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Resumo
O presente trabalho aborda os problemas empresariais ligados à necessidade de

maximização do resultado em um contexto de escassez de recursos e outras condições
adversas que limitam a capacidade produtiva. Neste sentido, apresenta o Custeio Variável e
o conceito de Margem de Contribuição pelo fator limitante da produção, como um
instrumento de controle e otimização de recursos da maior importância para o processo
decisório, sendo tais conceitos ilustrados com um exemplo numérico. Na seqüência, aponta
a Programação Linear, com o uso do Software Excel da Microsoft, como uma alternativa à
solução desses problemas, principalmente nos casos em que existe um grande número de
limitações e variáveis a serem consideradas. Conclui que a utilização da Programação
Linear apresenta vantagens em relação ao uso exclusivo da Margem de Contribuição pelo
fator limitante da produção, pois apresenta informações adicionais para análise que podem
auxiliar sobremaneira a tomada de decisão.

Palavras-Chave: contabilidade de custos, custeio variável, programação linear,
margem de contribuição, fator limitante da produção, pesquisa operacional, maximização
de resultados.
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1. Introdução

A escassez de recursos, frente ao objetivo de maximização dos resultados, faz com

que os gestores se questionem sobre quais os produtos ou linhas de produtos que deveriam

ser eliminados e quais deveriam ter suas vendas incentivadas.

Nesse cenário, a utilização do Método de Custeio Variável  permite saber quais

deles são lucrativos, além de identificar a Margem de Contribuição de cada produto ou

segmento da empresa, sendo de grande importância para o processo decisório.   Isto porque

a Margem de Contribuição Unitária permite  identificar o produto mais rentável. Entretanto,

devido aos fatores limitantes existentes nas empresas e no mercado, surge o conceito de

Margem de Contribuição pelo fator limitante.

A Programação Linear, que também trata de questões oriundas de limitação de

recursos,  é uma ferramenta de otimização oferecida pela Pesquisa Operacional, que

permite determinar com precisão a melhor solução, que visa a otimização de recursos e a

maximização de lucros.

A utilização destes conceitos permite a identificação do mix ótimo de  produção

para uma certa linha de produtos, perante as limitações dos fatores produtivos,

maximizando a Margem de Contribuição Total.

Assim sendo, o principal objetivo deste artigo é evidenciar, através de um

exemplo, a importância da margem de contribuição unitária, da margem de contribuição

pelo fator limitante e da utilização de Programação Linear através do recurso Solver do

Software Excel da Microsof, para resolução de problemas empresariais e de otimização de

resultados.

2. Custeio Variável

A Contabilidade de Custos surgiu da necessidade de resolver problemas de

mensuração dos estoques e do resultado. Com a natural evolução das empresas e a

sofisticação de suas atividades, a Contabilidade de Custos tornou-se, também, um dos

instrumentos da Contabilidade Gerencial.

Segundo Martins1, os principais objetivos da Contabilidade de Custos são a

avaliação de estoque e resultados, o controle e a decisão.

                                                          
1 Martins, Eliseu. Contabilidade de Custos. Atlas. 7 ed. São Paulo. 2000. p. 22
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Os Métodos de Custeio correspondem às alternativas de que dispõe a

Contabilidade de Custos para valoração dos estoques e determinação do resultado do

período, conforme afirma  Nascimento2.

Existem, basicamente,  três Métodos de Custeio: o Custeio por Absorção,  o

Custeio Pleno e o Custeio Variável.

O Método de Custeio por Absorção, baseia-se na premissa de que todos os custos

de fabricação, sejam diretos ou indiretos, devem compor o valor de estoque de produtos em

processo, acabados e dos produtos vendidos.

Já o Método de Custeio Pleno é aquele em que todos os gastos necessários à

produção e todas as despesas decorrentes da operação da empresa são apropriados à

unidade do produto.

O Custeio Variável é uma sistemática de custeamento em que  somente são

alocados aos produtos os custos e despesas variáveis, ficando os fixos separados e

considerados como despesas do período, indo diretamente para o Resultado.

