
1. Resolva o problema de programação linear abaixo atra
vés da ferramenta Solver do Excel (confira o resultado com as 
soluções encontradas na primeira questão das listas de Exer
cícios 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4): 

2. Insira o seguinte problema de programação linear na 
planilha Excel e resolva-o através do Solver (confira a respos
ta com a solução encontrada na segunda questão das listas 
de Exercícios 2.1, 2.3 e 2.4): 

linear abaixo utilizando o Solver do Excel (confira o resultado 
com a solução encontrada na questão 3 das listas de Exercí
cios 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4): 

p3, com lucro unitário de, respectivamente, R$2,00, R$3,00 e 
R$4,00. O gerente de produção identificou as seguintes res
trições no processo produtivo: 

a) A capacidade produtiva total é de 30 unidades por 
mês. 

b) Por utilizar material radioativo, a empresa recebe 
uma autorização do governo federal para importar ape
nas uma quantidade fixa de 60kg deste material, o qual 
deve ser plenamente utilizado durante o mês por 
motivos de segurança. 

c) As quantidades necessárias do material radioativo 
para fabricação dos produtos p i , p2 e p3 são de, respec
tivamente, 2 kg, 1 kg e 3kg. 

Encontre o nível de produção ótimo utilizando o Solver 
do Excel. 

5. A Nitroglicerina S/A está desenvolvendo um novo aditivo 
para gasolina de avião. O aditivo é uma mistura de três ingre
dientes líquidos: А, В e С Para que haja um desempenho ade

quado, o montante (total) de aditivo (montante do ingredien

te A + montante do ingrediente В + montante do ingrediente 

C) deve ser de, pelo menos, 10 decilitros por litro de gasolina. 

Entretanto, por questões de segurança, o montante de aditivo 
não deve exceder 15 decilitros por litro de gasolina. A mistura 
dos três ingredientes é crítica. No mínimo um decilitro do in
grediente A deve ser usado para cada decilitro do ingrediente 
B. O montante utilizado do ingrediente С deve ser maior ou 

igual à metade do montante utilizado do ingrediente A. Encon
tre, utilizando o Solver do Excel, a mistura dos três produtos 
com custo mínimo por litro de gasolina de avião, sabendo que 
o custo por decilitro dos ingredientes А, В e С é de R$0,10, 
R$0,03 e R$0,09 respectivamente. 

6. A Motorbike S/A produz os modelos das motos C250, 
C750 e Cl 000. А, В e С são os três componentes que entram no 
processo produtivo, cuja oferta diária é pequena para limitar a 
produção. Os suprimentos diários dos componentes А, В е С 

são, respectivamente, de 400kg, 200kg e 300kg. Embora os 
componentes В e С possam não ser utilizados ao dia, todos os 
componentes A existentes devem ser utilizados ao dia por 

A tabela a seguir apresenta o lucro unitário e as quantidades 
de componentes para produzir cada modelo de motocicleta: 

Encontre a programação de produção diária ótima utili
zando a ferramenta Solver do Excel. 

avaliar a reação de consumidores a novos produtos, serviços 
e/ou campanhas de publicidade. Um cliente pediu à empre
sa para providenciar informações sobre a reação de consumi
dores para um produto recentemente lançado. O contrato do 
cliente necessita que sejam feitas entrevistas pessoais de 
porta em porta, respeitando as seguintes condições: 

Entrevistar pelo menos 400 famílias com crianças. 

2. Entrevistar pelo menos 200 famílias sem crianças. 

3. A quantidade de famílias entrevistadas durante a 
noite deve ser, pelo menos, tão grande quanto o número 
de entrevistadas durante o dia. 

O total de entrevistadas deve ser de, pelo menos, 
1.000 famílias. 

3. Obtenha a solução ótima do problema de programação motivos de segurança. 

4. Uma empresa industrial fabrica três produtos p 1 , p2 e 

7. A Opinião Popular S/A é uma empresa especializada em 



Baseando-se em entrevistas realizadas anteriormente, 

os custos das entrevistas são os seguintes: 

Para minimizar os custos das entrevistas, quantas entre
vistas com cada tipo de família devem ser realizadas em cada 
um dos horários (dia ou noite), atendendo às restrições im
postas? (Resolva utilizando o Solver do Excel.) 

