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RESUMO 

 A naturalidade do ser humano é desejar sempre melhorar. A partir disso, é natural que 

se busque cada vez mais o lucro, e, também, a diminuição dos custos da empresa. Com base 

nesse raciocínio, são criados cada vez mais estudos acerca da gestão de produção e estoques, 

onde a finalidade é sempre a mesma: garantir o menor custo possível na produção e estocagem 

de produtos. Nesse contexto, a Pesquisa Operacional, apesar de ter surgido como ferramenta 

militar, aparece para ajudar na tomada de decisões mais assertivas. Sendo assim, o presente 

estudo se especifica no desenvolvimento de um modelo de programação linear, composto por 

três etapas, sendo elas: identificação das variáveis; formulação da função objetivo e formulação 

das restrições. Para testar o modelo, foi criada uma empresa fictícia chamada CFAM 

Eletrônicos, que fornecerá dados para que o modelo seja carregado no Excel. O objetivo da 

empresa será a otimização da produção e estocagem. Após coletados os dados, o modelo será 

desenhado no Excel e, utilizando a ferramenta Solver, vamos propor uma solução e também 

apontar o menor custo possível para produção e armazenagem dos produtos. 

 
Palavras-chave: Pesquisa Operacional. Programação linear. Otimização de Estoques. Produção.  



 

ABSTRACT 

The naturalness of the human being is always to improve. From this, trying to increase 

the profit is natural, and therefore, the reduction of the costs of the company. Based on this 

rationale, increasingly studies are being made about production management and inventories, 

where the purpose is always the same: to garantee the lowest cost possible in production and 

storege of products. In this context, Operational Research, despite having emerged as a military 

tool, appears to help make more assertive decisions. Thus, the present study does not apply to 

the linear programming model, composed of three stages: identification of the variables; Form 

for entering and editing constraints. To test the model, a fictitious company called CFAM 

Electronic was created, which provides data for the model to be loaded into Excel. The goal of 

the company will be to minimize profit. After the comparison, the model will be drawn in Excel 

and, with the use of a calculator, a solution can be provided and also point out the lowest 

possible cost for the production and location of the products. 

 

Key-words: Operational Research. Linear Programming. Inventory Optimize. Production. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Segundo Belfiore e Fávero (2012), a Pesquisa Operacional (PO) surgiu na Inglaterra, 

no período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a fim de resolver problemas ligados à 

logística da estratégia militar. Como os resultados obtidos pelo grupo de cientistas ingleses 

foram positivos, a PO passou a ser disseminada nos Estados Unidos e em outros países. 

Nos últimos anos, com o aumento da memória dos computadores e a velocidade no 

processamento de informações, a PO teve um grande avanço e seus resultados possibilitam cada 

vez mais uma tomada de decisão assertiva. 

Em termos gerais, pode-se dizer que a Pesquisa Operacional consiste na utilização de 

um método científico (modelo matemático) para ajudar na tomada de decisões. O conceito de 

decisão é, segundo Chiavenato (1997), “o processo de análise entre várias alternativas 

disponíveis do curso de ação que a pessoa deverá seguir”. Sendo assim, a PO nos ajuda pois 

tem como objetivo apontar, a partir das variáveis expostas, dados que ajudem a minimizar as 

incertezas, os riscos e a complexidade ligada ao processo de tomada de decisão. 

A Pesquisa Operacional resolve problemas por meio de modelos que refletem o 

sistema real. São estabelecidas etapas e, após a delimitação dos dados nas mesmas, utilizam-se 

técnicas de PO para a resolução dos problemas. Para a resolução de problemas, é necessário 

que haja uma modulação. Essas etapas consistem em: definição das variáveis de decisão; 

determinação da função objetivo e criação das restrições.  

Belfiore e Fávero (2012) destacam que as variáveis de decisão são valores 

desconhecidos que serão determinados pela resolução do modelo. Elas podem ser contínuas, 

discretas ou binárias. As contínuas podem assumir qualquer valor em um intervalo de números 

reais. As discretas têm seu limite previamente estabelecido, de acordo com a disposição do 

problema. As binárias só podem assumir dois valores: 0 (que significa que a variável não será 

utilizada para resolução do problema); ou 1 (que significa a presença daquela variável para 

resolução do problema). 

A determinação da função objetivo dá-se pelo meio de uma expressão matemática 

formada pelas V.D. (variáveis de decisão) e seus multiplicadores. A mesma pode assumir duas 

naturezas: maximização ou minimização. Como exemplos de maximização podemos citar: 

Maximização do lucro, maximização da riqueza e maximização da utilidade. Já como exemplos 
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de minimização, tem-se: Minimização dos custos, minimização da quantidade de pessoal e 

minimização do risco. 

As restrições existem para que as limitações físicas do sistema sejam respeitadas. Elas 

são expressadas através de equações e inequações que as V.D. devem satisfazer. Como exemplo 

de restrições podemos citar: capacidade máxima de produção; risco máximo que um investidor 

está disposto a correr; demanda mínima de produção de um determinado produto. 

Segundo Lachtermarcher (2009), a vantagem da modelagem de um processo para 

tomada de decisões está em mostrar, claramente, o objetivo a ser atendido. Além disso, também 

define claramente as variáveis envolvidas no processo de tomada de decisão e as limitações do 

sistema. 

Existem diversas ferramentas na pesquisa operacional para que se alcance o objetivo. 

Como é proposto por Eom e Kim (2006), essas ferramentas podem ser divididas em três grupos: 

modelos determinísticos, modelos estocásticos e outras técnicas. Nesse estudo, usa-se o modelo 

determinístico de programação linear, ou seja, a função objetivo e todas as restrições serão 

representadas por funções lineares das variáveis de decisão. 

Para que se tenha um equilíbrio entre a produção e a estocagem de produtos nas 

empresas, é necessário que se leve em consideração muitas variáveis como espaço, valor do 

produto, demanda do mercado, capacidade de produção, entre outros. Sendo assim, há uma 

grande dificuldade em otimizar a produção levando em conta todas as variáveis e satisfazendo 

todos os prazos e demandas. O modelo de programação linear, então, propõe-se a ajudar a 

tomada de decisão sobre a produção e a armazenagem desses produtos.  

Tendo em vista o problema, busca-se nesse estudo analisar as variáveis de decisão para 

que se crie uma metodologia de modelagem do problema que atenda a demanda de mercado 

dos produtos ao longo do tempo, da maneira mais eficiente e ao menor custo possível, utilizando 

a pesquisa operacional e, mais especificamente, o modelo determinístico de programação 

linear. 

Para construção do modelo, serão utilizados dados de uma empresa hipotética em que 

há limitação de espaço para estoque e demandas diferentes de produtos ao longo dos meses. Os 

dados numéricos serviram para criação de um modelo que ajudará na tomada de decisão 

daquele negócio. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Criar um modelo de programação linear que otimize os custos de produção e 

armazenagem, respeitando-se as capacidades de produção e armazenagem da empresa e 

atendendo à demanda dos clientes ao longo do tempo. O modelo deverá atender as demandas 

dos produtos ao logo do tempo que o cliente solicitar tais produtos. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Contextualizar a Gestão de Estoques 

- Contextualizar a Pesquisa Operacional 

- Criar uma metodologia para resolver problemas de produção e armazenagem 

- Apresentar um estudo de caso hipotético 

- Rodar os dados do estudo de caso no modelo criado 

- Identificar a otimização gerada pelo modelo 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A principal preocupação que deu origem a esse trabalho é baseada nos altos valores 

gastos com produção e estocagem dos produtos, e a dificuldade em tomar uma decisão assertiva 

acerca da quantidade que deve ser produzida e/ou estocada. Essa dificuldade se dá pois de um 

lado, não se pode produzir uma quantidade menor do que a demanda, pois causaria falta e 

consequente perda da confiança por parte dos clientes. Analisando o outro lado, é observado 

que a produção não pode ser maior do que a capacidade de armazenamento, pois além do custo 

de manter estoques ser alto, há uma limitação física para que se acomodem as peças. 

Vistos esses fatos, justifica a realização da pesquisa a necessidade da elaboração de 

uma metodologia que suporte inúmeras variáveis de decisão e que as compare, levando assim, 

ao melhor resultado possível com base nas restrições apresentadas em cada problema.  

 

1.4 RELEVANCIA DO ESTUDO 

É fato que vivemos, atualmente, inseridos em um meio onde a tecnologia se torna cada 

vez mais indispensável em nossas vidas. Os celulares e demais aparelhos eletrônicos se 

tornaram objetos totalmente necessários e sua produção e consumo sobem a cada dia. Com o 
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avanço tecnológico, há hoje diversos tipos e, sendo assim, surge o problema da quantidade de 

produção e estoque que deve ser disponibilizado para cada produto.  

Tendo em vista essa geração, torna-se relevante a criação de uma metodologia que 

permita calcular o número certo que se deve produzir, a fim de que haja otimização da produção 

e redução de custos e, consequentemente, um lucro maior para as organizações. 

 

1.5 PROBLEMA 

Alguns exemplos na literatura propõem simulações visando a redução de custos e a 

otimização da produção e estocagem de produtos, porém, não esgotam os tipos em que o 

modelo de PO pode ser utilizado. No tempo em que vivemos, identifica-se cada vez mais a 

necessidade de diversificar o leque de produção, já que existem muitos produtos similares, 

porém com características diferentes e os consumidores tornam-se cada vez mais apreciadores 

de tipos específicos de produtos ainda que desempenhem a mesma função. Tendo em vista esses 

casos, cria-se um problema da falta de conhecimento do número necessário da produção de 

cada tipo de produto para que se consiga atender a demanda e não se obtenha gastos excessivos 

com o estoque. O problema do trabalho apresentado trata-se, então, de como tornar cada vez 

mais assertiva a decisão de produção e armazenagem dos produtos e, assim, minimizar o custo 

da organização. O modelo será capaz de calcular, realmente, o menor custo possível? 