Martins3 afirma que o Custeio Variável surgiu devido aos problemas trazidos pela

apropriação dos custos fixos aos produtos e em função da grande utilidade do

conhecimento do Custo Variável e da Margem de Contribuição.

O Método de Custeio Variável é um instrumento útil e relevante para tomada de

decisão e planejamento. Este Método fornece informações como: margem de contribuição

por produto, relação custo-volume-lucro e análise do ponto de equilíbrio  que são

fundamentais ao processo decisório.

2.1. Contribuição Marginal e Limitações na Capacidade de Produção

A utilização do Custeio Variável permite identificar a Margem de Contribuição de

cada produto ou segmento da empresa. A Margem de Contribuição é obtida pela diferença

entre a receita gerada pelo produto (preço de venda)  e o total  dos custos e despesas

variáveis. A Margem de Contribuição é um elemento-chave em matéria de decisão.

                                                          
2 Nascimento, Diogo Toledo. “Padrões Contábeis Intercambiáveis entre os Métodos de Custeio por
Absorção e Variável/Direto”. Dissertação de Mestrado. FEA/USP, São Paulo, 1980. p.57.    

3 Martins, Eliseu. Contabilidade de Custos. Atlas. 7 ed. São Paulo. 2000. p.214.
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A Margem de Contribuição normalmente é tratada de duas formas distintas:

unitária (por produto) ou total, que representa a multiplicação da margem de cada produto

pelas quantidades produzidas.

A Margem de Contribuição Unitária  é obtida pela diferença entre o preço de

venda e a soma dos custos variáveis unitários de determinado produto ou serviço. Também

pode ser definida como o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra

entre sua receita e o custo que provocou diretamente. É utilizada  para identificar o produto

mais rentável, entretanto,  este conceito só é valido quando não há limitação na produção.

Quando existir algum fator que limite a capacidade produtiva, surge então uma

nova abordagem, o da Margem de Contribuição pelo fator limitante. Sob este aspecto, o

produto mais rentável é o que apresentar maior Margem de Contribuição pelo fator de

limitação da produção.

Observar-se que, se não houver limitação na capacidade produtiva, interessa o

produto de maior Margem de Contribuição por unidade mas, existindo alguma limitação,

deve-se considerar o  fator limitante para, então, avaliar qual o mix de produção que

maximiza o resultado respeitando essa limitação. Assim, o produto de maior margem de

contribuição, em condições normais, nem sempre continuará sendo o mais lucrativo em um

contexto de limitação da capacidade de produção.

Em se tratando da existência de diversos fatores limitantes, Martins4 cita que é

necessário, nesse caso, que se recorra a métodos mais sofisticados como, por exemplo, a

Programação Linear ou outros modelos matemáticos da Pesquisa Operacional.

Horngren5 quando se refere à Programação Linear, afirma que quase sempre

existem fatores limitadores ou recursos escassos que representam restrições ou limitações

das alternativas existentes.

3. Pesquisa Operacional

A Pesquisa Operacional  é um método científico de tomada de decisões e que,

segundo Hillier6, envolve pesquisa científica criativa e está voltada para a gerência prática

da organização,  procurando  resolver os conflitos de interesse de suas diversas áreas,

                                                          
4 Martins, Eliseu. Contabilidade de Custos. Atlas. 7 ed. São Paulo. 2000. p.210.

5 Horngren, Charles T. Introdução à Contabilidade Gerencial. Prentice/Hall do Brasil. 5 ed. Rio de Janeiro.1985. p. 357.

6 Hillier, F.S. Lieberman, G. J. Introdução à Pesquisa Operacional. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 1988. p.17.
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tentando encontrar a melhor solução para a entidade como um todo do problema em

consideração.

Segundo Silva7, atualmente a Pesquisa Operacional oferece uma grande variedade

de opções de técnicas matemáticas para auxiliar na resolução de problemas gerenciais, tais

como: Programação Linear, Programação Inteira, Goal Programming, Programação de

Estoques Determinísticos, Programação Dinâmica Probabilística, Modelos de Fila de

Espera, Simulação por computador, Programação Não-linear e muitos outros.

