro opções: 58,78% das tarefas just-in-time. Em segundo lugar, ficou o cenário 1, com 
pequena faixa de prazos e baixo fator de atraso, com 52,20% das tarefas just-in-time. Isto pode 
indicar que no problema considerado, o (baixo) fator de atraso influencie mais do que a faixa de 
prazos. 

Ainda de acordo com a Tabela 6, as médias das instâncias com 10 tarefas foram 
superiores às das demais opções, exceto no cenário 4, caracterizado por uma ampla faixa de 
prazos e alto fator de atraso. Isto evidencia que neste cenário de prazos, instâncias com menor 
número de tarefas acomoda um maior número de tarefas just-in-time. 

Todas as análises discorridas em relação à ampla experimentação computacional 
empreendida, envolvendo quase 5 mil instâncias e indicando sua eficiência computacional com 
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tempo de execução aceitável, demonstram a aplicabilidade do modelo matemático proposto em 
diversas configurações de porte do problema.  

 
5. Considerações finais 

 
Esta pesquisa abordou o ambiente flow shop permutacional com maximização do número 

de tarefas just-in-time, um problema que ainda não havia sido resolvido na otimalidade, de 
acordo com o exame da literatura, e que faz parte de uma classe de problemas relativamente 
pouco explorados, a área de problemas de maximização em just-in-time scheduling. 

O estudo atingiu seu objetivo de propor e implementar um modelo de programação linear 
inteira mista para fornecer a solução ótima do problema tratado, com tempo de computação 
aceitável, inclusive nas instâncias de maior porte da experimentação empreendida. A 
disponibilização da solução ótima deste problema serve agora como base de comparação da 
qualidade de solução de métodos heurísticos. 

Como parte da ampla experimentação computacional realizada envolvendo quase 5 mil 
instâncias, foram analisadas as estratégias de planos de corte mais utilizadas pelo solver CPLEX 
para cada porte do problema. Os resultados mostraram que em geral, a estratégia Mixed Integer 
Rounding foi a mais empregada, exceto em instâncias com 10 tarefas, em que a de Inequações de 
cobertura (Cover Cuts) foi mais frequente. Além disso, na observação dos cenários de prazos, 
notou-se que o fator de atraso pode influenciar mais do que faixa de prazos no número de tarefas 
just-in-time da solução ótima. 

Como sugestões para trabalhos futuros, poder-se-ia explorar as características estruturais 
do problema, visando a resolução eficiente das instâncias de grande porte, e incluir análises mais 
detalhadas dos diferentes cenários de prazos. Novos modelos matemáticos com base em outros 
paradigmas de formulações também poderiam ser propostos para comparação de desempenho. 
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