 

1.6 METODOLOGIA 

Quanto aos fins, essa pesquisa se caracteriza como metodológica, pois a mesma irá 

aprimorar um método para que o problema da produção e armazenagem seja resolvido e assim, 

sirva como base confiável para uma tomada de decisão mais assertiva. As fontes usadas na 

pesquisa são secundárias, por meio de bibliografias de autores ligados a pesquisa operacional. 

Os resultados gerados por esse estudo serão quantitativos, visto que ao final do mesmo, o 

problema da empresa hipotética criada nesse estudo gerará resultados numéricos.  

Para elaboração do método, utilizaremos uma empresa hipotética do setor de 

tecnologias, que produz diversos produtos diferentes e possui capacidade de produção e 

armazenagem limitadas. São conhecidas também as demandas de cada produto de acordo com 

o mês específico, além do seu estoque inicial. O gestor da empresa deverá minimizar os custos 

com produção e armazenagem, pois possui espaço limitado para estoque e uma demanda 

variável ao longo do tempo. Para minimizar os custos, será necessário atender à demanda e à 

capacidade de produção e armazenagem da empresa. 
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Com base nesse caso, será elaborado um modelo que precisará atender a todas estas 

condicionantes e que trará o menor custo possível. 

 

1.7 ESTRUTURA 

Esse trabalho contará com a estrutura dividida em capítulos.  

No primeiro capítulo, as considerações inicias sobre o surgimento das ferramentas de 

pesquisa operacional serão apresentadas. Após a apresentação concluída, serão apontados os 

objetivos, a justificativa, a relevância, o problema e a estrutura da pesquisa.  

O segundo capítulo, intitulado “Referencial Teórico”, demonstra como foi realizado o 

embasamento para o desenvolvimento do trabalho. Foi realizada uma pesquisa sobre a gestão 

de estoques, a pesquisa operacional aplicada à produção e a logística e a programação linear. 

O terceiro capítulo demonstra a metodologia utilizada na pesquisa. Há um 

detalhamento específico sobre como o trabalho será realizado, desde a coleta dos dados à 

escolha do modelo e do software. Por fim, será explicado como serão as análises das respostas 

e propostas de solução.  

No quarto capítulo será apresentado o estudo de caso. A apresentação do caso 

hipotético, coleta de dados, aplicação no software escolhido, desenvolvimento e teste. 

Por último, haverá o capítulo intitulado como “Conclusão”. Neste capítulo, serão 

analisadas as respostas obtidas, as conclusões gerais e as recomendações. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DE ESTOQUES E PRODUÇÃO 

 

Ballou (2006) afirma que quando a demanda é previsível não há necessidade de manter 

estoques, ou seja, quanto maior o nível de previsibilidade menor é a complexidade de se manter 

estoques. Entretanto, como não há possibilidade de prever demanda exata, as empresas utilizam 

o estoque para que haja uma certa segurança em meio a tantas oscilações na oferta e na procura.  

Para Assaf Neto (2009), “os estoques são materiais, mercadorias ou produtos que são 

fisicamente mantidos disponíveis pela empresa, com expectativa de ingresso no ciclo de 

produção, de seguir seu curso produtivo normal, ou de serem comercializados”. Assaf mostra 

ainda cinco motivos para existirem estoques. São eles: 

a) Evita a interrupção no fluxo de produção: caso haja algum problema no fluxo de entrega de 

matéria-prima, a produção dos produtos seria afetada. Nesse contexto, o estoque existe para 

assegurar a continuidade da produção, evitando custos com a ociosidade dos funcionários. 

b) Características econômicas particulares de cada setor: existem alguns setores em que a 

demanda só ocorre em determinados períodos, enquanto a produção ocorre continuamente 

durante o ano. Sendo assim, fica clara a necessidade do estoque. O inverso também pode 

acontecer. 

c) Perspectiva de aumento imediato do preço do produto: se o produto aumentará 

consideravelmente, o custo da estocagem será compensado pela compra com o preço mais 

baixo. 

d) Proteção contra perdas inflacionárias: o contexto favorável para acontecimento desse fato 

seria quando não há muitas opções alternativas para investimento e o mercado de capitais não 

está plenamente desenvolvido. 

e) Política de vendas do fornecedor: há uma política entre os fornecedores que consiste no 

seguinte: quanto maior a quantidade comprada, maior o desconto nos produtos. Às vezes, a 

porcentagem do desconto aplicado pode compensar o custo dos estoques. 

Na gestão de estoques, existe uma relação básica entre os benefícios e os custos já que 

quanto maior a quantidade de estoque maior o custo para mantê-lo, porém, também é maior o 

custo para pedir caso o estoque acabe. Sendo assim, pode-se dizer que o objetivo seria estocar 

uma quantidade “x” que minimize o custo total. Como pode ser visto na figura 01 a seguir, esse 

é o ponto em que os custos de manter estoque os custos de ressuprimento são iguais. 
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Figura 01: Custos para manter estoques 

Fonte: Ballou, 2006 (adaptado)  
 

As organizações pretendem sempre atender as mudanças nas tendências de consumo, 

oferecendo um crescente número de produtos e se sentindo obrigada a possuir capacidade 

produtiva cada vez mais alta a fim de atender adequadamente à demanda. Entretanto, para 

manter-se competitiva a organização investe em menor volume de ciclos de produção de 

produtos, para que se adeque aos curtos prazos de validade e possa atender melhor às diferentes 

especificações ou “mix de produtos” (MELO; AQUINO, 2015; CHIARINI; VAGNONI, 2017; 

SANTOS et al., 2017; SANTOS et al., 2017), desejando sempre a redução do lapso entre 

demanda e oferta. 

Os estoques comprometem uma parcela muito representativa dos ativos da 

organização, simbolizam em torno de 46% dos ativos totais. Sendo assim, são vistos, pelo setor 

financeiro, os recursos imobilizados de maior investimento em valor econômico para a empresa 

(ROGERS et al, 2004; ARIAS et al., 2016). Por esse motivo é fundamental saber o quanto será 

comprado, qual o maior volume a ser estocado e qual a demanda do produto em cada mês, para 

que não haja desperdício de material e financeiro. 

 

2.2 PESQUISA OPERACIONAL 

  

Observa-se que, historicamente, os trabalhos que surgiam sobre Pesquisa Operacional 

tinham como objetivo apoiar de forma quantitativa os comandantes das operações militares da 

Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Pelo grande número de técnicas desenvolvidas com 

Custo 
Custo Total 

Custo do Transporte 

Custo de Estoque 

Melhor Custo 

Nível de Serviço 
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esse intuito, foi aberto um espaço para essa nova área de conhecimento, que depois se realçou 

em aplicações e pesquisas civis. 

Andrade (1998) aponta que a Pesquisa Operacional foi utilizada pela Engenharia de 

Produção como uma técnica para resolver problemas a partir da Segunda Guerra Mundial e 

hoje está presente no meio acadêmico tanto quando nas organizações. 

Segundo Silva et al. (1998) a Pesquisa Operacional da forma em que é conhecida nos 

dias atuais foi desencadeada em 1939, quando cientistas de várias disciplinas desenvolveram 

estudos com o objetivo de solucionar problemas estratégicos e táticos constatados por militares.  

A conquista e a confiança obtidas no período da guerra foram tanta que, ao final do 

conflito, essas equipes de cientistas e o método para lidar com os problemas desenvolvido por 

eles foram passadas para as organizações que, devido ao crescimento econômico da época, 

também combatiam problemas de decisão muito complexos. Em determinados países, em que 

predominou a preocupação com o método, a Pesquisa Operacional evoluiu com o nome de 

Ciência da Gestão ou Ciência da Decisão e nos demais, em que prevaleceu o destaque nas 

aplicações, perdurou sendo chamada de Engenharia Industrial ou Engenharia de Produção. 

Para Silva et al. (1998), a Pesquisa Operacional é nada mais do que a utilização de um 

método descritivo de um sistema organizado, baseado em um modelo. Sendo assim, a 

construção do modelo leva a maneira ótima para que o sistema seja operado.  

Andrade (1998) aponta a Pesquisa Operacional como um recurso científico para tomar 

decisões, através da elaboração de modelos, que possibilitam simulações e auxiliam uma 

tomada de decisão mais assertiva. 

Segundo Maximiano (2002), as muitas peças de um determinado sistema são 

interdependentes e exigem um tratamento complexo, visto que a realidade também é 

demasiadamente complexa. Portanto, ao optar pela simplificação dos modelos, é possível que 

o resultado seja ótimo para as partes, mas não necessariamente é ótimo para o todo. 

No momento atual com o crescimento técnico e desenvolvimento das metodologias, 

contando com os meios computacionais e sua enorme capacidade e propagação, pode-se avaliar 

quantidades gigantes de dados sobre as atividades. Por conta da sua peculiaridade 

multidisciplinar, a Pesquisa Operacional é uma ciência que abrange praticamente todas as 

competências da atividade humana. Este fato revela sua grande importância. 

Os problemas de Pesquisa Operacional são frequentemente modelados por dois fatores 

denominados “função objetivo” e “restrições” – nesse último, são apresentados vários pontos 

necessários para satisfazer a resolução do problema. As restrições são a chave do algoritmo 

simplex. O objetivo de qualquer problema de programação linear é a otimização, isto é, buscar 
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a melhor situação entre as diversas possíveis, sendo utilizado um critério pré-estabelecido, que 

contenha as seguintes características (BONSON E NAADIMUTHU, 1997): 

a) O problema dispõe de um conjunto de variáveis que podem ser manipuladas para que o 

ótimo seja atingido; essas são as chamadas “Variáveis de Decisão”; 

b) O critério para que o ótimo seja alcançado é chamado de “Função Objetivo”. Esse critério 

deve ser escrito em função das V.D. do problema, e deverá ser uma função linear que será 

maximizada ou minimizada, de acordo com o objetivo; 

c) Os valores admitidos pelas variáveis de decisão atender a um conjunto pré-estabelecido de 

restrições; 

d) É possível que variáveis de decisão assumam valores pré-estabelecidos no domínio dos 

números reais. 

