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RESUMO

Em um mercado global, tem sido observada a tendência para a dispersão geográfica das

fábricas. Esta dispersão é motivada pela oportunidade de explorar as vantagens locais, sob

diferentes pontos de vista. Essa estrutura também permite a interação mais intensa entre

plantas de diferentes empresas produtivas. Neste sentido, o conceito de Empresa Virtual (EV)

é fundamental para explorar novas estratégias de negócios, tais como “foco nas competências

essenciais”, “orientação máxima para o cliente” e “produção distribúıda”. No entanto, nesta

nova estrutura produtiva, há novos requisitos para o planejamento e para o estabelecimento

da data de entrega dos pedidos. Um sistema de Planejamento e Controle da Produção (PCP)

convencional utiliza uma arquitetura hierárquica, o que não atende o requisito de autonomia

das empresas parceiras. Para atender a essas novas exigências, este trabalho apresenta uma

arquitetura de sistemas de planejamento e controle da produção no contexto de EV.

Na proposta são utilizados os conceitos de“janelas de tempo”em conjunto com“propagação

de restrições”para atender os requisitos de prazo de entrega de produtos. Estes dois conceitos

têm sido amplamente utilizados na literatura relacionada a sistemas de planejamento convenci-

onais, no entanto, não no contexto de EV. Nesta abordagem, as“janelas de tempo”delimitam

o intervalo de alocação das tarefas nos sistemas de produção envolvidos, enquanto as“restrição

de capacidade”identificam“janelas de tempo”fact́ıveis considerando a importância da data de

vencimento do pedido. É apresentado um exemplo da utilização da arquitetura e um exemplo

de implementação. Este trabalho engloba EVs com empresas parceiras de diversos tipos de pro-

dução (produção em lotes e produção discreta). É utilizado o Production Flow Schema (PFS)

para modelagem dos processos produtivos segundo uma abordagem hierárquica, com base em

sucessivos refinamentos para construir o modelo de forma progressiva e estruturada onde as

propriedades do modelo ficam asseguradas por construção. Este refinamento gera sub-grafos

em Rede de Petri, que são utilizados para a análise e o controle do processo produtivo.

Palavras-chave: Sistemas de planejamento da produção. Sistemas de controle da produção.

Empresa virtual. Janela de tempo. Programação de restrições.



ABSTRACT

In a global market, the trend for geographical dispersion of manufacturing plants has been

observed. This dispersion is motivated by the opportunity to exploit local advantages under

different viewpoints. This structure also allows for more intense interaction between plants

of different productive enterprises. In this sense, the concept of Virtual Enterprise (VE) is

fundamental to explore new business strategies such as“focus on core competencies”,“maximal

customer orientation”and“distributed production”. However, in this new productive structure,

there are new requirements for planning and for establishing the delivery date of the orders. A

conventional Production Planning and Control system (PPC) uses a hierarchical architecture,

which does not meet the requirement of autonomy of the partners companies. To address

these new requirements, this work introduces a Production Planning and Control System

Architecture in EV context.

In the proposal are used the concepts of“time windows”and“constraint propagation”to meet

the deadline requirements of product delivery. These two concepts have been widely used in

the literature relating to conventional planning systems, however, not in the EV context. In

this approach, the “time windows” delimit the allocation range of tasks in production systems

involved, while the “capacity constraint” identify the feasible “time window” considering the

importance of the ordes due date. An example of using the architecture and an implementation

is presented. This work includes EVs with partner companies of various types of production

(production batch and discrete manufacturing). Production Flow Schema (PFS) is used for

modeling the processes according to a hierarchical approach based on successive refinements

to construct progressive and structured model where the properties of model are ensured

by construction. This refinement generates sub-graphs in Petri Net, which are used for the

analysis and control of the production process.

Keywords: Production planning systems. Production control systems. Virtual enterprise.

Time windows. Constraint programming
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Figura 25 Representação do sistema de movimentação de materiais. . . . . . . . 70

Figura 26 Representação em PFS do sistema da Fig. 25 indicando o deslocamento

do transportador no trilho, deslocando-se de forma circular pelas

estações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Figura 27 Modelo em RdP do transporte entre duas estações. . . . . . . . . . . 72

Figura 28 Modelo em RdP da [Parada em Z]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Figura 29 Modelo em RdP da Interface com o Transportador. . . . . . . . . . . 72

Figura 30 Modelo em RdP da Estação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73



Figura 31 Modelo em RdP do Transportador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Figura 32 Abstração em relação ao Modelo de hierarquia de equipamento. . . . . 75

Figura 33 Funções consideradas na arquitetura proposta em relação ao Modelo

funcional empresa-controle da ISA95. . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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EstΩ Menor instante de ińıcio mais cedo do conjunto de operações Ω
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Automação (LSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
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1 INTRODUÇÃO

O mercado global está cada vez mais competitivo e isso pressiona as empresas por mudanças e

aprimoramentos em seus sistemas produtivos. Um dos motivos desse aumento da competição

entre empresas é que os consumidores estão mais exigentes, buscando personalização dos

produtos (ESPOSITO; EVANGELISTA, 2014). Além disso, os processos produtivos que

antes podiam ser focados apenas na minimização dos custos de produção têm, agora, que

considerar o pleno atendimento dos diferentes tipos de consumidores por meio da diversificação

de produto e atendendo rigorosamente as datas de entrega (ESPOSITO; EVANGELISTA,

2014). Conforme Jardim-Goncalves, Grilo e Popplewell (2014), o aumento da diversidade

de produtos é devido à natureza volátil dos requisitos. Portanto, para atender as demandas

atuais do mercado, é necessário projetar sistemas produtivos com elevado ńıvel de flexibilidade,

capazes de produzirem simultaneamente uma variedade de produtos. Esse tipo de flexibilidade

pode ser obtido com maior número de recursos (máquinas, por exemplo), que, de modo geral,

eleva os custos envolvidos, ou envolvendo um compartilhamento mais eficaz de recursos. Estes

fatores criam novos padrões de eficiência a serem atendidos pelos sistemas produtivos (MELO,

2011).

Numa estrutura de sistema produtivo convencional, o atendimento destes novos padrões

é praticamente inviável devido aos custos necessários para assegurar um alt́ıssimo grau de

versatilidade do sistema. Assim, as empresas procuram novas formas de se organizarem, de

modo que cada uma possa focar no que faz de melhor. Desta forma a colaboração entre

as empresas torna-se a resposta para este desafio, demonstrando a importância das redes

colaborativas (CAMARINHA-MATOS et al., 2009; ROJAS et al., 2012). É nesse contexto

que surge a ideia de uma Empresa Virtual (EV). As empresas, em especial as pequenas e médias

(PMEs), que participam de EVs, têm acesso aos recursos como se fossem uma grande empresa,

entretanto conservam a agilidade e independência de uma pequena empresa (BROWNE;

ZHANG, 1999; HSIEH; LIN, 2012).

A EV é uma aliança temporária entre empresas que se unem para atingir um objetivo comum

(CAMARINHA-MATOS; PANTOJA-LIMA, 2001; LIU; RAAHEMI; BENYOUCEF, 2011). Esta

união envolve uma cooperação, em geral apoiada numa rede de comunicação eficiente, e esta

nova organização deve ter a capacidade de fornecer rapidamente produtos competitivos para

o mercado (LIU; RAAHEMI; BENYOUCEF, 2011). A cooperação no contexto de EV requer

mudanças nos conceitos envolvidos na troca de dados utilizados pelas empresas (DURUGBO;

RIEDEL, 2013). Estas mudanças estão relacionadas com a fusão temporária de empresas e

o compartilhamento de informações entre elas (GUO et al., 2010). A EV depende muito da

efetiva colaboração entre seus membros para compartilhar seus conhecimentos, habilidades,
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competências e recursos (CAMARINHA-MATOS; PANTOJA-LIMA, 2001; DURUGBO; RIE-

DEL, 2013) e, como um meio para implementar a comunicação entre as partes visando essa

colaboração, o web service (WS) é utilizado (LI; WEI, 2014). Utilizando o WS em conjunto

com o padrão XML (eXtensible Markup Language) para troca de mensagens, é posśıvel tra-

tar as discrepâncias na forma de descrição das informações entre os sistemas produtivos das

empresas de uma EV (HUANG; LAN; YANG, 2009). Entretanto, deve-se destacar que essa

solução é apenas um meio para viabilizar o objetivo da EV, que é o atendimento das deman-

das do consumidor em relação a vários aspectos, sendo que, dentre eles, o prazo de entrega

é fundamental. Desta forma, um sistema de “planejamento e controle da produção” (PCP)

torna-se fundamental para assegurar o desempenho da EV (ZHOU; RISTIC; BESANT, 2000;

DING; GAO; LUO, 2009). Neste contexto, Goulart (2000) destaca que existe uma lacuna para

formação de EVs voltadas a produtos manufaturados, que é referente à carência de métodos

adequados para executar o PCP.

O sistema de PCP deve tratar de forma eficaz não apenas os casos em situações normais de

operação, mas também a ocorrência de distúrbios e outras situações inesperadas neste tipo de

sistema produtivo (DING; GAO; LUO, 2009). Entretanto, a implementação dos sistemas de

PCP não é uma tarefa trivial (HUANG et al., 2013), pois em especial a EV é caracterizada

pela autonomia, distribuição e cooperação entre empresas (ZHOU; RISTIC; BESANT, 2000),

o que não costuma ser considerada por sistemas de PCP convencionais (WALTERS, 2005).

De acordo com Rojas (2010), o paradigma de EV desafia a maneira com que os sistemas de

manufatura são planejados e gerenciados. Numa EV, as atividades de PCP tornam-se mais

complexas pois precisam ser realizadas tanto dentro das empresas, como em toda a cadeia

produtiva, de forma integrada, a fim de atingir os ńıveis exigidos de desempenho. De acordo

com Pessoa et al. (2012), o PCP de uma EV é um grande desafio para o seu sucesso devido à

complexidade de integração de recursos de diferentes empresas, isto é, o ajuste das capacidades

dos parceiros e a definição comum de prazos.

Um sistema produtivo é organizado em ńıveis hierárquicos e o sistema de PCP envolve

questões estratégicas da empresa (ZADEH; AFSHARI; KHORSHID-DOUST, 2014), pois

representa o primeiro elo entre o ńıvel de decisões estratégicas e os ńıveis de execução dos

processos produtivos. O sistema de PCP traduz as estratégias em planos táticos e operacionais

concretos. As funções t́ıpicas dos sistemas de PCP incluem o planejamento de requisição de

materiais, o gerenciamento da demanda, o planejamento de capacidade, a programação da

produção e o controle das operações de produção (STEVENSON; HENDRY; KINGSMAN,

2005).

De acordo com Maravelias e Sung (2009) a integração entre planejamento de capacidade

e programação da produção é um problema não trivial. Isto, devido ao desafio de modelar
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as restrições dos recursos numa rede de processos, a dificuldade de comunicação (comparti-

lhamento) de objetivos entre as áreas, e a diferença entre as respectivas escalas de tempo

(MARAVELIAS; SUNG, 2009). Estas dificuldades evidenciam a necessidade de se definir uma

Arquitetura de Sistema de planejamento e controle de produção sob a visão de Empresa Vir-

tual, isto é, uma arquitetura onde o foco é a integração das funções de PCP de diferentes

empresas que compõem a EV. Essa arquitetura deve necessariamente considerar as capacida-

des espećıficas de cada empresa parceira para estabelecer os prazos para as atividades a serem

realizadas, pois, apesar da Empresa ser Virtual, ela integra várias empresas que operam num

ambiente real de produção.

Num ambiente real de produção, cada empresa costuma utilizar um software de gestão que

mais se adapta às suas necessidades. Entretanto, quando existe a necessidade de integrações

entre diferentes softwares de gestão, ou entre diferentes aplicações, aparecem as dificuldades de

interação. Desta forma, as normas e os esquemas de informações de produção desempenham

um papel importante referente ao compartilhamento de informação e integração de aplicações

empresariais e de produção heterogêneas (ZHANG et al., 2011). É neste contexto que normas

como a ANSI/ISA-95 (ANSI, 2010) foram desenvolvidas. A ANSI/ISA-95, em especial, é uma

norma que foi desenvolvida para estabelecer uma terminologia consistente para integração de

sistemas corporativos e de controle. Nesta norma as informações e os modelos operacionais

servem como base para definir a funcionalidade da aplicação e o uso de informação entre os

sistemas de negócios de uma empresa e seus sistemas de controle de fabricação (DOBREV;

GOCHEVA; BATCHKOVA, 2008). Apesar da norma ANSI/ISA-95 não ter sido utilizada antes

num contexto de EV, ela se apresenta como válida também na integração destes sistemas.

Uma EV pode ser composta por empresas parceiras que tenham diferentes tipo de produção,

ou seja, produção cont́ınua, produção em lotes e produção discreta. Uma das formas utilizadas

para representar os fluxos destes diferentes tipos de processos é a STN (State-Task Network)

apresentada por Kondili, Pantelides e Sargent (1993), e frequentemente utilizada em proble-

mas de planejamento e programação da produção (RODRIGUES, 2000; RODRIGUES et al.,

2004; MARAVELIAS, 2009; SHAIK et al., 2009; BOSE; BHATTACHARYA, 2009; MONIZ;

BARBOSA-POVOA; SOUSA, 2013). A STN representa o processo f́ısico de produção de:

tarefas cont́ınuas, semicont́ınuas e em lotes, tal como definido na receita do produto. A STN

facilita a visualização do processo do produtivo. Entretanto, ela é uma descrição estática, não

permite a análise da dinâmica da evolução de processos por técnicas de simulação, o que é

fundamental no contexto de EV, onde diferentes cenários e situações são constantemente alte-

radas. A simulação é importante pois possibilita a realização de uma análise comportamental

do modelo para verificar e validar se ele atende adequadamente os requisitos funcionais. Por

outro lado, pode-se explorar uma metodologia de conversão da rede estado tarefa para o PFS
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(Production Flow Schema) que é utilizado para modelagem de sistemas produtivos segundo

uma abordagem hierárquica, com base em sucessivos refinamentos para construir o modelo

de forma progressiva e estruturada onde as propriedades do modelo ficam asseguradas por

construção. Este detalhamento gera sub-grafos em Rede de Petri, que podem ser utilizados

para a simulação e o controle do processo produtivo (MELO et al., 2008; MELO et al., 2010;

MELO; JUNQUEIRA; MIYAGI, 2010).

As pesquisas por arquiteturas, metodologias, modelos, ferramentas e infra-estruturas de

suporte referente às EVs são relativamente recentes (ESPOSITO; EVANGELISTA, 2014).

Nesta tese o termo arquitetura se refere a arquitetura de software que conforme Bass, Clements

e Kazman (2012), engloba um conjunto de decisões sobre a organização de um sistema de

software que inclui a seleção dos elementos estruturais, as interfaces que compõem o sistema,

o comportamento e composição dos elementos estruturais. Em consulta recente nas bases

de dados como: Web of Science, Scopus, SIBiUSP, DSpace@MIT e EThos, de 1991 até

o momento, entre ao trabalhos publicados, constatou-se uma ausência de trabalhos sobre

arquitetura de EV considerando o PCP.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é de desenvolver uma arquitetura de sistema de planejamento e

controle da produção sob a visão de Empresa Virtual. A arquitetura deve assegurar a integração

do planejamento global da EV ajustando as diferentes capacidades dos parceiros, possibilitando

que tenham a liberdade de escolha nos métodos de programação da produção local, permitindo

um melhor controle dos processos produtivos de acordo com os prazos de entrega de produtos

da EV, e ser coerente com as normas de integração existentes, como por exemplo a ANSI/ISA-

95. Desta forma é necessário analisar e reinterpretar parte da norma ANSI/ISA-95, que não

atende os requisitos de EV, a esta arquitetura. Esta arquitetura visa a resolução de problemas

de planejamento e controle da produção em EVs de forma colaborativa, e distribúıda, e deve

permitir uma programação da produção de forma descentralizada. Como o foco é o sistema

de planejamento e controle da produção em EV, e o State-Task Network (STN) é uma forma

de modelar problemas de produção mas não possibilita o seu controle, deve-se especificar

também procedimentos que permitam utilizar o Production Flow Schema (PFS) no lugar do

STN possibilitando, desta forma, a análise da dinâmica do processo produtivo e o controle do

processo.
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1.2 MATERIAIS E MÉTODOS

Está é uma pesquisa de natureza aplicada, na qual são utilizadas as teorias abordadas nas

referências bibliográficas de forma a contribuir com a solução de problemas relacionados ao

planejamento nas EVs. Seu resultado pode ser utilizado por pesquisadores que desejarem

complementar os estudos sobre EVs e por grandes e pequenas empresas, independente do

tipo de manufatura e da localização da empresa que pretendem formar uma EV. As infor-

mações foram pesquisadas e coletadas em livros, artigos cient́ıficos e na norma ANSI/ISA95.

As principais bases utilizadas foram o Scopus (SCOPUS, 2014), Web of Knowledge (KNO-

WLEDGE, 2014), Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBIUSP,

2014), DSpace@MIT (base de dados das teses do Massachusetts Institute of Technology) (DS-

PACE@MIT, 2014), Ethos (base de dados de teses das Universidades Britânicas) (ETHOS,

2014), e Biblioteca Digital da Unicamp (UNICAMP, 2014).

A pesquisa é descritiva, ou seja, procurou-se definir o problema; descrever em detalhes as

partes e suas relações; estudar e aplicar técnicas para solução do problema e produzir uma

sistemática e aplicá-la.

Esta proposta segue a metodologia de projetos apresentada em Jensen (1992), que envolve

três aspectos diferentes (Figura 1): aspectos teóricos, ferramentas e aplicações, que são abor-

dados de forma ćıclica e repetitiva. Para solucionar os problemas detectados nas aplicações,

estudam-se os aspectos teóricos relacionados, propondo uma revisão das abordagens, modi-

ficações e aperfeiçoamentos. Por meio do desenvolvimento de novas ferramentas, aplicam-se

as modificações realizadas nos aspectos teóricos aos problemas das aplicações.

Figura 1 - Ciclo para desenvolvimento da pesquisa.

Fonte: (JENSEN, 1992)

É uma abordagem de engenharia que, neste trabalho, considera os aspectos formais associ-

ados à definição de modelos, os métodos de análise aplicáveis via ferramentas computacionais

existentes e as aplicações em processos industriais como motor de desenvolvimento e concepção

de novos paradigmas. Os três aspectos identificados em Jensen (1992) evoluem simultane-
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amente, condicionando-se mutuamente. Os desenvolvimentos nas três áreas identificadas se

beneficiam das sinergias resultantes das atividades em cada uma das outras duas áreas. A

Figura 2 sintetiza as principais referências do presente trabalho.

Figura 2 - Ciclo para o desenvolvimento considerado nesta pesquisa.

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O caṕıtulo 2 sintetiza uma revisão bibliográfica sobre os principais conceitos, teorias e

ferramentas utilizadas no desenvolvimento deste trabalho, sendo elas: Redes Colaborativas,

EVs, sistemas de PCP para EVs, Sistemas APS (Advanced Planning and Scheduling), aplicação

de “janelas de tempo”, norma ANSI-ISA 95, rede de Petri e o Production Flow Schema. A

arquitetura proposta é apresentada no caṕıtulo 3. O exemplo de aplicação é apresentado

no caṕıtulo 4. O caṕıtulo 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros. O apêndice A

apresenta um exemplo do procedimento para a geração de “janelas de tempo”; o apêndice B

apresenta as heuŕısticas de scheduling utilizadas neste trabalho; o apêndice C apresenta uma

implementação da arquitetura proposta utilizando o software free OPenBravo no Laboratório

de Sistemas de Automação (LSA) do Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas

Mecânicos (PMR) da EP-USP; o apêndice D apresenta a documentação das tabelas que foram

implementadas no OpenBravo, e o apêndice E apresenta, um exemplo da conversão de STN

para PFS.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 REDES COLABORATIVAS DE EMPRESAS

A“rede colaborativa” é constitúıda por uma variedade de entidades (por exemplo, organiza-

ções e pessoas) que são em grande parte autônomas, geograficamente distribúıdas e heterogê-

neas em termos de: ambiente operacional, cultura, capital social, e objetivos (CAMARINHA-

MATOS; AFSARMANESH, 2006; CAMARINHA-MATOS et al., 2009). Esta entidades cola-

boram entre si para melhor atingir os objetivos comuns ou compat́ıveis, e cujas interações são

suportadas por uma rede de computadores (DURUGBO; RIEDEL, 2013).

Existem várias formas de“redes colaborativas”de empresas. Entretanto, as diferentes formas

possuem as seguintes caracteŕısticas em comum (CAMARINHA-MATOS; AFSARMANESH,

2006):

� Redes compostas por organizações e pessoas, com uma grande autonomia, geografica-

mente distribúıda, heterogênea em termos de seus ambientes de operações, culturas,

capital social e metas;

� Os participantes colaboram para atingir objetivos comuns ou metas compat́ıveis;

� A interação entre os participantes é feita sobre redes de computadores.

Na“rede colaborativa”os participantes colaboram entre si, mas apesar das pessoas conhece-

rem o que é colaboração, este tipo de interação é frequentemente confundido com cooperação,

e não se consegue distinguir um conceito do outro (CAMARINHA-MATOS; AFSARMANESH,

2006). Em Camarinha-Matos e Afsarmanesh (2006) foram propostas as seguintes definições

para os tipos de interação:

� Trabalho em rede - Envolve apenas a comunicação e a troca de informações entre os

participantes;

� Redes coordenadas - Além da comunicação e da troca de informações, envolve o ali-

nhamento/alteração das atividades de forma a atingir um resultado mais eficiente para

todos os participantes. Os participantes podem ter metas diferentes;

� Cooperação - Além da comunicação, troca de informações, e alinhamento/alteração,

envolve compartilhamento de recursos de forma a alcançar metas compat́ıveis. A coope-

ração é alcançada pela divisão dos trabalhos entre os participantes, e cada participante

tem o seu objetivo especifico;
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� Colaboração - É um processo mais exigente do que a cooperação, os participantes

compartilham informação, recursos e responsabilidades para que juntos consigam planejar,

implementar e avaliar um conjunto de atividades de forma a alcançar um objetivo comum.

É importante entender os diferentes ńıveis de engajamento de interação. A Figura 3 relaciona

os ńıveis das interações com os ńıveis de engajamento de interação. Cada mudança de ńıvel

agrega o conceito do ńıvel mais baixo, desta forma a colaboração contém todos os outros

conceitos.

Figura 3 - Ńıveis de engajamento das interações.
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Fonte: (CAMARINHA-MATOS et al., 2009)

Frequentemente os doḿınios distintos utilizam diferentes terminologias, percebendo a neces-

sidade de uma uniformização de termos. Em Camarinha-Matos et al. (2009) foram propostas

as seguintes uniformizações:

A “Rede Colaborativa” é dividida em dois ńıveis organizacionais:

� Redes orientadas a negócios implica em algum tipo de organização sobre as atividades

de seus participantes, existem regras e alguma liderança;

� Rede ad-hoc não são orientadas a negócios. Nesta rede as pessoas ou organizações

se tornam voluntárias para colaborar, ajudando em alguma causa social, ou referente a

algum desastre natural.

As “Redes orientadas a negócios” diferem pelo tipo de propósito, são eles:
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� Redes com estratégias a longo prazo, onde existe certamente cooperação entre os

seus parceiros, mas nem sempre existe colaboração;

� Redes orientadas a objetivos onde existe uma intensa colaboração entre os parceiros

para atingir os objetivos comuns.

As “Redes com estratégias a longo prazo” são dividas em duas categorias:

� Ambiente criador de OV (Organização Virtual), representa uma associação de orga-

nizações e suas respectivas instituições de apoio, que aderem a um termo de cooperação

de longo prazo. Adotam prinćıpios operacionais e infraestruturas em comum. O obje-

tivo principal é de aumentar a sua preparação para uma rápida configuração de alianças

temporárias para a colaboração numa potencial OV. Pode ser classificada como:

– Grupo industrial consiste num grupo de empresas que estão localizadas tipica-

mente numa mesma região geográfica e que operam um setor de negócios em

comum. Estas empresas se unem para se tornarem mais competitivas numa região

geográfica maior;

– Laboratórios virtuais colaborativos representam uma aliança de organizações

autônomas de pesquisa onde cada organização tem os seus recursos próprios, pos-

sibilitando que seus pesquisadores, dispersos geograficamente, possam ser reconhe-

cidos e considerados para participar de oportunidades de colaboração na resolução

de problemas;

– Distrito industrial é semelhante ao Grupo industrial, entretanto outras instituições

locais (agências de desenvolvimento, instituições acadêmicas e de pesquisa) podem

participar;

– Rede de resgate de desastres é uma aliança estratégica de organizações gover-

namentais e não governamentais especializadas em operações de resgate no caso

de desastres;

– Ecossistema de negócios representam redes que tentam preservar espécies locais,

tradição, e cultura; frequentemente são beneficiadas por incentivos do governo

local.

� Comunidade profissional virtual é uma aliança de longo prazo formada por profissionais

individuais que fornecem um ambiente ágil para os Times Virtuais (TVs).

As “Redes orientadas a objetivos” são dividas em duas categorias:
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� Rede direcionada à oportunidade. Ela é dinamicamente formada para responder a

uma oportunidade de colaboração e é dissolvida quando o objetivo é alcançado. Pode ser

classificada como:

– Time Virtual (TV), ou equipe virtual. Uma aliança temporária formada por pessoas

e não por organizações, que compartilham habilidades ou recursos de forma a

responderem melhor às oportunidades de negócios (visando lucro). Os profissionais

trabalham em conjunto para realizarem uma consultoria, um projeto, etc;

– Organização Virtual (OV). Uma aliança temporária de empresas que compartilham

habilidades ou recursos de forma a responderem melhor às oportunidades. Não é

limitada a uma aliança de empresas para obter lucros;

– Empresa Estendida (EE). Quando uma empresa dominante estende os seus limites

para todos ou alguns fornecedores;

– OV dinâmica é uma OV criada por um curto espaço de tempo;

– Empresa Virtual (EV). É um caso particular de OV, é uma aliança temporária de

empresas que compartilham habilidades ou recursos de forma a responderem melhor

às oportunidades de negócios, sempre visando lucro.

� Rede direcionada à produção cont́ınua. São redes de duração de longo prazo e são

relativamente estáveis em relação à mudança dos participantes. Existe uma definição

clara dos papéis dos membros ao longo da cadeia de valor. Pode ser classificada como:

– Cadeia dinâmica de suprimentos. Uma rede estável de longo prazo, onde exis-

tem regras claras sobre a participação/fornecimento de cada empresa, envolvendo

todas as etapas desde o desenvolvimento do produto até a entrega ao consumidor.

O ńıvel de estabilidade das organizações pode mudar de acordo com o tipo e a

dinâmica da cadeia de suprimentos, nas quais os participantes podem ser mudados

com mais frequência.

– Governo virtual, ou Governo Eletrônico, é uma aliança de organizações governa-

mentais que agrupam seus serviços por meio de redes de computadores no intuito

de fornecer aos cidadãos serviços integrados numa única interface.

A Figura 4 apresenta as classificações das redes colaborativas. A linha pontilhada apresenta

o doḿınio deste trabalho e o bloco destacado, a EV, que é o escopo deste trabalho.
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Figura 4 - Classificações das redes colaborativas.
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Fonte: (CAMARINHA-MATOS et al., 2009)

Como é posśıvel verificar pela Figura 4, a EV é uma “Rede Colaborativa” do tipo “Redes

orientadas a negócios”, “orientada a objetivos”, e “direcionada a oportunidades”.

A Figura 5 apresenta as diversas redes de entidades direcionadas a oportunidades e suas

respectivas relações.

Figura 5 - Redes de entidades direcionadas à oportunidade.
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Conforme o texto apresentado, verifica-se que a EV é composta por organizações, com uma

grande autonomia, geograficamente distribúıda, onde existe uma intensa colaboração entre

os participantes para atingir objetivos comuns, sempre visando lucro. A interação entre os

participantes é feita sobre redes de computadores. A EV é uma aliança temporária de empresas

que compartilham habilidades ou recursos de forma a responderem melhor às oportunidades de

negócios. Ela é dinamicamente formada para responder a uma oportunidade de colaboração e

é dissolvida quando o objetivo é alcançado. Na seção a seguir são apresentados mais detalhes
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sobre Empresas Virtuais (EVs).