8. A Verificação Total S/A inspeciona cápsulas de remédios 

passando-as sobre uma mesa com iluminação especial (a em

presa só detém uma única mesa), onde um inspetor verifica vi

sualmente a existência de cápsulas quebradas ou parcialmen

te avariadas. Atualmente, qualquer um dos três inspetores 

pode ser alocado para o serviço de inspeção visual. Os inspe

tores, porém, diferem na precisão e no tempo de inspeção, 

além de receberem valores diferentes pelo serviço. As diferen

ças são as seguintes: 

Operando num período de oito horas, a empresa pre

cisa de pelo menos 2.000 cápsulas inspecionadas com não 

mais do que 2% de erro nesta inspeção. Além disso, por 

causa do fator fadiga do processo de inspeção, nenhum 

inspetor pode trabalhar mais do que quatro horas por dia. 

Quantas horas cada inspetor deve trabalhar no processo 

de inspeção durante um dia de oito horas de trabalho para 

minimizar os custos da inspeção? Qual volume será inspe

cionado por dia e qual será o custo de inspeção por dia? 

(Resolva utilizando o Solver do Excel.) 

9. Para produzir três tipos de telefones celulares, a fábrica da 

Motorela utiliza três processos diferentes: o de montagem dos 

aparelhos, configuração e verificação. Para a fabricação do ce

lular Multi Tics, é necessária 0,1 hora de montagem, 0,2 hora 

de configuração e 0,1 de verificação. O aparelho mais popular, 
Star Tic Tac, requer 0,3 hora de montagem, 0,1 hora de confi
guração e 0,1 hora de verificação. Já o moderno Vulcano ne
cessita de 0,4 hora de montagem, 0,1 hora para configuração, 
e, em virtude de seu circuito de última geração, não necessita 
de verificação. Devido a uma imposição do governo de econo
mia de energia, a fábrica não pode consumir mais do que 
50.000 KWh/mês de energia, o que significa, de acordo com 
os cálculos técnicos da empresa, que eles poderão dispor de 
290 h/mês na linha de montagem, 250 h/mês na linha de 
configuração e 110 h/mês na linha de verificação. Sabe-se ain
da que o lucro por unidade dos produtos Multi Tics, Star Tic Tac 
e Vulcano é de R$100, R$210 e R$250, respectivamente; e que 
a empresa operadora do sistema de telefonia celular adquire 
todos os celulares produzidos pela Motorela. 

Pede-se: o número de celulares de cada modelo a ser pro
duzido mensalmente para que a empresa maximize seus lu
cros. Sabe-se ainda que o presidente da Motorela exige que 
os três modelos sejam produzidos e quer lucrar pelo menos 
R$25.200/mês com o modelo Star Tic Tac. Para incentivar o 
crescimento de seus produtos mais modernos, o presidente 
também exige que a produção do modelo Vulcano seja pelo 
menos o dobro do modelo Star Tic Tac. (Resolva utilizando o 
Solver do Excel.) 

1©, A Vende Bem S/A está inaugurando duas novas filiais de 
vendas no Sudeste do Brasil: uma na região de São Paulo e 
outra na região do Rio de Janeiro. Três indivíduos que nor
malmente vendem nos estados do Norte e Nordeste são con
siderados para gerente de vendas regional nestas duas novas 
filiais. Os gerentes possuem uma estimativa anual (em mi
lhões de reais) para cada uma das novas regiões de vendas, 
conforme a tabela abaixo: 

Quais gerentes regionais devem ser escolhidos para as 
duas novas filiais, buscando uma maximização das vendas? 
Formule um modelo de programação linear para este proble
ma e resolva-o utilizando o Solver do Excel. 



1. A PSC Ltda. é uma empresa no ramo de produção de 
acessórios para computador. O diretor Paul Lepore recebeu 
uma encomenda de 5.000 "drives" de disquetes, 4.500 HDs 
de 16 Gb, 1.000 unidades de CD-ROM e 3.500 gravadores 
de CD-ROM (CD-RW). Esta entrega deve ser cumprida em 
um prazo de 12 dias úteis, e a PSC não possui nenhum pro
duto em estoque. A tabela abaixo resume requisitos de tem
po e de alguns produtos comuns para a confecção dos equi
pamentos: 

A PSC possui um estoque das seguintes matérias-
primas: 13.000 rotores, 40.000 cabeças de leitura, 35.000 ca
beças de gravação e 15.000 gabinetes-padrão. Não é possí
vel comprar mais matéria-prima. O processo de montagem e 
regulagem do equipamento é feito manualmente, empre
gando um funcionário cada. A PSC possui 190 funcionários 
capacitados para a montagem dos equipamentos e 115 fun
cionários capacitados para a regulagem. Considere que cada 
funcionário tem uma jornada de 8 horas diárias. 