Para solucionar problemas através da Pesquisa Operacional pode-se implementar um 

procedimento em sete etapas, como pode ser visto na figura 02 a seguir (WINSTON, 1994): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 02 – Etapas para solução de problemas por meio do uso de Pesquisa Operacional 
Fonte: Winston (1994) adaptado 
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2.3 PROGRAMAÇÃO LINEAR 

Segundo Goldbarg e Luna (2000) os algoritmos apresentados pela Pesquisa 

Operacional são extremamente eficientes e podem ser resolvidos de maneira fácil, com a 

utilização de um computador. 

A Programação Linear é um método que se dá por meio de instrumentos matemáticos 

que possibilitam a otimização das operações, e é amplamente aplicada na solução de problemas 

em que os seus modelos são representados por expressões lineares. 
 

 
Os problemas de Programação Linear referem-se à distribuição eficiente 

de recursos limitados entre atividades competitivas, com a finalidade de atender a um 
determinado objetivo, por exemplo, maximização de lucros ou minimização de 
custos. Em se tratando de programação linear, esse objetivo será expresso por uma 
função linear, à qual se dá o nome de função objetiva. É claro que é necessário dizer 
quais as atividades que consomem cada recurso, e em que proporção é feito esse 
consumo. Essas informações serão fornecidas por equação ou inequações lineares, 
uma para cada recurso. Ao conjunto dessas equações ou inequações lineares dá-se o 
nome de restrição do modelo. Geralmente existem inúmeras maneiras de distribuir os 
escassos recursos entre as diversas atividades, bastando para isso que essas 
distribuições sejam coerentes com as equações de consumo de cada recurso, ou seja, 
que elas satisfaçam as restrições do problema. Entretanto, deseja-se achar aquela 
distribuição que satisfaça as restrições do problema, e que alcance o objetivo desejado, 
isto é, que maximize o lucro ou minimize o custo. A essa solução dá-se o nome de 
solução ótima. Uma vez obtido o modelo linear, constituído pela função objetiva 
(linear) e pelas restrições lineares, a programação linear se incumbe de achar a sua 
solução ótima. (PUCCINI, 1980). 

 

 

 Caixeta Filho (2001) enfatiza que a Programação Linear é a melhoria de um método 

de solução de problemas lineares algebricamente, valendo-se de inversões de matrizes, trazendo 

uma equação linear adicional representativa a partir de um certo comportamento observado que 

precisa ser otimizado. 

De acordo com Goldbarg e Luna (2000), a dificuldade com a ferramenta de solução 

está em interpretar o problema e alinhá-lo ao modelo matemático. Apesar dos extraordinários 

recursos do computador, a natureza das variáveis de decisão e de seu inter-relacionamento pode 

tornar o computador inadequado à representação necessária. Na figura 03 a seguir pode-se 

observar os hiatos existentes nas etapas de tradução e construção de um modelo de otimização. 
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Figura 03: Etapas de tradução de um modelo matemático 
Fonte: Goldbarg e Luna (2000) adaptado 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR 

Goldbarg e Luna (2000) apresentam o modelo de programação linear sendo básico 

para que se possa compreender todos os outros modelos que existem sobre programação 

matemática, ou seja, sua estrutura serve de suporte para que os modelos mais complexos sejam 

construídos. Outro aspecto positivo apresentado por esse modelo é a sua grande eficiência dos 

algoritimos de solução, que disponibilizam uma alta capacidade de calculo e pode ser 

facilmente implementado até mesmo em planilhas em microcomputadores de uso pessoal.  

Pode-se dizer que os modelos de Programação linear constituem um tipo diferenciado 

de modelos de otimização. Goldbarg e Luna (2000) ainda afirmam que existem características 

indispensáveis para que um determinado sistema possa ser representado através de um modelo 

de PL. São essas: 

a) Proporcionalidade: Deve haver uma proporção entre a quantidade de recurso consumido por 

determinada atividade e o nível dessa mesma atividade na solução final do problema. O custo 

da atividade também deverá ser proporcional ao nível de operação dessa mesma atividade.  

b) Não Negatividade: Deverá ser sempre possível desenvolver certa atividade em qualquer 

nível não negativo, e qualquer proporção de um certo recurso deve sempre poder ser utilizado. 

c) Aditividade: A soma de todas as parcelas associadas a cada atividade deverá ser sempre igual 

ao custo total. 

d) Separabilidade: Cada atividade separada apresenta seu custo específico e, portanto, podemos 

identifica-lo. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 DETALHAMENTO ESPECÍFICO 

Nesse trabalho será desenvolvido o problema da produção e estocagem, no qual uma 

empresa fictícia chamada CFAM Eletrônicos precisará otimizar ao máximo, para que o lucro 

seja maximizado. Nessa determinada empresa hipotética são fabricados seis produtos. São eles: 

aparelho celular simples, aparelho celular smart, caixa de som bluetooth, fone de ouvidos, 

relógio contador de calorias e tablets. As capacidades de produção e armazenagem de cada 

produto são conhecidas pelos gestores, assim como a demanda necessária para cada produto no 

próximo ano. A demanda não é constante durante os nove meses, e sendo assim, foi feita uma 

tabela na qual consta a necessidade de cada produto separada pelos meses do ano. Além disso, 

os gestores também sabem que há um estoque inicial de cada produto, sendo o número 

conhecido. Com base nos dados fornecidos pela empresa, foi solicitado o planejamento ótimo 

de produção e controle de estoques que minimize os custos totais de produção e estoque, 

atendendo as demandas existentes e respeitando as restrições e produção e armazenagem da 

empresa. 

Para responder de forma satisfatória à solicitação do cliente, será usado o modelo de 

programação linear, já que o problema atende a todos os pré-requisitos indispensáveis para a 

utilização do método, sendo eles: a proporcionalidade, a não negatividade, a aditividade e a 

separabilidade. O software escolhido foi o Excel, que através da ferramenta “solver”, pretende 

minimizar os custos utilizando o método Simplex. Esse software foi escolhido pois pode 

resolver problemas com até duzentas variáveis de decisão e cem restrições.  

O sócio da empresa hipotética irá fornecer todos os dados para que o estudo seja 

realizado. Apesar dos dados dessa pesquisa serem fictícios, serão baseados em várias situações 

reais observadas através de pesquisa bibliográfica.  

Os dados necessários para a construção de um modelo de PL serão: quais os produtos 

que são produzidos na empresa; o estoque inicial de cada produto medido em unidades; o custo 

de produção de cada produto medido em reais; o custo de armazenagem de cada produto medido 

em reais; a capacidade de produção da empresa para cada produto medida em unidades; a 

capacidade de armazenagem da empresa para cada produto medida em unidades; a demanda 

por cada produto medida em unidades e separada por meses.  

Ao reunir esses dados, será realizada a separação dos mesmos para que sejam definidas 

as variáveis de decisão (V.D.), sendo esse o primeiro passo para que seja alcançada a 

minimização dos custos. As variáveis serão separadas em dois grupos, sendo o primeiro 

relacionado a quantidade necessária de produção de cada produto e o segundo relacionado ao 
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estoque final do produto. Dentro do primeiro grupo de V.D. serão encontradas duas 

classificações: a primeira será a quantidade do produto e a segunda o mês em que precisará ser 

produzido. Já no segundo grupo, a primeira classificação refere-se ao estoque final de cada 

produto e a segunda classificação se refere ao mês. 

Após serem devidamente identificadas as variáveis de decisão, será iniciada a segunda 

fase, ou seja, a formulação linear para obtenção da chamada função objetivo. Como o nome já 

diz, fica expresso nessa fórmula o objetivo solicitado que, neste caso, será a minimização dos 

custos com produção e armazenagem dos produtos. 

A formulação se dará através da multiplicação de custo de produção de cada produto 

pela quantidade a ser produzida em cada mês (esse procedimento será realizado em todos os 

meses e em todos os produtos). Também serão multiplicados os custos de armazenagem de 

cada produto pelo número do estoque final do mesmo em cada mês e a multiplicação será feita 

para todos os produtos em todos os meses. A função objetivo será a soma de todas essas 

multiplicações. 

A terceira etapa – e última – da formulação consiste na identificação das restrições 

existentes no problema. As restrições do problema serão divididas em quatro grupos, sendo 

denominados: 

a) Equações de balanceamento de estoques: será formulada de forma que o número de estoques 

final é igual ao número de estoque anterior mais a quantidade que será produzida no mês menos 

a quantidade que será vendida naquele determinado mês. Esse processo se repetirá para todos 

os produtos e em todos os meses do semestre. 

b) Capacidade máxima de produção: a formulação consiste em determinar que a soma da 

produção de um determinado produto em todo o semestre precisa ser menor ou igual a 

capacidade de produção daquele mesmo produto para o semestre. Essa fórmula precisa ser 

realizada para todos os produtos separadamente. 

c) Capacidade máxima de armazenagem: será formulado de acordo com a capacidade máxima 

de estocagem dos produtos, ou seja, o estoque final de cada produto somados todos os meses 

daquele determinado produto deverá ser menor ou igual a capacidade máxima de armazenagem 

do produto. O processo deverá ser repetido em todos os produtos, de forma separada. 

d) Restrição de número inteiro: Não existe a possibilidade de se produzir meio produto, ou seja, 

contaremos apenas com o conjunto dos números inteiros. 

e) Restrição de não negatividade: O resultado de todas as variáveis deverá ser positivo, ou seja, 

não será admitido qualquer número negativo.  
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3.2 SOFTWARE ESCOLHIDO 

Para que o trabalho seja desenvolvido, foi escolhido o software de planilha eletrônica 

denominado Excel, mais especificamente a ferramenta solver, que está inserida no programa. 

