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Resumo 

A utilização de técnicas adicionais ao trabalho do gestor organizacional tem-se 
ampliado a cada dia. A utilização de técnicas baseadas em métodos quantitativos para 
apoio à gestão organizacional está cada vez mais presente no trabalho dos contadores. A 
Pesquisa Operacional é uma ciência que abrange este conjunto de técnicas. A gestão de 
custos é uma área que tem requerido muita atenção das organizações. O profissional 
contador deve estar habilitado a lidar com tais técnicas, cada dia mais baseadas também 
em recursos de Tecnologia da Informação (TI), para melhor executar suas funções. Este 
trabalho tem como objetivo apresentar a grande importância da aplicação de 
programação linear na gestão organizacional com a apresentação de um estudo em 
contabilidade e de um Sistema de Otimização Educacional que visa ser uma ferramenta 
de fácil acesso e utilização por estudantes de Contabilidade visando mais difusão da 
técnica de programação linear para futuros profissionais de gestão. A metodologia de 
trabalho empregada foi a pesquisa bibliográfica sobre pesquisa operacional, 
programação linear e Custos bem como sobre aspectos de uso de Tecnologia da 
Informação (TI) no contexto educacional e organizacional buscando as melhores formas 
de seu emprego no ensino de gestão. A execução do trabalho consistiu na 
implementação do sistema com ênfase para o aspecto didático. Como resultados 
apresenta-se a difusão da programação linear para alunos de contabilidade através de 
uma poderosa ferramenta de fácil utilização, um sistema de Otimização Educacional, que 
visa apoiar a atividade didática do tema. 
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1 Introdução 

A acirrada competição e a utilização da Tecnologia da Informação (TI) nas 
organizações. A TI propiciou também a utilização de técnicas mais sofisticadas de 
gestão. Neste contexto as técnicas envolvidas pela pesquisa operacional têm ganhado 
significativa importância e têm demandado recursos de TI sempre melhores e 
profissionais capazes de administrar sua utilização. Meredith (2001) apresenta a 
evolução das atividades industriais e sua ligação com a TI enquanto Carlsson (2002) 
apresenta a utilização massiva de TI nos sistemas de apoio à decisão e tendências 
futuras. Ambos evidenciam a ligação umbilical da TI com o sistema organizacional e o 
seu fortalecimento nos próximos anos. Esta nova realidade tem gerado também a 
demanda por profissionais de gestão não somente preparados para lidar com recursos de 
TI mas também com técnicas de gestão fortemente baseadas nela. 

Novas habilidades requeridas de profissionais de gestão estão sendo destacadas 
pela comunidade acadêmica como feito por Montaño et al. (1999) e Robles (1999). 
Louvieris (2002) faz um paralelo entre o ensino tradicional e novas formas de ensino 
apresentando um ambiente de ensino-apredizagem baseado em TI. Hawat e Chookhiatti 
(2002) apresentam uma pesquisa junto a profissionais contadores sobre utilização de TI 
na Tailândia. Crisóstomo et al (1999) apresenta aspectos pedagógicos de uso de TI no 
ensino de contabilidade e Crisóstomo et al (2002) apresenta experiência de um grupo de 
pesquisa no uso de sistemas educacionais para alunos de Contabilidade. Carlsson 
(2002) comenta, relativamente a esta necessidade dos novos profissionais: “In the new 
decade, which just started, we are getting larger groups of senior executives who are 
comfortable with IT and who have hands-on experience with the use of computers”. 

Neste contexto faz-se necessária a adequação dos programas de formação de 
contadores. A utilização de técnicas de apoio a decisão baseadas em matemática e TI é 
uma constante nas organizações. A Programação Linear é um instrumento poderoso com 
esta finalidade que é cada dia mais utilizado. A sua difusão junto aos futuros contadores 
é essencial. Este trabalho aponta nesta direção ao apresentar técnica, um exemplo de 
aplicação e um Sistema Educacional de Programação Linear que é um instrumento de 
trabalho para estudantes de contabilidade e áreas de gestão. Sobre o uso de TI na 
educação, referências clássicas como (Papert, 1994) e (Piaget, 1988) abordam o tema 
além de trabalhos como (Crisóstomo et al, 1999) e (Crisóstomo et al, 2001). 

