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Resumo
Este artigo tem como objeto de estudo a Programação Linear e a sua utilização no

processo de tomada de decisão. Foi feita uma aplicação voltada para a área de
Contabilidade de Custos. Essa aplicação se refere a escolha do mix de produção que
maximiza a margem de contribuição total, dado um conjunto de restrições.  A revisão
bibliográfica, considerando-se obras de autores da contabilidade de custos indica que a
Programação Linear apresenta-se como um modelo matemático importante para a resolução
de problemas que envolvam alocação de recursos escassos onde o modelo analisa uma lista
completa de ações cujos resultados são conhecidos com certeza e escolhe a combinação de
ações que maximize o lucro ou minimize o custo. O trabalho inclui, ainda, alguns conceitos
básicos que envolvem o processo de tomada de decisão, conceitos relativos a Pesquisa
Operacional e a Programação Linear e um caso prático de utilização da Programação Linear
na decisão de maximização da Margem de Contribuição Total com a utilização de recursos
da informática.

Palavras-chaves: Pesquisa operacional, programação linear, solver, simplex,
restrições, margem de contribuição e decisão.
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1. Introdução

Freqüentemente as empresas se deparam com situações onde existe a necessidade

de uma escolha entre diversas situações. Algumas vezes estas decisões podem ser tomadas

utilizando-se ferramentas simples envolvendo, apenas, o conhecimento de determinados

conceitos da Contabilidade de Custos. Podemos citar, como exemplo, uma decisão que

envolva a diminuição da produção, e em conseqüência o corte, de um dos produtos. Esta

decisão poderá ser tomada utilizando-se o conceito de margem de contribuição em relação

ao fator limitativo de capacidade.

No entanto, existem outras situações onde as empresas enfrentam problemas

relacionados à limitação dos recursos de produção, das vendas, e de outros fatores

produtivos. Desta forma, os gestores precisam se valer de instrumentos mais apropriados de

forma a administrar esses fatores limitativos para tomar decisões, controlar as operações e

simular desempenhos. Neste caso, os gestores, em conjunto com a Contabilidade de Custos,

poderão utilizar a Programação Linear como uma técnica matemática, que serve de subsídio

na escolha da melhor situação.

Neste cenário, é de fundamental importância o conhecimento, pelo contador, das

técnicas matemáticas que poderão ser utilizadas no processo de tomada de decisão.

O objetivo deste trabalho é tecermos alguns comentários sobre a programação

linear e a sua utilização, pela Contabilidade de Custos, no processo de tomada de decisão.

A utilização da Programação Linear possibilita a definição entre diversas

alternativas a que maximize os resultados ou minimize os custos. Demonstraremos como

utilizar esta ferramenta para determinar uma solução ótima de forma a maximizar a

Margem de Contribuição Total.

2. Pesquisa operacional e o processo de tomada de decisão

2.1. O processo de tomada de decisão

Cada gestor utiliza-se de um modelo de decisão, para uma escolha objetiva

entre diversas linhas de ação.

Normalmente estas decisões podem ser do tipo comprar ou alugar, utilizar o

excedente de caixa para aumentar a capacidade produtiva ou efetuar aplicações no mercado

de capitais, comprar à vista ou comprar a prazo, fazer opção por linhas de produtos,
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abandonar uma linha de produção, adotar esta ou aquela estratégia empresarial, entre

outras.

Os modelos de gestão utilizados pelas empresas devem utilizar um modelo de

decisão onde envolva quatro etapas básicas de forma dinâmica. Estas etapas podem ser

definidas como planejamento, desenvolvimento, controle e ação corretiva.

Para Horngreen1 “o modelo de decisão é o método formal de se fazer uma escolha,

freqüentemente envolvendo a análise quantitativa e a análise qualitativa”.

Para Carastan2 o processo decisório, até chegar à decisão final, apresenta as

seguintes características:

a) É um processo de decisão seqüencial;

b) É um processo complexo;

c) É um processo que envolve fatores subjetivos;

d) É um processo que se desenvolve em um ambiente institucional.