O objetivo é alcançar a solução do problema inicial, ou seja, otimizar a produção e, 

consequentemente, aumentar o lucro da empresa CFAM Eletrônicos.  

O solver tem a capacidade de resolver problemas de programação linear, não linear e 

inteira de pequeno porte e tem sido utilizado de forma significativa e se mostrado bem popular, 

graças a sua simplicidade. Essa ferramenta utiliza o algoritmo Simplex para determinar a 

solução ótima de um modelo de programação linear. 

Para desenvolver o modelo no Excel é necessária, primeiramente, a habilitação do 

suplemento solver. Para isso, deve-se seguir as etapas: solucionar o menu “ferramentas”; 

“suplementos”; selecionar a opção “solver” e clicar em “OK”. Depois da ativação, o suplemento 

deverá aparecer no menu ferramentas. 

Para que o modelo rode na ferramenta, é necessária a criação de planilhas e fórmulas, 

trazendo os dados já prontos (variáveis de restrição, função objetivo e restrições) para a 

formulação no Excel. A primeira tabela irá se referir aos coeficientes das variáveis de decisão. 

A segunda tabela será composta pelos custos unitários dos produtos, separados pelos meses do 

semestre. Na terceira tabela, serão encontrados os demais dados de entrada, como estoques e as 

restrições. A quarta tabela concentra-se nas equações, onde deverá estar o estoque inicial e o 

espaço para as demais respostas dos estoques de cada produto em cada mês. Por último, aparece 

a tabela para a solução, de fato, que será o número de produtos a serem produzidos e o valor 

mínimo de custo possível mediante às restrições apresentadas. 

Espera-se então, encontrar o número exato de produção de cada produto em cada mês, 

para que assim seja alcançado o menor custo possível e, consequentemente, maior lucro para a 

empresa CFAM Eletrônicos. Essas respostas serão apresentadas para o gestor que solicitou o 

estudo, para que ele tome decisões cada vez mais assertivas, sabendo do menor custo que poderá 

obter para armazenagem e produção. 
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1 APRESENTAÇÃO: CFAM ELETRÔNICOS 

No presente trabalho serão estudados os comportamentos de produção e estocagem da 

empresa CFAM Eletrônicos, que é uma organização hipotética criada a fim de testar o modelo 

proposto aqui. Suponha que a organização produz seis produtos diferentes, e as demandas de 

cada um são diferentes no próximo ano. Os gestores da empresa gostariam de se basear em 

fatos numéricos para que, com base nos dados, possam tomar uma decisão mais assertiva acerca 

da quantidade a ser produzida de cada produto e em cada mês, já que são diferentes. 

Antes da aplicação do estudo de caso, é necessário considerar o modelo genérico de 

programação linear que será desenvolvido para esse caso, já que integra decisões de produção 

e estoque. Um modelo de programação linear para esse tipo de problema baseado em Belfiore 

(2012) e Lachtermacher (2009), será encontrado a seguir. As variáveis serão: m produtos (i = 

1, ..., m) e intervalo de tempo T períodos (t = 1, ..., T).  

Os parâmetros do modelo serão: 

𝐷"#= demanda do produto i no período t  

𝑐"#= custo unitário de produção do produto i no período t  

𝑖"#= custo unitário de estocagem do produto i no período t  

𝑥"#'()= capacidade máxima de produção do produto i no período t  

𝐼"#'()= capacidade máxima de armazenagem do produto i no período t 

 

As variáveis de decisão do modelo serão: 

𝑥"#= quantidade do produto i a ser produzido no período t  

𝐼"#= estoque final do produto i no período t 

 

A formulação geral será: 

min 𝑧 =	11(𝑐"#𝑥"# + 𝑖"#𝐼"#)
'

"56

7

#56

																																												(1) 

Sujeito a: 

𝐼"# = 𝐼",#:6 + 𝑥"# − 𝐷"#	, 𝑖 = 1,… ,𝑚; 𝑡 = 1,… , 𝑇						(2) 

𝑥"# ≤ 𝑥"#'(),																														𝑖 = 1,… ,𝑚; 𝑡 = 1,… , 𝑇						(3) 

𝐼"# ≤ 𝐼"#'(),																																𝑖 = 1,… ,𝑚; 𝑡 = 1, … , 𝑇						(4)	

𝑥"#, 𝐼"# ∈ 𝑍,																																𝑖 = 1,… ,𝑚; 𝑡 = 1,… , 𝑇						(5) 

𝑥"#, 𝐼"# ≥ 0,																																𝑖 = 1,… ,𝑚; 𝑡 = 1,… , 𝑇						(6) 
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Como pode ser observado, a função objetivo desse modelo pretende minimizar o 

resultado da soma dos custos de produção e manutenção de estoques em um universo de T 

períodos. 

A primeira restrição retrata, para cada produto, a equação que diz respeito ao 

balanceamento de estoques, ou seja, o estoque final no período t é igual ao estoque final no 

período anterior, somado ao total produzido no mesmo período, subtraída a demanda do período 

atual. Assim, afim de que a demanda do produto i seja atendida no período t, o nível de estoque 

do mesmo produto no período anterior, somado ao que foi produzido no mesmo período, deve 

ser maior ou igual à demanda. Essa condição está contida no modelo, já que a variável de 

decisão 𝐼"#	só pode apresentar valores não negativos. 

A segunda restrição assegura que a capacidade máxima de produção não será 

ultrapassada, já que isso minimizaria ainda mais o custo, porém seria impossível a aplicação na 

prática. A terceira restrição também trata sobre capacidade máxima, porém, dessa vez é sobre 

a armazenagem. É evidente que, ainda que a produção maior possa minimizar o custo, de nada 

adianta produzir e não ter como estocar. 

A quarta restrição significa que todos os números pertencem ao conjunto dos números 

inteiros e, sendo assim, não poderão existir frações de produção nem estoque. 

Finalmente, a quinta restrição diz respeito às condições de não negatividade do 

modelo, que também precisam ser atendidas.  

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO E COLETA DE DADOS 

A empresa CFAM Eletrônicos está lançando seus produtos para o próximo ano. São 

sete produtos, sendo eles: aparelho celular simples, aparelho celular smart, caixa de som 

bluetooth, fone de ouvidos, relógio contador de calorias e tablets. Os gestores da empresa 

solicitaram o planejamento ótimo de produção e controle de estoques para que haja 

minimização dos custos totais de produção e estoque, atendendo a demanda pretendida e 

respeitando os limites de capacidades de produção e estoque. Para isso, foram apresentados os 

dados referentes aos custos de produção e armazenagem e as capacidades de produção e 

armazenagem de cada produto que são constantes para todos os períodos. Também informaram 

que o estoque inicial para todos os produtos é de 100 unidades. 
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Celular 

Simples 

Celular 

Smart 

Caixa de 

Som 
Fones Relógio Tablets 

Custo de produção 

(R$/unidade) 
400 600 300 200 350 450 

Custo de 

armazenagem 

(R$/unidade) 

10 12 6 2 4 16 

Capacidade de 

produção (unidades) 
1.300 1.000 2.500 4.000 3.000 1.500 

Capacidade de 

armazenagem 

(unidades) 

16.000 18.000 22.000 25.000 23.000 15.000 

Tabela 01: Custos e capacidades de produção e armazenagem para cada produto 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Além disso, enviaram as informações contidas na próxima tabela, onde é exibida a demanda 

de cada produto para o próximo ano. 

 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Celular 

Simples 
500 350 400 450 800 550 600 1.000 700 1.200 1.300 1.500 

Celular 

Smart 
800 700 650 850 900 750 700 800 550 800 1.500 1.600 

Caixa de 

Som 
1.200 1.300 1.350 1.500 2.100 1.600 1.700 2.000 1.650 2.000 2.200 2.600 

Fones 3.000 2.500 3.250 2.350 3.500 3.000 2.800 3.000 2.000 3.600 3.200 5.000 

Relógios 2.000 1.900 1.700 1.800 3.500 2.100 1.600 3.800 2.500 2.550 2.600 4.000 

Tablets 1.000 800 750 850 1.200 700 900 1.100 700 1.200 2.000 2.500 

Tabela 02: Demanda por produto e período 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para encontrar a solução ótima, é necessário que seja realizada a formulação 

matemática, conforme o modelo genérico exibido nesse trabalho anteriormente. Seguindo o 

primeiro passo, as variáveis de decisão serão definidas. São elas: 

𝑥"# = quantidade do eletrônico i a ser produzido no mês t (unidades) i = 1,...,6 t = 1,...,12 

𝐼"# = estoque final do eletrônico i no mês t (unidades) i = 1,...,6 t = 1,...,12 
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Sendo assim, tem-se que: 

Quantidade de celulares simples que serão produzidos em cada mês: 

𝑥66 = quantidade de celulares simples a serem produzidos em janeiro. 

𝑥6K = quantidade de celulares simples a serem produzidos em fevereiro.	

𝑥6L = quantidade de celulares simples a serem produzidos em março.	

𝑥6M = quantidade de celulares simples a serem produzidos em abril.	

𝑥6N = quantidade de celulares simples a serem produzidos em maio.	

𝑥6O = quantidade de celulares simples a serem produzidos em junho.	