Diante disto, vê-se a necessidade de ter-se em cursos de formação de contadores 
e profissionais de gestão alguns elementos aqui elencados: 

- Uso de Tecnologia da Informação em distintas modalidades de uso; 

- Uso de técnicas de Pesquisa Operacional com destaque para a Programação 
Linear; e 

- Disponibilidade de ferramentas de TI que implementem estas técnicas. 

Este trabalho apresenta uma contribuição na direção de se suprir esta carência. 
Ele está dividido em 4 seções além desta introdução. A seção 2 apresenta o tema 
Pesquisa Operacional e Programação Linear que é a base do sistema educacional 
apresentado além de sua importante no contexto de gestão atual. A seção 3 contém um 
exemplo de aplicação de programação linear em contabilidade. Tem-se na seção 4 a 
apresentação do sistema de Programação Linear Educacional. Por fim, apresentam-se 
algumas conclusões e perspectivas de trabalhos futuros relacionados com o tema. 
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2 Pesquisa Operacional e Programação Linear 

A expressão Pesquisa Operacional (Operations Research) foi utilizada pela 
primeira vez em 1939 visando ter-se um termo que significasse o conjunto de técnicas 
utilizadas para suprir ferramentas quantitativas de suporte ao processo decisório que é o 
objetivo da Pesquisa Operacional (PO) (Andrade, 1998). 

A PO é uma ciência baseada fortemente em fundamentos matemáticos e também 
de Estatística, Informática e Economia. Ela incorpora um conjunto de disciplinas como a 
Programação Linear, Simulação, Teoria das Filas e Teoria dos Jogos. São inúmeras as 
áreas de aplicação da PO, como por exemplo: linhas de produção, sistemas de 
distribuição, hospitais, fazendas, serviços administrativos, uso de recursos em geral. A 
programação linear é o tema de interesse deste trabalho. 

2.1 Programação Linear 

2.1.1 Conceito 
A Programação Linear (PL) (Puccini & Pizzolato, 1987) é uma técnica de 

planejamento da pesquisa operacional, fortemente baseada em Álgebra Linear (Boldrini 
et al., 1980), que tem tornado-se das mais poderosas por seu grande leque de 
aplicabilidade em quase todo ramo de atividade. Ela foi criada em 1946 tendo sido 
aplicada em diversas áreas desde então, como: alocação de recursos e utilização de 
matéria-prima, transporte, localização de instalações, composição de carteira de 
investimentos. 

São vários os benefícios da PL, citando-se aqui: otimização de tarefas, redução 
de custos e aumento de lucro. Algumas organizações já têm a PL incorporada até a suas 
atividades de planejamento de operações de curto prazo. A PL objetiva apresentar a 
solução ótima para problemas reais. 

Para citar somente um exemplo, Eaves e Rothblum (1989) apresentam um 
problema de linha de produção de fábrica modelado e solucionado através do uso da 
programação linear. A seção 3 apresenta um exemplo simples de utilização de PL 
aplicada a maximização de margem de contribuição. 

A utilização de técnicas de Pesquisa Operacional em grande escala fez surgir 
sistemas que as implementam, atualmente bastante difundidos no mercado. Alguns 
destes são: o Lindo da Lindo Systems Inc. de Chicago, Illinois, EUA 
(http://www.lindo.com); o CPLEX da Cplex Optimization Inc. nos EUA 
(http://www.ilog.com/products/cplex/); o GPSS da Wolverine Software Corp nos EUA 
(http://www.wolverinesoftware.com); e o sistema ARENA que é uma marca registrada de 
Systems Modeling Corp., também empresa americana sendo representado no Brasil pela 
PARAGON Tecnologia Ltda (http://www.paragon.com.br). Um outro exemplo é o 
componente solver embutido no Excel da Microsoft (http://www.microsoft.com). 