A utilização de modelos matemáticos serve de subsídio para que os Gestores

possam tomar decisões de forma a eliminar a subjetividade. E, cada vez mais, a

Contabilidade lança mão destes modelos na etapa de planejamento.

Iudicibus3 ressalta a importância destes modelos ao afirmar que métodos

quantitativos podem ser úteis, em Contabilidade, principalmente nos seguintes tópicos e

assuntos:

1. no tratamento de grande massa de dados, na pesquisa indutiva em

Contabilidade;

2. na formulação de modelos preditivos de comportamento de custos, receitas,

despesas e resultados;

3. em certos problemas de alocações de custos e transferência interdivisionais,

intersetoriais e interempresariais;

4. nas formulações orçamentárias com distribuições probabilísticas; e

1 Horngren, Charles T. Foster, George. Datar, Srikant M. (2000): “Contabilidade de Custos”. Editora
LTC, Rio de Janeiro.

2 Carastan, Jacira Tudora.(1993). “Uma análise da utilidade da programação linear sob o enfoque
contábil-gerencial”. Tese de doutorado, USP, São Paulo, pág.56.

3Iudícibus, Sérgio de.(2000): “Teoria da Contabilidade”. Editora Atlas, 6a. Ed. São Paulo, pág. 332.
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5. em decisões de otimização de resultado ou minimização de custos.

Desta forma, considerando os avanços tecnológicos, e a crescente competitividade

surge então, a necessidade de tomada de decisão baseada em processos cada vez mais

seguros e que forneça dados mais precisos.

A matemática oferece através da pesquisa operacional importantes ferramentas que

poderão ser utilizadas para o fim descrito neste item.

2.2. Pesquisa Operacional

A Pesquisa Operacional é o método matemático utilizado no processo de tomada

de decisão que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, com objetivo de resolver

problemas ligados às operações estratégicas e táticas militares.

Esse método se originou para ser aplicado em tomada de decisão, sendo aplicado

nas análises empresariais, principalmente, com referência à melhor utilização dos recursos

escassos.

De uma forma geral a Pesquisa Operacional descreve um sistema organizado com

auxílio de um modelo, e através da experimentação com o modelo, na descoberta da melhor

maneira de operar o sistema.

A complexidade apresentada na tomada de decisão no ambiente empresarial faz

com que o método da Pesquisa Operacional apresente algumas limitações. No entanto, estas

limitações não impedem que esta ferramenta de auxilio ao processo de tomada de decisão

seja de grande utilidade.

Carastan4 afirma que “Embora a aplicação prática de um modelo matemático seja

ampla e complexa, esta fornecerá um conjunto de resultados que possibilitará eliminar parte

do subjetivismo existente no processo decisório”.

No processo de planejamento os modelos são de fundamental importância uma vez

que possibilita uma melhor avaliação das decisões a serem implementadas.

Um estudo de pesquisa operacional envolve seis fases: 5

1) Formulação do problema;

4 Ob. Cit. Pág. 54

5 Silva, Ermes Medeiros da. et. Al. (1998): “Pesquisa Operacional: Programação Linear”. Atlas, São
Paulo.
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2) Construção do modelo do sistema;

3) Cálculo da solução através do modelo;

4) Teste do modelo e da solução;

5) Estabelecimento de controles da solução;

6) Implantação e acompanhamento.

Bronson6 afirma que a “Pesquisa Operacional, que diz respeito à alocação eficiente

de recursos escasso, é tanto uma arte como uma ciência. A arte reside na habilidade de

exprimir os conceitos de eficiente e de escasso por meio de um modelo matemático bem

definido para uma determinada situação; a ciência consiste na dedução de métodos

computacionais para solucionar tais modelos”.

Portanto, a Pesquisa Operacional trata de uma abordagem científica para tomada

de decisão que envolve as operações do sistema organizacional. Sua aplicação prática se dá

na resolução de problemas que envolvam decisões em diversas áreas e atividades.

3. A Programação Linear

Na operacionalização de qualquer empresa sempre surgirão situações onde o

gestor tenha que tomar decisões, por existirem fatores limitadores ou recursos escassos

que representam restrições ou limitações existentes.