𝑥6P = quantidade de celulares simples a serem produzidos em julho.	

𝑥6Q = quantidade de celulares simples a serem produzidos em agosto.	

𝑥6R = quantidade de celulares simples a serem produzidos em setembro.	

𝑥66S = quantidade de celulares simples a serem produzidos em outubro.	

𝑥666 = quantidade de celulares simples a serem produzidos em novembro. 

𝑥66K = quantidade de celulares simples a serem produzidos em dezembro. 

 

Quantidade de smartphones que serão produzidos em cada mês: 

𝑥K6 = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em janeiro. 

𝑥KK = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em fevereiro.	

𝑥KL = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em março. 	

𝑥KM = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em abril.	

𝑥KN = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em maio.	

𝑥KO = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em junho.	

𝑥KP = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em julho.	

𝑥KQ = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em agosto.	

𝑥KR = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em setembro.	

𝑥K6S = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em outubro. 

𝑥K66 = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em novembro.	

𝑥K6K = quantidade de celulares smartphone a serem produzidos em dezembro. 

	

Quantidade de caixas de som que serão produzidas em cada mês: 

𝑥L6 = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de janeiro. 

𝑥LK = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de fevereiro.	

𝑥LL = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de março.	
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𝑥LM = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de abril.	

𝑥LN = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de maio.	

𝑥LO = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de junho.	

𝑥LP = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de julho.	

𝑥LQ = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de agosto.	

𝑥LR = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de setembro.	

𝑥L6S = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de outubro.	

𝑥L66 = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de novembro.	

𝑥L6K = quantidade de caixas de som a serem produzidas no mês de dezembro. 

 

Quantidade de fones de ouvido que serão produzidos em cada mês:	

𝑥M6 = quantidade de fones a serem produzidos no mês de janeiro. 

𝑥MK = quantidade de fones a serem produzidos no mês de fevereiro.	

𝑥ML = quantidade de fones a serem produzidos no mês de março.	

𝑥MM = quantidade de fones a serem produzidos no mês de abril.	

𝑥MN = quantidade de fones a serem produzidos no mês de maio.	

𝑥MO = quantidade de fones a serem produzidos no mês de junho.	

𝑥MP = quantidade de fones a serem produzidos no mês de julho.	

𝑥MQ = quantidade de fones a serem produzidos no mês de agosto. 

𝑥MR = quantidade de fones a serem produzidos no mês de setembro.	

𝑥M6S = quantidade de fones a serem produzidos no mês de outubro.	

𝑥M66 = quantidade de fones a serem produzidos no mês de novembro.	

𝑥M6K = quantidade de fones a serem produzidos no mês de dezembro. 

 

Quantidade de relógios que serão produzidos em cada mês:	

𝑥N6 = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de janeiro. 

𝑥NK = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de fevereiro.	

𝑥NL = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de março.	

𝑥NM = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de abril.	

𝑥NN = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de maio.	

𝑥NO = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de junho.	

𝑥NP = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de julho.	

𝑥NQ = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de agosto.	
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𝑥NR = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de setembro.	

𝑥N6S = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de outubro.	

𝑥N66 = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de novembro.	

𝑥N6K = quantidade de relógios a serem produzidos no mês de dezembro. 

 

Quantidade de tablets que serão produzidos em cada mês:	

𝑥O6 = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de janeiro. 

𝑥OK = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de fevereiro.	

𝑥OL = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de março.	

𝑥OM = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de abril.	

𝑥ON = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de maio.	

𝑥OO = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de junho.	

𝑥OP = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de julho.	

𝑥OQ = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de agosto.	

𝑥OR = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de setembro.	

𝑥O6S = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de outubro.	

𝑥O66 = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de novembro.	

𝑥O6K = quantidade de tablets a serem produzidos no mês de dezembro. 

 

Quantidade de celulares simples a ser estocada em cada mês:  

𝐼66 = estoque final de celulares simples em janeiro.	

𝐼6K = estoque final de celulares simples em fevereiro.	

𝐼6L = estoque final de celulares simples em março.	

𝐼6M = estoque final de celulares simples em abril.	

𝐼6N = estoque final de celulares simples em maio.	

𝐼6O = estoque final de celulares simples em junho.	

𝐼6P = estoque final de celulares simples em julho.	

𝐼6Q = estoque final de celulares simples em agosto.	

𝐼6R = estoque final de celulares simples em setembro.	

𝐼66S = estoque final de celulares simples em outubro.	

𝐼666 = estoque final de celulares simples em novembro.	

𝐼66K = estoque final de celulares simples em dezembro. 
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Quantidade de smartphones a ser estocada em cada mês: 

𝐼K6 = estoque final de celulares smartphone em janeiro.	

𝐼KK = estoque final de celulares smartphone em fevereiro.	

𝐼KL = estoque final de celulares smartphone em março.	

𝐼KM = estoque final de celulares smartphone em abril.	

𝐼KN = estoque final de celulares smartphone em maio.	

𝐼KO = estoque final de celulares smartphone em junho.	

𝐼KP = estoque final de celulares smartphone em julho.	

𝐼KQ = estoque final de celulares smartphone em agosto.	

𝐼KR = estoque final de celulares smartphone em setembro.	

𝐼K6S = estoque final de celulares smartphone em outubro.	

𝐼K66 = estoque final de celulares smartphone em novembro.	

𝐼K6K = estoque final de celulares smartphone em dezembro. 

 

Quantidade de caixas de som a ser estocada em cada mês: 

𝐼L6 = estoque final de caixas de som em janeiro.	

𝐼LK = estoque final de caixas de som em fevereiro.	

𝐼LL = estoque final de caixas de som em março.	

𝐼LM = estoque final de caixas de som em abril.	

𝐼LN = estoque final de caixas de som em maio.	

𝐼LO = estoque final de caixas de som em junho.	

𝐼LP = estoque final de caixas de som em julho.	

𝐼LQ = estoque final de caixas de som em agosto.	

𝐼LR = estoque final de caixas de som em setembro.	

𝐼L6S = estoque final de caixas de som em outubro.	

𝐼L66 = estoque final de caixas de som em novembro.	

𝐼L6K = estoque final de caixas de som em dezembro. 

	

Quantidade de fones de ouvido a ser estocada em cada mês: 

𝐼M6 = estoque final de fones de ouvido em janeiro.	

𝐼MK = estoque final de fones de ouvido em fevereiro.	

𝐼ML = estoque final de fones de ouvido em março.	

𝐼MM = estoque final de fones de ouvido em abril.	
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𝐼MN = estoque final de fones de ouvido em maio.	

𝐼MO = estoque final de fones de ouvido em junho.	

𝐼MP = estoque final de fones de ouvido em julho.	

𝐼MQ = estoque final de fones de ouvido em agosto.	

𝐼MR = estoque final de fones de ouvido em setembro.	

𝐼M6S = estoque final de fones de ouvido em outubro.	

𝐼M66 = estoque final de fones de ouvido em novembro.	

𝐼M6K = estoque final de fones de ouvido em dezembro. 

 

Quantidade de relógios a ser estocada em cada mês: 

𝐼N6 = estoque final de relógios em janeiro.	

𝐼NK = estoque final de relógios em fevereiro.	

𝐼NL = estoque final de relógios em março.	

𝐼NM = estoque final de relógios em abril.	

𝐼NN = estoque final de relógios em maio.	

𝐼NO = estoque final de relógios em junho.	

𝐼NP = estoque final de relógios em julho.	

𝐼NQ = estoque final de relógios em agosto.	

𝐼NR = estoque final de relógios em setembro.	

𝐼N6S = estoque final de relógios em outubro.	

𝐼N66 = estoque final de relógios em novembro.	

𝐼N6K = estoque final de relógios em dezembro.	

 

Quantidade de tablets a ser estocada em cada mês: 

𝐼O6 = estoque final de tablets em janeiro.	

𝐼OK = estoque final de tablets em fevereiro.	

𝐼OL = estoque final de tablets em março.	

𝐼OM = estoque final de tablets em abril.	

𝐼ON = estoque final de tablets em maio.	

𝐼OO = estoque final de tablets em junho.	

𝐼OP = estoque final de tablets em julho.	

𝐼OQ = estoque final de tablets em agosto.	

𝐼OR = estoque final de tablets em setembro.	
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𝐼O6S = estoque final de tablets em outubro.	

𝐼O66 = estoque final de tablets em novembro.	

𝐼O6K = estoque final de tablets em dezembro. 