2.2 EMPRESA VIRTUAL

As EVs são alianças de processos de negócios independentes ou empresas onde cada par-

ticipante contribui com suas “competências essenciais” em áreas como projetos, manufatura

e distribuição (CUNHA; PUTNIK, 2006; BECKETT, 2008; CAO; HOFFMAN, 2011; ESPO-

SITO; EVANGELISTA, 2014). Neste cenário, o projeto, o desenvolvimento, o transporte, a

manufatura e a estocagem dos produtos podem estar distribúıdos geograficamente (LIANG

et al., 2008). Esta aliança é temporária e é formada para explorar as rápidas mudanças do

mercado (CAO; HOFFMAN, 2011; ESPOSITO; EVANGELISTA, 2014). Conforme Yang et

al. (2012) um dos desafios das EVs é o de aumentar a autonomia das Empresas parceiras

(cada empresa participante).

O conceito de EV foi proposto em 1991 num relatório sobre “Estratégia da empresa de

manufatura do século 21” (NAGEL; DOVE, 1991), onde foi apresentada uma nova estratégia

de “Manufatura ágil” para ajudar a indústria americana na competição industrial do século

XXI. A idealização partiu do escritório do Secretário de Defesa da Tecnologia de Manufatura

(MANTECH) com o apoio do Iacocca Institute da Lehigh University. Segundo o relatório, o

termo“Manufatura ágil”se refere a um sistema de manufatura com capacidade extraordinária

para satisfazer as necessidades de mudança rápida do mercado, um sistema capaz de aceitar

rapidamente as mudanças de modelos de produto ou de linhas de produtos, de preferência

com resposta em tempo real à demanda dos clientes. O termo utilizado inicialmente para EV

foi o de “Companhia Virtual”.

Conforme Camarinha-Matos e Afsarmanesh (1999), a pesquisa sobre EV representa uma

área complexa, de grande escala e multidisciplinar, que envolve distribuição de atividades,

heterogeneidade dos componentes, e agentes autônomos. A Figura 6 apresenta um exemplo

de EV.

De acordo com Huang e Zhu (2011) existem três tipos de EVs:

� EV baseada em virtualização de funções. Segundo Applegate, McKenney e McFarlan

(1999), a EV é uma entidade que só mantém funções de coordenação, controle e ge-

renciamento das atividades dos recursos. Todas as outras atividades são terceirizadas

(por exemplo, atividade de produção), ou seja, a EV neste caso não produz fisicamente

nenhum produto, somente coordena as atividades, temos como exemplo a Nike.

� EV baseada em virtualização de forma. Conforme Desanctis e Monge (1999) a EV é uma

coleção de entidades distribúıdas geograficamente, funcionalmente e/ou culturalmente



31

que são interligadas por meio eletrônico de comunicação e dependem de relações laterais

e dinâmicas para sua coordenação, temos como exemplo a Amazon.com.

� EV baseada em virtualização de recursos. Conforme CAMARINHA-MATOS et al. (1998)

a EV é uma aliança temporária de empresas que se unem para compartilhar recursos e

competências, de forma a fornecer respostas rápidas às oportunidades do mercado. A sua

cooperação é suportada por redes de computadores, temos como exemplo a Metersbonwe.

Figura 6 - Exemplo de EV.

Fonte: (CAMARINHA-MATOS; AFSARMANESH, 1999)

2.2.1 Caracteŕısticas comuns de uma EV

As principais caracteŕısticas orientadas ao ambiente e recursos, e orientadas a processos das

EV são (MARTINEZ et al., 2001; CAMARINHA-MATOS; AFSARMANESH, 2003; BARBINI;

ATRI, 2005):

� Orientadas ao ambiente e recursos:

– Cooperação orientada ao mercado: A EV é preparada para explorar oportunidades

espećıficas de negócios. Existe uma ligação relevante entre os parceiros, onde

os principais pontos de coesão são a cultura empresarial em comum e uma forte

orientação aos resultados.

– Complementaridade: Cada parceiro se destaca em sub-processos particulares, ou

têm um conhecimento vital sobre parte do processo, produto ou mercado. As inter-

dependências entre os membros têm que ser identificadas e gerenciadas de forma

a conseguir criar uma única combinação de recursos, habilidades e conhecimentos.
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– Participação dinâmica: As organizações podem se conectar e desconectar da rede

facilmente. A EV deve ter a capacidade de fornecer soluções de backup para

permitir a substituição de parceiros desconectados.

– Independência legal e econômica entre parceiros: A rede de empresas não é base-

ada em acordos estratégicos entre parceiros. Normalmente o poder econômico é

compartilhado na rede, não existindo uma empresa centralizadora.

– Compartilhamento de recursos/processos: Os parceiros trabalham em conjunto,

integrando processos de negócios e compartilhando recursos, em particular, dados,

informações e conhecimento.

� Orientadas a processos:

– Limitação de tempo: Normalmente a EV é destinada à realização de oportunidades

de negócios de curto ou médio prazo.

– Transparência: A realização dos objetivos de cooperação é baseada na disponibili-

dade de meios de comunicação das informações por parte dos parceiros. Entretanto,

a EV tem que assegurar que os parceiros protejam o acesso às suas informações

confidenciais.

– Polimorfismo: As estruturas organizacionais dependem do tipo de oportunidade a

explorar e das caracteŕısticas dos parceiros, entretanto, não é posśıvel criar uma

estrutura organizacional universal para todas as EVs.

– Automação: Com a utilização de sistemas integrados de informação, as informações

entre os parceiros são compartilhadas e associadas à dispositivos mecatrônicos que

cooperam para a produção de itens.

Em Camarinha-Matos e Afsarmanesh (1999) os ambientes das EVs foram classificados de

acordo com a duração, topologia, participação, coordenação e visibilidade. A Figura 7 apre-

senta a taxonomia das EVs.

Duração

� Negócio único. A EV é estabelecida para uma oportunidade única de negócio, e é dissol-

vida no final do processo. É necessária uma infraestrutura de apoio à criação e dissolução

de EVs.

� Aliança a longo prazo. Elas podem durar por um número indeterminado de processos de

negócios ou por um peŕıodo especificado de longo prazo. É necessária uma infraestrutura

de apoio para a definição de processos de negócios e supervisão.
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Figura 7 - Taxonomia das EVs.
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Fonte: (CAMARINHA-MATOS; AFSARMANESH, 1999)

Topologia

� Variável/natureza dinâmica, onde algumas empresas podem entrar ou sair da EV de

acordo com as fases do processo de negócio ou outros fatores de mercado. Neste caso,

pode-se requerer funcionalidades espećıficas de pesquisa e seleção de parceiros (fornece-

dores e prestadores de serviço), manutenção de diretórios de fornecedores e apoio aos

procedimentos de fusão ou sáıda de parceiros. É posśıvel também utilizar uma intera-

ção temporária com outras empresas que não pertencem à EV (fornecedores ou clientes

ocasionais por meio de mecanismos de comércio eletrônico).

� Estrutura fixa. Com pouca variação em relação de mudanças de fornecedores ou clientes

durante o ciclo de vida da EV.

Participação

� Aliança única, quando os parceiros podem participar somente de uma única EV (associ-

ação exclusiva).

� Aliança múltipla, os parceiros podem se associar a várias EVs. Neste caso a infraestrutura

de suporte deve lidar com uma cooperação espećıfica e as regras de visibilidade de infor-

mações devem preservar os requisitos (dados sigilosos) de cada participante individual.
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Coordenação

� Estrutura tipo estrela. Existe uma empresa dominante “rodeada” pelas outras empresas

fornecedoras. A empresa dominante define “as regras do jogo”, e impõe as suas próprias

normas sobre os outros em termos dos modelos de processos de negócios, mecanismos

de intercâmbio de informações e direitos de acesso.

� Aliança democrática. Todos os parceiros cooperam numa base de igualdade, preservando

sua autonomia, mas unindo suas competências essenciais. Entretanto mesmo neste caso,

um parceiro (coordenador) pode ser necessário para administrar as informações gerais

sobre a associação da EV, e para monitorar a estrutura organizacional e os prinćıpios de

cooperação solidária.

� Federação. Existe uma estrutura de coordenação e gestão conjunta de recursos e com-

petências. Todos parceiros podem ter o mesmo poder.

Visibilidade

É relacionada com a Topologia e com a Coordenação em relação ao aspecto de visibilidade,

ou seja, “quão longe” ao longo da rede um parceiro pode “ver” a configuração da EV.

� Único ńıvel, um parceiro somente consegue ver os seus vizinhos diretos (fornecedores,

clientes).

� Multi-ńıvel, um parceiro pode ter alguns direitos de visibilidade de informações em rela-

ção aos outros (não diretamente relacionado), o que pode levar a uma operação mais

otimizada da EV. A monitoração do atendimento de pedidos, planejamento, programa-

ção/reprogramação, a distribuição de carga de trabalho e gerenciamento de recursos

otimizados são exemplos de supervisão e coordenação de tarefas avançadas da EV que

exigem uma visibilidade multi-ńıvel.

2.2.2 Funções dos participantes

Conforme Camarinha-Matos e Afsarmanesh (1999), uma empresa pode desempenhar dife-

rentes funções durante as várias fases do ciclo de vida da EV. Em outras palavras, podem ser

encontrados vários tipos de atores na EV ou no entorno dela conforme ela evolui no tempo. A

Figura 8 apresenta o exemplo de uma EV e os seus principais atores, composto por exemplo:

um usuário final, dois fornecedores de serviços, e um exemplo de interação entre os atores.
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Figura 8 - Principais atores de uma EV e interação entre eles.
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Fonte: (CAMARINHA-MATOS; AFSARMANESH, 1999)

Os principais atores de uma EV são:

� Empresas “nós”, empresas parceiras (EPs), são empresas com diferentes habilidades par-

ticipando e constituindo os “nós” da EV. Suas principais funções incluem:

– Tratar o primeiro contato feito por um cliente (usuário);

– Estabelecer contato e interação segura com os outros “nós”;

– Cumprir as atividades e carga de trabalho (definidas em seus contratos), de acordo

com o objetivo comum da EV;

– Gerenciar os seus direitos de visibilidade de informações locais, de forma a proteger

tanto o seus próprios interesses quanto os da EV;

– Participar e trocar informações e materiais necessários para a cooperação e progra-

mação da produção em pedidos com os outros membros dos “nós”.

� Coordenador da EV, é o componente que regula as atividades relacionadas à EV. O

coordenador pode ser um “nó” especializado na coordenação e adicionado na EV, ou

pode ser uma empresa “nó” já participante. O coordenador é responsável pelas seguintes

tarefas:

– Registrar novas empresas na rede;

– Auxiliar uma nova empresa na instalação e configuração da infraestrutura de su-

porte;

– Manter as informações do diretório de rede da EV;

– Reconfigurar a EV, se necessário, e distribuir informações sobre a sua evolução na

rede;
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– Testemunhar quando as empresas necessitam de um apoio em negociações com

outras empresas;

– Supervisionar e coordenar as diferentes atividades de acordo com o objetivo comum;

– Supervisionar e auxiliar as empresas que estão saindo da EV.

�“Nó” de diretório de rede. Várias EVs podem coexistir em rede, ou seja, um “nó” na rede

pode pertencer a várias EVs.

� Broker. Este é o papel desempenhado por uma empresa que inicia/cria uma EV e procura

os parceiros. Este não é necessariamente o Coordenador da EV.

2.2.3 Ciclo de vida da EV

Devido à natureza dinâmica e temporária das EVs, é importante compreender o seu ciclo de

vida (CAMARINHA-MATOS; AFSARMANESH, 1999; MARTINEZ et al., 2001; CAMARINHA-

MATOS et al., 2009; XIAOYONG; ZHI; YONGHONG, 2010). A Figura 9 apresenta o ciclo

de vida das EVs.

Figura 9 - Ciclo de vida das EVs.

Fonte: (CAMARINHA-MATOS et al., 2009)

Criação

A criação é a etapa onde a EV é iniciada e configurada. Nesta fase são estabelecidos os

objetivos da EV. Ela pode ser dividida em duas fases:

� Iniciação e recrutamento. Fase que lida com o planejamento estratégico e incubação

inicial da EV. Esta envolve a identificação da oportunidade de negócios, análise das

competências requeridas, a busca e avaliação de parceiros.

� Fundação. Fase que lida com a constituição e o ińıcio das atividades. Envolve as nego-

ciações e acordos entre posśıveis parceiros, assinatura de contrato preliminar, elaboração
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de proposta conjunta com os parceiros. Nesta fase tem que ser definido o papel de cada

participante, suas responsabilidades, e os acordos financeiros.

Operação

É a fase em que a EV realiza o seu processo de negócio regularmente a fim de alcançar o

seu objetivo comum. Nesta fase se exige as seguintes funcionalidades:

� Mecanismos de segurança de troca de dados;

� Compartilhamento e direitos de visibilidade das informações;

� Gerenciamento de pedidos e processamento de pedidos incompletos;

� Planejamento dinâmico e distribúıdo, sequenciamento da produção;

� Gerenciamento de tarefas distribúıdas;

� Elevado ńıvel de coordenação de tarefas.

Evolução

Quando existem mudanças evolutivas na sociedade, nos papéis dos parceiros, ou em prinćı-

pios operacionais diários.

Metamorfose

Quando existem mudanças interruptivas na sociedade, nos objetivos e nos prinćıpios, con-

duzindo a uma nova forma de EV.

Dissolução

Esta é a fase final da EV, onde ela cessa as suas atividades. Existem duas situações que

podem causar a dissolução da EV: a realização bem sucedida de todos os seus objetivos, ou

quando parceiros envolvidos decidem pela interrupção de sua participação.

Existe uma lacuna nas pesquisas sobre EVs voltadas a produtos manufaturados, que é

referente à carência de métodos adequados para executar o PCP (PESSOA et al., 2012),

mesmo com o PCP sendo fundamental para assegurar o desempenho da EV (ZHOU; RISTIC;

BESANT, 2000; DING; GAO; LUO, 2009). No intuito de diminuir esta lacuna, o foco deste
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trabalho são as funcionalidades do planejamento e controle da produção na fase de operação

em EVs baseadas em virtualização de recursos.

A seção a seguir apresenta uma descrição sobre sistemas de Planejamento e Controle da

Produção, as heuŕısticas utilizadas nestes sistemas e uma rede gráfica utilizada para modelar

problemas de sequenciamento da produção.

2.3 SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP)

Os sistemas de Planejamento e Controle da Produção (PCP) são sistemas que integram

as operações de produção com o propósito de melhorar o desempenho de produção com

baixo custo. Eles otimizam a alocação de recursos da produção e respondem rapidamente às

mudanças de demanda de produção (ZADEH; AFSHARI; KHORSHID-DOUST, 2014).

2.3.1 Evolução dos sistemas de planejamento e controle da produção

Os sistemas de PCP visavam inicialmente apenas a reposição de itens. Adotava-se uma

abordagem histórica para prever a demanda futura, ou seja, assumia-se que os dados ante-

riores eram representativos da demanda futura. Se em algum momento o ńıvel de estoque

ficasse abaixo do esperado, eram feitos novos pedidos ou eram feitas novas ordens de produ-

ção, sempre com quantidades fixas. Tudo era feito manualmente, até que os computadores

(tipo mainframe) começaram a ser comercializados em meados de 1960 (RONDEAU; LIT-

TERAL, 2001). A Figura 10 apresenta os estágios evolutivos dos sistemas PCP e as forças

que impulsionaram para a evolução.

Figura 10 - Estágios evolutivos dos sistemas de PCP.

Fonte: (FERREIRA; ZATTAR, 2005)

Em 1970 foram introduzidos os sistemas Material Requirement Planning (MRP). Os sis-

temas MRP são direcionados para lidar com a requisição de materiais. Sua lógica é baseada

na identificação de todas as partes que compõem os produtos finais, e analisa-se ńıvel por
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ńıvel a necessidade de matéria-prima ou componentes. O sistema comparava periodicamente

a demanda versus o inventário e assumia que os seus recursos tinham capacidade infinita

(FERREIRA; ZATTAR, 2005).

Em meados de 1980 foram introduzidos os sistemas Manufacturing Resource Planning

(MRP-II). Os sistemas MRP-II são mais amplos que o MRP, incluindo este como um compo-

nente. Possuem funções integradas como: previsão de demanda, processamento de pedidos,

programação de clientes, listas de material, entre outras (FERREIRA; ZATTAR, 2005).

Em meados de 1990 foram introduzidos os sistemas Manufacturing Execution Systems

(MES). Os sistemas MES representam o desenvolvimento de uma interface entre os sistemas

MRP-II da empresa, seu chão de fábrica, e os sistemas de controle dos dispositivos (RON-

DEAU; LITTERAL, 2001). Os sistemas MES nasceram como uma resposta à necessidade da

empresa de satisfazer os requisitos dos mercados a partir dos pontos de vista de: reatividade,

qualidade, respeito de normas, e redução de custos e prazos (UGARTE; ARTIBA; PELLERIN,

2009).

Os sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) foram introduzidos em meados de 2000

(RONDEAU; LITTERAL, 2001; FERREIRA; ZATTAR, 2005). Os ERPs são sistemas de gestão

de empresas e visam a integração de informações inter-relacionadas em toda a organização.

O ERP é baseado no conceito de identificação e implementação de um conjunto de melhores

práticas, procedimentos e ferramentas que diferentes funções de uma empresa podem empregar

para atingir a excelência organizacional, por meio da integração de informações. O ERP possui

as funções do MRP-II, e o uso efetivo de sistemas ERP ajuda as empresas a melhorar seu

desempenho empresarial (LIU et al., 2002).

Os sistemas avançados de planejamento e programação (Advanced Planning and Scheduling

- APS) surgiram no final da década de 90 e utilizam o conceito de programação de ativida-

des que utilizam recursos com capacidade finita. Os APS exploram técnicas de simulação

de programação da produção e contemplam restrições de matérias-primas, quebras de máqui-

nas, e permitem o tratamento de prioridades (FERREIRA; ZATTAR, 2005) e (HVOLBY;

STEGER-JENSEN, 2010). Os sistemas APS foram concebidos para melhorar radicalmente a

funcionalidade de planejamento em comparação com os sistemas de Manufacturing Resource

Planning (MRPII) e Enterprise Resource Planning (ERP). Entretanto, para que tenham um

bom resultado, é essencial que o responsável pela programação da produção esteja familiari-

zado com as funcionalidades do APS, de forma a fazer uma configuração cuidadosa dos muitos

parâmetros de planejamento incluindo casos de conflito (HVOLBY; STEGER-JENSEN, 2010).

De acordo com Hadaya e Pellerin (2008), um grande número de empresas está adotando os

sistemas APS para apoiar o planejamento e a programação de suas atividades produtivas.

Desde 2010 os sistemas MES, ERP, e APS são considerados sistemas complementares no
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intuito de contribuir para aumentar a eficiência das empresas (HVOLBY; STEGER-JENSEN,

2010; COTTYN et al., 2011).

2.3.2 Sistemas avançados de planejamento e programação (APS)

Conforme Lee, Jeong e Moon (2002), os APS são muito importantes para a sobrevivência das

empresas em que o cumprimento da data de entrega dos produtos é essencial. Com os sistemas

APS, as empresas podem otimizar suas cadeias de suprimentos para reduzir custos, melhorar

as margens de produtos, baixar os estoques e aumentar o rendimento de fabricação. De acordo

com Gimeno e Rodrigues (2002) os sistemas APS podem ser vistos como tendo dois objetivos

principais interligados: (1) a obtenção rápida de soluções da programação da produção a

partir dos dados de planejamento; e (2) possibilitar ao responsável pelo planejamento simular

os resultados da programação em função dos dados do planejamento.

Os sistemas APS tratam a alocação de recursos de produção, de forma que as restrições

e os objetivos de produção sejam satisfeitos (MOON; KIM; GEN, 2004; LIN et al., 2007).

Estes sistemas permitem tratar o sequenciamento de produtos multińıvel, ou seja, produtos

formados por sub-produtos (WIERS, 2009). Os sistemas APS tornaram-se uma ferramenta

importante para a programação e controle da produção, pois eles geram planos de produção

mais reaĺısticos e confiáveis, e possibilitam a realização de simulações de diferentes planos de

produção antes de gerar as ordens de produção (HVOLBY; STEGER-JENSEN, 2010).

A seguir são apresentadas algumas estratégias de programação de produção (PP) mais

utilizadas em sistemas APS comerciais (PESSOA, 2004; CHEN; JI; WANG, 2011; PESSOA

et al., 2013; PESSOA et al., 2014).

Heuŕısticas de programação de produção em sistemas APS

Alocação por ordens de produção

Nesta estratégia programam-se as ordens de produção no tempo, sendo que todas as opera-

ções que compõem uma ordem de produção são programadas numa única etapa. Para tanto,

utiliza-se uma lista de ordens de produção previamente ordenada por prioridades ou orde-

nada pela data de entrega inserida no sistema, e uma lista ordenada de recursos dispońıveis

(PESSOA et al., 2013; PESSOA et al., 2014).

Programam-se todas as operações da primeira ordem de produção, em seguida, programam-

se as da segunda, e assim por diante, até que não exista mais ordens. Cada operação é

programada no primeiro instante de tempo dispońıvel do primeiro recurso habilitado para o
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processamento da operação. Desta forma, quando uma operação está habilitada em mais de

um recurso, ela é programada para alocar o recurso da lista de recursos que estiver dispońıvel

mais cedo (seguindo a ordem declarada da lista de recursos em caso de empate) .

As prioridades podem ser de produtos, onde se escolhe para programar o produto mais

priorizado, ou pode ser por data de entrega, onde se programa primeiro os produtos que serão

entregues mais cedo.

As heuŕısticas APS de programação de produção por ordens de produção são (PESSOA et

al., 2013; PESSOA et al., 2014):

� Programação da produção no instante mais cedo. Partindo do ińıcio do horizonte de

planejamento. É uma programação da produção no sentido da evolução do tempo, co-

meçando pela primeira operação da primeira ordem até chegar na última operação da

última ordem;

� Programação da produção no instante mais tarde, partindo das datas de entrega das

ordens de produção. É uma programação da produção em sentido contrário à evolução

do tempo, iniciando a programação pela data de entrega das ordens. Programa-se inici-

almente a última operação da ordem de menor prioridade ou da última ordem declarada,

até chegar na primeira operação da ordem de maior prioridade ou a primeira declarada;

� Bidirecional, esta heuŕıstica parte da programação de todas as ordens de produção na

máquina gargalo. Consiste em: i) programar inicialmente todas as ordens de produção no

instante mais cedo ou no instante mais tarde, ii) fixar as operações que estão programadas

para o recurso gargalo, iii) retirar da programação todas as operações que não estão fixas,

iv) uma re-programação no instante mais tarde das operações precedentes às operações

fixas e uma re-programação no instante mais cedo das operações posteriores às operações

fixas, v) uma realocação no instante mais cedo ou mais tarde das operações restantes

(operações que não tenham relação direta com as operações fixadas). Esta heuŕıstica

é útil quando está bem definido qual é o recurso gargalo. Nela priorizam-se as ordens

que utilizam os recursos gargalos programando-as antes das outras ordens de produção,

independentemente de qual seja a ordem de declaração ou do ordenamento da lista de

prioridades das ordens de produção.

Estas heuŕısticas podem dar lugar a soluções na forma, por exemplo, de cartas de Gantt 1,

que apresentam intervalos de tempo não utilizados entre operações sucessivas da mesma ordem

de produção. Isto implica em um tempo de espera desnecessário entre operações da mesma

1As cartas de Gantt são gráficos utilizados como ferramenta de planejamento de produção. Elas apresentam

as tarefas a produzir, os recursos e a linha de tempo de produção (WILSON, 2003).
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ordem de produção, e também na existência de estoques intermediários desnecessários. As

estratégias adicionais que visam eliminar estes tempos de espera desnecessários são conhecidas

como estratégias de minimização da produção em processo (Min Work in Progress - Min WIP)

para frente (forward) ou para trás (backward) (PESSOA, 2004). Estas duas estratégias são

similares, e elas têm em comum o fato de construir a carta de Gantt em dois passos:

� Minimização do tempo de espera para frente. Esta heuŕıstica é dividida em dois passos:

o primeiro é idêntico à programação de recursos por ordens de produção no instante mais

cedo. O segundo consiste em fixar a última operação da ordem de produção (de acordo

com a declaração ou com a prioridade da ordem de produção) e deslocar as operações

anteriores visando minimizar o tempo de espera entre as operações;

� Minimização do tempo de espera para trás. Esta heuŕıstica possui dois passos como no

caso anterior: o primeiro é semelhante à programação de recursos por ordem de produção

no instante mais tarde. Neste, inicia-se a programação da produção pela última operação

da ordem de maior prioridade ou da primeira declarada. No segundo passo, fixa-se a

primeira operação da ordem e desloca as operações seguintes, tentando assim, minimizar

o tempo de espera entre operações.

Programação da produção por operações (heuŕıstica APS Relógio)

Nesta estratégia a carta de Gantt é constrúıda utilizando um mecanismo de relógio, que

avança programando as operações em sentido da evolução no tempo. Esta estratégia programa

as operações em função da lista de liberação de recursos (sempre alocando a partir do primeiro

recurso da lista), independentemente da ordem de produção à qual pertençam (PESSOA et

al., 2013; PESSOA et al., 2014).

A lista de liberação de recursos é associada à lista de recursos ordenados de forma crescente

no tempo. Utiliza-se o instante de tempo de liberação (TL) do recurso, ou seja; o instante em

que o recurso está liberado isto é, dispońıvel para alocação. Inicialmente, todos os recursos

dispońıveis estão no mesmo instante de liberação (TL = 0), assim inicia-se a lista de tempos

de liberação dos recursos de acordo com a ordem em que os recursos foram declarados no

sistema. Após cada operação programada, atualiza-se o tempo de liberação (TL) do recurso

em que foi programada, e reordena-se a lista de liberação de recursos com o novo valor. Uma

vez escolhido um recurso, é necessário identificar a operação programada, dado que podem

existir várias operações que podem necessitar do recurso. Esta heuŕıstica pode efetuar a

programação da produção de duas formas:

� Programação da produção de acordo com a lista de ordens de produção. Programa-se de
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acordo com a prioridade das ordens de produção fornecida pelo responsável da progra-

mação de produção. Para cada ordem de produção é utilizada a sequência ordenada de

operações que compõem a ordem (precedência entre operações). Programa-se a primeira

operação posśıvel de ser executada com o recurso escolhido pelo TL.

� Programação da produção utilizando regras heuŕısticas de seleção. Neste caso são utiliza-

dos diversos critérios para a escolha da operação a ser programada, dentre eles: i) razão

cŕıtica; ii) tempo de processamento; iii) tempo de preparação; iv) data de entrega; e v)

atributos. Os valores podem ser utilizados em ordem crescente ou decrescente e ainda

pode ser utilizado mais de um critério para a escolha da operação.

Estes critérios são aplicados sobre as operações dispońıveis no recurso alocado que tem o

menor tempo de liberação (TL). As principais regras heuŕısticas utilizadas são descritas

a seguir:

– A razão cŕıtica (RC) é o quociente entre: i) o tempo restante até a data de entrega

da ordem de produção, isto é, o tempo da data de entrega subtráıdo do tempo de

liberação do recurso em que será alocada a operação e ii) o tempo necessário para

completar a ordem de produção isto é, o tempo de processamento total da ordem

subtráıdo da soma dos tempos das operações já programadas. Quanto menor for

o valor, mais cŕıtica é a ordem de produção. Escolhendo a operação da ordem de

produção mais cŕıtica, busca-se diminuir a possibilidade de atraso das ordens de

produção;

– A heuŕıstica de tempo de processamento escolhe a operação considerando os tem-

pos de processamento das operações candidatas. Pode, por exemplo, escolher a

operação que demora menos, o que pode ser útil para processar o maior número

de operações primeiro e deixar as mais demoradas por último;

– A heuŕıstica de tempo de preparação (Setup) prioriza as operações de acordo com

o tempo de preparação do recurso para processar cada operação.

– A heuŕıstica de data de entrega escolhe a operação de acordo com a data de entrega

da ordem de produção. Pode-se, por exemplo, escolher a operação que pertença

à ordem que tenha que ser finalizada mais cedo, buscando-se evitar atrasos na

entrega dos produtos;

– A heuŕıstica de atributos escolhe a operação de acordo com atributos introduzidos

pelo responsável da programação da produção.
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2.3.3 Capacidades e Restrições na Programação de Produção

Em problemas de produção com datas de entrega, é posśıvel determinar, para cada operação

necessária para atender a demanda, o instante de tempo mais tarde em que esta operação deve

estar pronta. Este cálculo é um dos pontos essenciais da técnica MRP. Os instantes de tempo

a partir dos quais as matérias-primas ou os produtos intermediários estão dispońıveis, permite

determinar o instante de ińıcio mais cedo em que cada operação pode ser alocada. Este

instante de ińıcio mais cedo (earliest starting time-Est) e o instante de término mais tarde

(latest finishing time-Lft) definem a “janela de tempo” da operação. Desta forma, a “janela

de tempo” é o intervalo de tempo em que uma operação pode ser alocada e executada de

forma a garantir a factibilidade do prazo de entrega dos produtos finais. O uso das“janelas de

tempo”permite uma análise preliminar de viabilidade de uma ordem de produção, possibilitando

verificar se as demandas e as datas de entregas dos pedidos são posśıveis de serem cumpridas

(RODRIGUES; RIECHI, 2005; RODRIGUES; RIECHI, 2007).

