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Resumo 

A programação da produção é um importante processo de tomada de decisão nas indústrias, uma vez que 

possui a finalidade de alocar de maneira ideal os recursos limitados para tarefas de processamento ao longo do tempo. 

Além disso, as indústrias lidam com uma ampla gama de situações e/ou perturbações que colocam em risco a 

produtividade da fabricação. Para auxiliar neste desafio, os sistemas de programação da produção no contexto da 

Indústria 4.0, devem incorporar mecanismos com recursos inteligentes para buscar um desempenho ideal e a 

reatividade da operação, independentemente de qualquer cenário. Assim, a adoção de estratégias como a programação 

preditiva-reativa da produção é estudada para garantir que o processo seja realizado sem interrupções. Os problemas 

mais comuns na literatura que abordam a programação preditiva-reativa lidam com interrupções como a quebra da 

máquina ou mudanças na operação da máquina, modificação do pedido ou cancelamento. No entanto, problemas na 

disponibilidade do estoque também causam interrupções na programação da produção e ainda há oportunidades para 

que este assunto seja mais investigado. Somando-se a isso, todas essas informações, geram uma enorme quantidade 

de dados operacionais e de chão de fábrica, os quais estão disponíveis durante todo o processo de fabricação, 

permitindo que tais dados possam ser explorados promovendo competitividade para a organização. Nesse contexto, o 

presente trabalho tem como objetivo propor uma abordagem preditiva-reativa de programação e controle da produção 

que considere fluxos contínuos de dados de estoque provenientes do chão de fábrica. Além do objetivo geral deste 

trabalho, cinco objetivos específicos são almejados: (a) identificação na literatura das principais abordagens de 

planejamento da programação da produção preditiva-reativa, bem como os principais métodos adotados; (b) proposição 

de um modelo conceitual; (c) identificação das principais técnicas de machine learning para a escolha da técnica mais 

adequada para o modelo proposto; (d) desenvolvimento do modelo e caso teste teórico; e (e) validação do modelo com 

caso teste real. Do ponto de vista acadêmico, este trabalho visa contribuir para a ampliação do horizonte de pesquisas 

no tema abordado, através da proposição de uma abordagem ainda não explorada no meio científico. Do ponto de vista 

prático, espera-se que a abordagem proposta possa ser utilizada na forma de um direcionamento, fornecendo suporte à 

tomada de decisão aos gestores, os quais buscam melhorar a produtividade no chão de fábrica, antecipando possíveis 

rupturas que possam ocorrer devido a questões de estoque. 
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