 

Após a definição das variáveis, é necessário seguir os passos da formatação geral de 

um problema de programação linear. Sendo assim, precisamos definir a função objetivo. A 

mesma será determinada pela multiplicação do custo de produção de cada produto pela soma 

da quantidade dos produtos em todos os meses do ano somado ao custo de armazenagem do 

mesmo produto multiplicado pela soma do estoque final de todos os meses do ano. O processo 

será repetido para os seis produtos. Sendo assim, teremos: 

min z = 400(𝑥66 + 𝑥6K + 𝑥6L + 𝑥6M + 𝑥6N + 𝑥6O + 𝑥6P + 𝑥6Q + 𝑥6R + 𝑥66S + 𝑥666 + 𝑥66K)	

																		+10(𝐼66 + 𝐼6K + 𝐼6L + 𝐼6M + 𝐼6N + 𝐼6O + 𝐼6P + 𝐼6Q + 𝐼6R + 𝐼66S + 𝐼66K) +	

																		600(𝑥K6 + 𝑥KK + 𝑥KL + 𝑥KM + 𝑥KN + 𝑥KO + 𝑥KP + 𝑥KQ + 𝑥KR + 𝑥K6S + 𝑥K66 + 𝑥K6K) 

																		+12(𝐼K6 + 𝐼KK + 𝐼KL + 𝐼KM + 𝐼KN + 𝐼KO + 𝐼KP + 𝐼KQ + 𝐼KR + 𝐼K6S + 𝐼K6K) + 

																			300(𝑥L6 + 𝑥LK + 𝑥LL + 𝑥LM + 𝑥LN + 𝑥LO + 𝑥LP + 𝑥LQ + 𝑥LR + 𝑥L6S + 𝑥L66 + 𝑥L6K) 

																		+6(𝐼L6 + 𝐼LK + 𝐼LL + 𝐼LM + 𝐼LN + 𝐼LO + 𝐼LP + 𝐼LQ + 𝐼LR + 𝐼L6S + 𝐼L66 + 𝐼L6K) +	

																		200(𝑥M6 + 𝑥MK + 𝑥ML + 𝑥MM + 𝑥MN + 𝑥MO + 𝑥MP + 𝑥MQ + 𝑥MR + 𝑥M6S + 𝑥M66 + 𝑥M6K)	

																		+2(𝐼M6 + 𝐼MK + 𝐼ML + 𝐼MM + 𝐼MN + 𝐼MO + 𝐼MP + 𝐼MQ + 𝐼MR + 𝐼M6S + 𝐼M66 + 𝐼M6K) +	

																		350(𝑥N6 + 𝑥NK + 𝑥NL + 𝑥NM + 𝑥NN + 𝑥NO + 𝑥NP + 𝑥NQ + 𝑥NR + 𝑥N6S + 𝑥N66 + 𝑥N6K)	

																		+4(𝐼N6 + 𝐼NK + 𝐼NL + 𝐼NM + 𝐼NN + 𝐼NO + 𝐼NP + 𝐼NQ + 𝐼NR + 𝐼N6S + 𝐼N66 + 𝐼N6K) +	

																		450(𝑥O6 + 𝑥OK + 𝑥OL + 𝑥OM + 𝑥ON + 𝑥OO + 𝑥OP + 𝑥OQ + 𝑥OR + 𝑥O6S + 𝑥O66 + 𝑥O6K)	

																		+16(𝐼O6 + 𝐼OK + 𝐼OL + 𝐼OM + 𝐼ON + 𝐼OO + 𝐼OP + 𝐼OQ + 𝐼OR + 𝐼O6S + 𝐼O66 + 𝐼O6K)       (7) 

 

Após definida a função objetivo, dando continuidade ao modelo e seguindo o terceiro 

passo, serão estabelecidas as restrições. Iremos separá-las em quatro grandes grupos, sendo 

eles: Equações de balanceamento de estoques; capacidade máxima de produção; capacidade 

máxima de armazenagem; restrições de não negatividade. O primeiro grupo será calculado de 

forma que o estoque atual seja igual ao estoque anterior somado à quantidade produzida no mês 

atual menos a demanda no mesmo mês. Isso será repetido em todos os meses e para todos os 

produtos. No segundo e terceiro grupo será mostrado que nem a produção nem a armazenagem 

de cada produto em cada mês pode ultrapassar os seus já pré-estabelecidos limites máximos. Já 

no terceiro grupo, observaremos que nem o estoque, nem a produção, poderá conter valor 

negativo. Essas restrições existem para que possamos obter a minimização dos custos de forma 
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que se encaixe na realidade, ou seja, respeitando a capacidade de produção e de armazenagem, 

além de conseguir atender toda a demanda existente. 

1. Equações de balanceamento de estoque, para cada produto i (i = 1, ... ,5) em cada mês t (t = 

1, ... ,12): 

 

Balanceamento de estoque do celular: (8) 

𝐼66 = 100 + 𝑥66 − 500 	

𝐼6K = 𝐼66 + 𝑥6K − 350 	

𝐼6L = 𝐼6K + 𝑥6L − 400 	

𝐼6M = 𝐼6L + 𝑥6M − 450 	

𝐼6N = 𝐼6M + 𝑥6N − 800 	

𝐼6O = 𝐼6N + 𝑥6O − 550 	

𝐼6P = 𝐼6O + 𝑥6P − 600 	

𝐼6Q = 𝐼6P + 𝑥6Q − 1000 	

𝐼6R = 𝐼6Q + 𝑥6R − 700 	

𝐼66S = 𝐼6R + 𝑥66S − 1200 	

𝐼666 = 𝐼66S + 𝑥666 − 1300 	

𝐼66K = 𝐼666 + 𝑥66K − 1500                      

 

Balanceamento de estoque do    

smartphone: (9) 

𝐼K6 = 100 + 𝑥K6 − 800                           

𝐼KK = 𝐼K6 + 𝑥KK − 700                              

𝐼KL = 𝐼KK + 𝑥KL − 650                               

𝐼KM = 𝐼KL + 𝑥KM − 850                              

𝐼KN = 𝐼KM + 𝑥KN − 900                              

𝐼KO = 𝐼KN + 𝑥KO − 750                               

𝐼KP = 𝐼KO + 𝐼KP − 700                                  

𝐼KQ = 𝐼KP + 𝑥KQ − 800                                    

𝐼KR = 𝐼KQ + 𝑥KR − 550                                   

𝐼K6S = 𝐼KR + 𝑥K6S − 800                               

𝐼K66 = 𝐼K6S + 𝑥K66 − 1500                       

𝐼K6K = 𝐼K66 + 𝑥K6K − 1600                          

Balanceamento de estoque das caixas de 

som: (10) 

𝐼L6 = 100 + 𝑥L6 − 1200                         

𝐼LK = 𝐼L6 + 𝑥LK − 1300                           

𝐼LL = 𝐼LK + 𝑥LL − 1350                           

𝐼LM = 𝐼LL + 𝑥LM − 1500                              

𝐼LN = 𝐼LM + 𝑥LN − 2100                           

𝐼LO = 𝐼LN + 𝑥LO − 1600                            

𝐼LP = 𝐼LO + 𝑥LP − 1700                                 

𝐼LQ = 𝐼LP + 𝑥LQ − 2000                                

𝐼LR = 𝐼LQ + 𝑥LR − 1650                                 

𝐼L6S = 𝐼LR + 𝑥L6S − 2000                        

𝐼L66 = 𝐼L6S + 𝑥L66 − 2200                      

𝐼L6K = 𝐼L66 + 𝑥L6K − 2600                          

 

Balanceamento do estoque dos fones de 

ouvido: (11) 

𝐼M6 = 100 + 𝑥M6 − 3000                             

𝐼MK = 𝐼M6 + 𝑥MK − 2500                          

𝐼ML = 𝐼MK + 𝑥ML − 3250                           

𝐼MM = 𝐼ML + 𝑥MM − 2350                            

𝐼MN = 𝐼MM + 𝑥MN − 3500                          

𝐼MO = 𝐼MN + 𝑥MO − 3000                           

𝐼MP = 𝐼MO + 𝑥MP − 2800                           

𝐼MQ = 𝐼MP + 𝑥MQ − 3000                           

𝐼MR = 𝐼MQ + 𝑥MR − 2000                           

𝐼M6S = 𝐼MR + 𝑥M6S − 3600                         

𝐼M66 = 𝐼M6S + 𝑥M66 − 3200                      
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𝐼M6K = 𝐼M66 + 𝑥M6K − 5000                     

 

Balanceamento de estoque dos          

relógios: (12) 

𝐼N6 = 100 + 𝑥N6 − 2000                         

𝐼NK = 𝐼N6 + 𝑥NK − 1900                             

𝐼NL = 𝐼NK + 𝑥NL − 1700                           

𝐼NM = 𝐼NL + 𝑥NM − 1800                           

𝐼NN = 𝐼NM + 𝑥NN − 3500                           

𝐼NO = 𝐼NN + 𝑥NO − 2100                            

𝐼NP = 𝐼NO + 𝑥NP − 1600                            

𝐼NQ = 𝐼NP + 𝑥NQ − 3800                           

𝐼NR = 𝐼NQ + 𝑥NR − 2500                          

𝐼N6S = 𝐼NR + 𝑥N6S − 2550                       

𝐼N66 = 𝐼N6S + 𝑥N66 − 2600                      

𝐼N6K = 𝐼N66 + 𝑥N6K − 4000                      

 

Balanceamento de estoque dos tablets: (13) 

𝐼O6 = 100 + 𝑥O6 − 1000                           

𝐼OK = 𝐼O6 + 𝑥OK − 800                              

𝐼OL = 𝐼OK + 𝑥OL − 750                             

𝐼OM = 𝐼OL + 𝑥OM − 850                             

𝐼ON = 𝐼OM + 𝑥ON − 1200                           

𝐼OO = 𝐼ON + 𝑥OO − 700                             

𝐼OP = 𝐼OO + 𝑥OP − 900                             

𝐼OQ = 𝐼OP + 𝑥OQ − 1100                           

𝐼OR = 𝐼OQ + 𝑥OR − 700                             

𝐼O6S = 𝐼OR + 𝑥O6S − 1200                        

𝐼O66 = 𝐼O6S + 𝑥O66 − 2000                        

𝐼O6K = 𝐼O66 + 𝑥O6K − 2500                    

 

 