O modelo de Programação Linear é utilizado como auxílio para a resolução de

problemas que envolvam alocação dos recursos escassos, para alcançar um certo

objetivo. Este problema, para o qual a programação linear proporciona uma solução,

pode ser resumido em: maximizar ou minimizar alguma variável dependente, que é

função linear de diversas variáveis independentes, sujeita a muitas restrições.

Garcia, Guerreiro e Corrar7 demonstram o modelo matemático de um

problema de otimização como segue:

Maximizar ou Minimizar

Z=c1x1 + c2x2+...........cnxn                                          (1)

6 Bronson, Richard. “Pesquisa Operacional”. São Paulo. McGraw-Hill. São Paulo. Prefácio.

7 Garcia, Solange, Guerreiro, Reinaldo e Corrar, Luiz J. (1997). “Teoria das Restrições e Programação
Linear”. V Congreso Internaciona de Costos. Acapulco-Mexico. Tomo II.
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Sujeito a:

A11x1 + a12x2 +............... A1nxn  < b1                  (2)

A21x1 + a22x2 +............... A2nxn   < b2                  (3)

.......................................

Am1x1 + am2x2 +............... Amnxn   < bm

Onde xi 0≥  e bi ,0≥ para i=1,2,...n e j=1,2,...m

(1) é a função matemática que codifica o objetivo do problema e é denominada

função objetivo.

(2) são as funções matemáticas que codificam as principais restrições

identificadas.

Z: função a ser maximizada ou minimizada (geralmente ganho ou custo),

respeitando o conjunto de restrições;

xi : variáveis decisórias que representam as quantidades ou recursos que se quer

determinar para otimizar o resultado global;

ci: coeficientes de ganho ou custo que cada variável é capaz de gerar;

bj: quantidade disponível de cada recurso;

aij: quantidade de recursos que cada variável decisória consome.

Os problemas que podem ser resolvidos pela Programação Linear são

expressos algebricamente da forma citada.

A resolução de problema que envolve a Programação Linear é efetuada, com

maior freqüência, com a utilização do método SIMPLEX.

A construção de um modelo matemático, no caso do modelo linear, poderá ser

facilitada seguindo-se quatro passos, a seguir discriminados:

1. Determinar as variáveis de decisão.

2. Estabelecer o objetivo.

3. Determinar as relações básicas, especialmente restrições.

4. Calcular a solução ótima.

O EXCEL, através do uso da ferramenta Solver, possibilita a resolução de um

problema que envolva Programação Linear de uma forma simples sendo necessário
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que o usuário apenas tenha habilidade de definir respostas para os três primeiros passos

apresentados anteriormente.

Após o processo de otimização, deverá ser utilizada a análise de sensibilidade

com o objetivo de validação dos resultados e obtenção de informações importantes

para o processo de tomada de decisão.

4. Tomada de decisão - caso prático

No processo de tomada de decisão vamos considerar que, geralmente, as

empresas tenham, pelo menos um fator limitativo.

Quando a empresa precisa tomar decisão e existe apenas um fator limitativo, existe

a possibilidade de se efetuar o cálculo sem que se utilize uma técnica matemática. O caso a

seguir demonstrado, adaptado do exemplo proposto por Martins8, mostra um processo de

tomada de decisão onde existe apenas um fator limitativo.

 Suponhamos que a Cia Delta seja fabricante de barracas para camping produza

quatro modelos diferentes (A, B, C e D).

Os dados de custos que a empresa possui são os seguintes:

• Custos Indireto Fixos para o ano--------------$2.500.000

Matéria
Prima
$/um.

Mão-de-Obra
Direta
$/um.

Custo Direto
Total
$/um.

Custo Indireto
Variável

$/um.

Custo Variável
Total
$/um.

Produto A 700               600                1.300                 200                1.500

Produto B 600               500                1.100                 150                1.250

Produto C 2.000              700                2.700                200                2.900

Produto D 400              500                   900                 100                1.000

Quadro 1. Custo Variável Total

Os dados relativos a Preço de vendas e Margem de Contribuição são os seguintes:

8 Martins, Eliseu.(2000): “Contabilidade de Custos”. Editora Atlas, 6a. edição, São Paulo,
Pág.205/209.
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Custo Variável Total
(quadro 1)

$/um.

