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RESUMO

O grande desafio das organizações está centrado na capacidade de busca de novas tecnologias, novos mercados e novos métodos de 
gerenciamento, devido ao ambiente competitivo na qual estão inseridas. Essas representações darão suporte à decisão por retratar um problema 
real. Representações com modelagem matemática ou simbólica são formadas por variáveis de decisão (parâmetros para tomada de decisão) e 
expressões matemáticas (relações entre as variáveis), entre essas modelagens matemática está a pesquisa operacional como tomada de decisão. 
A Pesquisa Operacional, especificamente, oferece aos gerentes a capacidade de tomar decisões mais eficazes e de estabelecer sistemas mais 
produtivos, por meio de informações mais completas realizam-se previsões cuidadosas de resultados e estimativas de risco com ferramentas 
atuais e técnicas de decisão. Diante dessa realidade, as empresas podem utilizar essas técnicas para rever suas operações com intuito de auxiliar 
na boa execução das estratégias, visando aumentar a eficiência das suas atividades e minimizar seus custos. O objetivo deste trabalho é reduzir os 
custos de transporte de uma empresa que atua no setor logístico da cidade de Belém- PA, pelo uso da Programação Linear. Para tanto, os 
procedimentos de pesquisa adotados foram o estudo de caso e a pesquisa experimental. Foi construído um modelo matemático e feita a 
comparação entre as informações sobre a situação atual da empresa e sobre os melhores cenários gerados pela modelagem matemática.O 
estudo irá realizar um processo de modelagem da situação e comparar o mesmo cenário ocorrido na empresa na falta e na presença da 
modelagem do problema, nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2015, com um custo total de R$ 4.824,79.  Para a coleta de dados, a 
pesquisa documental e entrevista, foram os tipos adotados. Seguindo essa perspectiva de coleta de dados realizou-se os seguintes passos. 
Primeiro passo: Realizada na empresa objeto do estudo, no qual foi marcada por busca de maior familiaridade da empresa e conhecimento dos 
seus processos, para identificação e definição de um problema a ser tratado; Segundo Passo: Definiu-se o problema real a ser estudado; Terceiro 
Passo: Realizou-se nova entrevista a cerca do problema, objetivando caracterizar os problemas atuais da logística de transportes da empresa 
estudada. Nessa etapa, além da entrevista estruturada, documentos sobre custos de transportes foram pesquisados para caracterizar o cenário 
atual da empresa. A empresa estudada utiliza transporte de terceiros para levar seus produtos até seus revendedores. Devido a isso, a terceira 
etapa foi realizada por meio de entrevista nas empresas de transporte que são responsáveis por essa entrega. Investigou-se os custos para os 
locais de entrega, o limite de carga e o prazo em cada empresa. A análise dos dados foi realizada com base em métodos/técnicas de Pesquisa 
Operacional, mais especificamente, por meio de modelos matemáticos de Programação Linear (PL). Após a definição das variáveis de decisão, da 
função objetivo e das restrições, construiu-se o modelo matemático. A solução foi programada em computador para facilitar sua utilização na 
empresa. A planilha eletrônica da MS-Excel® foi utilizada nesse estudo, juntamente com a ferramenta Solver, que é integrada nessa planilha. Por 
meio da programação linear, foi construído o modelo matemático e feita a comparação entre as informações sobre a situação atual da empresa e 
sobre os melhores cenários gerados pela modelagem matemática, observou-se que com o uso da Programação Linear, a empresa indicou uma 
redução de 34,15%, passando de R$4.824,90 para R$3.177,60 dos seus custos logísticos, portanto, o objetivo proposto por este trabalho foi 
atingido. Como sugestão de pesquisas futuras, tem-se a aplicação de outras técnicas de pesquisa operacional, como a simulação para analisar o 
processo produtivo e verificar outras possibilidades de melhoria nos processos e redução de custos.
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