2. Capacidade máxima de produção: (14) 

𝑥66, 𝑥6K, 𝑥6L, 𝑥6M,𝑥6N, 𝑥6O, 𝑥6P, 𝑥6Q, 𝑥6R, 𝑥66S, 𝑥666, 𝑥66K ≤ 1300 	

𝑥K6, 𝑥KK, 𝑥KL, 𝑥KM, 𝑥KN, 𝑥KO, 𝑥KP, 𝑥KQ, 𝑥KR, 𝑥K6S, 𝑥K66, 𝑥K6K ≤ 1000                                             

𝑥L6, 𝑥LK, 𝑥LL, 𝑥LM, 𝑥LN, 𝑥LO, 𝑥LP, 𝑥LQ, 𝑥LR, 𝑥L6S, 𝑥L66, 𝑥L6K ≤ 2500                                            

𝑥M6, 𝑥MK,𝑥ML, 𝑥MM, 𝑥MN, 𝑥MO, 𝑥MP, 𝑥MQ, 𝑥MR, 𝑥M6S, 𝑥M66, 𝑥M6K ≤ 4000                                             

𝑥N6, 𝑥NK, 𝑥NL, 𝑥NM, 𝑥NN, 𝑥NO, 𝑥NP, 𝑥NQ, 𝑥NR, 𝑥N6S, 𝑥N66, 𝑥N6K ≤ 3000                                            

𝑥O6, 𝑥OK, 𝑥OL, 𝑥OM, 𝑥ON, 𝑥OO, 𝑥OP, 𝑥OQ, 𝑥OR, 𝑥O6S, 𝑥O66, 𝑥O6K ≤ 1500                                             

 

3. Capacidade máxima de armazenagem: (15) 

𝐼66, 𝐼6K, 𝐼6L, 𝐼6M, 𝐼6N, 𝐼6O, 𝐼6P, 𝐼6Q, 𝐼6R, 𝐼66S, 𝐼666, 𝐼66K ≤ 16000                                                      

𝐼K6, 𝐼KK, 𝐼KL, 𝐼KM, 𝐼KN, 𝐼KO, 𝐼KP, 𝐼KQ, 𝐼KR, 𝐼K6S, 𝐼K66, 𝐼K6K ≤ 18000                                                    

𝐼L6, 𝐼LK, 𝐼LL, 𝐼LM, 𝐼LN, 𝐼LO, 𝐼LP, 𝐼LQ, 𝐼LR, 𝐼L6S, 𝐼L66, 𝐼L6K ≤ 22000                                                    

𝐼M6, 𝐼MK, 𝐼ML, 𝐼MM, 𝐼MN, 𝐼MO, 𝐼MP, 𝐼MQ, 𝐼MR, 𝐼M6S, 𝐼M66, 𝐼M6K ≤ 25000                                                     

𝐼N6, 𝐼NK, 𝐼NL, 𝐼NM, 𝐼NN, 𝐼NO, 𝐼NP, 𝐼NQ, 𝐼NR, 𝐼N6S, 𝐼N66, 𝐼N6K ≤ 23000                                                     

𝐼O6, 𝐼OK, 𝐼OL, 𝐼OM, 𝐼ON, 𝐼OO, 𝐼OP, 𝐼OQ, 𝐼OR, 𝐼O6S, 𝐼O66, 𝐼O6K ≤ 15000                                                     
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Restrições de números inteiros: (16) 

𝑥"#, 𝐼"# ∈ 𝑍										𝑖 = 1, … ,6; 						𝑡 = 1,… ,12                                                                              

 

4. Restrições de não negatividade: (17) 

𝑥"#, 𝐼"# ≥ 0										𝑖 = 1, … ,6; 						𝑡 = 1,… ,12                                                                              

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DO MODELO NO SOLVER 

Para que possamos resolver o problema apresentado pela CFAM Eletrônicos são 

necessários cinco passos, sendo eles: coleta de dados; definição das variáveis de decisão; 

definição da função objetivo; definição das restrições; aplicação dos dados no software 

escolhido. Portanto, após as quatro primeiras etapas feitas, passaremos para a aplicação desses 

dados no Excel, onde usaremos o Solver a fim de encontrarmos a melhor solução para o 

problema proposto, isto é, a minimização dos custos com produção e estocagem.  

O primeiro passo para a resolução através do Excel é traduzir o problema escrito para 

um modo em que o programa entenda as informações e consiga calcular o mínimo custo, 

respeitando as restrições de produção e armazenagem e evidenciando o quanto de cada produto 

deve ser produzido e armazenado em cada mês do ano. 

Em primeiro lugar, será feito um quadro em que as colunas representam os meses do 

ano, que vão de dezembro até dezembro do próximo ano, e cada linha representa um produto. 

É necessário atentar para o início das colunas, que será em dezembro ao invés de janeiro. Isso 

ocorre pois há um estoque inicial de 100 unidades, e necessitaremos demonstrar esse dado para 

que seja usado na hora de calcularmos o balanceamento de estoque. Sendo assim, serão 

colocados os custos de produção e armazenagem de cada produto ao longo do ano, sendo 

representados por 𝑐6# e 𝐼6#, respectivamente. Esse processo se repetirá constantemente até 

atingirmos o sexto produto. Como esses são constantes, o valor do primeiro mês será repetido 

em todos os meses. A tabela pronta pode ser vista a seguir: 

 
Figura 04: Tabela referente aos custos no Excel. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para continuar a traduzir os dados que já temos para uma linguagem entendida pelo 

Excel e, então, utilizarmos a ferramenta solver, é necessário preencher os demais dados de 

entrada. Novamente, as colunas indicarão os meses e as linhas indicarão os produtos. Teremos 

então, na primeira linha, a demanda 𝐷6#, ou seja, a demanda do produto 1 (celular simples) para 

cada tempo t, representado nas colunas, e assim sucessivamente, até chegar no produto 6.  

A segunda parcela de dados na tabela será referente à capacidade máxima de produção. 

Iniciando pelo primeiro produto, alocado na primeira linha 𝑥6#	'(), e seguindo com os demais, 

até chegar no último. É importante lembrar que a capacidade máxima de produção, assim como 

os custos unitários de produção e armazenagem, se manterá constante, e, portanto, será igual 

para todas as células da mesma linha. 

Seguindo o mesmo raciocínio, serão colocados os dados da capacidade máxima de 

armazenagem. Essa, será descrita como 𝐼6#	'(), ou seja, a capacidade máxima de armazenagem 

do produto 1 para cada tempo t. Se repetirá sucessivamente até o sexto produto. Estas três etapas 

podem ser vistas na figura a seguir: 

 

 
Figura 05: Tabela referente aos demais dados de entrada no Excel. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Dando continuidade ao processo, estruturaremos agora, usando o auxilio das fórmulas 

do Excel, as equações de balanceamento dos estoques. Cada célula irá conter uma fórmula 

como essa: o resultado da célula será igual à célula que contém o estoque anterior somado à 

célula que contém a quantidade produzida naquele mês e subtraído da célula que contém a 

demanda pelo produto naquele determinado mês. Portanto, para o produto um no mês de janeiro 

encontraremos a seguinte equação: “= B38 + C46 – C18” que equivale ao estoque final do mês 

de dezembro, somado à quantidade produzida do celular simples no mês de janeiro subtraída a 

demanda pelo celular simples no mês de janeiro. Esse mesmo raciocínio seguirá em todos os 
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meses e para todos os produtos. É importante lembrar que para o mês de dezembro não há 

fórmulas, visto que o número do estoque final desse mês já é conhecido para todos os produtos. 

Segue o resultado da tabela montada. 

 

 
Figura 06: Tabela referente às equações de balanceamento de estoques no Excel. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

É necessário atentar para o fato de que como o número de produtos que devem ser 

produzidos em cada mês ainda não é conhecido o mesmo é entendido pelo Excel como zero e, 

portanto, a fórmula nos retorna quantidades negativas de estoque em todos os períodos. Após 

o cálculo dessa produção pelo solver, essas equações passaram a ser números positivos, porém 

tenderam sempre à zero, já que o intuito é diminuir os custos com armazenagem para que os 

custos totais também possam ser minimizados. 

Dito isso, retornaremos agora para o próximo passo a ser dado no Excel. Montaremos, 

por fim, a tabela de solução, onde estarão as variáveis de decisão – a quantidade de cada produto 

a ser produzida e armazenada em cada mês do ano – e a célula que mostrará o resultado da 

função objetivo. As variáveis de decisão serão apenas células vazias para serem utilizadas 

depois pelo solver. Na função objetivo, utilizaremos a fórmula “SOMARPRODUTO” que, 

como o próprio nome diz, soma e multiplica matrizes da mesma proporção. A primeira matriz 

será a de custos de produção e armazenagem (Figura 4) e a segunda matriz será a das variáveis 

de decisão (Figura 7). O resultado está demonstrado abaixo: 

 
Figura 07: Tabela referente às variáveis de decisão e função objetivo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nota-se que o resultado da função objetivo está zerado no momento. Isso acontece 

porque a solução do solver ainda não foi ativada. 

Após todo o preparo da planilha é preciso carregar os dados no solver, afim de que o 

programa nos envie a melhor solução para o problema, isto é, o mínimo valor que a função 

objetivo pode atingir.  

Para que o sistema atinja o objetivo, ou seja, traga os melhores resultados possíveis 

respeitando as restrições de produção, armazenagem e demanda prevista para cada mês do 

próximo ano, é necessário alimentá-lo com dados. São esses: função objetivo e o que se espera 

da mesma (maximização ou minimização), as células variáveis que serão alteradas para atingir 

o objetivo, as restrições existentes, selecionar a caixa de variáveis não negativas (já que não é 

possível produzir nem armazenar quantidade negativa de produtos e qual o método de solução 

(no nosso caso será o LP Simplex). Após alimentado, o sistema ficará como na figura abaixo: 

 
Figura 08: Parâmetros do Solver. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Após carregar os dados no sistema, é necessário clicar na opção “Resolver”. O 

software trará a melhor solução encontrada, ou seja, o quanto é necessário produzir e armazenar 

para que todas as demandas sejam atendidas e o custo seja o menor possível. O resultado 

encontrado através do solver pode ser visto a seguir:  
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Figura 09: Resolução encontrada através do Solver. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 
4.4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

O Solver nos retorna três grupos diferentes de resultados, e cabe a nós analisarmos os 

mesmos para assim, entender se a solução alcançada é realmente a melhor possível, e então 

passar para o nosso cliente. 