Para calcular as “janelas de tempo” é necessário que sejam fornecidos os seguintes dados:

i) a receita do produto, ou seja, as operações que compõem o produto, suas ordens de pre-

cedências, os recursos habilitados para produção do produto com seus tempos de produção;

ii) as demandas de produtos finais e suas datas de entrega; iii) a disponibilidade temporal das

matérias-primas; iv) a disponibilidade temporal de recursos; e v) os estoques existentes de

produtos finais e intermediários.

As “janelas de tempo” são geradas em duas etapas: a primeira é um procedimento de

explosão de requisitos para trás; a segunda é um procedimento de explosão para frente que

utiliza a informação de disponibilidade de matérias-primas. A primeira etapa utiliza a demanda

de produtos finais para calcular o número de lotes que cada operação necessita para cumprir

com a quantidade a produzir e seus tempos de término mais tarde (Lft). Esta etapa fornece

a quantidade ḿınima de matérias-primas necessárias. A segunda etapa utiliza a informação

de disponibilidades de matérias-primas, fornecidas pelo responsável do planejamento, para

calcular o instante de ińıcio mais cedo da cada lote (Est). O plano de disponibilidade de

matéria-prima, fornecido pelo responsável do planejamento, deve satisfazer o plano ḿınimo

calculado pela explosão para trás.

A segunda etapa é uma explosão para frente, partindo das informações de disponibilidade

de matéria-prima introduzidas pelo responsável do planejamento. A explosão para frente é

utilizada para determinar os instantes de ińıcio mais cedo dos lotes das operações. As explosões

para trás e para frente geram os instantes de ińıcio mais cedo (Est) e os instantes de término

mais tarde dos lotes (Lft), criando assim as“janelas de tempo”dos lotes. Os quatro instantes

principais de uma “janela de tempo” (Figura 11) são:
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� Instante de ińıcio mais cedo (Est). É o instante mais cedo que um lote pode ser iniciado

na “janela de tempo”;

� Instante de término mais tarde (Lft). É o instante de término mais tarde que um lote

deve ser finalizado na “janela de tempo”;

� Instante de término mais cedo (Eft) . É o instante de término mais cedo que um lote

pode ser finalizado na “janela de tempo”. Ele é definido pela soma do Est com o tempo

de processamento do lote (Tp) ;

� Instante de ińıcio mais tarde (Lst) . É o instante de ińıcio mais tarde que um lote deve

ser iniciado na “janela de tempo”. Ele é definido pelo Lft subtraido do Tp do lote.

Figura 11 - Instantes principais de uma “janela de tempo”.

Propagação de restrições

A propagação de restrições é o mecanismo responsável por manter os limites das“janelas de

tempo”(Est e Lft) de todos os lotes compat́ıveis com as restrições de produção (CASEAU;

LABURTHE, 1994). Os principais casos de propagação de restrições são:

� Restrições de capacidade (recurso unitário), onde as operações atribúıdas ao mesmo

recurso não podem se sobrepor;

� Restrições de precedência por receita, o instante de ińıcio mais cedo da operação consu-

midora (operação antecedente que consome determinado insumo) deve ser igual ou maior

que o instante de término mais cedo da operação produtora (operação precedente que

produz determinado produto), e o instante de término mais tarde da operação produtora

deve ser menor ou igual ao instante de ińıcio mais tarde da operação consumidora;

� Restrições por monotonicidade: serão produzidos consecutivamente os lotes da mesma

operação que estejam atribúıdos ao mesmo recurso, isto quando for necessário mais de

um lote para produzir a quantidade requisitada;

� Restrições de armazenagem.
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Restrições de capacidade

A restrição de capacidade garante que as operações não se sobreponham no tempo, ou seja,

não é posśıvel executar duas operações ao mesmo tempo no mesmo recurso. Para garantir

esta restrição, existem duas situações que podem levar a modificações nas“janelas de tempo”:

�“Janela de tempo” com um intervalo de tempo que obrigatoriamente será utilizado pela

operação (slots of total reliance) (SADEH, 1991);

�“Janelas de tempo” com um ordenamento obrigatório entre si.

A primeira situação acontece quando uma “janela de tempo” tem um intervalo que será

obrigatoriamente utilizado por uma operação. Isto acontece quando na “janela de tempo”

tem-se Eft > Lst, gerando assim um intervalo obrigatoriamente utilizado (SADEH, 1991).

Neste caso é necessário excluir este intervalo das “janelas de tempo” das outras operações

que o contenham, evitando assim sobreposição de operações. A exclusão deste intervalo das

outras“janelas de tempo”gera aumentos de Est, ou diminuições de Lft ou“janelas de tempo”

disjuntas.

A segunda situação é quando existem ordenamentos obrigatórios entre operações. Os orde-

namentos obrigatórios entre operações são necessários quando apesar de ser posśıvel alocar as

operações com “janelas de tempo” competindo entre si pelo mesmo recurso, é obrigatório um

ordenamento entre as operações para que a programação seja fact́ıvel. É posśıvel generalizar

o ordenamento entre operações para um ordenamento entre uma operação A e um conjunto

de operações que competem pelo mesmo recurso. As condições que deduzem esse ordena-

mento foram apresentadas em Bel et al. (1989), e Caseau e Laburthe (1995). Neste tipo de

ordenamento existem duas possibilidades: i) quando a operação A pertence ao conjunto de

operações (edge finding); e ii) quando a operação A não pertence ao conjunto de operações

(exclusão).

Para um conjunto de operações Ω, o EstΩ é definido como o ḿınimo Est, e o LftΩ é

definido como o máximo Lft das operações pertencentes a Ω, o tempo de processamento

TpΩ é a soma dos tempos de processamento das operações pertencentes a Ω.

A) Edge finding: Ordenamento entre a operação A e um conjunto de operações Ω (A ∈ Ω)

Neste caso toda a“janela de tempo”da operação A está contida no intervalo formado pelo

conjunto Ω, ou seja; EstA ≥ EstΩ e LftA ≤ LftΩ . Este problema não é fact́ıvel se não

for posśıvel programar as operações pertencentes a Ω entre o intervalo limite das “janelas de

tempo” de Ω, ou seja, se LftΩ − EstΩ < TpΩ, o problema não é fact́ıvel. Se o problema for

fact́ıvel, é posśıvel deduzir ordenamentos nos dois casos: se a operação A não precede; ou não

segue o conjunto remanescente {Ω− A}.
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A operação A não precede o conjunto remanescente {Ω− A} se o intervalo entre o instante

de ińıcio mais cedo de A e o instante de término mais tarde de Ω for menor que o tempo

de processamento de Ω, ou seja, não é posśıvel programar todas as operações de Ω entre o

intervalo do instante de ińıcio mais cedo de A e o instante de término mais tarde de Ω. A

equação 1 representa essa condição.

LftΩ − EstA < TpΩ (1)

Nesse caso o ordenamento implica no aumento no valor de EstA, ou seja:

EstA ≥ min
i∈Ω,i 6=A

(Esti + Tpi) (2)

A operação A não segue o conjunto remanescente {Ω− A} se o intervalo entre instante

de ińıcio mais cedo de Ω e o instante de término mais tarde de A for menor que o tempo

de processamento de Ω, ou seja, não é posśıvel programar todas as operações de Ω entre o

intervalo do instante de ińıcio mais cedo de Ω e o instante de término mais tarde de A. A

equação 3 representa esta condição.

LftA − EstΩ < TpΩ (3)

Neste caso o ordenamento implica na diminuição no valor de LftA, ou seja:

LftA ≤ max
i∈Ω,i 6=A

(Lfti + Tpi) (4)

B) Exclusão: Ordenamento entre a operação A e um conjunto de operações Ω (A /∈ Ω)

Neste caso a“janela de tempo”da operação A está parcialmente contida no intervalo formado

pelo conjunto de Ω. Definindo Φ = Ω ∪ A o problema não é fact́ıvel se não for posśıvel

programar todas as operações pertencentes a Φ entre o intervalo limite das“janelas de tempo”

de Φ, ou seja, se LftΦ − EstΦ < TpΩ + TpA, o problema não é fact́ıvel. Se o problema

for fact́ıvel, é posśıvel verificar se: i) a operação A não precede o conjunto {Ω− A} ou ii) a

operação A não segue o conjunto {Ω− A}.

i) Operação A não precede o conjunto {Ω− A}.
A operação A não precede o conjunto {Ω− A} se o intervalo entre o instante de ińıcio

mais cedo de A e o instante de término mais tarde de Ω for menor que a soma do tempo de

processamento de Ω e o tempo de processamento de A, ou seja, se não for posśıvel programar

todas as operações de Ω e a operação A entre o intervalo do instante de ińıcio mais cedo de

A e o instante de término mais tarde de Ω. A equação 5 representa essa condição.
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LftΩ − EstA < TpΩ + TpA (5)

Neste caso o ordenamento implica no aumento no valor de EstA, ou seja:

EstA ≥ min
i∈Ω

(Esti + Tpi) (6)

Adicionalmente, se não for posśıvel programar todas as operações de Ω e a operação A

entre o intervalo do instante de ińıcio mais cedo de Ω e o instante de término mais tarde de

Ω, ou seja, se LftΩ − EstΩ < TpΩ + TpA, a operação A não pode ser processada entre as

operações i pertencentes a Ω. Neste caso, como é sabido que A não precede o conjunto Ω,

conclui-se que Ω precede A. Sendo assim, esse ordenamento implica que o instante de ińıcio

mais cedo de A tem que ser maior ou igual ao instante de término mais cedo do conjunto Ω,

ou seja:

EstA ≥ EstΩ + TpΩ (7)

Nesse caso o ordenamento também implica que é necessário que os instantes de término

mais tarde das operações i pertencentes a Ω sejam menores ou iguais ao instante de ińıcio

mais tarde da operação A, ou seja:

Lfti ≤ LftA − TpA ∀i ∈ Ω (8)

Caso a operação A possa ser processada entre as operações i pertencentes ao conjunto Ω,

a conclusão que Ω precede A é obtida se a operação A seguir qualquer operação i ∈ Ω, ou

seja, EstA + TpA > Lfti − Tpi∀i ∈ Ω. Sendo assim, o ordenamento entre as operações

também implica que as restrições das equações 7 e 8 sejam respeitadas.

ii) Operação A não segue o conjunto {Ω− A}
A operação A não segue o conjunto {Ω− A} se o intervalo entre o instante de ińıcio mais

cedo de Ω e o instante de término mais tarde de A for menor que a soma do tempo de

processamento de Ω e de A, ou seja, não é posśıvel programar todos as operações de Ω e a

operação A entre o intervalo do instante de ińıcio mais cedo de Ω e o instante de término

mais tarde de A. A equação 9 representa essa condição.

LftA − EstΩ < TpΩ + TpA (9)

Neste caso o ordenamento implica que é necessário aumentar o valor de LftA, ou seja:

LftA ≥ max
i∈Ω

(Lfti + Tpi) (10)
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Adicionalmente, se não for posśıvel programar todas as operações de Ω e a operação A entre

o intervalo do instante de ińıcio mais cedo de Ω e o instante de término mais tarde de Ω, ou

seja; LftΩ − EstA < TpΩ + TpA, a operação A não pode ser processada entre as operações

i pertencentes a Ω. Neste caso, como é sabido que A não segue o conjunto Ω, conclui-se que

A precede Ω. Sendo assim, este ordenamento implica que o instante de término mais tarde

de A tem que ser menor ou igual ao instante de ińıcio mais tarde do conjunto Ω, ou seja:

LftA ≤ LftΩ − TpΩ (11)

Neste caso o ordenamento entre operações também implica que é necessário que os instantes

de ińıcio mais cedo das operações i pertencentes a Ω sejam maiores ou iguais ao instante de

término mais cedo da operação A, ou seja:

Esti ≥ EstA + TpA ∀i ∈ Ω (12)

Caso a operação A possa ser processada entre as operações i pertencentes ao conjunto Ω,

a conclusão que A precede Ω é obtida se a operação A preceder qualquer operação i ∈ Ω,

ou seja, LftA − TpA < Esti + Tpi∀i ∈ Ω. Sendo assim, o ordenamento entre as operações

também implica que as restrições das equações 11 e 12 sejam respeitadas.

Restrições de precedência por receita

Como a operação produtora precede a operação consumidora, é necessário utilizar restrições

entre os ińıcios e fins das “janelas de tempo” das operações envolvidas por precedências. As

restrições consideradas são:

� restrição entre o instante de ińıcio mais cedo da“janela de tempo”da operação consumi-

dora e o instante de término mais cedo da operação produtora, ou seja,

Estconsumidora ≥ Eftprodutora

� restrição entre o instante de término mais tarde da operação produtora e o instante de

ińıcio mais tarde da operação consumidora, ou seja,

Lftprodutora ≤ Lstconsumidora
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Restrições por monotonicidade

As restrições de monotonicidade consideram que se forem necessários várias lotes da mesma

operação e se eles forem produzidos no mesmo processador, estes lotes podem ser considerados

como lotes consecutivos. Para representar esta condição é necessário que:

Estlote+1 ≥ Estlote + Tp

Lftlote ≤ Lftlote+1 − Tp

Restrições de armazenagem

Considera-se aqui três tipos de armazenagem:

� Ilimitada (UIS - unlimited intermediate storage)

� Limitada (FIS - finite intermediate storage)

� Inexistente (NIS - no intermediate storage)

A armazenagem do tipo UIS considera que existe capacidade de armazenagem ilimitada,

e sendo assim não há nenhuma restrição a ser imposta ao problema. Os outros tipos de

armazenagem serão descritos a seguir.

Armazenagem Limitada (FIS)

A armazenagem limitada é utilizada quando existe limitação de capacidade de estocagem

do produto processado. Neste caso as “janelas de tempo” das operações produtoras estão

interligadas com as “janelas de tempo” das operações consumidoras de forma que não seja

ultrapassada a capacidade de estocagem. Uma descrição mais detalhada pode ser encontrada

em Rodrigues (2000).

Armazenagem inexistente (NIS)

Neste tipo de restrição não existe local para armazenar o produto processado. Entretanto o

produto pode ficar retido no recurso que o produziu até que exista demanda para ele, ou até

que o recurso seja requisitado por outra operação. Em Rodrigues (2000) tem-se uma descrição

detalhada.

As restrições apresentadas são utilizadas num mecanismo de propagação de restrições. Cada

vez que uma operação é programada, o mecanismo propaga todas as restrições para as“janelas

de tempo” das operações que ainda não foram programadas. Quando existe uma propagação

de restrição, esta pode gerar recortes no instante de ińıcio mais cedo ou no instante de término

mais tarde da “janela de tempo”. O recorte é um aumento no instante de ińıcio mais cedo
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(EST ), ou uma diminuição no instante de término mais tarde (LFT ). Uma das funções do

mecanismo de propagação é manter os limites das “janelas de tempo” atualizados, ou seja,

dentro de limites reais, e não é posśıvel prever os recortes que o mecanismo irá fazer. Caso

algum recorte não seja fact́ıvel, ou seja, o tempo de processamento da operação for maior que

o tamanho da“janela de tempo”, o sistema de planejamento e programação da produção deve

enviar uma mensagem de não factibilidade e as “janelas de tempo” não são geradas.

2.3.4 Geração da programação da produção considerando as restrições

A busca orientada por restrições (Constraint Based Search-CBS) é uma estratégia de busca

em árvore, onde os “nós intermediários” são soluções parciais do problema de programação

da produção e os “nós finais” representam soluções completas do problema (SADEH, 1991).

Uma decisão de programação leva de um “nó” pai a um “nó” filho.

A programação decide o momento em que uma operação é iniciada e o ordenamento define

uma relação de precedências entre duas operações. No primeiro caso, o problema de progra-

mação está resolvido quando se tem uma solução que engloba todas as operações. Neste caso,

o instante espećıfico em que a operação inicia e termina é conhecido, e a partir destes é obtida

a Carta de Gantt diretamente. No segundo caso, de ordenamento, o problema de programação

está finalizado quando todas as relações de precedências entre as operações estão fixadas.

A busca orientada por restrições tem como caracteŕısticas principais a utilização de procedi-

mentos para determinar a decisão de programação em cada “nó” e a utilização de técnicas de

propagação de restrições após cada decisão de programação para reduzir a árvore de busca. O

processo heuŕıstico da busca orientada pelas restrições é composto por vários componentes:

o “nó” da árvore que será escolhido para a abertura (passagem do “nó” pai para o “nó” filho),

a(s) operações(s) que serão escolhidas pelo cenário representado e a decisão de programação

sobre esta(s) operações(s) (SADEH, 1991).

Sua principal caracteŕıstica é que o processo de busca é orientado pelos gargalos do processo,

onde o gargalo é originado pela competição entre operações por um mesmo recurso. Após a

detecção do gargalo, procede-se à escolha da(s) operações(s) sobre as quais serão tomadas as

decisões de ordenamento. As regras utilizadas para esta escolha são conhecidas na literatura

por heuŕısticas de ordenação variável (variable ordering heuristics) e as decisões tomadas sobre

a(s) operações(s) escolhida(s) são conhecidas como heuŕısticas de ordenação por valor (value

ordering heuristics) (SADEH, 1991; SMITH; CHENG, 1993).

A outra caracteŕıstica importante das estratégias CBS é a utilização dos mecanismos de

propagação de restrições que são ativados após cada decisão de programação, ou quando al-

guma“janela de tempo”sofre um recorte devido à propagação de restrições. Estes mecanismos
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propagam as restrições entre as “janelas de tempo”, gerando novos cenários para o problema,

e mantendo sempre as “janelas de tempo” atualizadas. Esse mecanismo é o responsável pela

redução das“janelas de tempo”, gerando também uma redução no espaço de busca na árvore.

Tratando-se de uma busca em árvore, é necessário manter informações adequadas para per-

mitir uma volta (backtracking) quando o processo levar a uma situação não fact́ıvel (dead

end).

Alguns softwares comerciais utilizam estratégias CBS. O sistema ILOG (2009) considera

apenas as restrições por recursos unitários compartilhados, ou seja, recursos que não podem

ser utilizados por mais de uma operação ao mesmo tempo (por exemplo, processadores). O

sistema Claire (1999) foi desenvolvido com extensões que consideram os recursos compartilha-

dos cumulativos, ou seja, recursos que podem ser utilizados por várias operações ao mesmo

tempo (por exemplo, mão de obra, água).

A partir de 2004, começaram a ser apresentados resultados de trabalhos acadêmicos sobre

heuŕısticas de programação do tipo APS que utilizavam as“janelas de tempo”em conjunto com

a propagação de restrições (PESSOA, 2004; MONTESCO, 2004; RODRIGUES et al., 2004;

PESSOA et al., 2011; PESSOA et al., 2014). Estes trabalhos possibilitaram que os sistemas

APS tratassem problemas com forte restrição em relação à data de entrega dos produtos. Foi

comprovado também que mesmo com a utilização das “janelas de tempo”, em conjunto com

a propagação de restrições, as heuŕısticas propostas encontravam uma solução num tempo

semelhante ao dos sistemas APS tradicionais, entretanto os APS tradicionais não conseguem

tratar os problemas com forte restrição à data de entrega, eles apenas relaxam a restrição, e

destacam os itens que não conseguirão cumprir com o prazo de entrega.

2.3.5 Sistemas de PCPs em EVs

De acordo com Richards et al. (1997) e Xia e Li (2008), os sistemas de planejamento e

controle da produção utilizados em empresas convencionais podem não satisfazer os requisitos

de um ambiente de EV. Conforme Ding, Gao e Luo (2009), o planejamento e controle da

produção é importante para a sobrevivência das EVs. Desta forma, têm sido propostos alguns

trabalhos sobre sistemas de planejamento da produção já direcionados para EVs, dentre eles

(RICHARDS et al., 1997; IP; YUNG; WANG, 2004; XIA; LI, 2008; HSU; HSU, 2008; DING;

GAO; LUO, 2009).

Em Richards et al. (1997) foi proposto um sistema para diminuir o intervalo existente entre

os sistemas da camada transacional mais alta (ERP) com os das camadas mais baixas (MES).

O sistema fez parte do projeto X-CITTIC da União Européia, tendo como objetivo principal o

desenvolvimento de um sistema de informação que suportasse o planejamento e controle da
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produção em EVs. A arquitetura considerada para a EV adotava o conceito de orientação a

objetos e uma aplicação distribúıda via Object Request Brokers (ORBs) utilizando o CORBA

(Common Object Request Broker Architecture) conectada diretamente ou por meio de um

Data Base Management System (DBMS).

Em Ip, Yung e Wang (2004) foi pesquisado o problema de seleção de parceiros em EV.

Os autores provaram que o problema de seleção de parceiros é um problema de planejamento

da produção do tipo de “programação mais cedo x mais tarde”, ou seja, é um problema de

otimização de programação da produção e custo de produção. Em Ip, Yung e Wang (2004) foi

utilizado também o custo de penalidade quando uma tarefa é entregue depois do prazo. Foi

proposto um algoritmo do tipo“Branch and Bound”para reduzir o espaço da solução na escolha

de parceiros. No algoritmo do tipo “Branch and Bound” o conjunto de soluções candidatas

forma uma arvore com vários nós (ramos) candidatos, estes nós representam subconjuntos do

conjunto de soluções. O algoritmo somente explora novos nós depois de verificar a relação dos

limites superior e inferior estimado sobre a solução ideal, se o nó não produzir uma solução

melhor do que a encontrada até o momento o nó é descartado e não são analisados seus sub

nós, desta forma, o algoritmo segue analisando outros nós.

Em Xia e Li (2008) foi proposto um sistema para planejamento da produção para EV com-

posto por duas camadas: a camada empresarial e camada de produção. A camada empresarial

negocia as interações entre as empresas que compõem a EV e elabora um planejamento ini-

cial da produção. A camada de produção elabora e executa o sequenciamento das atividades

produtivas. O trabalho apresenta apenas o modelo do sistema, isto é, não relata como seria a

sua aplicação prática.

Em Hsu e Hsu (2008) foi proposto um procedimento para desenvolver um sistema de pla-

nejamento da produção para EVs. O procedimento inclui uma análise top-down do modelo do

processo de planejamento e uma implementação bottom-up, que utiliza conceitos e técnicas

de Inteligência Artificial para implementação do sistema. Na parte de análise, a rede de Petri

Predicado/Transição (MURATA; ZHANG, 1988) é utilizada para modelar o processo de pla-

nejamento de recursos do sistema produtivo. Desta forma, o planejamento de recursos pode

ser considerado como o processo de atribuir Ti tarefas para Rj recursos. Esta análise utiliza

técnicas de simulação de cenários. Com base no modelo resultante é feita a implementação

em dois estágios. O primeiro é da construção da estrutura de dados, e o segundo, do desen-

volvimento do mecanismo de planejamento baseado em conhecimento. Em Hsu e Hsu (2008)

a estrutura de dados é representada como um fato em “cláusula de Horn” relacionada com as

regras da rede de Petri Predicado/Transição para a posterior implementação em Visual Prolog.

Em Ding, Gao e Luo (2009) foi proposto um modelo de duas camadas de controle para

o planejamento da produção em EVs, baseado numa estratégia de decomposição sub ótima.
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Neste, foi apresentado um modelo matemático para o problema de planejamento da produção

e foi proposto um algoritmo para encontrar a solução ótima do problema, ou seja, um pla-

nejamento utilizando o menor custo que atenda a data de entrega do produto. Na camada

superior, a empresa coordenadora se encarrega de criar um planejamento ótimo, selecionando

os parceiros que produzam as tarefas com o menor custo posśıvel dentro dos prazos estipu-

lados. Na camada inferior, as empresas parceiras são responsáveis por fazer o planejamento

interno da produção.

Entre os trabalhos apresentados e outros pesquisados nas bases do Scopus e do Web of

Science, não foram encontrados trabalhos relacionados à arquitetura de EV que possibilite a

integração do planejamento global da EV de acordo com as diferentes capacidades das em-

presas parceiras com os sistemas de programação das empresas parceiras, possibilitando desta

forma que cada empresa parceira tenha a liberdade de escolha nos método de programação

local.

2.4 PROPOSTAS DE EVS UTILIZANDO WEB SERVICE

Conforme Hsu e Hsu (2008) o conceito de web service (WS) está crescendo em populari-

dade e os desenvolvedores de sistemas empresariais estão criando novas aplicações utilizando

este conceito. Desta forma, os WSs representam mais um passo para permitir a colabora-

ção de entidades via web, superando os problemas de interoperabilidade que possam ocorrer

(HERRERA; RAMOS; LASTRA, 2011). O WS é um conjunto de protocolos e padrões utili-

zados para troca de informações entre aplicativos de sistemas de informação (CALIZ et al.,

2011). Desta forma, tais aplicativos escritos em linguagens diferentes e sendo executadas em

plataformas diferentes podem se comunicar pela internet usando WS como se fossem sistemas

executados num único computador (CALIZ et al., 2011). A seguir serão apresentados alguns

trabalhos que utilizaram WS para sistemas de EVs.

Em Hsu e Hsu (2008) foi proposto um sistema em WS considerando o conceito de Web

3.0, que permite o controle sobre as interações das informações nas EVs. As informações são

representadas em Resource Description Framework (RDF). A ideia é que o sistema possibi-

lite que as EVs se reconfigurem automaticamente de acordo com os serviços dispońıveis nas

empresas participantes.

Em Qiushi et al. (2010) foi proposto um modelo integrado de sistema de informação para

EV baseado em WS. O modelo é composto de três partes: “WS Broker”, que é o centro de co-

ordenação de informação, um tipo de UDDI (Universal Description Discovery and Integration)

que prepara as normas do WS para os parceiros da EV; “WS Provider” da empresa virtual,

que cria um registro UDDI privado num serviço de aplicativo da empresa parceira; e “WS
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Requester”da empresa virtual, que requisita dinamicamente o“WS Provider”de acordo com a

descrição do serviço. Todos estes serviços foram adaptados para o ciclo de vida dos processos

das EVs.

Em Caliz et al. (2011) foi proposto um sistema onde os processos de negócios podem

ser compostos por WS. A composição consiste em agregar diversos serviços com o intuito de

resolver uma determinada requisição. Esta composição é feita de forma automática, utilizando

métodos de inteligência artificial.

Os trabalhos apresentados demonstraram a aplicabilidade dos WS para a integração de

sistemas de informação em EV, entretanto, é importante que sejam seguidas as normas de

integração existentes. Nenhum dos trabalhos estudados considera, por exemplo, a norma

ANSI/ISA-95 para integração. Isso é um ponto fundamental a ser revisto, já que a utilização

da norma facilita a implementação de sistemas de PCP por empresas reais.

2.5 MODELOS E TERMINOLOGIAS PARA AS INTERFACES DE SISTEMAS DE MANU-

FATURA

De acordo com Dobrev, Gocheva e Batchkova (2008), a norma ANSI/ISA-95 ou simples-

mente ISA95 é baseada num conjunto de normas internacionais, e estabelece modelos e termi-

nologias para definir as interfaces entre os sistemas de negócios de uma empresa e seus sistemas

de controle de manufatura. Os modelos e terminologias definidos neste padrão servem para:

a) enfatizar as boas práticas de integração dos sistemas de controle com sistemas corporativos

durante o ciclo de vida dos sistemas; b) podem ser usados para melhorar as capacidades de

integração existentes de sistemas de controle de manufatura com os sistemas corporativos, e

c) podem ser aplicadas independentemente do grau de automação. A ISA95 foi desenvolvida

para as indústrias de manufatura para ser aplicada em todos os setores industriais e em todos

os tipos de processos produtivos, como fabricação em lotes, processos cont́ınuos ou processos

repetitivos (GUERRERO; VASQUEZ; TEODORESCU, 2009).

A ISA95 foi concebida para fornecer os seguintes benef́ıcios:

� Permitir que as empresas identifiquem melhor suas necessidades;

� Reduzir os esforços do ciclo de vida de engenharia;

� Reduzir os custos de automatizar os processos de manufatura;

� Habilitar os fornecedores para desenvolver e oferecer ferramentas adequadas para a im-

plementação da integração de sistemas de controle para sistemas corporativos;
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� Reduzir os tempos que as empresas levam para alcançar ńıveis de produção plena de

novos produtos;

� Otimizar as cadeias de fornecimento.