Se a PSC preferir, é possível comprar os produtos pron
tos em uma outra empresa, que possui material suficiente 
em estoque. A empresa só não produz as unidades de HD de
sejadas. A tabela abaixo resume os custos de produção e o 
preço de venda dos produtos por esta empresa (em reais): 

Determine um problema de programação linear que mi
nimize o custo da PSC, de maneira a atender ao pedido no 
tempo previsto (resolva através do Solver). 

2. Um determinado cliente procurou uma Corretora de Va
lores com o objetivo de investir em ações. O gerente de aten
dimento, após receber o cliente, o entrevista para identificar 
o seu perfil de risco e apresenta as opções de investimento. 
No final da entrevista fica claro que o cliente apresenta um 
perfil de investimento de risco moderado e está decidido a 
investir em papéis de Bancos. O gerente, então, com o apoio 
da área de pesquisa da corretora, apresenta uma proposta de 

Ao analisar a proposta, o cliente fez as seguintes restri
ções e observações: 

- A participação das ações do Banco A deve ser de, no 

mínimo, 30%, devido ao seu alto retorno e baixo risco em re

lação às ações dos outros bancos. 

- A participação das ações do Banco В deve ser de, no 

máximo, 15%, devido ao baixo retorno e alto risco, quando 

comparada às demais. 

- A participação da Renda Fixa na carteira deve ser de, no 

máximo, 10%. 

- A taxa máxima suportada de risco é de 7%. 

Formule um problema que maximize o retorno da cartei-
ra proposta, considerando suas características e as restrições 
feitas pelo cliente; e resolva-o através do Solver. Observação: 
para a resolução deste problema considere que as ações são 
independentes, assim, o risco da carteira será igual à média 
ponderada dos riscos individuais pelas participações de cada 
papel na composição da carteira. 

3, Uma indústria possui as seguintes opções de investi
mento em projetos para os próximos quatro anos: expansão 
da fábrica, expansão do depósito, novas máquinas e pesqui
sas de novos produtos. Enfrentando limitações anuais de ca
pital, a empresa deve escolher em quais projetos investir para 
obter o maior retorno possível. O valor presente dos projetos, 
o capital necessário para cada um deles e a projeção do capi
tal disponível estão ilustrados na tabela abaixo: 

investimento que imagina atender às expectativas do cliente. 
A carteira proposta é constituída por um grupo de ações do 
setor bancário e aplicações ou créditos, para alavancar a posi
ção de ações, em renda fixa. O retorno e o risco de cada papel 
estão demonstrados na tabela abaixo: 



a) Determine, utilizando о Solver ou o Lindo, que pro

jetos a companhia deve selecionar para maximizar o va

lor presente do capital investido. Pista: a decisão deve 
ser feita para aceitar ou rejeitar cada projeto. Usamos 
x=l caso o investimento seja realizado e x=0 caso o in
vestimento não deva ser reealizado. Então, todas as va
riáveis devem ser restringidas com x l , utilizando tam
bém o recurso de programação inteira do Excel; 

b) Considere que, devido às turbulências de mercado, 
a empresa decida que Pesquisas de Novos Produtos é 
um projeto que não pode deixar de ser realizado, inde
pendentemente de seu valor presente estimado. Que 
mudanças esta informação gera na formulação do pro
blema e no resultado? 

c) Se a companhia conseguir um adicional de $10.000 
para cada um dos quatro anos, o que você recomenda
ria? Qual a nova solução? 