Cada um de tais sistemas apresenta peculiaridades de plataformas de utilização e 
de manuseio e implementam várias técnicas de pesquisa operacional com destaque para 
a programação linear. Entretanto, todos são sistemas robustos que apresentam maior 
complexidade para uso e exigem o conhecimento específico de sua utilização, muitas 
vezes sem exigir o conhecimento de PL propriamente dita. 

2.1.2 Definição de um Modelo de Otimização 
O método Simplex (Puccini & Pizzolato, 1987) é uma técnica usada para se 

encontrar, algebricamente, a solução ótima de um modelo de programação linear. 
Havendo uma solução para o modelo, o Simplex a encontra através de um processo de 
iterações sucessivas do sistema linear modelado, como a seguir sumarizado. A utilização 
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de PL para solucionar um determinado problema exige a consecução de um conjunto de 
etapas a serem seguidos para a definição de um modelo que represente o problema do 
mundo real que se quer otimizar, que, resumidamente, são as seguintes: 

1- definição das variáveis do modelo; 

2- definição da função-objetivo que indica se o problema é de maximização ou de 
minimização e as variáveis envolvidas; 

3- definição das restrições do problema de acordo com as limitações, sempre 
com base no mundo real; e 

4- formatação do modelo, fazendo-se os ajustes necessários para que a matriz 
seja alimentada no sistema de otimização. 

Um sistema de equações que representa um modelo apresenta o formato geral 
apresentado no quadro 1. A variável “Z”, representa o elemento que se deseja maximizar, 
ou minimizar. A letra “Z” é usada por convenção. 

Quadro 1. Formato do sistema de equações de um problema em PL 

Max Z = c1 x1 + c2 x2 + ........ + cn xn (função objetivo) sujeito a restrições 

               a 11 x1 + a 22 x2 + ........ + a 1n xn <= b1 

               a 21 x1 + a 22 x2 + ........ + a 2n xn <= b1 

              ... 

               a m1 x1 + a m2 x2 + ...... + a mn xn <= bm 

e 

               x1 >= 0; x2 >= 0; .........; x n >= 0. 

 
As chamadas “equações” de restrições apresentam-se como desigualdades na 

forma padrão. Trata-se, na verdade, de inequações que representam os limites máximos 
ou mínimos, dependendo do problema. 

A seção 3 apresenta um exemplo de aplicação de PL no qual se executa estes 
passos. 

3 Uma Aplicação de Programação Linear em Contabilidade de Custos 

Considere-se uma empresa de panificação que tenha o objetivo de maximizar ma 
Margem de Contribuição do conjunto de seus produtos, que, para efeito de simplificação 
são dois, pão tipo A e pão tipo B, comercializados diariamente. A empresa quer saber 
qual o nível ótimo de produção, que será aquele no qual se aproveita ao máximo os 
recursos disponíveis, com mínimo desperdício, e máxima Margem de Contribuição. 
Usando-se PL para resolver o problema deve-se: 

1- definir as variáveis do modelo: 

o itens de produção: tipos de pão; 

o elemento a maximizar: margem de contribuição; e 

o restrições de produção: quantidade de fornadas e horas de trabalho. 

Conforme dados coletados da estrutura de custos da linha de produção da 
panificadora sabe-se que é obtida uma Margem de Contribuição de R$ 5,00 em cada 
fornada de Pão Tipo A e de R$ 2,00 em cada fornada de Pão Tipo B. 
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Há limitações de insumos para a fabricação dos pães e nas quantidades a serem 
produzidas. Em relação às quantidades, por razões de mercado, limita-se a fabricação de 
3 (três) fornadas de Pão Tipo A e 4 (quatro) fornadas de Pão Tipo B. Quanto aos 
insumos, dispõe-se de uma jornada de 8 (oito) horas, considerando-se o período de um 
dia de trabalho para o problema. 