Preço de
Venda
$/um.

Margem de
Contribuição

$/um.

Produto A 1.500 2.000                    500

Produto B 1.250 1.800                    550

Produto C 2.900 3.500                    600

Produto D 1.000 1.200                    200

Quadro 2

A empresa fez uma pesquisa de mercado com o objetivo de colher dados para

o seu planejamento da produção do ano de 2001 e verificou que existe uma demanda

que possibilitará que a empresa venda as seguintes quantidades de cada modelo:

Modelo A – 3.300 un.; Modelo B – 2.800 un.; Modelo C – 3.600 un. e Modelo

D – 2.000 un.

Apesar de possuir a capacidade de absorção do mercado, a empresa possui

uma limitação ao nível de produção. Dispõe de apenas 96.500 horas-máquina de

produção, enquanto que a demanda do mercado exigiria 103.150, conforme o tempo de

cada modelo mostrado a seguir:

Horas-máquina

Necessárias
hm/um.

Demanda

Prevista
un.

Total

Horas-máquina
hm.

Produto A                       9,50                3.300                   31.350

Produto B                       9,00                2.800                   25.200

Produto C                     11,00                3.600                   39.600

Produto D                       3,50                2.000                     7.000

Total                 103.150

Quadro 3

A partir de uma análise considerando a Margem de Contribuição e Fator de

Limitação, a empresa precisa escolher as quantidades a serem fabricadas de forma a

maximizar o resultado. Desta forma, procede ao cálculo da Margem de

contribuição/tempo de fabricação conforme quadro abaixo.
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Margem de

Contribuição Unitária

$

Tempo de

Fabricação

hm/um.

Margem de Contribuição

por hora-máquina

$/hm

Produto A                     500 9,50                   52,63

Produto B                     550 9,00                   61,11

Produto C                     600 11,00                   54,55

Produto D                     200 3,50                   57,14

Quadro 4

Diante do resultado, o modelo que proporciona menor Margem de Contribuição

por hora-máquina é o modelo A. Assim, a empresa irá produzir apenas 2.600 unidades do

produto A e as demais quantidades a serem demandadas dos produtos B, C e D.

5. Tomada de decisão com a utilização da Programação Linear

Pode ocorrer que existam num mesmo período diversos fatores limitando a

capacidade da empresa. Neste caso a solução apresentada no item anterior não poderia ser

utilizada.

Com o objetivo de evidenciar uma das ferramentas utilizada como suporte no

processo de tomada de decisão, quando o gestor se deparar com diversas limitações,

vamos utilizar o exemplo já citado e supor a existência de mais um fator que limita a

capacidade da empresa.

No exemplo citado consideremos que, além das horas-máquina, a empresa possui a

limitação de certa matéria prima.

Para que a empresa fabrique cada unidade de produto ela necessita adquirir um

metal especial nas seguintes proporções

Modelo A – 3kg; Modelo B – 7 kg; Modelo C – 6 kg e Modelo D – 1 kg

No entanto, segundo uma pesquisa efetuada pela empresa, existe uma

restrição de oferta nesta matéria prima. Em negociação com as empresas que fabricam

esta matéria prima a empresa disporá de apenas $49.800 kg. Supondo que a importação

desta matéria prima seja inviável, pois aumentaria em demasia os custos e desta forma

as vendas reduziriam substancialmente, a empresa desconsidera esta possibilidade de

importação da matéria-prima.
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Seguindo-se o mesmo raciocínio para as demais restrições relativas a horas

máquina e as de vendas teremos um modelo de programação linear completo, como

demonstrado a seguir.