Os modelos são baseados no Modelo de Referência Purdue para Manufatura Integrada por

Computador (Computer Integrated Manufacturing - CIM) (WILLIAMS, 1994), no Modelo

Funcional Internacional da Manufacturing Enterprise Solutions Association Manufacturing En-

terprise Solutions Association (MESA) (INTERNATIONAL, 1997) e no modelo de hierarquia

de equipamento da norma IEC 61512-1 (ANSI/ISA- 88,01-1995) (ANSI, 1995). Atualmente,

cinco partes da norma estão dispońıveis: (1) ANSI/ISA-95.00.01-2010, Enterprise-Control

System Integration, Part 1: Models and Terminology, (2) ANSI/ISA-95.00.02-2010, Part 2:

Object Model Attributes, (3) ANSI/ISA-95.00.03-2013, Part 3: Activity Models of Manufac-

turing Operations Management, (4) ANSI/ISA-95.00.04-2012, Part 4: Object and Attributes

of Manufacturing Operations Management Integration e (5) ANSI/ISA-95.00.05-2013, Part

5: Business-to-Manufacturing Transactions. A Parte 6 (ISA Draft 95.00.06, Part 6: Manufac-

turing Operations Management Transactions) ainda está em elaboração.

A ISA95 partes 1 e 2 focam nas interfaces de produção-para-negócios com base em quatro

modelos: (1) modelo de hierarquia funcional, (2) modelo de hierarquia de equipamentos, (3)

modelo funcional de fluxo de dados e (4) modelo de objetos. O modelo de hierarquia funcional

fornece uma estrutura para as atividades de uma empresa de manufatura. A ISA95 identifica

e estabelece um modelo de atividades e fluxos de dados das informações, denominado de

diagrama de hierarquia funcional (Figura 12, adaptado de (ANSI, 2005)).

Figura 12 - Diagrama de hierarquia funcional.
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Fonte: (ANSI, 2005)

Basicamente, o diagrama de hierarquia funcional (Figura 12) identifica os seguintes ńıveis
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(NAKAMOTO, 2008):

� Ńıvel 0: Corresponde às funções relacionadas com o processo f́ısico real;

� Ńıvel 1: Corresponde às funções relacionadas com as atividades envolvidas na coleta de

sinais e manipulação dos processos f́ısicos, operando tipicamente dentro da escala de

tempo em segundos ou menos;

� Ńıvel 2: Corresponde às funções relacionadas com as atividades de monitoração e controle

local dos processos f́ısicos, operando dentro da escala de tempo da ordem de minutos,

segundos ou suas divisões. O ńıvel 2 tipicamente trata de um equipamento dentro de um

centro de trabalho, conforme a hierarquia proposta pela ISA95;

� Ńıvel 3: Corresponde às funções relacionadas com as atividades que realizam a progres-

são dos processos para gerar os produtos finais. Inclui as atividades de manutenção de

registros e coordenação dos processos. O ńıvel 3 opera tipicamente dentro da escala de

tempo de dias, turnos, horas, minutos e segundos, sobre áreas de centros de trabalho;

� Ńıvel 4: Corresponde às funções relacionadas com as atividades do negócio necessárias

para manter o sistema de manufatura. Entre as atividades relacionadas com a manufa-

tura estão os estabelecimentos do planejamento da produção, determinação de ńıveis de

inventário e garantia de que os materiais são liberados em tempo e no lugar certo para

produção. O ńıvel 4 opera tipicamente dentro da escala de tempo de mês, semanas e

dias;

Cada ńıvel envolve funções especializadas e com tempos de resposta caracteŕısticos. A

ISA95 partes 1 e 2 descrevem os modelos de objetos e atributos de objetos das informações

que são compartilhadas entre os ńıveis 3 e 4 (Figura 12). Seus modelos de objeto são repre-

sentados usando a notação UML (Unified Modeling Language). A parte 3 define os modelos

de atividades do gerenciamento das operações de manufatura que possibilitam que o sistema

da empresa controle o sistema de integração. O escopo da ISA95 parte 3 é limitado: a) ao

modelo das atividades associadas ao gerenciamento de operações de manufatura, funções do

ńıvel 3 (Figura 12), e b) à identificação de alguns dos dados trocados entre as atividades de

ńıvel 3 (Figura 12). A parte 4 da ISA95 define as interfaces entre as atividades de negócios das

empresas e as atividades de controle do gerenciamento das operações de manufatura, a parte

4 se limita na definição dos modelos de objetos e atributos declarados na parte 3 da norma.

O foco da ISA95 parte 5 é a interface entre os sistemas de empresa/negócio e os sistemas de

manufatura. Esta parte define a troca de conteúdos entre interfaces por meio da definição de

transações. As transações podem ser utilizadas em relação aos objetos que são trocados entre

os ńıveis 4 e 3 (Figura 12).
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O modelo de hierarquia de equipamento define a terminologia t́ıpica de equipamento e estru-

tura, onde as atividades de negócio da empresa e as relacionadas à manufatura são executadas.

O modelo de hierarquia de equipamento pode ser utilizado para estruturar especificações e para

padronizar interfaces de utilização. A Figura 13, adaptada de ANSI (2005), apresenta o modelo

de hierarquia de equipamento.

Figura 13 - Modelo de hierarquia de equipamento.
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Fonte: (ANSI, 2005)

A seguir, uma breve descrição sobre cada item do modelo de hierarquia de equipamento:

� Unidade de Produção e Unidade é o menor grupo de equipamentos sequenciados pelos

ńıveis de hierarquia funcional 4 ou 3 (Figura 12) para processo de produção cont́ınua;

� Linha de Produção e Célula de Trabalho é o menor grupo de equipamentos sequen-

ciados pelos ńıveis de hierarquia funcional 4 ou 3 (Figura 12) para processo de produção

discreta;

� Célula de Processo e Unidade é o menor grupo de equipamentos sequenciados pelos

ńıveis de hierarquia funcional 4 ou 3 (Figura 12) para processo de produção em lote;

� Área é um agrupamento f́ısico, geográfico, ou lógico de: células de processo, unidades

de produção, linhas de produção ou área de estocagem (todos determinados pelo local).

A maioria das funções do ńıvel de hierarquia funcional 3 (Figura 12) ocorrem na área;

� Local (Site) é um agrupamento f́ısico, geográfico, ou lógico de: áreas, células de pro-

cesso, unidades de produção, linhas de produção ou área de estocagem (todos determi-

nados pelo local). Uma “planta de produção” pode ser um exemplo de local. O local

geralmente é tratado pelo ńıvel de hierarquia funcional 4 (Figura 12) relacionada ao ge-

renciamento e otimização local da produção. O local é utilizado frequentemente para o
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planejamento global e a programação da produção. O planejamento do local e a progra-

mação da produção podem envolver células, linhas de produção ou unidades dentro das

áreas;

� Empresa é uma coleção de um ou mais locais e pode conter locais e áreas. A empresa é

responsável por determinar quais produtos serão fabricados, em qual local, e geralmente

como serão fabricados. A empresa normalmente é tratada pelo ńıvel de hierarquia funci-

onal 4 (Figura 12), entretanto, o planejamento da empresa e a programação da produção

podem envolver as áreas ou células, linhas de produção ou unidades dentro das áreas.

O modelo funcional de fluxo de dados descreve as funções gerais dentro de uma empresa.

O seu foco é na integração entre os sistemas de negócios e seus sistemas de controle de

manufatura (Figura 14). Nesta figura foi utilizada a notação Yourdon dos diagramas de fluxo

de dados (DEMARCO, 1979). A ideia é estabelecer uma terminologia comum para as funções

envolvidas em trocas de informações. As funções são representadas por elipses. Uma função é

um grupo de tarefas que são classificadas como tendo um objetivo em comum, onde o número

entre parênteses representa o número da função. O retângulo representa uma entidade externa.

Uma linha sólida com uma seta representa um agrupamento de dados definidos no modelo de

integração entre empresa-controle que fluem entre as funções, armazenamentos de dados, ou

entidades externas. Uma linha tracejada com uma seta representa um agrupamento de dados

que não são pertinentes ao modelo de integração entre empresa-controle e que fluem entre

as funções, armazenamentos de dados, ou entidades externas. Este fluxo é representado para

ilustrar o contexto das funções.

A ISA95 definiu que as funções gerais da empresa são relacionadas às atividades realizadas

na empresa. Um dos focos da ISA95 é referente às atividades dos sistemas de controle de

manufatura. Nesses sistemas são tratadas as atividades de gestão de operação de fabricação,

ou seja, atividades que estão relacionadas à coordenação de: pessoal, equipamentos, materiais

e energia, e inventário de matérias-primas e/ou peças de produtos. Estas atividades foram divi-

didas em quatro categorias: (1) gerenciamento de operações de produção; (2) gerenciamento

de operações de manutenção; (3) gerenciamento de operações de qualidade, e (4) gerenci-

amento de operações de inventário. A Figura 14 representa o modelo funcional de fluxo de

dados com a subdivisão das quatro categorias do gerenciamento de operações da manufatura.

O gerenciamento de operações da manufatura são as atividades do ńıvel 3 (Figura 12) de uma

fábrica que são relacionadas à coordenação de: pessoas, equipamentos e material referentes à

transformação de matéria-prima e/ou partes em produtos finais.
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Figura 14 - Modelo funcional de fluxo de dados.

Gerenciamento 
de operações
de inventário

Gerenciamento 
de operações
de inventário

Gerenciamento
de operações
de Qualidade

Gerenciamento
de operações
de Produção

Processamento
de Pedidos

(1.0)

Programação
de Produção

(2.0)

Controle
de Produção

(3.0)

Controle de
Energia e Material

(4.0)

Controle de
Inventário de Produtos

(7.0)

Marketing e
VendasGerenciamento

de Manutenção
(10.0)

Gerenciamento
de operações

de Manutenção

Contabilidade
de Custo de Produto

(8.0)

Administração de
Envio de Produto

(9.0)

Compras
(5.0)

Pesquisa,
Desenvolvimento

e Engenharia

Garantia 
de Qualidade

(6.0)

Fonte: (ANSI, 2005)

O modelo de objetos apresenta as informações que são compartilhadas entre a empresa e o

sistema de controle de manufatura. É utilizado a notação UML em sua representação. Como

exemplo, a Figura 15 apresenta o modelo de objeto referente à capacidade da produção.

Figura 15 - Modelo de objetos referente à capacidade da produção.
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Fonte: (ANSI, 2010)

2.5.1 Trabalhos correlatos sobre a ISA95

Foram identificados alguns trabalhos acadêmicos relacionados com a ISA95, entretanto em

pesquisas na base de dados Scopus e do Web of Science, não foi encontrado nenhum trabalho

que utilizou a ISA95 num contexto de EV.

Em Amaral-Filho (2005), a partir da ISA95, foram estabelecidos procedimentos para a de-



61

finição do escopo funcional do sistema de controle de sistemas produtivos integrado à gestão

da organização. Estes procedimentos estabelecem os doḿınios semânticos dos subsistemas

necessários para o desempenho das funções. Parte-se da coleta dos requisitos de cada subsis-

tema produtivo, gerados por uma versão modificada do caso de uso da UML, e convertidos

para modelos em Enhanced Mark Flow Graph (E-MFG) com comunicadores (MATSUSAKI,

2004).

No trabalho de Nakamoto (2008) foi proposto um sistema de controle modular para Sistemas

Produtivos Flex́ıveis (SPFs). O sistema atende os requisitos de fluxo de informações envolvendo

hierarquia e colaboração simultânea entre os módulos de controle de SPF, respeitando a

diversidade semântica. Nakamoto adequou a sua proposta de acordo com a ISA95, pois

a mesma estabelece uma divisão conceitual das funções de controle dos SPFs. O sistema

proposto, além de respeitar a ISA95, foi concebido para atender as necessidades de flexibilidade

requerida.

No trabalho de Ugarte, Artiba e Pellerin (2009) foi destacada a importância da ISA95 na

identificação da necessidade de integração de diferentes partes de um sistema de Manufacturing

Execution System (MES) com os sistemas de outras áreas da empresa. A norma ISA95

formalizou estes tipos de integração.

No trabalho de Guerrero, Vasquez e Teodorescu (2009) os ńıveis da hierarquia funcional

da ISA95 foram adaptados para serem utilizados na integração de sistemas de distribuição de

energia e sistemas de estocagem de energia. Nesse trabalho utilizou-se apenas as ideias dos

ńıveis (Figura 12), os quais foram adaptados para a sua necessidade, criando-se três ńıveis de

controle: ńıvel 3 (controle terciário), ńıvel 2 (controle secundário), ńıvel 1 (controle primário),

e o ńıvel 0 (malhas de controle interno). Após esta adaptação os autores propuseram as regras

de controle e de integração dos ńıveis.

Em Zhang et al. (2011) foi utilizada a ISA95 em conjunto com a business-to-manufacturing

markup language (B2MML) para estabelecer o modelo de informação e os esquemas para

uma plataforma de gerenciamento de work in progress (WIP) em ambientes de manufatura.

Esta plataforma é baseada em objetos inteligentes, como identificação por rádio frequên-

cia/dispositivos de detecção automatizados e tecnologias de web service.

Do ponto de vista de teoria de sistemas, as EVs podem ser tratadas como sistemas dinâmicos

a eventos discretos (SDED). Nos sistemas SDED a evolução dos estados ocorre de forma

asśıncrona com base na ocorrência de eventos que causam uma transição abrupta de estados.

Desta forma, os valores das variáveis são modificados instantaneamente de acordo com a

ocorrência de eventos e permanecem constantes entre as ocorrências dos mesmos (MIYAGI,

1996; CARDOSO; VALETTE, 1997; CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2007). O tratamento das

EVs como SDED possibilita a utilização da RdP para a modelagem do sistema de manufatura.
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2.6 REDE DE PETRI

A Rede de Petri (RdP) é uma técnica de modelagem gráfica e matemática desenvolvida por

Carl Adam Petri em sua tese de doutorado“Kommunikation mit Automaten”pela Universidade

de Darmstadt, na antiga Alemanha Ocidental em 1962 (BRAUER; REISIG, 2006). Desde

então ela tem sido utilizada para a modelagem e análise de sistemas concorrentes, asśıncro-

nos, distribúıdos e paralelos (MURATA, 1989; CARDOSO; VALETTE, 1997; JUNQUEIRA,

2006). A RdP também tem sido usada na modelagem e análise de diferentes tipos de apli-

cações tais como: protocolos distribúıdos (KANESHIRO et al., 2008), aplicações industriais

(ZURAWSKI; ZHOU, 1994), tratamento de falhas (MORALES; MELO; MIYAGI, 2007), fluxo

de processos (KIEPUSZEWSKI; HOFSTED; AALST, 2003), controle supervisório (MELO;

MORALES; MIYAGI, 2008; LEE; ZHOU; HSU, 2005), entre outras. A RdP é de compreen-

são relativamente fácil e simples devido à sua representação gráfica, se comparada a outras

técnicas.

A RdP é um grafo composto de “lugares” representados por ćırculos, “transições” represen-

tadas por barras,“arcos orientados”interligando os componentes anteriores e“marcas”que são

utilizadas para definir o estado de uma RdP. A RdP é considerada como grafo direcionado

e bipartido (Figura 16), pois existe a restrição de que os “arcos” só interligam elementos de

natureza diferente (PETERSON, 1981; MURATA, 1989; SRINIVASAN; VENKATASUBRA-

MANIAI, 1998).

Figura 16 - Representação de uma Rede de Petri.

Fonte: (PETERSON, 1981)

A RdP, como uma ferramenta gráfica e matemática, provê um ambiente uniforme para

modelagem, análise formal e projeto de sistemas a eventos discretos (SEDs) (ADAM; ATLURI;

HUANG, 1998; ZURAWSKI; ZHOU, 1994). Ela é muito efetiva como técnica de descrição e

especificação de processos (MORALES; MELO; MIYAGI, 2007; YOO; JEONG; CHO, 2010;

HAMADI; BENATALLAH, 2003), podendo prover um meio de comunicação entre os usuários

dos projetos, como por exemplo, entre o engenheiro de requisitos e o cliente.
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A RdP é uma representação que pode ser usada tanto no ńıvel conceitual quanto no ńıvel

funcional, em que o sistema ou processo podem ser analisados e validados antes de pros-

seguir com o projeto detalhado e a implementação (ADAM; ATLURI; HUANG, 1998). A

RdP pode ser usada para modelar propriedades de sistemas como sincronização de processos,

eventos asśıncronos, operações concorrentes, conflitos ou compartilhamento de recursos, etc

(ADAM; ATLURI; HUANG, 1998; ZURAWSKI; ZHOU, 1994). Possui a vantagem de um

mesmo modelo poder ser usado para análise das propriedades comportamentais e para avalia-

ção de desempenho, assim como desenvolvimento sistemático de simuladores e controladores

(ZURAWSKI; ZHOU, 1994).

Matematicamente, a RdP pode ser descrita como um conjunto de equações algébricas line-

ares. Desta forma, pode ser usada para a verificação formal de relações de precedência entre

eventos, operações concorrentes, sincronização de processos, inexistência de deadlock, ativi-

dades repetitivas e exclusão mútua de recursos compartilhados (MELO, 2011; ZURAWSKI;

ZHOU, 1994).

2.6.1 Formalização

RdP condição-evento

A RdP proposta inicialmente é chamada de rede de Petri condição-evento (C/E net) e,

matematicamente, é descrita como uma 4-tupla

PNCE = (P, T, FCE,MCE)

em que:

P é o conjunto de elementos passivos chamados de “lugares”,

T é o conjunto de elementos ativos chamados de “transições”,

FCE é o conjunto de relacionamentos entre os elementos passivos e os elementos ativos

chamados de “arcos orientados” e

MCE é um vetor de números binários em que cada elemento mi indica o número de“marcas”

no “lugar”pi, isto é mi = MCE(pi) e, ∀p ∈ P,MCE(p) ∈ (0, 1) .

Ainda,

P e T são conjuntos finitos, não nulos (P ∪ T 6= Ø) e disjuntos (P ∩ T = Ø),

FCE ⊆ (P × T ) ∪ (T × P ) e

os estados do sistema ou processo e sua evolução são representados pela distribuição das

“marcas” nos “lugares” da rede. A dinâmica da RdP depende de seus elementos ativos, isto

é, das “transições”, e de como as “marcas” estão distribúıdas entre os elementos passivos, os

“lugares”da rede. Pode-se assim adotar a ideia de que as“marcas”fluem pela rede direcionadas
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pelos“arcos orientados”, isto é, fluem de um“lugar”para uma“transição”ou de uma“transição”

para um “lugar”.

Para que uma “marca” flua de um “lugar” p ∈ P para uma “transição” t ∈ T por um “arco

orientado”f ∈ FCE, esse“lugar”deve possuir uma“marca”, ou seja, MCE(p) = 1. Esse“lugar”

p é dito então uma “pré-condição” da “transição” t e sua representação é p ∈ •t, em que •t é

o conjunto de “pré-condições” da “transição” t.

Para que uma “marca” flua de uma “transição” t ∈ T para um “lugar” p ∈ P por um “arco

orientado”f ∈ FCE, esse“lugar”não deve possuir“marcas”, ou seja, MCE(p) = 0. Esse“lugar”

p é dito então uma “pós-condição” da “transição” t e sua representação é p ∈ t•, em que t• é

o conjunto de “pós-condições” da “transição” t.

Quando uma “transição” possui todas as suas “pré-condições” e “pós-condições” atendidas

essa“transição”é dita“habilitada”para o“disparo”. Uma“transição”“habilitada”para o“disparo”

pode realizar o fluxo de “marcas” e, caso esse ocorra (num certo instante denominado passo),

todo “lugar” pi tal que pi ∈ •t tem sua “marcação” alterada entre o passo k e o passo k + 1

da seguinte maneira MCEk+1
(pi) = 0, e todo “lugar” pj tal que pj ∈ t• tem sua “marcação”

alterada entre o passo k e o passo k + 1 da seguinte maneira MCEk+1
(pj) = 1.

RdP lugar-transição

A RdP lugar-transição é matematicamente descrita como uma 5-tupla

PN = (P, T, F,M,C)

em que:

P é o conjunto de elementos passivos chamados de “lugares”,

T é o conjunto de elementos ativos chamados de “transições”,

F é o conjunto de relacionamentos entre os elementos passivos e os elementos ativos

chamados de “arcos orientados” e,

M é um vetor de recursos chamado de “marcação”, ou seja, um vetor de números naturais

em que cada elemento mi indica o número de “marcas” no “lugar” pi, isto é, mi = M(pi) e,

∀p ∈ P,M(p) ∈ N .

C é um vetor de“marcações”que define a quantidade máxima de“marcas”que cada“lugar”

pode possuir, chamado de “capacidade”, ou seja, M(pi) ≤ C(pi),∀pi ∈ P , e ainda,

P e T são conjuntos finitos, não nulos (P ∪ T 6= Ø) e disjuntos (P ∩ T = Ø),

F ⊆ (P × T ) ∪ (T × P ).

Para que uma “transição”“dispare”, ela deve estar em uma condição de “habilitada” para o

“disparo”, ou seja, todas as suas “pré-condições” e “pós-condições atendidas”. Uma “transição”

“habilitada” para o “disparo” é uma “transição” t ∈ T em que ∀p ∈ •t|M(p) > 0 (possui as
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“pré-condições” atendidas) e ∀p ∈ t•|M(p) < M(p) (possui as “pós-condições atendidas”).

2.6.2 Caracteŕısticas dos SEDs

O comportamento dinâmico de SEDs pode ser entendido pela evolução de seus processos

que possuem caracteŕısticas espećıficas. Estes processos por sua vez são compostos por um

conjunto de atividades. Algumas das caracteŕısticas mais importantes dos processos em SEDs

são:

Sequência

A sequência é a caracteŕıstica mais frequente em processos e indica uma ordem de realização

das atividades envolvidas, isto é, qual processo ou conjunto de atividades deve ser conclúıdo

para que outro seja iniciado.

Em RdP, atividades são representadas por “transições”. Assim, a relação de sequência de

duas atividades t1 e t2, pode ser representada adicionando-se um“lugar”p1 e“arcos orientados”

de modo que p1 ∈• t2 e p1 ∈ t•1. Assim, para que a“transição”t2 seja“habilitada”, é necessário

que a “transição” t1 tenha em algum momento anterior sido “disparada”. A Figura 17 mostra

duas atividades numa relação de sequência.

Figura 17 - Representação em RdP de dois processos em sequência.

Paralelismo

O paralelismo é uma caracteŕıstica de processos que podem ser executados ao mesmo tempo

sem que haja interferência da execução de um em outro, mas ambas com a mesma origem,

isto é, uma única condição (“estado”) inicial.

Em RdP, o paralelismo de duas atividades pode ser modelado por duas “transições” t2 e t3

e dois “lugares”p1 e p2 e “arcos orientados” de modo que p1 ∈• t2, p2 ∈• t3. Para representar

a mesma condição inicial, adiciona-se mais uma “transição” t1 e “arcos orientados” para que,

p1 ∈ t•1 e p2 ∈ t•1. Assim, quando ocorre o “disparo” da “transição” t1, tanto a “transição”

t2 quanto a “transição” t3 ficam “habilitadas”, mas o “disparo” de um independe da outra. A

Figura 18 mostra um paralelismo de duas atividades.



66
Figura 18 - Representação do paralelismo em RdP de duas atividades com a mesma condição inicial.

Sincronização

A sincronização é uma caracteŕıstica de sistemas em que um processo depende da execução

de outros processos. Em geral, a sincronização é feita entre atividades em paralelo, mas

também pode ocorrer entre duas atividades com origens totalmente independentes.

Em RdP, a sincronização de duas atividades pode ser modelada por três“transições”t1,t2 e t3

e dois“lugares”p1 e p2 e“arcos orientados”de modo que p1 ∈• t3, p2 ∈• t3, p1 ∈ t•1 e p2 ∈ t•2.

Assim, é necessário que tanto a “transição” t1 como a “transição” t2 sejam anteriormente

“disparadas”para que a“transição”t3 seja“habilitada”. A Figura 19 mostra uma sincronização

de duas atividades.

Figura 19 - Representação em RdP da sincronização de duas atividades.

Conflito

O conflito é uma caracteŕıstica de processo associada à escolha. Quando os processos estão

em conflito, significa que apenas um deles pode ser executado e a execução de um desses

processos inibe a execução dos outros processos que estavam em conflito.

Em RdP, o conflito de duas atividades pode ser modelada por três “transições” t1,t2 e t3 e

um “lugar” p1 em que p1 ∈• t2, p1 ∈• t3 e p1 ∈ t•1. Assim, após o “disparo” da “transição”

t1, tanto a “transição” t2 quanto a “transição” t3 ficam “habilitadas”, mas apenas uma delas

poderá ser “disparada”. A Figura 20 ilustra este caso.
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Figura 20 - Representação em RdP do conflito entre duas atividades.

Compartilhamento de recursos

O compartilhamento de recursos é uma caracteŕıstica de processos com origens diferentes

que dependem de um mesmo recurso para serem executados. Um recurso pode ser um equipa-

mento usado em diferentes processos em um sistema produtivo, uma informação na memória

de um sistema operacional, uma linha de transmissão em um sistema de comunicação, uma

máquina ou ferramenta usada em sistemas de manufatura, entre outros das diferentes áreas

de SEDs.

Em RdP, o compartilhamento de recursos de duas atividades pode ser modelado por quatro

“transições” t1, t2, t3 e t4 e três “lugares” p1, p2 e p3 em que p1 ∈• t1, p1 ∈• t2, p2 ∈• t3,

p3 ∈• t4, p2 ∈ t•1, p3 ∈ t•2, p1 ∈ t•3 e p1 ∈ t•4 e M(p1) = 1. Assim, tanto a sequência t1, t3

quanto a sequência t2, t4 dependem de um recurso presente em p1, mas por ser um recurso

único, apenas uma das sequências pode ocorrer de cada vez, mas após essa sequência ocorrer,

o recurso volta a ficar dispońıvel. A Figura 21 mostra um compartilhamento de recurso de

duas atividades.

Figura 21 - Representação em RdP do compartilhamento de recursos entre duas atividades.

A representação de sistemas complexos (grande número de elementos e/ou interações entre

estes elementos) através de RdP pode gerar um grafo cuja dimensões podem ser de dif́ıcil

manipulação, entendimento e análise. Como consequência, muitos usuários de RdP desen-

volveram extensões para suprir suas necessidades, incluindo atributos, relações de tempo e

eventos estocásticos, porém mantendo a simplicidade conceitual do grafo (JENSEN, 1981;

JENSEN; KRISTENSEN; WELLS, 2007; GUSTAVSON; TOERN, 1995; MOORE; CHIANG,

2000).
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2.6.3 Metodologia PFS/RdP (Production Flow Schema/Rede de Petri)

Entre as abordagens derivadas da rede de Petri, destaca-se o PFS/RdP (Production Flow

Schema/Rede de Petri), apresentado em Miyagi (1996) para sistematizar a modelagem de

SEDs segundo uma abordagem hierárquica, com base em refinamentos sucessivos para cons-

truir o modelo detalhado de forma progressiva e estruturada onde as propriedades do sistema

modelado ficam asseguradas por construção. Inicialmente, o modelo conceitual do sistema

(representando um alto ńıvel de abstração do sistema sem detalhamento de sua dinâmica)

é desenvolvido com PFS. Nesta etapa o propósito é modelar as principais caracteŕısticas das

funções que são consideradas no sistema. A ênfase está na identificação dos componentes

ativos e passivos do sistema, assim como do fluxo de itens (material e/ou informação) entre

elementos. O PFS é uma classe de rede canal - agente (REISIG, 1992) devidamente inter-

pretada e constitui uma técnica para desenvolver uma descrição de um sistema a partir de

uma visão conceitual, ou seja, em um alto ńıvel de abstração sem o detalhamento do seu

comportamento dinâmico. O PFS caracteriza um sistema a partir de seus elementos ativos e

o fluxo de materiais e informações dentro de um processo produtivo. Um componente ativo

realiza uma atividade, e um componente passivo é um distribuidor de itens. De acordo com a

metodologia, os elementos do PFS são detalhados gradativamente segundo uma abordagem

hierárquica. Este detalhamento pode gerar sub-grafos:

� Totalmente em PFS;

� Com alguns elementos em PFS e outros em RdP;

� Totalmente em RdP.