Os dados de produção existentes na panificadora para a produção de pães dos 
tipos mencionados são os mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1. Margem de Contribuição e Potencial de Vendas ao Mercado 

Produto Margem de Contribuição Unitária 
por fornada 

Potencial de Mercado (fornadas 
por dia) 

Pão tipo A 5,00 3 

Pão tipo B 2,00 4 

 
A Tabela 2 mostra as restrições do problema, provocadas pelas limitações dos 

insumos, no caso, o tempo disponível para ser gasto nas fornadas (mão-de-obra), 
independentemente de quantidade de empregados. 

Tabela 3. Tempo gasto por produto e disponibilidade de mão-de-obra 

Insumo Pão Tipo A (tempo de 1 
fornada) 

Pão Tipo B (tempo de 1 
fornada) 

Disponibilidade Total da 
estrutura 

Mão-de-obra 1 hora 2 horas 8 horas/dia 

 
2- definir a função-objetivo, restrições e formatação do modelo. 

A partir desses dados, são identificadas as variáveis que passam a compor as 
equações do modelo, mostradas no quadro 2. 

Quadro 2. Modelo do problema na forma normal 

(1)  Max Z  =  5 . x1  +  2 .  x2        (margem de contribuição a maximizar) 

(2)              x1 <= 3                         (restrição de fornadas por dia do pão A) 

(3)              x2 <= 4                         (restrição de fornadas por dia do pão B) 

(4)              1 . x1  +  2 . x2  <= 8    (tempo de fornada) 

(5)              x1 >= 0                         (número de fornadas por dia do pão A) 

(6)              x2 >= 0                         (número de fornadas por dia do pão B) 

 
A variável x1 representa a quantidade de pães do tipo A e a variável x2 representa 

a quantidade de pães do tipo B a serem produzidos. 

A equação (1) é a função-objetivo e as equações (2), (3) e (4) são representativas 
das três restrições. As equações de não-negatividade estão representadas pelas 
equações (5) e (6). A leitura interpretativa das equações do Quadro 2 é que se deseja 
maximizar a Margem de Contribuição dos produtos em análise. 

Para cada restrição do problema, há uma equação no modelo. No caso tem-se o 
limite de potencial de mercado (tabela 1) nas equações (2) e (3), sendo de 3 e 4 fornadas 
para os pães A e B respectivamente. A restrição de tempo máximo de fornada diária para 
os dois tipos de pão (tabela 2) está indicada na equação (4) que indica o total máximo de 
8 horas para as combinações possíveis de produção sendo que o pão A consome 1 hora 
para uma fornada enquanto o pão B precisa de 2 horas. São incluídas, também, 
equações de não-negatividade, uma vez que as variáveis de quantidades produzidas não 
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podem ter valor menor que 0 (zero) pois não há volume de produção negativo. Há 
exceções para outros tipos de circunstâncias. 

A resposta ao problema será a combinação de produção de A e B que forneça a 
maior margem de contribuição. 

Para a resolução deste modelo, escreve-se o sistema na forma canônica, inerente 
ao método, da maneira apresentada no Quadro 3, no qual se observa a inclusão das 
variáveis x3, x4 e x5, para que as inequações tornem-se equações. Essas variáveis 
adicionais são as variáveis de folga. Assim, as inequações transformam-se em equações 
sem perder a validade matemática. A cada equação de restrição é adicionada uma 
variável de folga. E cada variável de folga adicionada exige uma equação de não-
negatividade correspondente. As três variáveis de folga adicionadas implicam a adição 
das três equações de não-negatividade (7), (8) e (9). 

