
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – FEC
Departamento de Geotecnia e Transporte – DGT 

Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transporte – LALT
Curso de Especialização em Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística

PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO DE UMA LINHA DE RESERVATÓRIOS 
AUTOMOBILÍSTICOS 

Autor: Fabiana Prado De Martini  Orientadora: Dra. Regina Meyer Branski

Palavras-chave: programação da produção, demanda variável, planilha automatizada. Email: fabisprado@hotmail.com

Introdução

Há uma grande complexidade em gerir os vários fatores de uma 
linha de produção. As principais dificuldades são: disponibilizar 
materiais e mão de obra no tempo e na quantidade necessárias e 
utilizar de forma eficiente os equipamentos. Com um bom 
planejamento desses fatores, a gestão da linha de produção pode 
melhorar e se tornar mais eficiente. Mas, muitas vezes, variações 
de demanda dificultam a programação da produção e, portanto,  
o estabelecimento de parâmetros para operar a linha da melhor 
forma. 

Metodologia

Para o desenvolvimento da ferramenta foram necessários as 
etapas conforme fluxo (Figura 1) abaixo:

Objetivos

Desenvolver uma ferramenta – utilizando Excel – para programar 
a produção de forma automática. A empresa estudada é 
fornecedora de uma grande montadora que altera com 
frequência sua demanda, exigindo constantes alterações na sua 
programação de produção. A ferramenta irá permitir uma 
reprogramação automática da linha, que pode ser feita  por 
qualquer programador..

Resultados
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Figura 2 – Planilha de Programação reformulada

Figura 3 – Tabela comparativa

Conclusões

A automatização da planilha usada para programação da linha 
facilitou as decisões do programador, que antes eram tomadas 
apenas conforme sua experiência, além de diminuir erros 
humanos, como por exemplo na digitação.

A “confusão” de uma maneira geral diminuiu na empresa no 
que se refere ao fluxo de informação e também ao fluxo 
interno de materiais e esse modelo será utilizado para estudo 
em outras linhas de produção existentes na empresa.

Através de fórmulas matemáticas em uma planilha em Excel 
(Figura 1), a alteração da programação da linha de produção do 
estudo foi automatizada.

Figura 1 – Fluxo de etapas