Para a modelagem detalhada do comportamento dinâmico do sistema, o modelo em PFS

é convertido progressivamente em um modelo em RdP que descreve o funcionamento das

diversas partes do sistema (até o ńıvel desejado) (MIYAGI, 1996). Originalmente o PFS/RdP,

como técnica para modelar SEDs, foi proposto para aplicação em sistemas de manufatura, e

neste campo tem sido usada para tratar sua modelagem e análise com sucesso (RIASCOS;

MIYAGI, 2001; MELO, 2011).

Esta abordagem baseia-se no prinćıpio de que um sistema é composto por elementos ativos

que realizam transformações sobre itens (materiais ou informações) e elementos passivos que

realizam o armazenamento e a distribuição destes, existindo, portanto, uma inter-relação entre

estes elementos para a descrição efetiva dos fluxos presentes no sistema. O PFS utiliza a

técnica de refinamentos sucessivos por meio de uma abordagem top-down, de maneira que

seja posśıvel inserir, progressivamente, no modelo, o detalhamento na descrição dos processos
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do sistema. O objetivo é representar o fluxo de operações tendo como referência a evolução

dinâmica de um determinado processo. Deve-se salientar que o PFS, distintamente da RdP,

não possui o conceito de “marcação”, pois é um modelo conceitual do sistema com o foco na

descrição estrutural dos fluxos de itens e informações/dados no sistema. O PFS é composto

pelos seguintes elementos (Figura 22):

�“Atividade”: representa um componente ativo do sistema capaz de realizar transformações,

isto é, ações. Graficamente, corresponde a um macro-elemento delimitado por colchetes e

com inscrições em linguagem formal para especificá-lo. Cada“atividade”pode ser refinada

em “sub-atividades” com as suas respectivas interações;

�“Distribuidor”: representa um componente passivo, não realiza transformação, mas é

capaz de armazenar e distribuir os itens. Graficamente é indicado por uma circunferência.

�“Arco orientado”: representa as relações entre as“atividades”e“distribuidores”. Os“arcos”

indicam uma relação lógica, entre os componentes. Graficamente corresponde a uma

seta.

Figura 22 - Exemplo de PFS com identificação de seus elementos construtivos.

elemento distribuidor
elemento atividade

arco orientado

AT-1

AT-2

AT-3

PFS no nível n 

elemento atividade
(forma simplificada)

desenvolvimento hierárquico
 de uma atividade

(descrição detalhada)

PFS no nível n+1 

Fonte: (HASEGAWA et al., 1999)

Pela Figura 22 é posśıvel perceber que a atividade AT -3 do PFS no ńıvel n foi refinada

para uma descrição mais detalhada gerada pelo PFS no ńıvel n + 1. Uma atividade pode ser

expandida em duas transições e um lugar em RdP (Figura 23). Caso seja necessário indicar

o ińıcio e fim de uma atividade, é posśıvel distinguir a transição de entrada e a transição de

sáıda e seus respectivos pesos (n e m).
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Figura 23 - Elemento Atividade do PFS e um posśıvel detalhamento em RdP.

Atividade representada
 em PFS

atividade
n m

n m n m

 Representação 
equivalente em RdP

 

Fonte: (HASEGAWA et al., 1999)

O elemento distribuidor também pode ser expandido conforme Figura 24.

Figura 24 - Elemento Distribuidor do PFS e um posśıvel detalhamento em RdP.
Distribuidor 
representado

 em PFS

n m

 Representação
 equivalente do PFS

 

n m

Fonte: (HASEGAWA et al., 1999)

A seguir é apresentado um exemplo da utilização do PFS e sua conversão em RdP retirado de

(JUNQUEIRA, 2006). É exemplificado um sistema de movimentação de materiais composto

por quatro estações de trabalho produtoras ou consumidoras de peças (Figura 25). A Estação

A fornece peças para a Estação B e a Estação C fornece peças para a Estação D. Para a

movimentação das peças, o sistema conta com um trilho por onde circula um transportador,

o qual transporta uma peça por vez. Existem fluxos secundários de informação entre as paradas

e as estações e, entre as paradas e o transportador.

Figura 25 - Representação do sistema de movimentação de materiais.

Estação A
Estação C

Estação B

Estação D

Transportador

Fonte: (JUNQUEIRA, 2006)

Por simplificação, não fazem parte do exemplo a alimentação das Estações A e C e nem

a remoção de peças em B e D. Considera-se que nenhuma delas utiliza o transportador para
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esta finalidade (alimentação ou remoção). Cada estação possui um tempo de processamento

correspondente à operação desempenhada nas peças. A e C só liberam (e B e D só aceitam)

a peça assim que tiverem terminado seu processamento.

Desconsidera-se no modelo o (s) mecanismo (s) responsável (eis) por transferir as peças do

transportador para as estações e vice-versa. Considera-se que o tempo necessário que tal ope-

ração seja uma caracteŕıstica ao transportador, ou seja, um tempo que este obrigatoriamente

deve permanecer parado até que a operação de transferência seja conclúıda.

Com base na representação do sistema apresentada na Figura 25, utiliza-se o PFS para

modelar a estrutura funcional geral do sistema. A Figura 26 apresenta o sistema da Figura 25

modelado em PFS. Neste modelo, pode-se distinguir as atividades: (1) o [transporte entre entre

duas estações]; (2) [a parada na estação] (para que a peça seja carregada ou descarregada);

(3) o [transportador]; e (4) [estação]. Além disso, apresentam-se os fluxos secundários de

informação entre as paradas e as estações (em azul) e, entre as paradas e o transportador (em

vermelho).

Figura 26 - Representação em PFS do sistema da Fig. 25 indicando o deslocamento do transportador no

trilho, deslocando-se de forma circular pelas estações.

Fonte: (JUNQUEIRA, 2006)

Na Figura 27, o “lugar” L1 indica a “pré-condição” para realizar o trajeto entre a Parada X

e a Parada Y. A “transição” T1 indica o tempo necessário para se sair de X e se chegar a Y e

o “lugar” L2 indica a “pós-condição” desta operação.
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Figura 27 - Modelo em RdP do transporte entre duas estações.

Transporte 
de X -> Y

L1 T1 L2

t

Fonte: (JUNQUEIRA, 2006)

No modelo da [Parada em Z] (Figura 28), o“lugar”L1 representa a chegada do transpor-

tador à estação. A“transição”T1 indica o ińıcio da operação de (des) carregamento da peça,

enquanto T2 indica o final desta operação. O “lugar” L2 indica a manutenção do estado de

(des) carregamento e L3 o final da operação de (des) carregamento.

Figura 28 - Modelo em RdP da [Parada em Z].

Parada
em Z

Interface com o 
Transportador

L1 L2 L3T1 T2

Fonte: (JUNQUEIRA, 2006)

A Figura 29 detalha a atividade [Interface com o transportador]. Nela L1 indica o estado

inicial de (des) carregamento, L2 a manutenção da operação de (des) carregamento e L3 o

estado final da operação de (des) carregamento. A“transição”T1 representa o ińıcio do (des)

carregamento e T2 é a finalização desta operação.

Figura 29 - Modelo em RdP da Interface com o Transportador.

Interface com o 
Transportador

L1 T1 L2 L3T2

Fonte: (JUNQUEIRA, 2006)

As Figuras 30 e 31 ilustram respectivamente os modelos em RdP da estação e do trans-

portador. Na Figura 30, as “transições” T1 e T2 representam as interfaces com o modelo da

[Parada em Z], que são o ińıcio e o fim do (des) carregamento, respectivamente, enquanto T3

representa o tempo envolvido na operação da [Estação]. O“lugar”L1 representa o estado de

espera da estação enquanto aguarda o (des) carregamento da peça. L3 e L2, respectivamente,

o estado durante a operação e o estado ao final desta.
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Figura 30 - Modelo em RdP da Estação.

Estação
Z L2 T3 L3

t

T1 T2L1

Fonte: (JUNQUEIRA, 2006)

Na Figura 31, o “lugar” L1 modela o estado quando o transportador está em movimento,

enquanto L2 é o estado inicial da operação de (des) carregamento e L3 o estado de término

da operação. T1 é a “transição” de interface que representa a parada do transportador e o

ińıcio da operação de (des) carregamento. T3 representa o tempo de (des) carregamento e

T2 é a interface associada à [Interface com o transportador] que representa a finalização

da operação.

Figura 31 - Modelo em RdP do Transportador.

Transportador 
L2 T3 L3

t

T1 T2L1

Fonte: (JUNQUEIRA, 2006)

O PFS tem sido utilizado com sucesso para a modelagem e análise de sistemas de manufatura

e pode ser explorado para a descrição dos processos envolvidos na EV, isto é, o PFS pode ser

usado para a modelagem das principais caracteŕısticas da EV, em especial para a especificação

e operação dos sistemas de PCP.

2.7 ŚINTESE DO CAṔITULO

Neste caṕıtulo apresentou-se a bibliografia relacionada ao escopo do trabalho que é referente

a Sistemas de Planejamento e Controle da Produção e Redes Colaborativas, especificamente

a rede do tipo Empresa Virtual. Foram apresentadas as ferramentas que contribúıram para

o desenvolvimento da arquitetura proposta, tais como: as gerações das “janelas de tempo”, a

utilização da propagação de restrições, as heuŕısticas do tipo APS, e a norma de integração

de sistemas de informação ANSI-ISA95. Apresentou-se também os conceitos básicos da Rede

de Petri e de PFS que são utilizados para a análise e o controle do processo produtivo. No

caṕıtulo a seguir é apresentada a arquitetura proposta.
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3 ARQUITETURA PROPOSTA

Neste caṕıtulo é apresentada a proposta de“arquitetura de sistema de planejamento e controle

da produção no contexto de Empresa Virtual”. Esta arquitetura é concebida para ser aplicada

nas seguintes classes de EVs descritas em (CAMARINHA-MATOS; AFSARMANESH, 1999),

ou seja:

� EV com duração de aliança a longo prazo;

� EV de topologia variável ou de estrutura fixa;

� EV de participação de aliança única ou de aliança múltipla;

� EV com coordenação de estrutura tipo estrela, aliança democrática ou federação;

� EV de visibilidade de único ńıvel ou multi-ńıvel.

O escopo desta arquitetura está na fase de “operação” do ciclo de vida da EV, ou seja, a

fase em que EV já está estabelecida com: 1) seus parceiros iniciais definidos; 2) o que cada

parceiro irá produzir, 3) e onde o seu processo de negócio é realizado normalmente a fim de

alcançar o seu objetivo comum. São tratadas as seguintes funcionalidades:

� Compartilhamento de informações;

� Gerenciamento de pedidos e processamento de pedidos incompletos;

� Planejamento dinâmico e distribúıdo, sequenciamento da produção;

� Gerenciamento de tarefas distribúıdas;

� Elevado ńıvel de coordenação de tarefas.

Para atender as principais caracteŕısticas de uma EV que são a autonomia e a colaboração

das Empresas Parceiras (EPs), na arquitetura de sistema de PCP proposta, são utilizados os

conceitos de janelas de tempo em conjunto com a propagação de restrições (PESSOA et

al., 2012; PESSOA et al., 2013; PESSOA et al., 2014). Estes conceitos foram descritos nas

subseções 2.3.3 e 2.3.4 e estão exemplificados no Apêndice A.
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3.1 ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA PROPOSTA COM A ANSI/ISA-95

Esta proposta abrange os ńıveis 3 e 4 da ISA95, conforme o diagrama de hierarquia fun-

cional (Figura 13). Como o conceito de EV é posterior à norma ISA95, uma revisão da

reinterpretação no modelo de hierarquia de equipamento da norma foi realizada (Figura 32a).

Na reinterpretação considerada é introduzido um elemento “EV”, e o elemento “Empresa” do

modelo original é modificado para “Empresa Parceira” (EP) (Figura 32b). O fato da EV ser

uma associação temporária entre empresas, implica que uma EV deve conter pelo menos dois

parceiros (podem ser EVs ou EPs).

Figura 32 - Abstração em relação ao Modelo de hierarquia de equipamento.

(a) Modelo de hierarquia de equipamento

(ISA95).
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(b) Modelo de hierarquia proposto.
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Em relação ao modelo funcional “empresa-controle” (Figura 33a), a nova arquitetura se

restringe às categorias de “gerenciamento de operações da produção”, e “gerenciamento de

operações de inventário” (Figura 33b).

O foco deste trabalho é o PCP, desta forma, as funções utilizadas neste são (o número entre

parênteses representa o número da função de acordo com a ISA95 e a Figura 33b):

�“Processamento de Pedidos” (1.0); que inclui as seguintes funções:

a) “Processamento de pedidos” do cliente, “aceitação e confirmação”;

�“Programação de Produção” (2.0); onde as informações geradas ou modificadas pelas

funções da programação de produção incluem:

1. A “programação da produção” propriamente dita;

2. A “produção executada” versus a “produção planejada”;

3. A “capacidade de produção” e a “disponibilidade de recursos”;
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4. O estado atual da “ordem de produção”.

As funções da“Programação da Produção”(2.0) interfaceiam com as funções do“Controle

de Produção”(3.0) por meio do“sequenciamento de produção”,“atualização da produção”,

e“capacidade de produção”. O“sequenciamento”detalhado de uma área é definido como

uma função de controle.

�“Controle de produção” (3.0); que inclui as funções:

a) “Controle” da transformação de matéria-prima em produto final de acordo com a

“Programação de Produção” (2.0) e as normas de produção;

b) Avaliação de “restrições de capacidade”.

As principais funções do “Controle de Produção” (3.0) incluem o “controle operacional”,

e o “planejamento das operações”. O “controle operacional” é a coleção de funções que

gerenciam toda a produção de um “Local” ou “Área”. As funções incluem:

1. Controle de transformação de matérias primas em produtos finais de acordo com a

programação e as especificações de produção;

2. Relatórios sobre produção, processos e recursos;

3. Balancear e otimizar a produção do “Local” ou “Área”.

Estas funções podem gerar ou modificar as seguintes informações usadas em outras fun-

ções de controle: (a) status dos pedidos de produção; (b) desempenho da produção; e

(c) status dos recursos. Não existe interface direta entre as funções de processamento

de pedidos (1.0) e as funções de controle de produção (3.0).

O “planejamento das operações” inclui as seguintes funções:

a) A criação de um“plano de produção”de curto prazo com base na“programação de

produção”;

b) Verificação da“programação”em vista da“disponibilidade de matéria-prima”e“ca-

pacidade de armazenamento do produto”;

c) Verificação da “programação” em vista da “disponibilidade de equipamento”;

d) Modificação do “plano de produção horária” de acordo “disponibilidade de equipa-

mento”.

Estas funções podem gerar ou modificar as seguintes informações em outras funções de

controle: (a) necessidades de material para atender o “plano de produção”; (b) “plano
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de produção” do “Local” ou “Área” para o “controle de operações”, e (c) a capacidade

dispońıvel dos recursos de produção.

�“Controle de inventário de produtos” (7.0); que inclui as seguintes funções:

a) Gestão de inventário de produtos acabados;

b) Geração de envio de produtos finais de acordo com o cronograma de entrega;

c) Relatórios de estoques para a programação da produção.

Estas funções podem gerar ou modificar as seguintes informações em outras funções de

controle: (a) estoque de produtos acabados; (b) balanços dos estoques, e (c) confirmação

de envio.

Figura 33 - Funções consideradas na arquitetura proposta em relação ao Modelo funcional empresa-controle

da ISA95.

(a) Modelo funcional empresa-controle da ISA95.
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(b) Funções consideradas pela arquitetura proposta.
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3.2 MODELAGEM DA EV E GERAÇÃO DE SUAS JANELAS DE TEMPO

Nesta seção é apresentada a metodologia de modelagem usando um exemplo de EV. Explica-

se como o PFS é gerado assim como o, seu respectivo refinamento em RdP e a geração das

janelas de tempo para a EV. Neste exemplo, tem-se duas empresas EA e EB, a empresa EA

produz uma peça (de manutenção) para certos equipamentos que é um cilindro com rasgo

de chaveta, a EB produz a chaveta para este cilindro. As Figuras 34 e 35 apresentam uma

simplificação do chão de fábrica destas empresas, o cilindro é estocado em S12 na EA e

a chaveta é estocada em S22 na EB. As Tabelas 1 e 2 apresentam as relações entre as

operações necessárias para realizar as tarefas e os recursos necessários. A lista de materiais e

a lista de recursos das empresas, respectivamente, itens 3.1.4 e 3.1.5 da norma ANSI-ISA 95
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parte 1 são levantados. A lista de materiais apresenta as partes ou materiais que são utilizados

na produção do item, e a lista de recursos apresenta os recursos que produzem o item.

Figura 34 - Simplificação do chão de fábrica e da produção de EA.

Estocagem 
de MP1

Torno que
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Estocagem 
S10

Centro de Usinagem
que produz T11

Estocagem 
S11

Retifica
que produz T12

EA

Estocagem 
S12

Tabela 1 - Relação das tarefas com o processo de produção e os recursos de EA.

Tarefa Processo de produção Recurso necessário

T10 Tornear diâmetro maior Torno 1

Facear

Tornear diâmetro menor

Furar

T11 Fazer rasgo chaveta Centro de Usinagem 2

T12 Retificar diâmetro maior Retifica 3

Figura 35 - Simplificação do chão de fábrica e da produção de EB.

EB
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de MP2

Fresa que produz T20

Estocagem 
S20

Prensa que
produz T21

Estocagem 
S22

Tabela 2 - Relação das tarefas com o processo de produção e o recurso de EB.

Tarefa Processo de produção Recurso necessário

T20 Fazer chaveta Fresa 5

T21 Prensar chaveta Prensa 4

Assume-se que as empresas EA e EB consideram que se seus dois produtos fossem vendidos

em conjunto aumentariam o número de vendas e decidem com isso criar uma EV, a Figura

36 apresenta a simplificação do chão de fábrica da EV onde, EA é a EP1 e EB é a EP2.

Entretanto as empresas parceiras não desejam enviar informações sobre seus processos internos

(chão de fábrica). Na arquitetura proposta não é necessário enviar informações sobre como

as tarefas são produzidas e em que recurso especificamente são produzidas, as informações

são enviadas codificadas e como uma especificação de fluxo, como exemplo, x quantidades de

T11 são produzidas em y unidades de tempo (u.t) por R2, e desta forma nenhuma informação
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sobre os processos internos de cada EP é informado, pois não se sabe como T11 de fato é

realizada, isto é, nem como é produzida e nem que tipo de recurso é necessário.

Figura 36 - Simplificação do chão de fábrica e da produção das EPs na EV .
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Neste primeiro momento as EPs somente enviam as informações em PFS dos produtos que

são objetos da EV, ou seja, não enviaram nenhum outra informação de quantas tarefas são

necessárias para produzir os produtos da EV. Para criar os PFS são seguidas as seguintes

etapas:

1. Identificar os componentes que são passivos (elemento “distribuidor”), neste caso para a

EP1 o S11, para a EP2 o S20 e para a EV o Prod1.

2. Identificar os componentes que são ativos (elemento“atividade”), neste caso para a EP1

a T12 e para a EP2 a T21.

3. incluir no elemento “atividade” as informações referentes a tarefa, o código da tarefa, o

tempo de processamento e a quantidade que a tarefa produz.

4. Identificar as relações lógicas (arco orientado) entre as “atividades” e “distribuidores”.

Cada EP fornece o seu modelo em PFS para a outra EP no intuito de validar o PFS global

da EV. Com esta troca é posśıvel perceber qual foi o entendimento de cada EP em relação a

EV. A Figura 37 apresenta o PFS consolidado do processo produtivo da EV relativo a Figura

36 que fornece o produto Prod1 para o mercado. A EV é formada por duas EPs, a EP1 que

produz T12 e pela EP2 que produz T21. O Prod1 que é o produto final é composto pelo

que é produzido em T12 e T21.

Figura 37 - PFS do processo produtivo da EV referente à Fig. 36.
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O PFS do processo produtivo da EV é validado pela equipe de Engenharia de Produção de

cada EP. Com o PFS validado faz-se o refinamento do PFS. Após o refinamento das tarefas

T12 e T21 da Figura 37, tem-se o PFS da Figura 38 em que T12 foi refinado para apresentar

em RdP o estado do recurso R3 da EP1 e R4 da EP2.

Figura 38 - Primeiro Refinamento do PFS.
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Como os recursos podem ser compartilhados é importante identificar e caracterizar o status

do recurso (ocupado ou dispońıvel). Neste caso a atividade T12 é dividida em T12I (entrada)

e T12O (sáıda) e são caracterizados os estados ocupado e dispońıvel. Para identificar estes

estados são utilizados dois“lugares”(ińıcio e fim), o ińıcio garante que somente quando existe

uma“marca”do“lugar”dispońıvel a tarefa T12 esta habilitada para iniciar. Isto permite que a

“transição” dispare e o “lugar” ocupado seja marcado indicando assim o novo status do “lugar”

R3 da EP1. Com a RdP gerada é posśıvel simular o modelo para analisar o comportamento

da rede. Neste exemplo foi utilizado o software HPSIM 2 para a simulação de situações e para

validar o modelo resultante.

Figura 39 - RdP referente ao PFS da Figura 37.

Além de enviarem os respectivos PFS a EP1 informa para o sistema da EV que a disponi-

bilidade para produzir T12 é a partir de 2 unidade de tempo (u.t.), e a EP2 informa que a

2HPSim é um software livre para uso acadêmico que permite modelar e simular RdP; ele foi desenvolvido

por Henryk Anschuetz e pode ser encontrado em http://www.winpesim.de/
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disponibilidade para atender T21 é a partir de 10 u.t. Após a análise e validação do modelo

em RdP, as informações sobre o fluxo do processo e sobre os recursos podem ser inseridos no

“Serviço de Dados”. Estas informações são utilizadas pelo “Serviço de planejamento Virtual”

para gerar as“janelas de tempo”. Os“serviços”(web services) são descritos na seção 3.3. Nesta

proposta, as “janelas globais” são “janelas de tempo” da EV, ou seja, são “janelas de tempo”

que são geradas utilizando as informações do fluxo do processo produtivo inserido na EV. As

“janelas de tempo”que são separadas e enviadas para suas respectivas EPs são nomeadas como

“janelas locais”. Neste caso somente são geradas duas “janelas globais” (Figura 40), e a EP1

recebe apenas a “janela local” relacionada a T12 (Figura 41) e a EP2 recebe a “janela local”

da T21 (Figura 42) não importando quais são as etapas de produção anteriores a estas etapas.

No caso da Figura 43, ela representa o PFS da mesma EV da Figura 36, e a Figura 44

apresenta a sua respectiva RdP. Nestas figuras, as EPs enviam as informações relacionadas

ao fluxo de todo o processo produtivo para que sejam geradas as “janelas de tempo” de todas

as tarefas relacionadas com a EV (“janelas globais”). Pode-se observar que mesmo com as

EPs enviando todas as informações relacionadas ao fluxo do processo produtivo, nenhuma

informação interna dos processos de fabricação foi enviada, nem mesmo o tipo de máquina

usado para executar a tarefa. Somente são enviados dados relacionados ao tempo de produção,

à quantidade que se produz neste tempo, se existem ou não limites de estocagem e dados

sobre a disponibilidade dos equipamentos e de matérias primas. Neste caso o sistema de PCP

gera janelas locais para todas as tarefas das EPs.

Figura 40 - “Janelas globais” de uma EV que recebe informações somente do produto a ser entregue pela EV.
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Figura 41 - “Janelas locais” de EP1 referentes ao fluxo codificado do processo da Figura 37.
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Figura 42 - “Janelas locais” de EP2 referentes ao fluxo codificado do processo da Figura 37.

Figura 43 - PFS do processo produtivo de uma EV com informações do fluxo codificado do processo produtivo

completo.
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Figura 44 - RdP referente ao PFS do fluxo codificado do processo apresentado na Figura 43.

A Figura 45 representa as “janelas globais” referentes à Figura 43. As Figuras 46 e 47

representam respectivamente as “janelas locais” da EP1 e EP2 referentes à Figura 43.

Figura 45 -“Janelas globais”referentes ao fluxo codificado do processo produtivo completo ilustrado na Figura

43.
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Figura 46 - “Janelas locais” da EP1 referentes ao fluxo codificado do processo produtivo completo ilustrado

na Figura 43.
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Figura 47 - “Janelas locais” da EP2 referentes ao fluxo codificado do processo produtivo completo ilustrado

na Figura 43.
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É importante observar que quando não é informado o fluxo codificado do processo produtivo

completo, as “janelas locais” enviadas para as EPs podem não ser válidas, isto devido à falta

de informação fornecida pelas EPs, pois o sistema proposto somente fornece as “janelas de

tempo”referentes às tarefas nele informadas e não tem como propagar as restrições para o fluxo

codificado do processo como um todo. Como exemplo, pode-se observar que pelas“janelas de

tempo” na Figura 40, a tarefa T12 poderia iniciar em T = 2u.t.. Entretanto, pela Figura 45,

percebe-se que a tarefa T12 somente poderia iniciar em T = 4u.t.. Mesmo que o recurso que

produziria T12 estivesse dispońıvel em T = 2u.t. não seria posśıvel produzir antes devido às

restrições de produção.

Podem existir casos em que uma EP consome um item que é produzido por outra EP,

conforme apresentado pela Figura 48 e pelo PFS do fluxo codificado do processo produtivo

ilustrado na Figura 49 e RdP na Figura 50. Nestes casos, quando é apresentado o fluxo

codificado do processo produtivo completo para a EV, o sistema gera as “janelas globais” de

forma integrada, possibilitando uma melhor colaboração entre as EPs. A informação da“janela

local”referente à tarefa que é consumida por outra EP, permite que a empresa produtora faça

a alocação da tarefa da melhor forma, seguindo os seus objetivos locais, entretanto, sem deixar

de levar em consideração os objetivos globais da EV. Se neste caso as EPs somente enviassem

as informações referentes às últimas tarefas que devem ser fornecidas para a EV, não seria

posśıvel perceber que existe a relação de consumidor e produtor entre as EPs e as “janelas”

geradas não seriam integradas nestas tarefas. Com a RdP da Figura 50 é posśıvel verificar se

existe a sincronização entre os “lugares”S10 e S20.
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Figura 48 - Simplificação do chão de fábrica de uma EV em que suas EPs tenham relação de consumo.
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Figura 49 - PFS do fluxo codificado do processo produtivo de uma EV em que suas EPs tenham relação de

consumo.
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Figura 50 - RdP referente ao PFS da Figura 49 apresentando a sincronização necessária para a tarefa T11.

Na Figura 50 consegue-se perceber que a sincronização necessária para produção da tarefa

T11 está sendo atendida. Isto porque T11 depende de S10 e de S20 para poder “disparar” e

evoluir com a RdP. A Figura 51 representa as “janelas globais” referente à Figura 49.
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Figura 51 - “Janelas globais” referentes à Figura 49.
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Como neste caso existe relação de consumo entre as empresas parceiras, isto é, a tarefa T11

da EP1 depende de S20, que é produzido pela tarefa T20 da EP2, o sistema de geração de

“janelas de tempo”propaga as restrições e recorta o inicio da janela de T11 de T = 3u.t. para

T = 5u.t., pois T11 somente pode começar depois de S20.

A Figura 52 representa as“janelas locais”da EP1 referentes ao fluxo codificado do processo

ilustrado pelo PFS da Figura 49.

Figura 52 - “Janelas locais” da EP1 referentes ao fluxo codificado do processo ilustrado pelo PFS da Figura

49.
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A Figura 53 representa as“janelas locais”da EP2 referente ao fluxo codificado do processo

ilustrado pelo PFS da Figura 49.

Figura 53 -“Janelas locais”da EP2 referente ao fluxo codificado do processo ilustrado pelo PFS da Figura 49.
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Como o escopo aqui é de EV, o fato de existir uma relação de consumo entre as EPs faz

necessário que exista uma grande colaboração entre elas. Desta forma, a empresa EP1 não

pode fazer as suas alocações de produção sem as informações da EP2. Como as EPs são

parceiras, uma não pode prejudicar a outra, devendo, deste modo, colaborar para que todos

tenham a produção mais eficiente posśıvel. Para solucionar este problema, foram desenvolvidas

três tipos diferentes de “janelas de tempo” (“globais” e “locais”):

�“Janelas de processamento”, de cor verde, são“janelas de tempo”onde não existem relação
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de dependência de consumo entre EPs. Desta forma as EPs podem alocar as tarefas

quando for mais conveniente para a EP.