A Programação Linear é a mais conhecida ferramenta de otimização oferecida pela

Pesquisa Operacional e é o foco do presente artigo.

3.1. Programação Linear

A Programação Linear é uma das técnicas utilizadas na abordagem de problemas

em Pesquisa Operacional e com grande potencialidade de ser aplicada em inúmeros casos

empresariais por  tratar basicamente com questões oriundas de limitação de recursos, onde

todas as relações matemáticas do modelo são lineares.

Segundo Corrar8 a Programação Linear é um procedimento matemático para

designar ou distribuir uma quantidade fixa de recursos para uma determinada finalidade, de

tal forma que alguma função-objetivo seja otimizada.

Horngren9, demonstra as três etapas da resolução de um problema de programação

linear:

Etapa 1. Determinação do Objetivo. A função objetivo de um programa linear

exprime o objetivo ou meta a ser maximizado (o lucro operacional, por exemplo)

ou minimizado (custos operacionais, por exemplo).

Etapa 2. Especificação das Restrições. Uma restrição é uma inequação ou

igualdade que deve ser satisfeita pelas variáveis de um modelo matemático. Os

coeficientes das restrições freqüentemente se denominam coeficientes técnicos.

                                                          
7 Silva, José Dionísio Gomes da. “A Programação Não-Linear Aplicada à Contabilidade: Um estudo exploratório”.

Revista Brasileira de Contabilidade. n. 109. jan./fev. 1998.  p. 18.

8 Corrar, Luis João. “Análise das relações custo-volume-lucro para multiprodutos em condições de incerteza”.

Tese de Doutorado, FEA/USP, São Paulo, 1990.

9 Horngren, Charles T. Contabilidade de Custos. LTC. 9 ed. Rio de Janeiro. 2000. p.286.
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Etapa 3.  Cálculo da Solução Ótima. Apresentamos dois métodos para se encontrar

a solução ótima: o da tentativa e o do gráfico.

Embora, seja um instrumento valioso na resolução de problemas em negócios,

convém mencionar algumas limitações que merecem atenção para que se tenha cuidado no

seu uso, segundo Carastan10:

a) Nem sempre a programação linear fornece soluções com valores inteiros;

b) A programação linear não considera a incerteza;

c) Nem sempre a hipótese de linearidade é aplicada ao problema;

Dentre os Métodos de Solução na Programação Linear, observa-se à utilização do

Método Gráfico para casos mais simples e, para os demais casos, o Método Simplex11, de

forma manual ou com o auxílio do computador.

Corrar et al.12 afirmam que o método matemático mais utilizado para resolução de

um problema de Programação Linear é o Método Simplex, o qual consiste em um

procedimento algébrico iterativo que fornece a solução ótima do problema dado um número

finito de iterações. É também capaz de indicar se o problema tem solução ilimitada, se não

tem solução ou se possui infinitas soluções.

Entretanto, constata-se que o Software Excel13 da Microsoft, através do recurso

Solver, possibilita a resolução de um problema de Programação Linear de modo simples e

rápido, sendo o mais utilizado no meio empresarial.

                                                          
10 Carastran, Jacira Tudora. “Uma Análise da Utilidade da Programação Linear sob o Enfoque Contábil-Gerencial”. Tese de Doutorado,

FEA/USP, São Paulo, 1993. p.62.

11 “O método simplex de programação linear usa os conceitos básicos da álgebra matricial para
achar a interseção de duas ou mais linhas ou planos. Começa com alguma solução viável, com
alguma solução que satisfaz todas as restrições e sucessivamente obtém soluções nas interseções que
oferecem valores melhores na função-objetivo. Finalmente este método de solução possibilita um
indicador que determina quando a solução ótima foi atingida.” (Shamblin, James E. e Stevens Jr.,
G.T. Pesquisa Operacional, Uma Abordagem Básica. São Paulo: Atlas, 1979).
12 Corrar, Luis. Garcia, Solange. Guerreiro, Reinaldo. “Teoria das Restrições e Programação Linear”.
In: V Congresso Internacional de Custos, 1997, Acapulco, México. p.1214.

