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&lt;style fontName=&quot;DejaVu Serif&quot;&gt;Indústrias de manufatura são
caracterizadas por terem sistemas de produção e logística complexos. Na área de
planejamento, percebemos que os objetivos de várias divisões de negócios, como marketing,
distribuição, manufatura e compras são frequentemente conflitantes, portanto, demandam o
desenvolvimento de uma estrutura unificada e rigorosa capaz de capturar as várias sinergias e
tradeoffs envolvidos. Nesta tese, abordamos a otimização do planejamento tático da cadeia de
suprimentos em indústrias de manufatura. As formulações apresentadas são multi-produto,
multi-modal, multi-período e integram decisões de médio prazo abordando o suprimento,
produção e distribuição por quatro elos da cadeia: fornecedores, fábricas, centros de
distribuição e clientes. Elaboramos formulações determinísticas e estocásticas. Estas são
abordadas por programação estocástica e programação estocástica robusta. Para resolver os
problemas estocásticos de grande porte, elaboramos métodos de decomposição estocástica
baseado em Benders (1962). Os modelos e métodos elaborados são avaliados por meio de um
estudo computacional. Este estudo, no entanto, vai além ao avaliar a �exibilidade da cadeia,
uma abordagem pouco explorada na literatura, como discutido no recente estudo de
Esmaeilikia et al. (2014). Finalmente, um estudo de caso relacionado à aplicação de
programação estocástica ao planejamento tático anual da cadeia de suprimentos de um grupo
siderúrgico é elaborado. Descrevemos o processo logístico, operacional e o desenvolvimento
do modelo. Os resultados computacionais demonstram o desempenho superior do método de
decomposição adotado em relação à formulação monolítica. A qualidade da solução por
programação estocástica também é demonstrada.&lt;/style&gt;
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