Quadro 3. Modelo do problema na forma canônica 

(1)      Z  -  5 . x1  -  2 . x2                               =  0 

(2)                   x1                + x3                      =  3 

(3)                                  x2            + x4           =  4 

(4)                   x1  +  2 . x2                    +  x5  =  8 

(5)                   x1                                             >= 0 

(6)                   x2                                             >= 0 

(7)                   x3                                             >= 0 

(8)                   x4                                             >= 0 

(9)                   x5                                             >= 0 

 
Para a resolução do problema pelo Método Simplex, é necessário que se façam 

alguns ajustes de preenchimento no modelo para que seja possível inserir os valores no 
programa que efetua os cálculos algébricos inerentes ao método. O modelo passa, então, 
a ser representado pelo disposto no Quadro 4, em que todas as variáveis estão 
explicitadas em todas as equações e a matriz de coeficientes preparada para um sistema 
fazer os cálculos. Para isso, as variáveis implícitas passam a ser mostradas com seu 
coeficiente 0 (zero) em todas as equações, de modo que o modelo seja preenchido com 
todos os coeficientes de todas as variáveis. 

Quadro 4. Modelo ajustado para o método Simplex e Matriz de dados para o sistema 

Modelo ajustado Matriz de entrada de dados 

(1)  Z  –  5 x1  –   2 x2  +   0 x3  +  0 x4 +  0 x5 = 0 

(2)          1 x1  +   0 x2  +   1 x3  +  0 x4 +  0 x5 = 3 

(3)          1 x1  +   1 x2  +   0 x3  +  1 x4 +  0 x5 = 4 

(4)          1 x1  +   2 x2  +   0 x3  +  0 x4 +  1 x5 = 8 

(1)   | – 5    – 2     0       0      0      0    | 

(2)   |    1       0     1       0      0      3    | 

(3)   |    1       1     0       1      0      4    | 

(4)   |    1       2     0       0      1      8    | 

 
Num sistema de PL alimenta-se os coeficientes do modelo na forma de matriz, 

como mostrada no Quadro 4. A partir daí, o programa efetua as operações algébricas 
com os elementos da matriz, até que todos os coeficientes das variáveis de decisão da 
função-objetivo tenham valor zero ou muito próximas de zero, pois há arredondamentos 
em virtude de se manipular números reais por computador. Quando todos os valores das 
variáveis de decisão da linha (1) atingirem o valor zero, significa que o objetivo foi 
atingido com a obtenção do ponto ótimo desejado e os respectivos valores de 
quantidades a serem produzidas que maximizarão a margem de contribuição. 
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O Quadro 5 apresenta os resultados obtidos após as sucessivas iterações do 
sistema até que a solução ótima foi encontrada. A última coluna da matriz (termos 
independentes das equações) contém os resultados. A margem de contribuição máxima 
é de 20, para um nível de produção de 3 fornadas de pães tipo A e 2,5 fornadas de pães 
do tipo B. 

Quadro 5 – Matriz de resultados gerada pelo programa de computador 

     |         0             0            4         0         1        20    | 

     |         1             0            1         0         0         3     | 

     |         0             0          0,5        1     -0,5       1,5    | 

     |         0             1         -0,5        0      0,5       2,5    | 

 
Os valores 3 e 2,5, da última coluna, representam as variáveis de decisão que 

substituíram as variáveis de folga nos testes do método, nas operações com a matriz. A 
variável x1 entrou no lugar de x3 e x2 entrou no lugar de x5. Essa informação é dada pelo 
programa, na apresentação do resultado. Na forma manual, verifica-se que variáveis são 
substituídas durante o processo de cálculo. O valor da margem de contribuição dos pães 
é de 20,00 considerado-se o esforço conjunto dos dois tipos de produto. 

A função-objetivo representada por Z = 5 * x1 + 2 * x2 passa a ser determinada 
por Z = 5 * 3 + 2 * 2,5 = 20,00. A interpretação do resultado é que os pães tipo A e B 
seriam aproveitados, na solução ótima do modelo, nas quantidades de 3 e 2,5 fornadas 
para que a Margem de Contribuição Total seja otimizada pelo valor de R$ 20,00. 

Depreende-se que, dos resultados obtidos, essas são as quantidades ideais de 
serem produzidas para que a Margem de Contribuição da produção seja máxima. 