Assim, o modelo de programação linear para o problema pode ser escrito

como:

achar x 1,  x 2 , x 3 e x 4 de forma a maximizar Z= 500 x 1 + 550 x 2  + 600 x 3
+ 200 x 4  sujeito a:

3 x 1 + 7 x 2  + 6 x 3 + 1 x 4             800.49≤

9,50 x 1 + 9 x 2  + 11 x 3  + 3,50 x 4 ≤  96.500

x 1 300.3≤ ; x 2 2800≤ ; x 3 600.3≤  e  x 4 000.2≤

x 1 ≥ 0; x 2 b ≥ 0; x 3 ≥ 0 e x 4 ≥ 0

Neste caso, a solução dada no exemplo anterior não irá funcionar.Quando há mais

de um fator limitativo, a técnica a ser usada será diferente. É necessário que se recorra a

métodos mais sofisticados. Neste caso, a Programação Linear será utilizada por ser uma

técnica de otimização usada para maximizar a margem de contribuição total (função

objetiva), dadas múltiplas limitações.

5.1. Obtenção da solução com a utilização da ferramenta Solver

A resolução deste problema poderá ser feita utilizando-se diversos métodos

matemáticos. No entanto, vamos demonstrar através de uma ferramenta disponível no

software MS-Excel, através do comando ferramentas/solver.

A ferramenta Solver9 permite localizar um valor ideal para uma fórmula em uma

célula — chamada de célula de destino — em uma planilha. O Solver trabalha com um

grupo de células relacionadas direta ou indiretamente com a fórmula na célula de destino.

Desta forma, ajusta os valores nas células variáveis especificadas — chamadas de células

ajustáveis — para produzir o resultado especificado na fórmula da célula de destino. Pode-

se, também, aplicar restrições para restringir os valores que o Solver poderá usar no

9 A ferramenta Solver está disponível no Software MS-Excel. O Microsoft Excel Solver usa o código
de otimização não linear Generalized Reduced Gradient (GRG2).Os problemas lineares e de inteiros
usam o método simplex com limites sobre as variáveis e o método de desvio e limite. Fonte: MS-
Excel 9.0..
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modelo, e as restrições podem se referir a outras células que afetem a fórmula da célula de

destino.

A obtenção da solução do problema através de um software exige como entrada de

dados os coeficientes das variáveis descritas no item anterior, os quais estão organizados no

modelo.

Inicialmente os dados deverão ser dispostos na planilha como segue:

Figura 1

Após escolhe-se a opção ferramentas/solver incluindo os parâmetros do

problema:
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Figura 2

Para que a ferramenta forneça o resultado correto é essencial que os

parâmetros do solver sejam preenchidos de forma correta.

No item “Definir célula de destino” deve-se colocar a célula onde a solução

maximizada deverá ser apresentada. Neste exemplo, o valor a ser otimizado é a margem de

contribuição total.

As “Células variáveis” deverão ser preenchidas com as células onde constarão as

unidades de produtos a serem fabricadas. Neste caso temos os produtos A, B, C e D.

Por fim, foram informadas todas as restrições do problema.10

10 Apresenta um retrato parcial dos dados colocados no excel, pois o campo “submeter restrições”
não foi apresentado em sua íntegra. Foram adicionadas ainda as restrições relativas às células $B$3 e
$B$4.
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Figura 3

Após a escolha da opção resolver, deve-se marcar como opção do Solver

“presumir modelo linear” e, em seguida deve-se confirmar.
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Figura 4

O quadro acima mostra os resultados do solver e a possibilidade de escolha dos

relatórios a serem gerados na solução do problema.

Após a confirmação o sistema criará planilhas com os relatórios solicitados.
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Microsoft Excel 9.0 Relatório de resposta

Célula de destino (Máx)

Célula Nome Valor original Valor final

$D$7 Margem de Contribuição Total 0,00 5.390.000

Células ajustáveis

Célula Nome Valor original Valor final

$B$3 Produto A -                        3.150
$B$4 Produto B -                        2.800
$B$5 Produto C -                        3.125
$B$6 Produto D -                        2.000