�“Janelas imediatas”, de cor vermelho, são “janelas de tempo” que impactam na alocação

das tarefas de outras EPs, ou seja, são“janelas de tempo”de tarefas que produzem itens

que são consumidos por outras EPs. Neste caso, assim que a EP recebe a informação

que existem “janelas imediatas”, a EP deve alocar imediatamente a tarefa e enviar as

informações para a outra EP que depende desta informação para poder alocar as suas

tarefas.

�“Janelas temporárias”, de cor amarela, são“janelas de tempo”que dependem da alocação

de uma ou mais tarefas de outra EP. Somente podem ser alocadas quando recebem as

informações das “janelas imediatas”.

A Figura 54 apresenta as “janelas globais” referentes ao fluxo codificado do processo pro-

dutivo representado pelo PFS da Figura 49, já identificando cada tipo de “janela de tempo”

entre as EPs.

Figura 54 - Tipos de “Janelas globais” referente ao fluxo codificado do processo produtivo representado pelo

PFS da Figura 49.
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Neste caso, assim que a EP2 recebe as informações das “janelas locais” e verifica que tem

uma“janela imediata”T20, a EP2 já envia esta informação para o seu PCP local sequenciar a

tarefa. Por exemplo, se a EP2 decidir alocar a T20 no instante T = 14u.t. (Figura 55). As

“janelas locais” são atualizadas e as informações propagadas são enviadas para a EP1 e para

a EV atualizarem as suas “janelas de tempo”.

Figura 55 - “Janelas” atualizadas da EP2 depois da alocação de T20 e das propagações de restrições.

Como na Figura 55, T20 foi alocada em T = 14u.t. e a sua duração de produção é de

4u.t, ou seja, sua alocação é de T = 14u.t. a T = 18u.t. e a sua“janela local”fica com a cor
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preta, isto é, alocada. Esta alocação é propagada para T21 e o ińıcio de sua “janela local” é

recortado para T = 18u.t.

A Figura 56 apresenta as“janelas locais”da EP1 depois da atualização da EP2 com a T20

alocada no instante T = 14u.t.. Como já não existem mais “janelas temporárias”, elas são

atualizadas para “janelas de processamento” indicada em cor verde.

Figura 56 - “Janelas atualizadas” da EP1 depois das propagações de restrições.

Com a alocação de T20 no instante T = 14u.t. a propagação de restrições recortou o

ińıcio da “janela local” de T11 para T = 18u.t. e o ińıcio de T12 para T = 19u.t.. Este

tipo de relação de consumo entre EPs pode não ser frequente entre as EVs. Entretanto, a

proposta já está preparada para tratar esta questão, acreditando que com o futuro aumento

de competitividade, este tipo de relação será cada vez mais frequente.

3.3 ARQUITETURA DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

NO CONTEXTO DE EV

A arquitetura proposta de sistema de planejamento e controle da produção no contexto de

EV é composta de duas camadas: a camada “Coordenadora da EV” e a camada “Empresa

Parceira”. A camada “Coordenadora da EV” recebe as informações de disponibilidades das

empresas parceiras, recebe os pedidos dos consumidores, gera o planejamento global da EV,

separa e envia este planejamento localmente para cada EP, possibilitando que cada EP somente

receba o planejamento referente aos itens que ela tem que produzir. A camada “Empresa

Parceira”envia as informações de disponibilidade da EP e recebe o planejamento local referente

aos itens da EV, integrando estes itens no fluxo de pedidos da empresa parceira. A camada

empresa parceira também troca informações diretamente entre as empresas parceiras.

A camada“Coordenadora da EV”é composta pelos seguintes módulos: “Serviço de Pedidos”,

“Serviço de Dados, “Serviço de Gerenciamento de Requisições” e “Serviço de Planejamento

Virtual”. A camada “Empresa Parceira” é composta do módulo “Serviço de Planejamento

Local”, relacionado com seus respectivos sistemas produtivos (SPs) que compõem as EPs da

EV. Na arquitetura proposta é posśıvel considerar o caso em que uma EP também pode ser

uma EV. A Figura 57 apresenta a arquitetura proposta. O contorno tracejado apresenta o

doḿınio da EV com suas respectivas EPs. O retângulo tracejado representa uma EP que é
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uma EV. Na camada externa da EV estão os consumidores.

Figura 57 - Arquitetura proposta.
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Nesta EV, os consumidores têm acesso ao“Serviço de Pedidos”via Internet, de modo que eles

podem enviar solicitações para um repositório de pedidos de produtos por meio de dispositivos

de comunicação (PDAs, netbooks, web sites, rede de dados 4G, etc) e também monitorar o

estado dos serviços solicitados.

O “Serviço de Pedidos” tem interface com os consumidores, com o “Serviço de Dados” e

com o “Serviço de Gerenciamento de Requisições”. Na interface do “Serviço de Pedidos”, os

consumidores podem criar uma conta, enviar um pedido, consultar o status da solicitação dos

pedidos, simular se um pedido pode ser entregue a tempo, e saber sobre a factibilidade de um

pedido. Estas informações são trocadas com o “Serviço de Gerenciamento de Requisições” e

com o “Serviço de Dados”, conforme o diagrama de caso de uso da Figura 58.
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Figura 58 - Diagrama caso de uso do “Serviço de Pedidos”.

O “Serviço de Gerenciamento de Requisições” é o “orquestrador” (HERRERA; RAMOS;

LASTRA, 2011). Ele gerencia as informações sobre as disponibilidades das EPs com o “Ser-

viço de Planejamento Local” e informa o “Serviço de Pedidos” sobre a factibilidade do pedido.

Ele faz interface com: “Serviço de Pedidos”, “Serviço de Dados”, “Serviço de Planejamento

Virtual” e os respectivos “Serviço de Planejamento Local”. A primeira etapa é o recebimento

das informações sobre disponibilidades dos recursos e de materiais vindas de cada “Serviço

de Planejamento Local” das EPs. Estas informações vão para o “Serviço de Dados”. Na se-

gunda etapa os consumidores solicitam um pedido no “Serviço de Pedidos”. Esta informação

é enviada para o“Serviço de Gerenciamento de Requisições”. Neste momento, as informações

de disponibilidades das EPs recebidas do “Serviço de Planejamento Local” e as informações

sobre os pedidos recebidas do “Serviço de Pedidos” são solicitadas ao “Serviço de Dados” pois

estas informações são necessárias para o cálculo das “janelas globais”. As informações sobre

as disponibilidades das EPs e sobre os pedidos são enviadas para o “Serviço de Planejamento

Virtual”calcular as“janelas globais”. Se o pedido for fact́ıvel de ser cumprido no prazo estipu-

lado pelo consumidor, o “Serviço de Planejamento Virtual’ envia as informações das “janelas

globais”geradas para o“Serviço de Gerenciamento de Requisições”, confirmando que o pedido

é fact́ıvel. O “Serviço de Gerenciamento de Requisições” envia a mensagem de que a ordem é
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fact́ıvel para o “Serviço de Pedidos”, envia as informações das janelas globais para o “Serviço

de Dados”, e recebe do “Serviço de Dados” as informações referentes às “janelas locais”, e

envia as informações das “janelas locais” referentes a cada EP para os seus respectivos “Ser-

viço de Planejamento Local”. As “janelas globais” são as janelas referentes a todas as tarefas

relacionadas à EV que as EPs devem realizar. As “janelas locais” são relacionadas apenas

com as respectivas tarefas que cada EP produz. Se a ordem não for fact́ıvel, o “Serviço de

Planejamento Virtual” envia a mensagem de que a ordem não é fact́ıvel para o “Serviço de

Gerenciamento de Requisições”e também para o“Serviço de Pedidos”, que é a interface com os

consumidores. Esta arquitetura, representada na Figura 57, considera que todos os processos

produtivos estão devidamente orquestrados para a integração e coordenação dos serviços. A

Figura 59 representa o caso de uso do “Serviço de Gerenciamento de Requisições”.

Figura 59 - Diagrama caso de uso do “Serviço de Gerenciamento de Requisições”.

O “Serviço de Dados” é responsável por organizar as informações recebidas e enviadas ao

“Serviço de Gerenciamento de Requisições”e ao“Serviço de Pedidos”. Pelo“Serviço de Pedidos”

são inclúıdos/alterados os dados sobre os consumidores e sobre os pedidos no “Serviço de

Dados”. Os dados sobre os pedidos são atualizados e enviados ao“Serviço de Gerenciamento de
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Requisições”. O“Serviço de Gerenciamento de Requisições”informa sobre as disponibilidades de

recursos e de materiais das EPs para o“Serviço de Dados”. Quando o“Serviço de Planejamento

Virtual” inicia o cálculo das janelas globais, o “Serviço de Gerenciamento de Requisições”

requisita as informações sobre os pedidos e sobre as disponibilidades de recursos e de materiais

das EPs simultaneamente para o“Serviço de Dados”e as envia para o“Serviço de Planejamento

Virtual”. O “Serviço de Gerenciamento de Requisições” também envia os dados das janelas

globais ao“Serviço de Dados”. Quando o“Serviço de Planejamento Local”requisita as janelas

locais, o “Serviço de Gerenciamento de Requisições” requisita que o “Serviço de Dados” trate

as informações recebidas sobre as janelas globais, separe as janelas globais em janelas locais

por EP, e atualize o status do pedido. A Figura 60 representa o caso de uso do “Serviço de

Dados”.

Figura 60 - Diagrama caso de uso do “Serviço de Dados”.

Parte das informações enviadas do “Serviço de Dados” para o “Serviço de Gerenciamento

de Requisições” são usadas pelo “Serviço de Planejamento Virtual” para calcular as “janelas

globais”. As informações mais importantes são:

� Demandas de produtos, para obter um plano de produção fact́ıvel: as modificações nos

pedidos dos consumidores, as datas de vencimento e/ou as quantidades (recebidas do



92

“Serviço de Pedidos”);

� Plano de entrega de matérias-primas e estoques de cada EP: a disponibilidade de matéria-

prima pode ser restrita devido a contratos com fornecedores, os procedimentos de controle

de qualidade, etc;

� Disponibilidade de recursos de cada EP: o peŕıodo em que os recursos estão dispońıveis.

O planejamento de capacidade de produção enfrenta o problema de envio de pedidos que

não podem ser fabricados pelo setor de produção na data desejada pelos consumidores, devido

ao planejamento utilizar, em geral, o conceito de “capacidade infinita”, que não considera as

restrições de produção. Nesta proposta estes problemas serão resolvidos com a abordagem de

“janelas de tempo”associada ao conceito de“capacidade finita”e às restrições de produção na

sua geração. Cada tarefa tem a sua própria “janela de tempo”. Estas janelas de tempo serão

geradas na fase do planejamento, considerando, globalmente, todos os pedidos da EV. As

“janelas de tempo”serão geradas por heuŕısticas de“busca orientada por restrições”e enviadas

aos sistemas produtivos locais. Com a utilização das janelas de tempo na arquitetura de

sistema de planejamento e controle da produção (PCP) proposta, é assegurada a autonomia

das EPs. Como um dos desafios da EV é a autonomia das EPs, na arquitetura proposta

uma das informações mais importantes e necessárias para calcular as janelas de tempo é

a disponibilidade das EPs. Isto assegura autonomia para a EP, pois é a EP que escolhe

quando está dispońıvel para atender a EV. Tradicionalmente os sistemas de PCP são sistemas

hierárquicos, ou seja, a camada mais acima do sistema impõe o que a camada mais abaixo

deve fazer, ou seja, os sistemas de PCP empurram para os Sistemas produtivos o que, quanto,

quando e onde produzir as tarefas produtivas. No caso da EV, esta situação não pode existir,

pois cada EP é um parceiro com sua autonomia, e não se pode alterar as prioridades da EP.

É a EP que deve decidir qual é o melhor momento para produzir. A EV quebra o paradigma

da hierarquia nos sistemas de PCP. Na arquitetura proposta, as janelas de tempo são geradas

a partir da informações das disponibilidades das EPs.

As “janelas de tempo” fornecem informações sobre a viabilidade dos pedidos para os consu-

midores ou para as EPs logo após a geração dos pedidos, sem a necessidade de análise prévia

do sistema de programação da produção. No contexto apresentado, é posśıvel avaliar esta

viabilidade na camada “Coordenadora da EV” sem ter que descer para a camada “Empresa

Parceira”. Outro fator importante é que o uso de “janelas de tempo” fornece um intervalo de

tempo para a alocação das tarefas das EPs e não uma data exata para a entrega dos produ-

tos. Isso permite que as EPs possam decidir alocar as tarefas relacionadas à EV no melhor

momento entre as suas atividades que não estão relacionadas com os pedidos da EV. Desta

forma, tem-se uma flexibilidade de alocação para as EPs, possibilitando que elas façam as suas
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alocações de pedidos seguindo os seus distintos objetivos de sequenciamento sem interferir no

objetivo geral da EV. Isto possibilita que o objetivo global da EV interfira o ḿınimo posśıvel

no objetivo local da EP.

O“Serviço de Planejamento Virtual” é responsável por gerar as“janelas de tempo”(“janelas

globais”) usando a propagação de restrições. É neste serviço que ficam os algoritmos para

calcular as janelas de tempo. São utilizadas as seguintes restrições: restrição de capacidade;

restrição de precedência por receita; restrição por monotonicidade, e restrição de armazena-

gem. Se for posśıvel gerar as “janelas globais”, os pedidos são considerados fact́ıveis de serem

entregues na data desejada; caso contrário é imposśıvel de serem entregues na data. Este

serviço recebe e envia as informações para o “Serviço de Gerenciamento de Requisições”. As

informações recebidas (entradas para o sistema) são:

� Demandas de produtos com quantidades e datas de entrega;

� Plano de entrega de matérias-primas e estoques de cada EP;

� Disponibilidade de recursos de cada EP.

As informações enviadas são as“janelas globais”ou a mensagem de que não foi posśıvel gerar

as“janelas globais”. O serviço será executado quantas vezes a EV quiser, ou seja, enquanto as

EPs estão enviando/atualizando as suas disponibilidades e os consumidores estão inserindo os

seus pedidos, estas informações estão sendo prontamente atualizadas pelo“Serviço de Dados”.

Quando a EV executar o“Serviço de Planejamento Virtual”as informações são requisitadas ao

“Serviço de Dados” e são calculadas as “janelas globais”. Entretanto, é posśıvel ser disparado

conforme o tempo que desejar, bastando verificar o tempo de resposta, pois isto vai depender

de EV para EV. A Figura 61 representa o caso de uso do “Serviço de Planejamento Virtual”.



94
Figura 61 - Diagrama caso de uso do “Serviço de Planejamento Virtual”.

Cada“Serviço de Planejamento Local”é responsável pela troca de informações entre as EPs e

entre cada EP com o“Serviço de Gerenciamento de Requisições”. As informações recebidas das

EPs e enviadas para o“Serviço de Gerenciamento de Requisições”são: a atribuição de recursos

como, por exemplo, equipamentos, os respectivos estoques, o plano de entrega de matérias-

primas, e a disponibilidade dos recursos das EPs. Com base nas informações do “Serviço

de Gerenciamento de Requisições”, cada “Serviço de Planejamento Local” decide quando vão

enviar as“janelas locais”para os suas respectivas EPs. Podem existir casos em que o“Serviço

de Planejamento Local” de uma EP1 colabore diretamente com o “Serviço de Planejamento

Local”de uma EP2, conforme descrito na seção 3.2 (caso de relação de consumo entre EPs).

Nestes casos são feitas as atualizações necessárias entre as EPs (atualizações das janelas locais,

quando as janelas imediatas mudam para janelas de processamento e as outras propagações

de restrições) e paralelamente estes dados são atualizados no “Serviço de Gerenciamento de

Requisições”. Os desenvolvimentos de sistemas para EVs geralmente utilizam o conceito de

web service (WS) (HSU; HSU, 2008; QIUSHI et al., 2010; CALIZ et al., 2011). Este trabalho

também utiliza o WS na sua elaboração.
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Figura 62 - Diagrama caso de uso do “Serviço de Planejamento Local”.

Com as informação recebidas no“Serviço de Planejamento Local”, cada EP da EV deve gerar

o seu planejamento local ou seja, conciliar os pedidos recebidos da EV com os pedidos recebidos

de seus próprios consumidores. Estas informações serão utilizadas na fase de programação da

produção local. De acordo com Maravelias e Sung (2009) a integração entre planejamento

de capacidade e programação da produção é um problema dif́ıcil. Isto devido ao desafio de

modelar as restrições dos recursos numa rede de processos, a dificuldade de comunicação

(compartilhamento) de objetivos entre as áreas, e a diferença entre as respectivas escalas de

tempo (MARAVELIAS; SUNG, 2009). Estes problemas são aqui resolvidos com a utilização

das “janelas de tempo”. Cada EP pode utilizar a heuŕıstica de programação da produção que

desejar, desde que as heuŕısticas utilizem o conceito de“janela de tempo”para que mantenham

compat́ıveis as informações entre EP e a EV. Este trabalho propõe o uso de heuŕısticas de

programação da produção do tipo “Advanced Planning and Scheduling” (APS) (Apêndice B)

utilizando “janelas de tempo” (subseções 2.3.3 e 2.3.4). A Figura 63 apresenta o fluxograma

das etapas de funcionamento do sistema de PCP para EV .
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Figura 63 - Fluxograma das etapas de funcionamento do sistema de PCP para EV.
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Comparando a arquitetura proposta com trabalhos encontrados na literatura sobre plane-

jamento de produção em EVs, percebe-se que a caracteŕıstica de autonomia das EPs não é

atendida por nenhum dos outros trabalhos, entretanto a caracteŕıstica de autonomia é aten-

dida na arquitetura proposta, pois é a EP quem fornece a sua disponibilidade para a EV gerar

as “janelas de tempo”, assegurando assim plena autonomia para a EP decidir quando ela dis-

ponibiliza seus recursos para produzir os itens da EV. A Tabela 3 apresenta a comparação da

arquitetura proposta em relação a contemplar as caracteŕısticas da EV com trabalhos encon-

trados na literatura sobre planejamento de produção em EVs e se estes descrevem o método

de modelagem adotado.

Tabela 3 - Caracteŕısticas das EV contempladas por alguns trabalhos apresentados na

literatura.

Autores Caracteŕısticas da EV Método de

Distribuição Colaboração Autonomia Modelagem

Richards et al. (1997) sim sim não não

Goulart (2000) sim sim não sim

Ip, Yung e Wang (2004) sim sim não não

Xia e Li (2008) sim sim não não

Hsu e Hsu (2008) sim sim não sim

Ding, Gao e Luo (2009) sim sim não sim

Arquitetura aqui proposta sim sim sim sim

3.4 PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Nesta seção são apresentados os procedimentos de implementação da arquitetura proposta.

Entende-se que uma forma eficaz de implementação é com a utilização de softwares ERPs.

Desta forma, é posśıvel utilizar parte das informações contidas no ERP para gerenciar as

operações, o banco de dados e as informações. Como na proposta é utilizado o conceito de

“janelas de tempo”, o ideal é que as EPs também tenham sistemas que aceitem este conceito,

o que facilita na gestão das informações. Se nem a EV e nem as EPs tiverem ERPs, elas

podem utilizar algum programa gratuito que está disponibilizado na internet. Deve-se ter um

ERP para a EV e um para cada EP. As matérias primas, produtos semi-acabados e produtos

finais são armazenados nos módulos e tabelas de depósitos (warehouse) dos sistemas ERPs.

Os web services podem ser instalados na internet (nas nuvens), ou podem ser instalados nas

EPs que tenham infraestrutura de internet para suportar os web services, ou seja, devem ter

conexão segura e estável com uma internet de alta velocidade.

Para criar a camada “Coordenadora da EV” é necessário:
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� Caso a EV tenha um software ERP, analisar se existem módulos que sejam compat́ıveis

com a arquitetura proposta. Caso não existir criar um módulo EV.

� Criar as tabelas na EV para inserção dos dados referentes às EPs.

– Tabela para registrar os dados sobre as disponibilidades dos materiais, com dados

sobre as entregas de novos materiais (data de entrega e quantidade);

– Tabela para o registro dos equipamentos de cada EP, recebendo o nome desse

equipamento e de qual EP ele pertence;

– Tabela para receber as posśıveis poĺıticas de transferência de armazenagem (sem

limitação ou ZW-zero wait);

– Tabela para receber os posśıveis tipos de restrições de armazenagem (FIS - Finite

Intermediate Storage, UIS -Unlimited Intermediate Storage, e NIS - No Intermediate

Storage);

– Tabela para registro dos depósitos utilizados, fazendo referência à sua poĺıtica de

transferência e ao tipo de restrição de armazenagem;

– Tabela para receber os valores máximos a serem armazenados no depósito, no caso

de FIS;

– Tabela para registro dos peŕıodos de disponibilidade de cada equipamento (recur-

sos);

– Tabela para registro da habilitação dos produtos nos equipamentos;

– Tabela para registro dos pedidos de materiais, que deve conter: a quantidade e

tempo da demanda e a quantidade e o tempo no estoque, além da data de entrega

e da “janela de tempo”;

– Tabela para a listagem dos fluxos codificados dos processos das empresas parceiras

(tarefas) necessárias para se produzir os itens;

– Tabela para declaração dos fatores de consumo e geração de materiais relacionados

a cada tarefa;

– Tabela para registrar os dados das “janelas de tempo”, com o tipo de “janela de

tempo”, e os intervalos das respectivas “janelas de tempo”.

� Criação do “Serviço de Pedidos” com interface de acesso para os consumidores via web,

pode ser criado utilizando o Visual Studio 2013 ou outro software que possibilite a criação

de web service;

� Criação do “Serviço de Gerenciamento de Requisições”;
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� Criação do “Serviço de Planejamento Virtual”.

Para criar a camada “Empresa Parceira” é necessário:

� Caso as EPs também tenham um software ERP, analisar se existem módulos compat́ıveis

com a arquitetura proposta;

� Criar as tabelas nas EPs para inserção dos dados referentes à EV. Caso já existam tabelas

no ERP analisado que possam somente ser feitas as inclusões de mais atributos, inclúı-los.

As tabelas a serem criadas são:

– Tabela para registrar os dados sobre as disponibilidades dos recursos;

– Tabela para registrar os dados sobre as disponibilidades dos materiais;

– Tabela para receber as posśıveis poĺıticas de transferência de estocagens (sem limi-

tação ou ZW-zero wait);

– Tabela para receber os posśıveis tipos de restrição de um depósito (FIS - Finite In-

termediate Storage, UIS - Unlimited Intermediate Storage, e NIS - No Intermediate

Storage);

– Tabela para registro dos depósitos utilizados, fazendo referência à sua poĺıtica de

transferência e ao tipo de restrição do depósito;

– Tabela para receber os valores máximos a serem estocados no depósito, no caso de

FIS;

– Tabela para registro dos peŕıodos de disponibilidade de cada equipamento (recur-

sos);

– Tabela para registro da habilitação dos produtos nos equipamentos;

– Tabela para registro dos pedidos de materiais, que deve conter: a quantidade e

tempo da demanda e a quantidade e o tempo no estoque, além da data de entrega

e da “janela de tempo”;

– Tabela para listagem dos fluxos codificados dos processos da EP (tarefas) necessá-

rios para se produzir os itens;

– Tabela para declaração dos fatores de consumo e geração de materiais relacionados

a cada tarefa;

– Tabela para registrar os dados das “janelas de tempo”, como o “tipo de janela de

tempo”, e os “intervalos das respectivas janelas”.
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� Criação do “Serviço de Planejamento Local”;

A Figura 64 apresenta o fluxograma das etapas necessárias para a implementação da arqui-

tetura proposta de sistema de PCP para EV.

Figura 64 - Fluxograma das etapas necessárias para a implementação da arquitetura proposta de sistema de

PCP para EV.
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No caṕıtulo a seguir será apresentado um exemplo de aplicação da arquitetura proposta e

no apêndice C é apresentada uma implementação protótipo da arquitetura proposta.
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4 EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Este caṕıtulo apresenta um exemplo de utilização do sistema de PCP para EV baseado na

arquitetura proposta para um problema acadêmico apresentado por Papageorgiou e Pantelides

(1996), o qual foi adaptado a uma condição de EV e seus sistemas de produção dispersos em

Pessoa et al. (2012). Este problema foi escolhido pois é um problema relativamente complexo

e que possibilita a apresentação da relação de consumo entre EPs, deixando, desta forma,

mais claro o entendimento sobre esta relação de consumo e a sua implicação nas gerações das

janelas locais das EPs. O exemplo (Figura 65) representa uma EV composta de três EPs e

seus sistemas produtivos (SPs): EP1, EP2, e EP3. A EP1 é composta pelos recursos: P1,

P4 e P7, a EP2 é composta dos recursos: P2, P3 e P5, e a EP3 é composta pelos recursos:

P6 e P8. Esta EV produz quatro produtos: Pro1, Pro2, Pro3 e Pro4. As EPs estão dispersas

e operam por lotes. Neste exemplo, trata-se de tarefas de tamanhos diferentes, operações

sucessivas, e limitação de recursos compartilhados. A EP2 é cliente e fornecedor de EP1.

Há consumidores. EP1 fornece os produtos finais Pro1, Pro2, e Pro3, e a EP3 fornece o

produto final Pro4. Cada um dos quatro consumidores solicita um pedido para a EV. Este

exemplo demonstra como a arquitetura proposta gera as “janelas globais” e envia para cada

empresa parceira as suas respectivas “janelas locais”. Após cada EP receber as suas “janelas

locais”, elas analisam quando será melhor fazer a alocação das tarefas, e cada EP pode aplicar

uma heuŕıstica de programação da produção diferente, isto pressupondo de que cada empresa

parceira pode ter um objetivo de programação diferente. Assume-se que as EPs já informaram

a disponibilidade de seus recursos para a “Coordenadora da EV” via “Serviço de Planejamento

Local” (Tabela 4).

Figura 65 - EV e seus respectivos parceiros.

Serviço de Pedidos

Serviço de 
Gerenciamento de

Requisições

Serviço de
Planejamento

Virtual

Serviço
 de Dados

Serviço de
Planejamento Local

EP1

Serviço de
Planejamento Local

EP2

Serviço de
Planejamento Local

    EP3

Coordenadora
da EV

EV

A Tabela 4 apresenta as informações sobre a disponibilidade de recursos em unidades de

tempo (u.t.) utilizadas para gerar as respectivas “janelas globais” da EV.
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Tabela 4 - Atribuição e disponibilidade das EPs.

Empresa Recurso Tarefas Disponibilidade

Parceira (EP) do Recurso em u.t.

P1 T10, T21, T51 20

EP1 P4 T23, T30 20

P7 T11, T22, T41 20

P2 T32 20

EP2 P3 T31 20

P5 T20, T40, T50 20

EP3 P6 T61, T70, T72 20

P8 T60, T62, T71 20

A Tabela 5 apresenta, respectivamente: os produtos requeridos, o consumidor que efetuou

o pedido, a quantidade e a data de entrega de cada pedido em unidades de tempo (u.t.) a

partir do pedido.

Tabela 5 - Pedidos e suas respectivas data de entrega.

Produtos Consumidores Quantidade Data de entrega

Pro1 Consumidor 3 70 64

Pro2 Consumidor 4 50 88

Pro3 Consumidor 1 50 86

Pro4 Consumidor 2 50 67

Depois que os consumidores inserem os pedidos no“Serviço de Pedidos”, o“Serviço de Geren-

ciamento de Requisições”é solicitado, e envia as informações para o“Serviço de Planejamento

Virtual”calcular as“janelas globais”para todas as tarefas produtivas. Se o serviço conseguir ge-

rar as“janelas globais”, ele se comunica com o“Serviço de Gerenciamento de Requisições”para

enviar as informações aos respectivos“Serviço de Planejamento Local”e envia uma mensagem

para o“Serviço de Pedidos” informando que o pedido é fact́ıvel. Caso contrário, o consumidor

é informado da impossibilidade de atender o pedido para a data especificada. A Figura 66

mostra as tarefas, o tempo de produção (em unidades de tempo = u.t.), as quantidades de

produção, isto é, o tamanho do lote, e os fluxos codificados dos processos produtivos em PFS

onde as cores são para indicar que são EPs diferentes. A Figura 67 apresenta a RdP do PFS

da Figura 66 modelado no software HPSIM.
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Figura 66 - Representação em PFS do fluxo codificado do processo produtivo completo referente à Figura 65
e Tabela 5.

MP2

MP1

MP3

MP4

MP5

MP6

Pro1

Pro2

Pro3

Pro4

S10 Int1 S21 S22

S30 Int2 S40

S31

Int3 S50

S61 Int4 S70 S71

S60

S20

0.6

0.4

0.15

0.85

0.5

0.5
0.8

0.2

0.75

0.25

EP1

EP2

EP3

EP2 EV

T10
3 u.t.