4 Um Sistema de Programação Linear Educacional 

O sistema de Programação Linear Educacional (PL-Edu) aqui apresentado é um 
sistema direcionado para a solução de problemas de otimização através da técnica de 
programação linear. Ele tem no aspecto didático seu principal foco, constituindo-se uma 
ferramenta que permita o aprendizado da PL através da possibilidade de consulta a um 
conteúdo didático disponilizado na forma de um tutorial e, principalmente, pela utilização 
prática de PL para encontrar-se soluções ótimas para situações as mais diversas. A 
seguir são apresentados aspectos do sistema. 

4.1 Arquitetura do sistema 
O sistema PL-Edu foi desenvolvido na linguagem de programação Delphi para a 

plataforma operacional Microsoft-Windows. A linguagem Delphi é orientada a objetos e 
eventos, trabalho com ambiente GUI (Graphical User Interface) e tem o Object Pascal 
como linguagem nativa, o que o torna uma evolução natural do Pascal. Além disso, essa 
linguagem contém estruturas de dados completamente apropriadas para a manipulação 
de vetores e de matrizes numéricas que são a base para os algoritmos de PL. O sistema 
foi projeto usando-se análise orientada o objeto. 

O sistema implementa o método Simplex para encontrar a solução algébrica de 
cada modelo de programação linear proposto. 
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4.2 Aspectos de utilização 
O sistema PL-Edu foi implementado visando a maior facilidade possível de 

utilização no sentido de estimular o usuário a verificar todos os seus recursos e ter 
conforto tanto na alimentação do sistema como na obtenção e interpretação de 
resultados. 

O PL-Edu apresenta um menu principal através do qual pode-se consultar o 
conteúdo didático ou utilizar o ambiente de solução de problemas. 

O conteúdo didático encontra-se na forma de tutorial baseado em hipertexto de 
modo a dar mais dinamismo e atratividade às consultas. Este conteúdo apresenta a 
temática de Pesquisa Operacional e suas diversas técnicas bem como também abriga 
conteúdo explicativo sobre a utilização do próprio PL-Edu. 

O ambiente de solução de modelo de PL busca ser o mais intuitivo possível 
através de boas indicações textuais das diversas operações disponíveis para o usuário. 

Para solução através do sistema deve-se ter o modelo do problema bem como o 
modelo ajustado, como no exemplo do Quadro 4. Qualquer dúvida sobre este conteúdo 
pode ser respondida consultando-se o tutorial. 

A matriz do modelo ajustado será a base de alimentação do sistema para o 
problema em questão. O sistema disponibiliza uma caixa de diálogo com as dimensões 
especificadas pelo usuário para o modelo que indicam o número de equações do 
sistema. 

Após a inserção dos dados da matriz do modelo ajustado, a operação “calcular” 
inicia o processo de solução do problema baseado no método Simplex.  

Verifica-se, na primeira linha, se os dados equivalentes à função-objetivo se 
tornam 0 (zero) a cada iteração. Para que a função seja otimizada esses valores devem 
tornar-se 0 (zero). Caso haja algum coeficiente diferente de zero, ordena-se uma nova 
iteração até que esses coeficientes sejam 0 ou quase 0 quando então tem-se a solução 
ótima encontrada. Faz-se, então, a leitura dos resultados calculados na matriz. 

As variáveis independentes das equações que foram substituídas dão lugar às 
variáveis de decisão testadas no processo, de forma que estas representam o ponto 
ótimo do sistema. Verificando-se os valores atribuídos a estas variáveis, tais valores são 
os valores a aplicar no problema para que a otimização tenha validade. Estas estão 
representadas na última coluna e são as linhas que têm seus valores substituídos 
durante os testes, próprios do método Simplex. Deve-se identificar a variável substituída, 
para que se conheça o resultado das variáveis que são utilizadas no processo de 
execução, tendo em vista a otimização em seus resultados. 

A Figura 1 apresenta uma amostra de ambiente do sistema que correspondente 
ao processo de entrada de dados da matriz do modelo ajustado e da ativação e análise 
de execução do processo de solução baseado no método Simplex. 
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Figura 1. Ambiente de entrada de dados e execução do método Simplex 

 

 
 

Os ambientes de interação com usuário mantêm certa uniformidade de formato 
usando recursos da programação para plataforma Windows e a idéia de ergonomia na 
utilização. 