13 “Para solução de problemas lineares e de números inteiros, o recurso SOLVER utiliza, no código
de seus programas,   o método simplex, com limites nas variáveis e o método de limite e desvio,
implementado por John Watson e Dan Fylstra, da Frontline Systems, Inc.” (Chagas, José Ferreira.
Nossa, Valcemiro. “Usando Programação Linear na Contabilidade Decisorial”. Revista Brasileira de
Contabilidade n. 107. set/out. 1997).
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4. Aplicação

Será apresentado a seguir um exemplo numérico, utilizando os conceitos de

Custeio Variável, mais especificamente Contribuição Marginal e Limitações na Capacidade

de Produção.

4.1. Dados do Problema

O exemplo proposto trata de uma empresa fabricante de calçados que produz três

modelos (A, B e C). Possui nível máximo de produção de  30.000 horas-máquina e

apresenta os seguintes dados:

Matéria-
prima

Mão-de-obra
Direta

Custo Direto
Total

Custos Indiretos
Variáveis

Custos
 Variáveis Total

Modelo A 5 2 7 3 10
Modelo B 4 2 6 5 11
Modelo C 3 2 5 6 11

Tabela 1- Custos Variáveis

MO Indireta 50.000
Demanda
Prevista

Aluguéis 15.000 Modelo A 7.000

Depreciações 14.000 Modelo B 5.000

Outros CI 50.000 Modelo C 6.000

TOTAL 129.000

Tabela 2 – Custos Indiretos Fixos                     Tabela 3 – Demanda Prevista

Preço
Venda

Custos Variáveis
Totais

Margem de
 Contribuição

Modelo A 25 10 15
Modelo B 20 11 9
Modelo C 18 11 7

Tabela 4 – Margem de Contribuição Unitária
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Horas-máquina
Necessárias

Demanda
Prevista

Total
Horas-máquina

Modelo A 2,4 7.000 16.800
Modelo B 1,6 5.000 8.000
Modelo C 1,2 6.000 7.200

TOTAL 32.000

Tabela 5 – Horas-Máquina

Modelo  A Modelo B Modelo C TOTAL
Receita 175.000 100.000 108.000 383.000
Custos Variáveis 70.000 55.000 66.000 191.000

Margem  de Contribuição 105.000 45.000 42.000 192.000
Custos Fixos 129.000
Resultado 63.000
* sem considerar a limitação na capacidade produtiva.

Tabela 6 – Resultado Projetado

A partir dos dados iniciais observar-se que o modelo A apresenta a maior margem

de contribuição unitária  e o modelo C a menor. De acordo com esta análise o modelo C é o

menos interessante para a empresa.

Conforme se observa na tabela 5 anterior, para produzir com a finalidade de

atender à demanda de mercado seriam necessárias 32.000 horas-máquina, gerando o

resultado projetado na tabela 6. No entanto, a empresa possui um limite máximo de 30.000

horas-máquina a serem usadas na produção.

Nessa situação, a empresa poderia ser levada a reduzir a fabricação do produto

menos lucrativo, que no caso é o produto C, como mostram as tabelas  7 e 8 a seguir:

Tempo de
Fabricação Quantidade

Total Horas-
Máquina

Modelo A 2,4 7.000 16.800
Modelo B 1,6 5.000 8.000
Modelo C 1,2 4.333* 5.200

30.000
* Cálculo Quantidade C ((32.000 –30.000)/1,2) – 6.000

Tabela 7- Redução da Quantidade do Modelo C
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Modelo  A Modelo B Modelo C TOTAL

Receita 175.000 100.000 78.000 353.000
Custos Variáveis 70.000 55.000 47.667 172.667
Margem  de Contribuição 105.000 45.000 30.333 180.333
Custos Fixos 129.000
Resultado 51.333
* Considerando a limitação na capacidade produtiva e utilizando a Margem de Contribuição Unitária.