6

T11
2 u.t.

6

T21
2 u.t.

6

T22
2 u.t.

7

T23
2 u.t.

7

T20
3 u.t.

8

T71
1 u.t.

6

T31
2 u.t.

7

T30
1 u.t.

7

T40
2 u.t.

7

T70
2 u.t.

6

T72
1 u.t.

7

T32
3 u.t.

8

T62
2 u.t.

8

T61
3 u.t.

6

T60
2 u.t.

7

T51
1 u.t.

8

T50
3 u.t.

8

T41
1 u.t.

7

Distr.
Int2 0.5

0.5

Figura 67 - Representação da RdP da Figura 66.
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Neste exemplo, as EPs informam todo o fluxo codificado do processo produtivo relacionado à

EV, conforme apresentado nas Figuras 66 e 67. Isto é importante, pois somente desta forma o

sistema de PCP baseado na arquitetura proposta pode gerar as“janelas globais”, considerando

todas as restrições de produção. Caso contrário, se somente fossem informadas as tarefas que

tenham relação final com a EV, o PFS e a RdP somente teriam 4 tarefas e não seria posśıvel

saber se existe alguma relação de dependência entre as elas, Figuras 68a, e 68b.

Figura 68 - Representação em PFS e RdP do fluxo codificado do processo produtivo simplificado (quando a

EV recebe informações somente dos produtos que serão entregues) referente à Figura 65.
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(b) Representação em RdP.

Pelas Figuras 66 e 67, é posśıvel perceber que se a EP1 atrasar o produto a ser depositado

em S30, ela não estará prejudicando apenas a empresa EP2, ela também estará prejudicando

a si mesma, pois, o atraso em S30 para a EP2 pode implicar no atraso em Int2, S40, e S50

para a própria EP1. Isto pode resultar no atraso das entregas dos produtos finais Pro1, Pro2,

e Pro3. Pelas Figuras 68a e 68b, percebe-se que a apresentação com o fluxo codificado do

processo produtivo simplificado não é adequado pois não possibilita ver o planejamento geral,

o que pode impactar no fato da EP1 não perceber a importância da entrega na data certa

em S30.

As Figuras 69 a 72 apresentam as respectivas “janelas de tempo” da EV e das EP1, EP2,

e EP3 geradas pelo Serviço de Planejamento Virtual. A linha horizontal representa o tempo

do horizonte de programação. A parte vertical representa: a tarefa; o tempo de processa-

mento em u.t. (ex. T10/3, tarefa T10 com tempo de processamento de 3 u.t.), as cores na
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primeira coluna da parte vertical representam as tarefas que compartilham o mesmo recurso

(ex. T10/3, T21/2 e T51, são amarelas, estas tarefas compartilham o mesmo recurso). A

quantidade de “janelas de tempo” de cada tarefa é relacionada com a quantidade necessária

de lotes das tarefas. As tarefas T50-04, T50-05 e T50-06 da figura 71 possuem intervalos

que obrigatoriamente serão utilizados pelas tarefas T40-05, T40-06 e T40-07, por exemplo, o

intervalo da “janela de tempo” da tarefa T40-05 é de T = 67 à 70 e o Tp = 2, desta forma,

o instante T=68 será obrigatoriamente utilizado pela tarefa, e a propagação de restrições re-

cortou este instante da janela T50-04, impossibilitando uma futura alocação infact́ıvel, pois o

recurso tem capacidade finita.
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Figura 69 - “Janelas globais” geradas para a EV pelo “Serviço de Planejamento Virtual”.
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Figura 70 - “Janelas locais” geradas para a EP1 pelo Serviço de Planejamento Virtual.
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Figura 71 - “Janelas locais” geradas para a EP2 pelo Serviço de Planejamento Virtual.
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Figura 72 - “Janelas locais” geradas para a EP3 pelo Serviço de Planejamento Virtual.
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Com as “janelas globais” geradas para a EV, ou seja, o planejamento global, envia-se as

respectivas “janelas locais” para cada EP. Neste exemplo, é posśıvel gerar as “janelas globais”.

Desta forma, os pedidos são fact́ıveis de serem entregues na data desejada.

Neste exemplo é posśıvel observar quatro vantagens da proposta: (1) autonomia para as EPs,

já que para gerar as“janelas de tempo”a primeira informação a ser inserida é a disponibilidade

das EPs, desta forma, é a EP quem decide quando está dispońıvel para produzir para a EV;

(2) é posśıvel verificar a factibilidade de um pedido sem a necessidade de descer a informação

até a função de programação da produção de cada EP; (3) é posśıvel gerar um planejamento

global para a EV e dividir esse planejamento para cada EP, ou seja, garante-se uma integração

e isomorfismo entre as informações; e (4) cada EP recebe a informação de um intervalo de

tempo que pode ser utilizado para otimizar a sua alocação das tarefas produtivas, ou seja,

cada EP pode alocar os recursos para outros pedidos não relacionados com a EV, utilizando

seus critérios locais de otimização. Na Figura 71 é posśıvel notar essa vantagem. Por exemplo,

a tarefa T50 deve produzir 7 lotes, e a primeira“janela local”gerada estabeleceu um intervalo

de 40 a 57 para realizar o primeiro lote desta tarefa. Como é necessário apenas 3 u.t. para

concluir esta tarefa, a EP2 pode usar seu recurso para outras tarefas. No entanto, o último

lote tem a“janela local”de 82 a 85. Portanto, esta tarefa deve ser realizada exatamente neste

peŕıodo.

Pelo exemplo de aplicação apresentado, é posśıvel perceber que, apesar das EPs serem

distribúıdas, elas necessitam de uma intensa interação entre si, como é o caso da entrega do

produto em S30. Se houver um atraso, a EV não consegue atender nenhum dos quatro pedidos.

Isto possibilitou perceber que apesar de todas as tarefas terem as suas“janelas locais”geradas,

enquanto T30 não for programado na EP1, as outras EPs não podem fazer a programação

de todas as suas tarefas. Para solucionar este problema e permitir uma maior colaboração

entre as EPs, aumentando a eficiência no sistema como um todo, o sistema de PCP para

EV baseado na arquitetura proposta cria três tipos diferentes de “janelas de tempo”: “janelas

de processamento” (cor verde), “janelas temporárias” (cor amarela), e “janelas imediatas” (cor

vermelha). Estes três tipos de“janelas de tempo”estão representadas nas Figuras 70, 71, e 72.

É importante observar que uma tarefa que consome produto, isto é, tarefa consumidora de uma

tarefa de“janela temporária”, também passa a ter a sua janela do tipo“temporária”. Isto devido

às tarefas terem relação de dependência, ou seja, uma somente pode ser produzida depois da

outra, como no caso das“janelas globais”T21, T40, T50, T41, e T51, que dependem de T32,

que é temporária, pois necessitam de itens em S30, que é produzido por outra EP. As tarefas

T22 e T23 também são temporárias, entretanto, elas dependem de T20 e T21.

Depois que as EPs recebem as suas “janelas locais”, elas analisam as “janelas”. Se houver

alguma “janela imediata”, a EP deve fazer uma alocação imediata, como nos casos da EP1
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com T30 e da EP2 com o T20. Neste exemplo, a EP1 faz as suas alocações utilizando a

heuŕıstica APS de alocação mais cedo, e a EP2 faz com a heuŕıstica APS de alocação mais

tarde, apresentadas no (Apêndice B) e em Pessoa et al. (2014). A Figura 73 apresenta a

alocação mais cedo das 5 tarefas de T30 na EP1. Na parte de cima da Figura 73 estão

as 5 tarefas T30 (T30-01, T30-02, T30-03, T30-04, e T30-05) alocadas no recurso P4 e

representadas numa Carta de Gantt. As cores na primeira coluna da parte da Carta de Gantt

representam os recursos (ex.: o recurso P1 está representado em amarelo). Na primeira coluna

da parte de baixo da figura estão as tarefas, e pela cor da tarefa é posśıvel identificar em qual

recurso a tarefa é processada e quais tarefas compartilham o mesmo recurso (ex. T10/3, T21/2

e T51 são amarelas e estas tarefas compartilham o recurso P1). As“janelas de tempo”de T30

deixam de ser“janelas de tempo”, pois as tarefas já foram alocadas, desta forma, os intervalos

de alocação ficaram na cor preta e o restante dos intervalos na cor salmão. Assim que é feita a

alocação, a EP1 envia as novas informações de suas janelas para o“Serviço de Planejamento

Local” da EP2, que depende destas informações, pois suas janelas são temporárias, e para o

“Serviço de Gerenciamento de Requisições” atualizar os novos dados. A EP2 aloca a tarefa

T20 e também envia as novas informações para a EP1 e para a EV. A Figura 74 apresenta a

alocação mais tarde de T20 na EP2.

Na Figura 74 é posśıvel perceber a propagação das restrições quando as duas tarefas da

T20 são alocadas. Percebe-se que o ińıcio da janela de T40 foi recortado, isto porque quando

a segunda tarefa de T20 é alocada, ela ocupa o recurso entre T = 45u.t. e T = 48u.t.

Desta forma a primeira tarefa de T40 não pode ocupar o mesmo peŕıodo. A EP2 recebe as

informações da EP1, atualiza as suas janelas e analisa as informações. A Figura 75 apresenta

as“janelas locais”da primeira atualização da EP2. Pode-se observar que, após as atualizações,

as janelas relativas às tarefas T32, T40 e T50 mudaram do tipo“janela temporária”para“janela

imediata” e não “janela de processamento”. Isto ocorre porque elas produzem itens que são

consumidos pela EP1.

A Figura 76 apresenta as“janelas locais”da primeira atualização da EP1. É posśıvel perceber

que apesar das janelas não terem mudado de tipo, a propagação de restrição atualizou todas as

janelas, e as janelas das tarefas T22 e T23 foram recortadas. Por exemplo, o EST da primeira

tarefa de T22 mudou de T = 27u.t. para T = 39u.t., e o EST da primeira tarefa de T23

mudou de T = 29u.t. para T = 41u.t.. Estas informações sobre estes recortes são importantes

para as EPs, pois como elas não podem mais alocar nestes intervalos recortados, elas podem

disponibilizar estes intervalos para alocar outras tarefas que não estejam relacionadas com a

EV. A EP2 ainda tem“janelas imediatas”(T32, T40, e T50). Elas devem ser alocadas assim

que a EP2 receber informações sobre elas. A Figura 77 apresenta a alocação das “janelas

imediatas” da EP2.
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Figura 73 - “Janelas locais” de EP1 após alocação de T30.
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Figura 74 - “Janelas locais” de EP2 após alocação de T20.
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Figura 75 - “Janelas locais” de EP2 após a 1a atualização das informações recebidas de EP1.
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Figura 76 - “Janelas locais” de EP1 após a 1a atualização das informações recebidas de EP2.



116
Figura 77 - “Janelas locais” de EP2 após alocação de T32, T40, e T50.
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As informações das janelas atualizadas da EP2 são enviadas para o“Serviço de Planejamento

Local” da EP1 e para o “Serviço de Gerenciamento de Requisições” da EV. A Figura 78

apresenta as janelas da EP1 após atualizações. Pela Figura 78 percebe-se que depois das

atualizações das informações recebidas da EP2, todas as janelas das tarefas de EP1 ficaram do

tipo“janelas de processamento”. Desta forma, não existe mais nenhuma relação de dependência

entre as EPs que impossibilitem as alocações das tarefas e nenhuma alocação propaga as janelas

de outra EP. Cada EP pode escolher o melhor momento para alocar, desde que respeite as

janelas fornecidas.

As Figuras de 79 a 81 apresentam as alocações finais de todas as tarefas das EPs. A EP1

teve como objetivo alocar todas as tarefas no instante mais cedo. Pela Figura 79 é posśıvel

perceber que a alocação foi no instante mais cedo. A EP2 teve um objetivo inverso da EP1,

ou seja, a EP2 teve como objetivo alocar o mais tarde posśıvel. Pela Figura 80 é posśıvel

perceber que a alocação foi no instante mais tarde. Entretanto, a EP3 trabalha com os dois

objetivos, e desta forma, alocou as tarefas T71 e T72 mais tarde e as restantes mais cedo.

As heuŕısticas de alocação utilizadas são apenas alguns dos exemplos posśıveis, pois para o

sistema de PCP para EV baseado na arquitetura proposta é posśıvel incluir outras heuŕısticas

de alocação e, como está sendo utilizada a propagação de restrições, também é posśıvel incluir

diferentes regras de restrição, conforme a necessidade, desde que depois das propagações

existam ainda intervalos para serem utilizados. O exemplo apresentado confirma que o sistema

de PCP para EV baseado na proposta consegue atender as necessidades de autonomia e

colaboração das EPs. Mostra que é viável e eficaz a utilização das “janelas de tempo” em

conjunto com a“propagação de restrição”na arquitetura proposta. A arquitetura apresentada

estabelece os elementos de um sistema de PCP que possibilita a geração do planejamento da

EV de acordo com o seu objetivo global, interferindo o ḿınimo posśıvel com o objetivo local

das EPs. Neste exemplo a geração das “janelas globais” demorou menos de 1 minuto e as

gerações das “janelas locais” demoraram menos de 30 segundos em cada EP.
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Figura 78 - “Janelas locais” de EP1 após a 2a atualização das informações recebidas de EP2.
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Figura 79 - “Janelas locais” e alocação final de EP1.
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Figura 80 - “Janelas locais” e alocação final de EP2.
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Figura 81 - “Janelas locais” e alocação final de EP3.
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5 CONCLUSÕES

Foi proposta uma arquitetura de sistema de planejamento e controle da produção para EV

utilizando-se o conceito de “janelas de tempo” e “propagação de restrições” para considerar as

capacidades espećıficas de cada EP da EV e restrições operacionais para a programação de

produção. A arquitetura proposta considera fundamental uma forte integração com sistemas

de outras EPs.

A norma ANSI-ISA95 estabelece como deve ser a integração de sistemas industriais, estando

de fato, presente em boa parte dos sistemas de gestão industrial e ERPs. Entretanto, a norma

não contempla o contexto de EV. Assim, a norma foi analisada e devidamente reinterpretada

para compatibilizar a arquitetura proposta. A ANSI-ISA95 se adequa ao conjunto da proposta

em quase todo o seu contexto, sendo que foi necessário apenas considerar uma reinterpretação

de elementos no modelo de hierarquia de equipamento.

Na arquitetura proposta, a utilização das“janelas de tempo”em conjunto com a propagação

de restrições demonstrou ser efetiva, pois, como uma das caracteŕısticas principais da EV é a

autonomia das EPs, a arquitetura proposta assegura esta caracteŕıstica. Para a geração das

“janelas de tempo”é necessário que a empresa parceira forneça a informação da disponibilidade

dos seus processos, isto é, a EP pode deixar os processos dispońıveis para a EV quando desejar,

mas sem necessidade de disponibilizar informações internas da EP.

Foi posśıvel verificar a factibilidade de um pedido sem a necessidade de refazer toda a

função de programação da produção. A arquitetura proposta considera a geração de um

planejamento global da EV e a divisão desse planejamento para cada empresa parceira (EP),

ou seja, considera uma integração entre a EV e as EPs. Assim, a EP pode receber a informação

de um intervalo de tempo e não de uma data exata para entrega do produto, o que pode ser

utilizado para otimizar a programação de suas tarefas produtivas. Ou seja, cada EP pode

alocar os recursos para outros pedidos não relacionados com a EV adotando critérios locais

de otimização. Desta forma, a arquitetura possibilita o planejamento da EV de acordo com o

seu objetivo global, interferindo o ḿınimo posśıvel com o objetivo local das EPs.

O trabalho realizado envolveu a concepção de três tipos de “janelas de tempo” para a

arquitetura assegurar uma maior colaboração entre as EPs, permitindo uma eficiência maior

do sistema produtivo como um todo. Os diferentes tipos são: “janela de processamento”,

“janela temporária”, e“janela imediata”. Com estes três tipos de“janelas”foi posśıvel criar uma

forte colaboração entre as EPs e assegurar uma melhor eficiência na gestão dos recursos das

EPs.

Com a integração dos web services e o gerenciamento das informações pelo “serviço de

dados”, a EV de tipo de estrutura fixa é atendida plenamente e a do tipo variável é atendida
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parcialmente. Isto porque não faz parte do escopo da arquitetura proposta contemplar funci-

onalidades espećıficas de pesquisa e seleção de parceiros. Como trabalho futuro é necessário

testar e avaliar a proposta para este tipo de caso a fim de aprimorar a arquitetura. As in-

formações trocadas entre EPs são codificadas de maneira que mesmo validando o fluxo do

processo produtivo da EV com o PFS e RdP, nenhum dado relativo aos processos internos da

EP seja trocado entre as empresas, atendendo, desta forma, os tipos de participação das EPs

de aliança única e aliança múltipla. A estrutura hierárquica modificada da arquitetura proposta

permite que os três tipos de coordenação sejam atendidos, ou seja: 1) a estrutura tipo estrela é

atendida pois o gerenciamento das informações e dos web services pode ser feito pela empresa

dominante; 2) os web services podem permitir que todos os parceiros cooperem numa base

de igualdade, entretanto o parceiro (coordenador) administra as informações gerais; 3) cada

web service pode ser instalado numa EP diferente, ou até mesmo na internet desde que todos

os parceiros tenham os mesmos direitos de acesso (poder), permitindo desta forma atender

o requisito de uma coordenação do tipo federação. A validação do modelo da EV em PFS

confirma que um parceiro pode ter acesso às informações de outro parceiro (evidentemente

por este disponibilizadas) não relacionado diretamente a ele permitindo assim, uma visibilidade

multi-ńıvel. A arquitetura proposta atende a EV de duração de aliança a longo prazo, pois os

web services fornecem uma infraestrutura de apoio para a definição de processos de negócios

e supervisão relacionadas aos pedidos e ao planejamento. Entretanto não foram consideradas

as EVs de duração de negócio único, isto porque não faz parte do escopo da proposta. Pode

ser avaliado em trabalhos futuros.

O desenvolvimento deste trabalho geraram os seguintes artigos: (PESSOA et al., 2010;

PESSOA et al., 2011; PESSOA et al., 2012; PESSOA et al., 2013; PESSOA et al., 2014)

Como trabalhos futuros pode-se citar:

� A inclusão de infraestrutura de apoio à criação e dissolução de EVs e desenvolvimento de

funcionalidades espećıficas de pesquisa e seleção de parceiros.

� A combinação com a Arquitetura com Orientação a Serviços para Sistemas Produtivos

Teleoperados e Dispersos. Esta arquitetura foi desenvolvida em Web service e com ela

é posśıvel controlar e teleoperar Sistemas Produtivos Dispersos. Entretanto, os pedidos

são introduzidos no sistema como uma fila, sem nenhum tratamento para verificação de

factibilidade do mesmo. Ou seja, a arquitetura proposta por Melo (2011) não contempla

um sistema de PCP como o apresentado neste trabalho. Com a combinação adequada do

sistema de PCP para EV baseado na arquitetura proposta com a arquitetura de Sistemas

Produtivos Teleoperados e Dispersos, pode-se melhorar a forma de controle da produção,

pois os sistemas produtivos poderão enviar as informações do chão de fábrica de uma
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forma mais rápida e consistente.

� A adoção de um Sistema Dinâmico de Controle de alocação de Recursos que considera

máquinas ferramentas multifuncionais (ASATO et al., 2013). O sistema proposto por

Asato et al. (2013) realiza o reescheduling no ńıvel de chão de fábrica, recebendo dados

do sistema de PCP e utilizando as informações referentes às funcionalidades das máquinas

multifuncionais. O reescheduling é feito de acordo com a informação do último scheduling

e o status do conjunto de recursos dispońıveis. A utilização do sistema de PCP para EV

baseado na arquitetura proposta possibilita o envio dos intervalos das“janelas de tempo”

em conjunto com as informações do último scheduling para o sistema proposto por Asato

et al. (2013), o que possibilita, quando necessário, que o reescheduling seja feito nos

intervalos das“janelas de tempo”garantindo assim que o reescheduling mantenha a data

de entrega dos produtos.
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Apêndice A – Geração das Janelas de Tempo

A seguir é exemplificada a determinação das janelas de tempo apresentada em (PESSOA et

al., 2014). Considerando, por exemplo, o PFS da Figura A.1, onde constam as operações,

tempos de processamento, tamanhos dos lotes, condições de armazenagem, as tabelas A.1, e

A.2, apresentam, respectivamente: a habilitação dos lotes nos processadores e condições de

armazenagem, e as demandas e datas de entrega dos produtos finais fornecidas pelo plane-

jamento. As matérias primas e os equipamentos estarão disponibilizados a partir do instante

T = 1.

Figura A.1 - Representação PFS do exemplo considerado.

TA1
5 t.u
40

TA2
2 t.u.
40

TA3
3 t.u.
40

A1

UIS

A2

UIS

FeedA ProA

TB1
6 t.u.
40

TB2
4 t.u.
40

TB3
7 t.u.
40

B1

UIS

B2
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ProBFeedB

Tabela A.1 - habilitação dos lotes e condições de armazenagem.

Equipamentos Lotes Armazenagem

P1 TA1,TB1 UIS

P2 TA2,TB2 UIS

P3 TA3,TB3 UIS

Tabela A.2 - Demanda de produtos finais e datas de entrega.

Produtos Demanda Data de entrega

ProA 40 21

ProB 40 21

Utilizando os dados da figura A.1 e das tabelas A.1 e A.2, as figuras de A.2 à A.5 ilustram

a determinação das janelas iniciais de processamento do exemplo em questão para a produção

do ProdA. A figura A.2 apresenta o primeiro passo do procedimento de explosão de requisitos

para trás. Como a última tarefa para produzir o ProdA é a TA3, a tarefa tem que terminar no

tempo T = 21. O horizonte de planejamento (o tempo) está representado no eixo horizontal.

As tarefas e seu tempo de processamento são representadas no eixo vertical.

A Figura A.3 apresenta o resultado do procedimento de explosão para trás de TA2. Neste

caso, LftTA2 = LftTA3 − TpTA3 = 21− 3 = 18.
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Figura A.2 - Procedimento de explosão para trás de TA3.
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Figura A.3 - Procedimento de explosão para trás de TA2.
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A Figura A.4 apresenta o resultado do procedimento de explosão para trás de TA1. Neste

caso, LftTA1 = 18− 2 = 16.
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Figura A.4 - Procedimento de explosão para trás de TA1.
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A Figura A.5 mostra o procedimento de explosão para frente das tarefas TA1, TA2 e TA3.

Neste caso, a EstTA1 = 1; EstTA2 = EstTA1 + 5 = 6; e EstTA3 = EstTA2 + 2 = 8. Estas

são as janelas de tempo iniciais para as tarefas do ProA.

Figura A.5 - Procedimento de explosão para frente das tarefas TA1, TA2 e TA3.
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Depois dos procedimentos de explosão para frente e para trás das tarefas relacionadas

com ProA aplicam-se os mesmos procedimentos para as tarefas de ProB. A Figura A.6

apresenta as janelas de tempo iniciais para as tarefas de ProA e ProB. Em seguida, utiliza-

se a propagação de restrição. O resultado da propagação pode ter consequências em ambos

os limites da janelas através do aumento do Est e / ou reduções do Lft. Essas modificações

podem, por sua vez afetar as janelas de tempo de outras tarefas devido ao mecanismo de

propagação de restrições.
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Figura A.6 - Janelas de tempo iniciais para as tarefas de ProA e ProB.
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A Figura A.7 mostra que TA1 e TB1 são produzidas no mesmo equipamento, caso em que

é necessário verificar se existe alguma ordem obrigatória entre as tarefas. Há uma intersecção

entre as duas janelas de tempo de 1 a 10, ou seja, a intersecção tem 9 u.t. e a soma dos

tempos de processamento das tarefas é de TpTA1 + TpTB1 = 5 + 6 = 11 u.t. Isso indica que

não é posśıvel a realização de ambas as tarefas entre a interseção das janelas de tempo. Neste

caso, para realizar as duas tarefas, existe uma ordem obrigatória entre as tarefas.

A única maneira para estas duas tarefas serem entregues no prazo é alocando a tarefa

TB1 antes de TA1. A Tarefa TA1 teve o seu Est recortado para T = 7 porque competia

ao mesmo tempo com a tarefa TB1 usando o equipamento P1 (Fig. A.7). Desta forma, é

posśıvel verificar que as janelas de tempo iniciais foram recortadas.

Figura A.7 - 1a etapa do mecanismo de propagação de restrições para as tarefas TA1 and TB1.
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A Figura A.8 apresenta as janelas de tempo finais geradas após o uso do mecanismo de
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propagação de restrições para todas as tarefas. Comparando as Figuras A.6 e A.8 é posśıvel

perceber que a propagação de restrições gerou vários recortes nas janelas de tempo iniciais,

portanto, foram reduzidos os intervalos de alocação. No caso de tarefas TA3, TB1, TB2 e

TB3 o tamanho das janelas de tempo são iguais ao tempo de processamento (Tp) das tarefas,

portanto, não há nenhuma folga de alocação gerando intervalos de alocações obrigatórias.

Figura A.8 - Janelas de tempo finais após o mecanismo de propagação de restrições para todas as tarefas.
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Apêndice B – Heuŕısticas Utilizadas

Neste trabalho serão utilizadas as janelas de tempo dos lotes em heuŕısticas de alocação apli-

cáveis a sistemas APS e exemplificadas em (PESSOA et al., 2014). A principal caracteŕıstica

das heuŕısticas APS, que é a rapidez de tempo de resposta do sistema, é mantida, pois é ela a

responsável por permitir aos sistemas APS avaliar novos cenários de demanda em tempo hábil.

Outra caracteŕıstica importante mantida é a possibilidade de considerar as diversas restrições

existentes nos casos reais. Esta caracteŕıstica já é suportada naturalmente pelas “janelas de

tempo” em conjunto com a propagação de restrições e que possibilita um resultado de pro-

gramação confiável, mesmo em situações de restrições fortes sobre os recursos compartilhados

pelas operações.

As heuŕısticas APS de alocação no instante de ińıcio mais cedo ou heuŕısticas APS de aloca-

ção no instante de ińıcio mais tarde foram inspiradas nas heuŕısticas normalmente encontradas

nos sistemas APS comerciais.

HEUŔISTICAS APS DE ALOCAÇÃO NO INSTANTE MAIS CEDO OU MAIS TARDE

As heuŕısticas APS de alocação no instante mais cedo, é uma programação da produção no

sentido crescente de tempo, começando do ińıcio do horizonte de planejamento avançando até

o fim do horizonte de planejamento. A heuŕıstica escolhe a tarefa mais cŕıtica dentro de um

intervalo de sequenciamento mais próximo do ińıcio do horizonte de planejamento para alocar.

Este intervalo parte do ińıcio do horizonte de planejamento avançando até o final do horizonte

de planejamento. O intervalo é necessário, pois nada garante que a tarefa mais cŕıtica seja

a mais próxima do ińıcio do horizonte de planejamento. A escolha da tarefa é baseada na

dificuldade esperada na alocação da tarefa (criticalidade).

As heuŕısticas APS de alocação no instante mais tarde, é uma programação da produção no

sentido decrescente de tempo, começando do fim do horizonte de planejamento, retrocedendo

até o ińıcio do horizonte de planejamento. A heuŕıstica escolhe a tarefa mais cŕıtica dentro

de um intervalo de sequenciamento mais próximo do fim horizonte de planejamento para

alocar. Este intervalo parte do fim do horizonte de planejamento, retrocedendo até o ińıcio

do horizonte de planejamento. O intervalo é necessário, pois nada garante que a tarefa mais

cŕıtica seja a mais próxima do fim do horizonte de planejamento. A escolha da tarefa também

é baseada na criticalidade.

A criticalidade de cada lote da tarefa (KENG; YUN; ROSSI, 1988), é o quociente entre o

tempo de processamento e a duração da sua janela. Assim por exemplo num procedimento

de alocação no instante mais cedo, sendo inicialmente os lotes candidatos TA1/1 e TB1/1,
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com suas respectivas criticalidades 4/5 e 3/9, neste caso, o lote selecionado é o lote TA1/1,

que é o lote mais critico.

A heuŕıstica está representada no fluxograma da Figura B.1.

Figura B.1 - Fluxograma da heuŕıstica APS de alocação no instante de ińıcio mais cedo ou mais tarde.

As heuŕısticas apresentadas neste apêndice se diferem das apresentadas na subseção 2.3.2,

isto porque nas heuŕısticas da subseção é necessária uma ordem de prioridade fornecida pelo

usuário e na heuŕıstica APS não existe esta necessidade.

A figura B.2 e as restrições de armazenagens da tabela B.1 ilustram o comentário anterior.