O primeiro grupo de resultados foram as quantidades de cada produto a serem 

produzidas em cada mês do ano. Ao ver os números, fica evidente a proximidade dos mesmos 

com a demanda de cada mês. Começando por janeiro, em que todos os produtos serão 

produzidos exatamente conforme a demanda desse mesmo mês menos cem unidades. Isso 

ocorre pois há um estoque inicial conhecido de cem unidades para todos esses. Em fevereiro e 

março, toda a produção é exatamente igual à demanda no mesmo período, ou seja, não há 

necessidade de estoque. 

No mês de abril, percebe-se que a quantidade de produção continua igual a quantidade 

de demanda, exceto pelo quinto produto, o relógio, no qual a produção é 2300 enquanto a 

demanda é 1800. A explicação sobre essa diferença aparece na análise do mês seguinte. Em 

maio, a demanda pelo relógio é 3500, enquanto sua capacidade máxima de produção é de 3000 

unidades. Sendo assim, o estoque gerado pelo mês anterior servirá para cobrir a demanda do 

mês de maio. No mesmo mês, é perceptível que, com exceção do relógio, a produção será 

exatamente igual à demanda, evitando arcar com os custos de estocagem dos produtos. No mês 

de junho o mesmo cenário é repetido, onde encontramos a produção igual à demanda. 

Em julho, ao analisar os números referentes à produção, encontramos divergência 

entre a produção e a demanda em dois produtos: os smartphones e os relógios. No primeiro 
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caso, a demanda pelo smarphone no mês de julho é de 700 unidades, porém a produção é de 

950 unidades. Percebe-se então que haverá um estoque de 250 unidades. O mesmo acontece 

para os relógios, já que a demanda por esse produto é de 1600 unidades e a produção é de 2400 

unidades. Fazendo as contas, encontramos um estoque de 800 unidades, que será utilizado no 

mês de agosto. 

No oitavo mês do ano, agosto, novamente notamos disparidade entre a demanda e a 

produção em dois casos. Para os smatphones, a quantidade a ser produzida é de 1000 unidades, 

enquanto a demanda é 800, resultando em um estoque gerado no mês de agosto de 200 unidades. 

Entretanto, é necessário observar que já havia um estoque de 250 unidades no mês de julho, 

então o estoque total do mês de agosto passa a ser de 450 unidades. O outro produto em que 

percebemos a criação do estoque é o tablet. A sua produção no mês de agosto é de 1500 

unidades, enquanto a demanda é de 1100 unidades, gerando um estoque de 400 unidades.  

Em setembro são gerados estoques para quatro dos seis produtos. Esse aumento é 

explicado pela proximidade com o final do ano, época em que as vendas aumentam devido ao 

feriado do natal. Seguindo essa lógica, nos próximos dois meses o volume de estoque aumentará 

para que assim, a demanda do mês de dezembro seja atendida. 

Para os celulares simples, o estoque é de 100 unidades, pois serão produzidas 800 

unidades e a demanda é de apenas 700 unidades. Os smartphones estocados serão 900 unidades, 

sendo 450 acumuladas dos outros meses e 450 produzidas no próprio mês de setembro. As 

caixas de som e os fones de ouvido não produzirão estoque, ou seja, a produção será exatamente 

igual à demanda daquele mês. 

Ao analisar os relógios, percebe-se que a produção é de 2650 enquanto a demanda é 

de 2500, restando 150 unidades para o estoque. Observamos uma realização de estoque mais 

agressivo nos tablets. Serão produzidas 1500 unidades e a demanda é apenas de 700 unidades. 

Calculando, o estoque será de 1200 unidades, o segundo maior estoque de todo o ano, só 

perdendo para o mesmo produto no mês de setembro. 

Permanecendo no mesmo raciocínio já apresentado anteriormente, no mês de outubro 

o estoque aparece em quase todos os produtos, restando apenas um sem estoque, a caixa de 

som. Para essa, a demanda e a produção permanecem iguais, gerando um estoque zerado. O 

celular simples acumulará 200 unidades de estoque, os smartphones acumularão 1100 

unidades, os fones de ouvido irão acumular 200 unidades, os relógios acumularão 600 unidades 

e, por fim e com o maior número de todo o ano, os tablets chegarão à 1500 unidades estocadas.  

Em novembro, último mês antes do natal, todos os produtos serão estocados, visto que 

a demanda pelos produtos no mês de dezembro é maior do que a capacidade de produção. Serão 
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produzidos 1300 celulares simples, sendo 200 estocados. Os smartphones alcançam 1000 

unidades produzidas, tendo um estoque de 600 unidades. Olhando para o número de produção 

das caixas de som observamos que serão 2300 unidades e o estoque acumulado será de 100 

unidades. Os fones de ouvido alcançaram sua capacidade máxima de produção, sendo 4000 

unidades e, dessas, 800 serão estocadas. Como já havia 200 do mês anterior, o estoque total é 

de 1000 unidades. Os relógios seguem a mesma lógica e, portanto, alcançarão sua máxima 

capacidade produtiva, sendo 3000 unidades e acumularão 1000 unidades no estoque. Por fim, 

os tablets também serão produzidos o máximo, 1500 unidades, e também serão estocadas 1000 

unidades. 

O terceiro, e último, resultado gerado pelo solver é a resolução da função objetivo. O 

resultado é R$ 40.477.900,00. Esse número representa o menor custo possível que atende a 

demanda e respeita as restrições do caso da CFAM Eletrônicos. 

Analisando todos esses números, pode-se perceber que o estoque é um mal necessário. 

Diz-se essa frase pois, o mesmo é necessário para que se atenda a demanda dos clientes, porém 

é um custo que deve ser dispensado, se não for realmente necessário. O Excel, através do solver, 

tenta sempre zerar esse número, para que o custo seja o mínimo possível. 

Após analisados os resultados, temos total certeza de que são os melhores possíveis 

respeitando todas as restrições estabelecidas e, portanto, o cliente encontrará o menor custo 

possível e todos os dados relevantes para tomar uma decisão mais assertiva a respeito do seu 

negócio. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Pesquisa Operacional surgiu na Inglaterra, no período da Segunda Guerra Mundial, 

com o objetivo de solucionar problemas na logística da estratégia militar. Apesar do seu foco 

inicial, por causa dos seus ótimos resultados a mesma foi aprimorada e disseminada para os 

Estados Unidos e para outros países, sendo utilizada atualmente como base para uma tomada 

de decisões mais assertiva, afim de obter sucesso dentro das organizações. Isso acontece 

mediante à percepção de que, para que se obtenha um lucro cada vez maior, é necessário o corte 

dos custos extras.  

Com o propósito de identificar os custos, é estabelecida a gestão da produção e dos 

estoques. A princípio, o estoque não gera lucro, só custos, e, portanto, evidencia-se a 

necessidade de um estudo aprofundado sobre esse item.  

O conceito popular de que “o estoque é um mal necessário” não poderia ser mais 

sensato. De fato, não há como negar que o estoque é um mal, isso ocorre por principalmente 

dois fatores: primeiramente, o produto estocado não será comercializado, ou seja, transformado 

em capital; em segundo lugar, a armazenagem do produto gerará custos para a organização. Em 

oposição a esse fato, é notável a necessidade da existência do estoque. Essa necessidade aparece 

mediante a demanda variável ao longo do tempo, que cria a necessidade de sempre haver 

disponibilidade dos produtos para atender aos clientes. 

Sendo assim, a Pesquisa Operacional e a Programação Linear, e mais especificamente 

o método Solver desenvolvido aqui, buscam, através do conhecimento dos dados de cada 

empresa, minimizar os custos produzindo um equilíbrio entre produção e demanda, ou seja, 

exibindo a quantidade a ser produzida em cada período estudado. Esse cálculo, além de ser 

realizado com base na previsão da demanda, também obedece às restrições apresentadas como 

capacidade de armazenagem, capacidade de produção, entre outras. 

Para responder ao problema evidenciado nesse presente artigo, ou seja, demonstrar a 

capacidade do modelo em considerar todas as restrições existentes e, realmente, indicar o menor 

custo possível para o case hipotético da CFAM Eletrônicos, foi desenvolvido o modelo no Excel 

que respondeu positivamente à questão, ficando esse fato evidenciado através da análise de 

resultados presente também nesse trabalho. 

A CFAM Eletrônicos é uma empresa que fabrica e vende seis produtos, sendo eles: 

celulares simples, smartphones, caixas de som, fones de ouvido, relógios e tablets. Os gestores 

da empresa verificaram um grande custo na produção e estoque dos produtos e, portanto, 

solicitaram um estudo com o objetivo de minimizar os custos para o próximo ano. Para isso, 

foram enviados alguns dados, citados a seguir: o estoque inicial de cada produto; a demanda do 
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produto para cada mês do próximo ano; o custo de produção de cada produto em cada mês do 

ano; o custo de armazenagem de cada produto em cada mês do ano; a capacidade máxima 

produtiva de cada produto; a capacidade máxima de armazenamento de cada produto.  

Foi criada, então, uma planilha no Excel em que se relacionam todos os dados, com a 

ajuda das funções de soma e produto, encontradas no programa. Após a criação, a planilha foi 

carregada com os dados fornecidos pelos gestores e foi acionado o complemento Solver, 

também encontrado no Excel.  

Após aplicados os dados, foram calculadas as quantidades à serem produzidas e as 

quantidades à serem armazenadas de cada produto em cada mês do ano. Os resultados foram 

analisados e, então, concluiu-se que o modelo realmente respondeu o problema do trabalho, 

conseguindo calcular o menor custo possível e otimizando a produção e armazenagem dos 

produtos. 
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