4. A fábrica de produtos revolucionários Wonder World acaba 
de lançar mais um produto inovador: trata-se do Fiat, um spray 
desamassador instantâneo de roupas. O spray Flat está disponí
vel no mercado em duas embalagens: de bolso (250ml) e ta
manho família (1 .OOOml), ambas com duas opções de formula
ção: com ou sem perfume. Para fabricar a solução Fiat sem per
fume é necessária a combinação de três ingredientes: água des
tilada, álcool e fórmula especial. Para o produto com perfume, 
um quarto ingrediente - a fragrância - é necessário numa pro
porção de, no mínimo, 5% e, no máximo, 10% por litro de pro
duto. Para garantir a eficácia do produto, a concentração de fór
mula especial em cada litro de Fiat deve ser de pelo menos 
25%, sendo que a quantidade de álcool não pode ultrapassar 
30%, nem ser menor do que 10%. A quantidade disponível e os 
custos dos ingredientes estão evidenciados na Tabela I. 

Existem também custos de fabricação. As máquinas, que 
apresentam uma capacidade ociosa suficiente para suprir a 
demanda prevista, têm um custo de operação variável igual a 
RS 1,00 por litro de solução sem perfume e RS 1,50 por litro 
de solução com perfume. A mão-de-obra é remunerada por 
produção, tendo um custo de RS 3,00 por litro de Flat com ou 
sem perfume fabricado. Cada embalagem para o spray de 
bolso custa RS 0,40 e a embalagem tamanho família, RS 0,60. 

A administração da Wonder World espera que o produ
to seja um sucesso de vendas. Através de pesquisas de mer-

Qual estratégia de produção que deve ser adotada pela 
empresa para maximizar o seu lucro? (Resolva através do Sol
ver do Excel) 

A Tabela II mostra outras informações relevantes do pro
cesso de fabricação: 

Formule um problema de programação linear para maxi
mizar os lucros da Wonder World e resolva-o através do Solver. 

S, A Camisaria da Moda Ltda. produz quatro tipos diferen
tes de camisas: baby-look, manga 3/4, tradicional curta e tra
dicional comprida. Todos os diferentes tipos de camisas são 
fabricados utilizando-se três tipos de tecidos, cada uma com 
diferentes proporções de cada tecido. 

A Tabela I mostra o custo e a disponibilidade de cada 
tipo de tecido. 

cado, constatou-se que há uma demanda mensal de 
45.000 Flats de bolso sem perfume, 42.000 com perfume, 
36.000 Flats tamanho família sem perfume e 30.000 com 
perfume. Os preços de venda de Fiat nas diferentes embala
gens e composições são apresentados na Tabela II: 



6» A Call Master é uma empresa que fornece serviços de 
consultoria de "call center" para outras empresas. Ela foi pro
curada recentemente pela Editora Julho com o seguinte pro
blema: os clientes que ligam para o 0800 da editora estão es
perando, em média, de 7 a 15 minutos para serem atendi
dos. Este tempo de espera é considerado extremamente lon
go pela empresa, que deseja prover um melhor serviço aos 
seus clientes, atendendo-os em até 5 minutos. A empresa 
sabe que a solução para atender aos clientes mais rapida
mente é aumentar o número de atendentes por hora, porém 
ela gostaria de programar o trabalho de forma a torná-lo efi
ciente ao menor custo de pessoal possível. Sendo assim, o 
desafio da Call Master é definir qual é o número ótimo de 
atendentes que a Editora Julho deve ter para que o prazo de 
espera de cada cliente na linha seja de, no máximo, 5 minu
tos. A Tabela III apresenta o número de telefonemas espera
dos por hora. Sabendo que cada turno de trabalho dura 6 ho
ras e o tempo médio de atendimento é de 12 minutos, ajude 
a Call Master a solucionar o problema da Editora Julho (resol
va através do Solver). 

7. Dr. José Motoserra, o administrador chefe no Hospital 
Descanse Bastante, tem que determinar um horário para au
xiliares de enfermagem. Durante o dia, varia a necessidade 
de auxiliares de enfermagem trabalhando. O Dr. Motoserra 
dividiu o dia em 12 períodos de duas horas. O período mais 
calmo do dia ocorre de 0:00h (meia-noite) às 6:00h, que co
meça à meia-noite e requer um mínimo de 40,30 e 40 auxilia
res, respectivamente. A demanda para auxiliares de enferma
gem aumenta continuamente durante os próximos quatro 
períodos do dia, começando com o período de 6:00 às 8:00h, 
um mínimo de 60, 60, 70, e 80 auxiliares para estes quatro 
períodos, respectivamente. Depois de 14:00h a demanda 
por auxiliares diminui até o anoitecer. Para os cinco períodos 
de duas horas que começam às 14:00h e terminam à me-

As quantidades de compra e venda têm limitações sujei
tas às restrições de armazenagem e ao estoque inicial do mês 
(vendas máximas no mês/= saldo mês^)). No início do mês 
de janeiro a Stoquebom tinha 5.000 toneladas de grãos de tri
go. Maximize o lucro da operação nos próximos 12 meses, 
considerando um custo de 1,5% de corretagem para as opera
ções de compra e venda. 