Considerando que este exemplo tem uma ordem de produção do produto ProdA com duas

demandas, e cada uma delas com 5 lotes de produto final, uma ordem de produção do produto

ProdB com 18 lotes de produto final, e uma ordem do produto ProdC com 5 lotes de produto

final. Considerando a segunda demanda de produção de ProdA e a ordem de produção de

ProdC, as janelas dos lotes TA3/3, 4 e TC5/1, 2, 3, 4, 5 com ambas operações (TA3 e TC5)

competindo pelo processador P7 mostram que não será posśıvel processar os dois conjuntos de
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lotes um após o outro (será necessário uma alternância entre os lotes de diferentes ordens de

produção). Pois, existe o intervalo entre TA3 (TA3LTF (3) = 26u.t e TA3EST (4) = 36u.t.) que

deve ser alocado por tarefa de TC5, este intervalo foi gerado pela propagação de restrições.

Esta alternância dificilmente pode ser conseguida através de um esquema de prioridades por

ordens de produção conforme apresentado na seção 2.3.2. Na Figura B.2 no lado esquerdo

está a curva de carregamento, quanto mais alta esta a curva, mais alto é o carregamento, ou

seja, mais tarefas necessitam de serem produzidas num mesmo intervalo.

Tabela B.1 - Condições de armazenagem.

Estados Armazenagem

A1, B1, C1, C4 ZW

A3,B2 FIS(50)

C2 FIS(100)

A2,C3 UIS

Figura B.2 - Janelas de processamento, e curvas de carregamento.

Foi devido a esta alternância obrigatória entre os lotes que apenas uma heuŕıstica conseguiu

uma solução final onde todos os produtos finais cumprissem com a data de entrega. A

heuŕıstica que obteve esta solução final foi a heuŕıstica APS de alocação no instante mais
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tarde. Como o objetivo final deste processo de ordenamento de prioridades é a seleção de

um lote a ser alocado no procedimento sequencial, a melhor forma de priorizar esta seleção é

utilizando um ordenamento de prioridades por lotes.

As janelas de processamento trazem duas vantagens importantes para o processo de escolha

do lote a alocar:

� As janelas eliminam a necessidade de um mecanismo de relógio, pois o instante de tempo

a partir do qual o lote pode ser alocado já está definido pelo Est da sua respectiva janela

(analogamente o instante de tempo mais tarde, Lst). Convém notar que este instante

de tempo independe da alocação anterior de lotes que precedam o lote em questão, isto

porque as janelas já incorporam as condições de precedência entre lotes;

� A eliminação da responsabilidade do usuário ter que informar uma ordem de prioridade de

operações, pois a escolha de um lote pode ser feita baseada na dificuldade esperada na

alocação deste lote, que pode ser estimada pela criticalidade de cada lote (KENG; YUN;

ROSSI, 1988), ou seja o quociente entre o tempo de processamento e a duração da sua

janela. Assim por exemplo na figura anterior, num procedimento de alocação no instante

mais cedo, inicialmente os lotes candidatos seriam TA1/1 e TB1/1, com suas respectivas

criticalidades 4/5 e 3/9, neste caso, a heuŕıstica inicia o procedimento sequencial alocando

o lote TA1/1 que é o mais cŕıtico automaticamente. Diferente da heuŕıstica de alocação

por ordens de produção, que aloca começando pela primeira operação da primeira ordem

até chegar na última operação da última ordem. Entretanto, esta ordem de prioridades é

inserida por alguém e não calculada automaticamente.

Com a utilização das janelas de tempo, os instantes de ińıcio mais tarde também estão bem

definidos e, como elas já incorporam as condições de precedência entre lotes, estas condições

possibilitaram a criação da heuŕıstica de alocação no instante de ińıcio mais tarde. Esta é

semelhante à heuŕıstica de alocação no instante de ińıcio mais cedo, entretanto, a escolha do

lote a alocar é a partir dos due dates dos lotes, e a alocação é no instante de ińıcio mais tarde.
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Apêndice C – Exemplo de implementação no Laboratório de Sistemas de

Automação (LSA)

Neste apêndice estão descritos os procedimentos de implementação da arquitetura proposta

no laboratório de Sistemas de Automação (LSA) do Departamento de Engenharia Mecatrônica

e de Sistemas Mecânicos (PMR) da Escola Politécnica da USP em três projetos de Iniciação

Cient́ıfica (WEBER; MIYAGI; PESSOA, 2014; SASAKI; MIYAGI; PESSOA, 2014; MUNTANI;

MIYAGI; PESSOA, 2014).

Foi utilizado na implementação o ERP Openbravo (OPENBRAVOERP, 2014) com o banco

de dados PostgreSQL. A Figura C.1 apresenta a janela de apresentação do Openbravo que é

um software open-source e foi adaptado para uma integração entre as EPs e a EV. A imple-

mentação no LSA foi do exemplo acadêmico apresentado no caṕıtulo 4. Foram implementados

quatro ERPs em máquinas distintas, um deles relacionado com a EV e os outros com as EPs.

A implementação foi realizada conforme os procedimentos apresentados na seção 3.4.

Figura C.1 - Janela de apresentação do Openbravo.

A seguir será apresentada uma descrição da implementação feita em Weber, Miyagi e Pessoa

(2014). O passo inicial é o cadastramento de um Client, o client é o mais alto ńıvel de

organização no Openbravo e dentro dele são estabelecidas diversas organizations, que podem

conter child organizations. Essa estrutura é que define quais os ńıveis de privacidade aos quais

cada usuário terá acesso: um client tem acesso às informações de todas as suas organizations

e as organizations têm acesso apenas às informações dela. No caso de uma EV, isso deve

ser explorado para manter a autonomia entre as EPs que, apesar de terem uma forte união

comercial, não disponibilizam suas informações internas às outras parceiras. A Figura C.2

apresenta o formulário de criação do client PMRLSA.
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Figura C.2 - Formulário de criação do client PMRLSA.

A personalização do Openbravo é efetuada com a criação de novos módulos, no qual as

novas tabelas e janelas serão integradas. Para o desenvolvimento deste projeto, foi criado

o módulo Empresa Virtual (Figura C.3), com pacote Java org.openbravo.pmrlsa. O prefixo

escolhido para o módulo foi LSA, a sigla do Laboratório de Sistemas de Automação, no qual

foi realizado o projeto. Para a personalização das EPs foi criado o módulo Empresa Parceira,

com pacote Java org.openbravo.lsapmr. As declarações de pacote de dados e de dependência

são análogos ao caso do módulo Empresa Virtual, com prefixo da base de dados determinado

como PMR.

Figura C.3 - Módulo Empresa Virtual.

Para configurar o OpenBravo, adaptando suas funções para o uso na EV, é necessário que

se crie tabelas para a inserção de dados pertinentes à operação da aliança entre empresas par-

ceiras. Para o módulo Empresa Virtual foram criadas as tabelas listadas abaixo. É importante

respeitar a ordem de criação dessas tabelas, pois as relações (chaves secundárias) entre elas

faz com que a criação de uma determinada tabela necessite da pré-existência de outra tabela

nela referenciada:

� lsa product av, é para armazenar os dados sobre as disponibilidades dos materiais, com

dados sobre as entregas de novos materiais (data de entrega e quantidade) (Figura D.1);
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� lsa equipamento, é para registrar dos equipamentos de cada empresa, recebendo o nome

desse equipamento (Figura D.3);

� lsa equipamento av,é para registrar os peŕıodos de disponibilidade de cada equipamento

(Figura D.4).

� lsa deposito, é para registrar os depósitos utilizados, fazendo referência a sua poĺıtica de

transferência e o tipo de restrição do depósito (Figura D.6);

� lsa constype, é para receber os posśıveis tipos de restrição de um depósito (FIS - Fi-

nite Intermediate Storage, UIS, Unlimited Intermediate Storage, e NIS, No Intermediate

Storage) (Figura D.8;

� lsa politran, é para receber as posśıveis poĺıticas de transferência (sem limitação ou ZW,

zero wait (Figura D.10) ;

� lsa restoque, é para receber os valores máximos a serem estocados em um certo depósito,

no caso de FIS (Figura D.12);

� lsa habilitacao, é para registrar a habilitação dos produtos nos equipamentos (Figura D.14);

� lsa pedido, para registrar os pedidos de materiais junto com a quantidade e tempo da

demanda e a quantidade e o tempo no estoque, além da data de entrega e da janela de

tempo (Figura D.15);

� lsa processo, é para listagem dos processos operados nas empresas parceiras, da matéria

prima até que se chegue ao produto final (Figura D.16);

� lsa gercontarefa, é para declaração dos fatores de consumo e geração de materiais rela-

cionados a cada tarefa (Figura D.18);

� lsa gerconprocesso, é para declaração dos fatores de consumo e geração de materiais

relacionados a cada processo (Figura D.17);

Obs.: A tabela lsa habilitacao e o módulo Empresa Parceira estão ainda sendo implementa-

dos, mas a estrutura geral e as funcionalidades consideradas podem ser analisadas de maneira

análoga ao módulo Empresa Virtual.

As imagens das tabelas criadas no módulo Empresa Virtual do Openbravo serão apresen-

tadas no Anexo D. As Figuras C.4 à C.7, apresentam as listas das novas janelas inseridas no

OpenBravo, o novo ı́ndice gerado no menu Application, e a tabela de tarefas preenchida.



149
Figura C.4 - Lista de novos ı́cones adicionados ao menu principal.

Figura C.5 - Lista das novas janelas implementadas na aplicação.

Figura C.6 - Nova visualização do menu Application, com acesso às novas janelas.

Figura C.7 - Tabela de tarefas preenchida.
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No projeto “Implementação do serviço de gerenciamento de pedidos de uma Empresa Vir-

tual” (SASAKI; MIYAGI; PESSOA, 2014) houve a implementação do “Serviço de Pedidos”

e do “Serviço de Gerenciamento de Requisições” e suas conexões com os outros serviços. A

seguir será apresentada uma descrição da implementação feita. Foram criados os web services

utilizando o Windows Communication Foundation (WCF) e o Internet Information Services

(IIS) com o Visual Studio (VS). O IIS é um servidor web, dispońıvel como ferramenta pelo

Windows, que possibilita a hospedagem de serviços web, como o WCF. O WCF é um recurso,

dispońıvel no próprio VS, que fornece um modelo unificado de programação para a criação,

de forma rápida e prática, de aplicativos mais versáteis com SOA, em que há troca de infor-

mações entre cliente e servidor. Foi desenvolvida uma interface de programação de aplicações

(API) para o consumidor, responsável pela captação dos pedidos dos consumidores. A API

faz a ponte entre o consumidor e o “Serviço de Gerenciamento de Requisições”, englobando o

“Serviço de Pedidos” e o “Serviço de Dados”. A Figura C.8 apresenta as telas desenvolvidas

no projeto.

Figura C.8 - Telas desenvolvidas.

Foi elaborada também a tela de exibição dos pedidos (Figura C.9), nesta tela o consumidor

pode visualizar os pedidos feitos por ele com seus respectivos status. Os status são alterados

após o “Serviço de Planejamento Virtual” terminar a geração das “janelas globais”, caso não

seja posśıvel atender o pedido no prazo estipulado, o status é alterado para“pedido infact́ıvel”,

senão, as janelas de tempo são geradas e o status, alterado para “pedido planejado”.

Com os pedidos inseridos passa-se para a fase em que o “Serviço de Planejamento Virtual”
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irá gerar as“janelas globais”e enviará as informações para as EPs. O“Serviço de planejamento

Virtual”não faz parte do escopo deste projeto, foi implementado em Muntani, Miyagi e Pessoa

(2014). Após a geração das “janelas globais” no “Serviço de Planejamento Virtual”, há a

necessidade de passar as janelas para as EPs. As informações são enviadas para o “Serviço

de Planejamento Local”, onde irá analisar as janelas recebidas e dar sequência ao processo,

conforme apresentado no caṕıtulo 3 e exemplificado no caṕıtulo 4. A Figura C.10 apresenta a

tela de visualização dos pedidos da EV com os dados referentes ao tipo de janela, os intervalos

das janelas, e qual é a EP responsável pelas tarefas. Estes dados são separados por EPs e são

enviados para cada EP apenas os dados referentes as suas tarefas.

Figura C.9 - Exemplo da tela de Exibição dos pedidos.

Figura C.10 - Exemplo da tela de Visualização dos pedidos.

A Figura C.11 apresenta uma pequena parte do código, a janela da direita é a interface

IEmpresaVirtual.cs do WCF, onde são listadas apenas as operações que o serviço realizará. Já

a janela da esquerda é a classe ServicoEV.svc.cs onde estão descritas as operações listadas na

interface.
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Figura C.11 - Parte do código com a interface IEmpresaVirtual.cs e a classe ServicoEV.svc.cs.

Na Figura C.12, destaca-se o uso da referência Npgsql.dll para a comunicação com o banco

de dados PostgreSQL através de comandos começando com Npgsql. Qualquer comando que

envolvesse o banco de dados, parte dele teve de ser escrito no script do PostgreSQL, como se

verifica com o método NpgsqlConnectionou NpgsqlCommand, em que a string que entra no

construtor é o código que vai no script.

Figura C.12 - Código do construtor e da operação fazerCadastro.
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Em Muntani, Miyagi e Pessoa (2014) houve a implementação do“Serviço de Planejamento

Virtual”. A seguir será apresentada uma descrição da implementação feita no projeto. Foi

implementado o Serviço de Planejamento Virtual conforme proposto no caṕıtulo 3, num mo-

mento inicial foi utilizado um arquivo em txt com as informações necessárias para a geração

das“janelas de tempo”. Neste projeto, optou-se por utilizar vetores para os cálculos das janelas.

A Tabela C.1 sintetiza as componentes do “Serviço de Planejamento Virtual” já com o nome

adotado na implementação, o seu tipo (aplicação, classe ou WCF), além de sua função.

Tabela C.1 - Śıntese sobre as componentes utilizadas no “Serviço de Planejamento Virtual”.

Componentes Tipo Função

CarregaDados Classe Carregar as informações presentes em um Text

File.

CalculaJanelas Classe Calcula as “janelas de tempo” de acordo com as

informações recebidas.

RealizaHeuristica Classe Realiza a heuŕıstica determinada sobre as “janelas

de tempo” calculadas.

AlteraInformacao Classe Altera as informações recebidas do“Serviço de Ge-

renciamento de Requisições” para permitir a rea-

lização dos métodos existentes nas outras classes

do “Serviço de Planejamento Virtual”.

FormPrincipal Aplicação Permite a utilização de todos os métodos dispo-

ńıveis nas classes que possui, além de permitir a

representação gráfica das“janelas de tempo”e heu-

ŕısticas.

PlanejamentoVirtual Windows

Commu-

nication

Foundation

(WCF)

Recebe as informações do “Serviço de Gerencia-

mento de Requisições” e permite a realização dos

métodos dispońıveis nas classes que possui por esse

serviço.

O conjunto de classes e forms utilizados na aplicação estão representados na Figura C.13
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Figura C.13 - Classes e Form no programa final do “Serviço de Planejamento Virtual”.

A seguir são apresentados trechos do código da fase de implementação do “Serviço de

Planejamento Virtual”.

O Form principal possui métodos para chamar outros métodos de outras classes. Ao apertar

o botão destacado da Figura C.14, é chamado o método indicado. Esse método utiliza os

métodos da classe que carrega as informações para salvá-las na aplicação principal e os métodos

para cálculo das “janelas de tempo”. Ele também informa qual o arquivo carregado, habilita a

utilização dos outros botões do aplicativo e inicializa em uma ComboBox o nome das Empresas

Parceiras. O método“CarregaTarefas”(Figura C.15) é o método“CarregaDados”(Figura C.16)

servem para inserir as informações do Text File em vetores de vetores.

Figura C.14 - Botão que deve ser apertado para carregamento das informações e cálculo das“janelas de tempo”.
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Figura C.15 - Parte do código do método CarregaTarefas.

Figura C.16 - Parte do código do método CarregaDados.

O método “RestricaoReceitaLotes” propaga as restrições de ińıcio mais cedo e final mais

tarde (Figura C.17). Ele faz parte da classe “CalculaJanelas”, que serve para o cálculo das
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janelas de tempo. Nesse método são utilizados outros métodos e informações dessa classe que

não são mostrados no relatório.

Figura C.17 - Parte do código do método RestricaoReceitaLotes.

O método “CompletaJanelas” é o método responsável pelo cálculo das “janelas de tempo”,

ele que propaga as restrições necessárias (Figura C.18). Ele repete a propagação das restrições

até que as “janelas de tempo” não se variem mais, ou seja, todas as restrições tenham sido

propagadas. É um método da classe “CalculaJanelas” e utiliza outros métodos dessa classe.
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Figura C.18 - Parte do código do método CompletaJanelas.

O método “CalculoCriticalidade” calcula o valor da criticalidade de todas as “janelas de

tempo” (Figura C.19), faz parte da classe “RealizaHeuristica”.
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Figura C.19 - Parte do código do método CalculoCriticalidade.

O método “ProcessoHeuristica” realiza as heuŕısticas APS determinadas pelas empresas

(Figura C.20). Para isso, ele utiliza as informações como a criticalidade das“janelas de tempo”

e se essa janela já foi alocada, ele é da classe “RealizaHeuristica”.

Figura C.20 - Parte do código do método ProcessoHeuristica.
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Praticamente todas as etapas finais dos projetos foram cumpridas, sendo a parte que não

foi conclúıda envolvia os testes de integração.
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Apêndice D – Documentação das tabelas criadas na implementação no LSA

Neste apêndice estão apresentadas os códigos em Structured Query Language (SQL) imple-

mentados usando o PostgreSQL além das janelas finais viśıvel por meio do Openbravo referente

à implementação no LSA.

A Tabela de disponibilidade de produtos armazena os dados sobre as disponibilidades dos

materiais, com dados sobre as entregas de novos materiais (data de entrega e quantidade)

(Figuras D.1 e D.2).

Figura D.1 - SQL da tabela lsa product av .

Figura D.2 - Janela da tabela de disponibilidade de produtos.

As tabelas de equipamentos e de disponibilidade de equipamentos contêm o registro dos

equipamentos de cada empresa, recebendo o nome desse equipamento (Figuras D.3 a D.5);
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Figura D.3 - SQL da tabela lsa equipamento .

Figura D.4 - SQL da tabela lsa equipamento av .

Figura D.5 - Janela da tabela equipamentos e de disponibilidade de equipamentos.

A tabela de restrições de armazenagem é para guardar os registro dos depósitos utilizados,

fazendo referência a sua poĺıtica de transferência e o tipo de restrição do depósito (Figuras D.6

e D.7).
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Figura D.6 - SQL da tabela lsa deposito .

Figura D.7 - Janela para inclusão de depósitos.

A tabela lsa constype é para receber declaração dos posśıveis tipos de restrição de um

depósito (FIS - Finite Intermediate Storage, UIS, Unlimited Intermediate Storage, e NIS, No

Intermediate Storage) (Figuras D.8 a D.9).

Figura D.8 - SQL da tabela lsa constype .

Figura D.9 - Janela para declaração dos tipos de restrição de armazenagem (FIS, NIS ou UIS).
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A tabela lsa politran recebe as posśıveis poĺıticas de transferência (sem limitação ou ZW,

zero wait (Figura D.10 e D.11).

Figura D.10 - SQL da tabela lsa politran .

Figura D.11 - Janela para declaração dos tipos de poĺıtica de transferência (sem limitações ou zero wait).

A tabela lsa restoque recebe os valores máximos a serem estocados em um certo depósito,

no caso de FIS (Figura D.12 e D.13).

Figura D.12 - SQL da tabela lsa restoque .
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Figura D.13 - Janela de inclusão de registro de limite de armazenagem de depósito (no caso FIS).

A tabela de habilitação de produtos nos recursos é para registrar a habilitação dos produtos

nos equipamentos (Figura D.14);

Figura D.14 - SQL da tabela lsa habilitacao.

A tabela lsa pedido, é para registrar os pedidos de materiais junto com a quantidade e

tempo da demanda e a quantidade e o tempo no estoque, além da data de entrega e da janela

de tempo (Figura D.15);
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Figura D.15 - SQL da tabela lsa pedido .

A Tabela de processos é para listagem dos processos operados nas empresas parceiras, da

matéria prima até que se chegue ao produto final (Figura D.16);

Figura D.16 - SQL da tabela lsa processo .

As Tabelas de fatores de geração e consumo são para a declaração dos fatores de consumo

e geração de materiais relacionados a cada tarefa, é para declaração dos fatores de consumo

e geração de materiais relacionados a cada processo (Figuras de D.17 a D.19);
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Figura D.17 - SQL da tabela lsa gerconprocesso .

Figura D.18 - SQL da tabela lsa gercontarefa .

Figura D.19 - Janela para registro dos fatores de geração e consumo de tarefas e processos.
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Apêndice E – Conversão da rede estado tarefa em PFS

Este trabalho engloba EVs com empresas parceiras de diversos tipos de produção, ou seja,

produção cont́ınua, produção de lotes, e produção discreta. Uma das formas utilizadas para

modelar os fluxos destes diferentes tipos de processos em problemas de produção é com a

rede STN (state-task network), entretanto, ela é uma rede estática e não possibilita a análise

da dinâmica do processo. Desta forma neste projeto é analisada uma forma de representação

gráfica que atenda as necessidades das EVs baseada na rede STN.

A representação STN foi apresentada em Kondili, Pantelides e Sargent (1993). Ela foi

desenvolvida originalmente para descrever processos qúımicos complexos, pois elimina as am-

biguidades que podiam conter no fluxograma tradicional de processos qúımicos, mas a sua

forma clara de representar processos produtivos, permite que ela seja usada na indústria em

geral, tanto em processos cont́ınuos, semi-cont́ınuos ou batelada (RODRIGUES, 2000). A

STN tem sido utilizada frequentemente em problemas de planejamento e programação da

produção (RODRIGUES et al., 2004; MARAVELIAS, 2009; SHAIK et al., 2009; BOSE;

BHATTACHARYA, 2009; MONIZ; BARBOSA-POVOA; SOUSA, 2013; HARJUNKOSKI et

al., 2014). A STN é descrita aqui utilizando o exemplo de aplicação apresentado em Papage-

orgiou e Pantelides (1996).

As matérias-primas, produtos intermediários e produtos finais são denominados “estados”

e representados por “ćırculos”. As “tarefas” produtoras e consumidoras são representadas por

“retângulos”. Os “estados” e “tarefas” são caracterizados por:

� Condições de armazenagens dos “estados”: UIS, FIS e NIS;

� Poĺıtica de transferência: sem limitações ou ZW;

� Quantidade de produção cada “tarefa”;

� Tempo de processamento da cada “tarefa”;

� Porcentagem dos “estados” produzidos e consumidos por cada “tarefa” como fração do

tamanho da “tarefa”.

As regras para construção da representação STN de um processo são:

� Uma “tarefa” tem a quantidade de “estados” de entrada (sáıda) igual ao número de ma-

teriais diferentes consumidos (gerados) pela “tarefa”.
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� Duas ou mais entradas (sáıdas) em um“estado”são necessariamente de materiais iguais.

A Figura E.1 apresenta um exemplo de representação STN. Ela mostra uma representação de

sistema flex́ıvel de produção. Os “estados” (“ćırculos”), representam: matérias-primas (Mpr1,

Mpr2, Mpr3, Mpr4, Mpr5, e Mpr6), materiais em processo (produtos intermediários, S10,

S20, S21, S22, S30, S31, S40, S50, S60, S61, S70, S71, e S72) e produtos finais (Pro1,

Pro2, Pro3, e Pro4). Na parte de baixo dos “estados” são descritas as condições de arma-

zenamento (UIS, FIS, e NIS), ou politica de transferência (ZW). Já as“tarefas”(“retângulos”)

(T10, T11, T20, T21, T22, T23, T30, T31, T32, T40, T41, T50, T51, T60, T61, T62, T70,

T71, e T72) identificam a sequência das“tarefas”que são habilitadas para serem desenvolvidas

em diferentes equipamentos, determinando assim as operações de produção necessárias para

a manufatura dos produtos (intermediários ou finais).

Acima da “tarefa” é descrito o tempo de produção em unidade de tempo (u.t.). Abaixo

da “tarefa” é’ descrita a quantidade da produção. Nota-se que por meio desta representação

todos os materiais necessários para a execução de uma “tarefa” ficam definidos.

Quando existem duas setas saindo de uma “tarefa” é necessário indicar a porcentagem que

está saindo. Como exemplo, na T32 estão saindo duas setas, e em cada seta existe o valor de

0.50, isto representa que 50% do material produzido por T32 vai para Int2 e 50% vai para

Int3. Reparar que o valor está na seta de sáıda da“tarefa”. Quando não existe nenhum valor,

significa 100%.

Quando existir valor na entrada da “tarefa”, este valor representa a porcentagem que a

operação consome daquele material armazenado no estado de entrada. Como exemplo, a T21

consome 40% da Int2 e os outros 60% são consumidos pela T40.
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Figura E.1 - Representação STN do exemplo.

Fonte: (PAPAGEORGIOU; PANTELIDES, 1996)

CONVERSÃO

A STN é uma rede estática e não possibilita a sua simulação e nem o controle do processo,

apenas a representação. Desta forma será apresentado o procedimento de conversão da STN

em PFS. Possibilitando que as pessoas que utilizam o STN e desejam fazer a validação e o

controle do processo apliquem o PFS.

As regras para construção da representação STN de um processo são:

� Uma “tarefa” tem a quantidade de “estados” de entrada (sáıda) igual ao número de ma-

teriais diferentes consumidos (gerados) pela “tarefa”.

� Duas ou mais entradas (sáıdas) em um“estado”são necessariamente de materiais iguais.

A Figura E.2 já apresentada na seção 3.2, será utilizada novamente para demonstrar como

ficará a passagem do STN para o PFS numa EV em que as EPs tenham relação de consumo.

Nesta figura foi acrescentada as condições de estocagem e politica de transferência ZW para

apresentar a conversão do STN para o PFS. No caso do UIS não é obrigatório colocar a

condição na parte de baixo do estado, já que não tem nenhuma restrição.
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Figura E.2 - Exemplo de STN do processo produtivo de uma EV em que suas EPs tenham relação de consumo.
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Para fazer a conversão do STN para PFS são necessários os seguintes passos:

1. Substituir as “tarefas” do STN pelo elemento “atividade” do PFS; colocar dentro do ele-

mento “atividade” os valores referente ao respectivo nome da “atividade”, o tempo de

processamento em u.t., e quantidade de processamento (Figura E.3);

2. Verificar se existem duas setas saindo de um “estado” no STN (neste exemplo no S20).

Caso positivo, é necessário tratar este“estado”antes de passar para o PFS. Como o PFS

tem as caracteŕısticas da RdP, quando existem dois“arcos”saindo de um“distribuidor”, este

caso representa um conflito, ou seja, que apenas um deles pode ser executado e a execução

de um desses processos inibe a execução dos outros processos que estavam em conflito. No

STN isto apenas representa que o material será consumido por duas“tarefas”. Neste caso

é necessário criar um elemento “atividade” e nomear como Distrib.(nome distribuidor),

criar dois “arcos” saindo desta “atividade” indo para dois novos elementos “distribuidor”,

estes novos elementos é que farão a distribuição para as respectivas“atividades”. Colocar

a porcentagem dos “estados” produzidos/consumidos por cada “tarefa” do STN em cima

do “arco” do PFS (Figura E.3). No exemplo apresentado no “estado” S20 saem dois

“arcos”, desta forma foi criado uma atividade com nome de “Distrib. S20”. Substituir

os “estados” do STN pelo elemento “distribuidor” do PFS: colocar acima do elemento

“distribuidor” o respectivo nome do “distribuidor”, e abaixo do elemento “distribuidor” a

restrição de armazenagem ou de poĺıtica de transferência (Figura E.4).

Figura E.3 - Passo 1 para a conversão do STN em PFS.
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Figura E.4 - Passo 2 para a conversão do STN em PFS.
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O valor que fica em cima do arco que sai da“atividade”distribuidora corresponde à porcen-

tagem de material que será enviada para a próxima“atividade”. Com o PFS final (Figura E.4),

é posśıvel fazer refinamentos sucessivos construindo um modelo de forma progressiva e estru-

turada, de modo que sejam preservadas as estruturas das atividades do ńıvel superior e são

descritos os detalhes num ńıvel funcional. Este detalhamento pode gerar sub-grafos em RdP,

podendo ser usado futuramente para análise e controle (MELO et al., 2008; MELO et al.,

2010; MELO; JUNQUEIRA; MIYAGI, 2010).
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