Restrições

Célula Nome

Valor da
 célula Fórmula Status Transigência

$D$15 total Consumo de Materia Prima 49.800                   $D$15<=49800Agrupar 0
$F$15 total Total Horas-máquina/h 96.500                   $F$15<=96500 Agrupar 0
$B$6 Quantidade Produto D 2.000                     $B$6>=0 Sem agrupar 2.000
$B$3 Quantidade Produto A 3.150                     $B$3<=3300 Sem agrupar 150
$B$4 Quantidade Produto B 2.800                     $B$4<=2800 Agrupar 0
$B$5 Quantidade Produto C 3.125                     $B$5<=3600 Sem agrupar 475
$B$3 Quantidade Produto A 3.150                     $B$3>=0 Sem agrupar 3.150
$B$4 Quatnidade Produto B 2.800                     $B$4>=0 Sem agrupar 2.800
$B$5 Quantidade Produto C 3.125                     $B$5>=0 Sem agrupar 3.125
$B$6 Quantidade Produto D 2.000                     $B$6<=2000 Agrupar 0

Quadro 5: Relatório de sensibilidade

Este relatório fornece a solução ótima encontrada através da evidenciação da

quantidade a ser produzida de forma que a Margem de Contribuição Total seja maximizada.

No quadro de restrições são fornecidas as quantidades utilizadas e as folgas existentes de

cada recurso.
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Células ajustáveis

Final Reduzido Objetivo Permissível
Célula Nome Valor Custo Coeficiente Acréscimo

$B$3 Produto A         3.150,00                  -   500 18

$B$4 Produto B 2.800,00        41,67           550 1E+30
$B$5 Produto C 3.125,00        -               600 25
$B$6 Produto D 2.000,00        16,67           200 1E+30

Restrições

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

$D$15 Consumo de Materia Prima 49.800           8,33 49.800              1200
$F$15 Total Horas-máquina/ h 96.500           50,00 96.500              600

Quadro 6: Relatório de resposta

Analisando-se o relatório de sensibilidade, no primeiro quadro, relativo as

células ajustáveis, a coluna valor final indica a quantidade a ser fabricada de cada

produto que conduz a maximização da margem de contribuição total. São apresentados

nas colunas Permissível Acréscimo e Permissível Decréscimo, os intervalos de

variação para a Margem de Contribuição de cada produto. A Margem de Contribuição,

se mantida dentro destes intervalos não proporcionam alteração nas quantidades

obtidas para o Produto A, B, C e D, embora aumentando ou reduzindo a Margem de

Contribuição Total.

No quadro de restrições, a coluna Sombra Preço corresponde ao valor que se

deixa de ganhar por não se dispor de uma unidade a mais de recurso. Neste caso, cada

kg de matéria prima incrementada proporcionará um aumento no valor de $8,33 na

Margem de Contribuição Total e, a cada hora-máquina adicional haverá um aumento

na Margem de Contribuição Total no valor de $50,00. Estas informações induzem a

busca de alternativas que podem conduzir a melhoria de performance na produção e,

em conseqüência, na Margem de Contribuição Total.

As colunas de Permissível acréscimo e Permissível Decréscimo fornecem

intervalos de variação para a quantidade de cada recurso sem que se mude a relação de

crescimento (Sombra Preço) no ganho total obtido pela solução ótima encontrada.
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6. Conclusão

Pelo exposto podemos concluir que a Programação Linear é uma ferramenta

muito importante como suporte no processo de tomada de decisão. No entanto, para

que o modelo seja otimizado é de fundamental importância a sua correta definição. O

desenvolvimento do modelo deverá ser acompanhado com freqüência, de forma que

possa ser ajustado sempre que forem efetuadas alterações, ou quando ocorrer mudanças

nos cenários que influenciem na solução determinada. No caso citado, como exemplo,

se tiver uma alteração na oferta de matéria prima ou nas quantidades de horas-

máquinas previstas, todo o modelo deverá ser revisto.

Devemos destacar, também, que a Programação Linear trabalha com um horizonte

de curto prazo. Assim, a cada alteração nos recursos o modelo deverá ser refeito.

A utilização de recursos do computador na resolução de problema com a utilização

da programação linear possibilitam que sejam efetuadas diversas análises. Desta forma, o

contador de custos deve entender essas informações e como os métodos quantitativos

chegam a produzir os dados para que ele possa usá-lo em seus relatórios gerenciais de

custos.
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