9. A No Bugs S/A é uma empresa de detetização de insetos. 
Durante os próximos três meses espera receber o seguinte 
número de solicitações de dedetizações: 100 chamadas em 
janeiro; 300 chamadas em fevereiro e 200 chamadas em 
março. A No Bugs S/A recebe R$800,00 para cada dedetiza-
ção atendida no mesmo mês da chamada. As solicitações po-

ia-noite, são requeridos 80, 70, 70, 60, e 50 auxiliares, res
pectivamente. Cada auxiliar de enfermagem se apresenta ao 
serviço no começo de um dos períodos relatados e trabalha 
oito horas sucessivas (o que é requerido no contrato das au
xiliares). As auxiliares de enfermagem têm um salário padro
nizado, mas quando trabalham à noite (entre as 22:00h e 
06:00h) ganham adicionais noturnos. Cada duas horas tra
balhadas à noite acrescentam ao salário-base 25%. Ou seja, 
uma auxiliar de enfermagem que começa a trabalhar às 16h 
trabalha até meia-noite e ganha 25% a mais do seu salário e 
uma outra que começa a trabalhar às 22h tem 100% a mais 
de salário. Para evitar que o salário chegasse a dobrar, o ad-
ministrador-chefe determinou que nenhuma auxiliar come
çasse exatamente às 22h. Dr. Motoserra quer determinar um 
quadro de horário para as auxiliares de enfermagem que sa
tisfaça às exigências mínimas do hospital ao longo do dia, mi
nimizando a folha de pagamento do hospital (resolva através 
do Solver, assumindo isonomia de salários). 

8. A Stoquebom Armazéns e Comércio Ltda. possui um ar
mazém com capacidade de armazenamento de 300.000 tone
ladas de grãos. Em cada mês ela pode comprar ou vender trigo, 
a preços prefixados pelo governo segundo a tabela abaixo. 



dem não ser atendidas no mesmo mês em que são feitas, 
mas neste caso, se houver um atraso de um mês, será dado 
um desconto de RS 100,00 por dedetização; e se o atraso for 
de dois meses, o desconto será de R$200,00 por dedetiza
ção. Cada empregado pode fazer entre 6 e 10 dedetizações 
por mês. O salário mensal de cada empregado da No Bugs 
S/A é de R$4.000,00 por mês. No final do último dezembro, a 
companhia tinha oito funcionários. Funcionários podem ser 
contratados no início do mês a um custo de contratação de 
R$5.000,00 cada. Os gastos com demissões, que são feitas 
sempre no final do mês, são de R$4.000,00 por funcionário, 
além do salário. Supondo que todas as chamadas precisam 
ser atendidas até o final de março e que a empresa tenha o 
efetivo de oito pessoas no início de abril, formule um proble
ma de programação linear para maximizar os lucros da No 
Bugs durante os três meses em questão e resolva-o através 
do Solver ou do Lindo. 

!©,, A Sunshine Investimentos S.A. deve determinar a sua 
estratégia de investimento para os próximos três anos. No 
presente (ano 0) estão disponíveis R$150.000,00 reais 
para investimento. A Sunshine está estudando a aplicação de 

seus recursos em cinco diferentes tipos de investimento (A, 
B, C, D e E). O fluxo de caixa, para cada real investido nos cin
co tipos de aplicação, é mostrado na tabela abaixo. 

A política de diversificação de risco da Sunshine requer 
que, no máximo R$75.000,00 sejam investidos em apenas 
uma aplicação. A Sunshine pode, além destes investimentos, 
receber juros de 8% a.a. mantendo o dinheiro investido em 
uma aplicação de renda fixa prefixada Os retornos dos investi
mentos podem ser imediatamente reinvestidos. Devido a uma 
política de não-endividamento, todos os recursos utilizados 
devem ser de capital próprio da empresa. Formule o problema 
de maneira a maximizar o disponível ao final do terceiro ano. 
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