5 Conclusões 

O processo de gestão organizacional a cada dia aprimora-se através do uso de 
técnicas mais adequadas e, por conseqüência, maior exigência de preparo de seus 
profissionais em todos os níveis corporativos. As organizações não podem mais tomar 
decisões, em qualquer nível, baseadas no sentimento (“feeling”) de gerentes de diretores. 
Necessário se faz a utilização de recursos de apoio à decisão e a formação de 
profissionais preparados para lidar com elas. Neste contexto, a Pesquisa Operacional 
vem-se destacando com o seu conjunto de técnicas quantitativas que podem ser 
utilizadas em várias atividades organizacionais desde a linha de produção até decisões 
sobre investimentos. A Programação Linear (PL) tem-se destacado neste conjunto de 
ferramentas por seu grande universo de aplicabilidade. A Tecnologia da Informação (TI) 
tem sido um suporte essencial para o desenvolvimento e proliferação da PL e outras 
técnicas. 

Como contribuições deste trabalho tem-se respostas para as considerações 
constantes na introdução deste trabalho acerca da melhoria na formação profissional: uso 
de Tecnologia da Informação em distintas modalidades; uso de técnicas de Pesquisa 
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Operacional com destaque para a Programação Linear; e disponibilidade de ferramentas 
de TI que implementem estas técnicas. 

Sobre o uso de TI em distintas modalidades, a utilização do sistema educacional 
de PL é mais uma poderosa ferramenta de apoio ao ensino em acréscimo a outras como, 
por exemplo, as relatadas em (Crisóstomo et al., 1999, 2002). 

Sobre a difusão da técnica de Programação Linear e demonstração de sua 
importância, isto é feito através da apresentação da técnica e de um exemplo de seu uso 
aplicado a um problema de Contabilidade. 

Sobre a utilização de recursos de TI para a viabilização da prática de técnicas de 
apoio à decisão, o sistema de PL educacional visa difundir o tema através de tutorial e 
solucionar problemas interativamente com o usuário. Esta técnica é plenamente aplicável 
a muitas situações de Contabilidade Custos e Gestão sendo o caso apresentado neste 
trabalho somente um pequeno exemplo. O sistema educacional é, exatamente, uma 
ferramenta poderosa de estímulo e facilitação do aprendizado. 

O uso dos sistemas educacionais apresenta ótimos resultados, como por 
exemplo: 

- maior interesse e motivação do aluno pelo estudo ao usar uma ferramenta de 
tecnologia avançada adequada a seu conteúdo didático, 

- maior estímulo ao uso de novas tecnologias em função do uso destas para a 
solução de um problema real, 

- pessoalidade na evolução do processo de aprendizagem uma vez que cada 
aluno utiliza o sistema de acordo com sua conveniência. 

Em função disto, pode-se dizer que este trabalho representa uma contribuição no 
universo da melhoria de formação de profissionais de gestão que atendam à qualificação 
referida por Carlsson (2002) de versatilidade no uso de TI, além de outras habilidades 
destacadas por Montaño et al. (1999) e Robles (1999). 

São muitos os trabalhos que podem ser realizados em continuidade a este, alguns 
destes seriam: 

- a avaliação do uso do sistema de PL educacional tanto do ponto de vista de 
satisfação dos alunos como sob a perspectiva de aprendizado em si através 
de uma avaliação de resultados do grupo no contexto da sua formação global; 

- aprofundamento da investigação sobre técnicas de Pesquisa Operacional, que 
estão sendo cada dia mais utilizadas pelas organizações gerando demanda 
por mais qualificação profissional; 

- implementação de outros sistemas educacionais relativos a outras técnicas de 
Pesquisa Operacional; e 

- pesquisa sobre aplicações da Programação Linear e realização de mais 
trabalhos utilizando o sistema educacional de modo a aperfeiçoá-lo. 
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