Tabela 8 – Resultado Projetado após a Redução do Modelo C

 Entretanto, a alternativa de redução nas quantidades fabricadas do produto C, com

base na análise  da Margem de Contribuição Unitária  é uma solução equivocada, visto que,

nesse contexto, é necessária a análise  da  Margem de Contribuição pelo fator de limitação

da capacidade produtiva, para se verificar realmente qual  é o produto mais interessante.

4.2. Resolução do Problema pela Margem de Contribuição por Fator de Limitação da

Capacidade Produtiva.

Margem de Contribuição
Unitária

Tempo de
 Fabricação

Margem de Contribuição
por Hora-máquina

Modelo A 15 2,4 6,25
Modelo B 9 1,6 5,63
Modelo C 7 1,2 5,83

Tabela 9- Margem de Contribuição por Hora-máquina

Tempo de
 Fabricação Quantidades

Total
Horas-Máquina

Modelo A 2,4 7.000 16.800
Modelo B 1,6 3.750 6.000
Modelo C 1,2 6.000 7.200

TOTAL 30.000

Tabela 10 – Redução da Quantidade do Modelo B



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 10 / 17 -

Quantidade
Margem de

Contribuição Unitária
Margem de

Contribuição Total
Modelo A 7.000 15 105.000
Modelo B 3.750 9 33.750
Modelo C 6.000 7 42.000

TOTAL Margem de Contribuição                     180.750
Custos Fixos                     129.000
Resultado                       51.750

Tabela 11– Resultado Projetado após redução da quantidade do Modelo B

Ao efetuar o cálculo da Margem de Contribuição pelo fator limitante da produção,

observa-se que o produto mais interessante para a empresa continua sendo o produto A,

sinalizado que, se existir mercado, é melhor incentivar a venda deste modelo.

 Porém, verifica-se a partir desta nova análise que o produto B é que deve ter sua

produção diminuída e  não o produto C, como poder-se-ia supor  inicialmente.

Ao analisar as tabelas 6 e 9, vê-se que o lucro é maior quando se optou pela

redução da produção do modelo B.

4.3. Resolução do Problema com o Uso do Software Excel 9.0

Com a utilização do Excel, recurso Solver, pode-se com grande facilidade

solucionar a questão, conforme será demonstrado a seguir:

PASSO 1: Inclusão dos dados

Os dados do problema devem ser incluídos em uma planilha como a apresentada

na tabela abaixo, identificando as variáveis, a função-objetivo e as restrições, conforme a

seguir:

a) as variáveis do problema proposto são as quantidades dos modelos A, B e C

representadas pelas células   B2,C2 e D2 respectivamente;

b) a função-objetivo é a célula E4, que no exemplo proposto é a maximização da

margem de contribuição total, devendo ser representada por uma fórmula;

c) as restrições são a capacidade produtiva (célula E11) e a demanda do mercado

para cada produto (células B9, C9, D9).



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 11 / 17 -

A B C D E
1  Modelo A Modelo B Modelo C Total
2 Quantidade     
3 Margem de Contribuição

Unitária 15 9 7 
4 Margem de Contribuição

Total =B2*B3 =C2*C3 =D2*D3 =SOMA(B4:D4)
5   
6 Horas-máquina 2.4 1.6 1.2 
7 Total de horas-máquina =B2*B6 =C2*C6 =D2*D6 =SOMA(B7:D7)
8   
9 Demanda 7.000 5.000 6.000  
10   
11 Capacidade produtiva da

fábrica    30.000

Tabela 12– Planilha do Modelo de Programação Linear

PASSO 2: Determinação dos parâmetros do Solver

A resolução do problema é feita pela  função SOLVER, no menu “Ferramentas”,

que ao ser acionada exibirá a seguinte caixa de diálogo, na qual devem ser informadas as

seguintes células:

a) célula E4, na opção “Definir célula de destino”, referente à função-objetivo;

b) na opção “Igual a” identificar o tipo de solução que se deseja obter, que no

exemplo proposto trata-se de maximização (Máx);

c) as células B2, C2 e D2 devem ser inseridas conjuntamente na opção “Células

variáveis”;

d) Na opção ”Submeter às restrições”, clicar no botão “Adicionar” para inserir as

seguintes células representativas das restrições do problema:

•  B2 (quantidade produzida modelo A) <= B9 (demanda = 7000);

•  C2 (quantidade produzida modelo B) <= C9 (demanda = 5000);

•  D2 (quantidade produzida modelo C) <= D9 (demanda = 6000);

•  E7 (total de horas-máquina consumidas) <= E11 (30.000 horas-máquina).
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Figura 1– Parâmetros do Solver

PASSO 3:  Opções  do Solver

O próximo passo é clicar no botão “Opções”, quando surgirá uma outra caixa de

diálogo, na qual devem ser selecionadas as seguintes opções:

a) Presumir modelo linear, pois o Excel também resolve modelos não lineares; e

b) Presumir não negativos, significando que a quantidade a ser produzida de cada

modelo deve ser maior ou igual a zero, não havendo sentido na produção

negativa.

PASSO 4: Resolver

De volta à  caixa de diálogo “Parâmetros do Solver”,  clicar no botão “Resolver” e

aparecerá uma nova caixa de diálogo, denominada “Resultados do Solver”, informando que

o sistema encontrou a solução ótima para o problema.

Na opção “Relatórios” da mesma caixa de diálogo, selecionar todos os relatórios

(Resposta, Sensibilidade e Limites), para obter uma análise mais detalhada da solução.

Após clicar no botão “OK” o sistema mostrará os resultados da solução na planilha

original, bem como os relatórios selecionados, visualizados a seguir:
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Figura 2– Planilha com resultados do Solver

Microsoft Excel 9.0 Relatório de resposta

Célula de destino (Máx)

Célula Nome Valor original Valor final

$E$4 Margem de Contribuição Total Total R$0.00 R$180,750.00

Células ajustáveis

Célula Nome Valor original Valor final

$B$2 Quantidade Modelo A 0 7.000

$C$2 Quantidade Modelo B 0 3.750

$D$2 Quantidade Modelo C 0 6.000

Restrições

Célula Nome
Valor da

célula Fórmula Status Transigência

$E$7 Total horas-máquina Total 30.000 $E$7<=$E$11 Agrupar 0

$B$2 Quantidade Modelo A 7.000 $B$2<=$B$9 Agrupar 0

$C$2 Quantidade Modelo B 3.750 $C$2<=$C$9 Sem agrupar 1.250

$D$2 Quantidade Modelo C 6.000 $D$2<=$D$9 Agrupar 0

Tabela 13 – Relatório de Resposta
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Microsoft Excel 9.0 Relatório de limites

Célula Destino Nome Valor

$E$4 Margem de Contribuição Total R$180,750.00

 Ajustável  Inferior Destino Superior Destino
Célula Nome Valor Limite Resultado Limite Resultado

$B$2 Quant. Mod A 7.000 0 75.750,00 7.000 180.750,00

$C$2 Quant. Mod B 3.750 0 147.000,00 3.750 180.750,00

$D$2 Quant. Mod C 6.000 0 138.750,00 6.000 180.750,00

Tabela 14 – Relatório de Limites

Microsoft Excel 9.0 Relatório de sensibilidade

Células ajustáveis

  Final Reduzido Objetivo Permissível Permissível
Célula Nome Valor Custo Coeficiente Acréscimo Decréscimo

$B$2 Quantidade Modelo A 7.000 1,50 15,00 1E+30 1,50

$C$2 Quantidade Modelo B 3.750 0,00 9,00 0,333333333 9,00

$D$2 Quantidade Modelo C 6.000 0,25 7,00 1E+30 0,25

Restrições

  Final Sombra Restrição Permissível Permissível
Célula Nome Valor Preço Lat. R.H. Acréscimo Decréscimo

$E$7 Total horas-máquina 30.000 5,63 30.000 2000 6000

Tabela 15 – Relatório de Sensibilidade

4.4. Análise dos Resultados

Conforme se visualiza na planilha final (figura 2) e no relatório de resposta (tabela

13), o Mix ótimo de produção é 7.000, 3.750 e 6.000 para os modelos A, B e C,

respectivamente.  O quadro “Célula de destino” do relatório de resposta fornece a solução

ótima encontrada pelo algoritmo e a margem de contribuição total ($180.750), que é a

mesma margem obtida na tabela 11 anterior. Já no quadro “Restrições” são fornecidas as

quantidades utilizadas de cada restrição (horas-máquina e demanda), bem como a folga de

1.250 unidades do modelo B, uma vez que serão produzidas 3.750 unidades, em função da

limitação de horas-máquina, e a demanda de mercado para tal modelo é de 5.000 unidades.

O relatório de limites (tabela 14) apresenta no primeiro quadro o resultado máximo

possível para o problema, que no exemplo é a Margem de Contribuição Total no valor de

R$ 180.750,00. No segundo quadro são apresentados os limites mínimos (inferior) e
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máximos (superior) para as quantidades a serem produzidas de cada modelo, apresentando-

se na coluna ao lado o ganho total a ser obtido se tivessem sido produzidas tais quantidades.

No relatório de sensibilidade (tabela 15),  quadro “células ajustáveis”,  item “valor

final”, é dada a solução que satisfaz à função-objetivo. O item “objetivo coeficiente”

apresenta a Margem de Contribuição de cada produto e os itens  “permissível acréscimo” e

“permissível decréscimo” representam o aumento ou diminuição que essa margem poderia

sofrer sem que as quantidades dadas pela solução fossem alteradas.

Já no quadro das restrições do mesmo relatório, o item “sombra preço”

corresponde ao valor que a empresa deixa de ganhar ($5,63) por não dispor de mais horas-

máquina, ou seja, para cada hora-máquina a mais que a empresa aumentasse em sua

capacidade produtiva, haveria um aumento no valor de $5,63 em sua Margem de

Contribuição Total.  Merecem destaque também as colunas “Permissível Acréscimo”  e

“Permissível Decréscimo”, as quais representam os intervalos de variação permitidos para a

quantidade de horas-máquina disponível, sem que mude a relação de crescimento do ganho

total (sombra preço) obtida na solução ótima encontrada.

Diante dessa análise, pode-se observar que os resultados apresentados pelo

Modelo de Programação Linear são os mesmos obtidos com o uso do conceito de Margem

de Contribuição pelo fator limitante da produção. Cabe observar, no entanto, que no

exemplo apresentado existiam apenas dois aspectos que limitavam a capacidade produtiva:

a quantidade de horas-máquina disponível e a demanda de mercado para cada produto, o

que tornou simples o cálculo da margem de contribuição pelo fator limitante horas-

máquina.

Entretanto, se houvessem várias restrições, o que é comum no mundo empresarial,

esse cálculo se tornaria bastante complicado. Neste sentido, o uso da Programação Linear,

com o auxílio do computador, vem simplificar sobremaneira uma análise do gênero, uma

vez que todas as restrições são analisadas conjuntamente na definição da solução ótima.

5. Considerações Finais

Diversos fatores limitam a produção, as vendas e, conseqüentemente, os lucros. O

exemplo apresentado evidencia  a importância do conceito Margem de Contribuição para o

processo decisório, demonstrando a maximização da Margem de Contribuição Total através

de dois enfoques: a Margem de Contribuição pelo fator limitante e a Programação Linear.

Constata-se o mesmo resultado em ambas as análises, porém se verifica que a

Programação Linear fornece informações adicionais, que são relevantes para o processo
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decisório e que, em cenários com diversos fatores limitantes, revela-se como a ferramenta

mais adequada,  devendo ser utilizada de maneira mais efetiva pela Contabilidade.
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