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Resumo 

Dentre os segmentos de prestação de serviços, está o ramo de segmentos de escolas de 

idiomas. As empresas desse segmento, atualmente, possuem maior necessidade de uso de 

ferramentas gerenciais que melhor auxiliem o processo de decisório. Nesse contexto, o 

presente trabalho tem o objetivo de aplicar a técnica de Programação Linear para aperfeiçoar 

a receita bruta de uma empresa franqueada em escolas de idiomas, por meio da melhor 

distribuição de alunos nas turmas. Dentre os principais resultados, verificaram-se a otimização 

de alunos para maximizar a receita bruta semestral. Dentre as contribuições, a possibilidade 

de uso de modelos matemáticos, na realidade de pequenas e médias empresas, como auxílio 

ao processo decisório e na gestão das operações. 

 

Palavras-chave: Pesquisa Operacional; Receita; Programação Linear; maximizar.  

 

Abstract 

Among the services rendered segments, is the segment of language schools. Companies in 

this segment nowadays have a greater need to use managerial tools that better assist the 

decision-making process. In this context, the present work aims to apply the Linear 

Programming technique to improve the gross revenue of a franchised company in language 

schools, through the better distribution of students in the classes. Among the main results, the 

optimization of students was verified to maximize the semiannual gross revenue. Among the 

contributions, the possibility of using mathematical models, in reality of small and medium 

enterprises, as an aid to the decision-making process and in the management of operations. 

 

Palavras-chave: Operational Research; Revenue; Linear Programming; maximize 
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INTRODUÇÃO 

As empresas especializadas na prestação de serviços têm uma influência fundamental 

na economia global e sua importância se relaciona em paralelo com o desenvolvimento social. 

Dentre os segmentos de prestação de serviços, está o ramo das escolas de idiomas. As 

empresas desse segmento, atualmente, possuem maior necessidade de uso de ferramentas 

gerenciais que melhor auxiliem o processo decisório. Nesse contexto, o presente trabalho tem 

o objetivo de aplicar a técnica de Programação Linear para otimizar a receita bruta de uma 

empresa franqueada atuante no setor de escolas de idiomas, por meio da melhor distribuição 

de alunos nas turmas, considerando a meta almejada pela empresa. 

O grande desafio das empresas 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.   

Bueno (2007) afirma que as 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 à 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 (MOREIRA, 2007). 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. Diante destes cenários, o presente trabalho tem por objetivo de aplicar a técnica 

de Programação Linear para otimizar a receita bruta de uma empresa franqueada atuante no 

setor de escolas de idiomas, por meio da melhor distribuição de alunos nas turmas, 

considerando a meta almejada pela empresa. 

 

PESQUISA OPERACIONAL  



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

A Segunda Guerra Mundial foi o marco para uso da termologia Pesquisa Operacional, 

quando equipe de pesquisadores intensificou a busca por métodos para solução problemas 

específicos de operações militares (ANDRADE, 2004). Após a guerra estenderam-se as 

aplicações para o meio acadêmico e empresarial.  

Dois aspectos foram decisivos para o desenvolvimento da história da Pesquisa 

Operacional, o primeiro aspecto refere-se ao avanço nas técnicas de Pesquisa Operacional, 

devido às importantes técnicas para formulação de problemas que surgiram, e o segundo 

aspecto corresponde a maior popularização dos computadores (MOREIRA, 2007).  

Várias são as definições atribuídas ao termo. Para Moreira (2007) problemas que 

visam à condução e gestão de determinadas operações em uma organização é tratado pela 

pesquisa operacional. O campo da pesquisa operacional possui ampla aplicabilidade em 

diversas áreas, como indústria, transportes, telecomunicações, finanças, saúde, serviços 

públicos, operações militares.  

Arenales et al. (2007), apresentam o enfoque do conceito na tomada de decisão. Nesta 

perspectiva, autores, definem a pesquisa operacional como abordagem científica para as 

decisões que são adotadas, na busca por melhor alocação dos recursos da empresa, tende-se a 

decidir como melhor planejar e operar um sistema. Dessa forma, a pesquisa operacional busca 

a melhor decisão para um problema.  

Um estudo em Pesquisa Operacional, segundo Moreira (2007) apresenta algumas 

etapas que serão consideradas individualmente para efeito didático. Essas etapas são: 

definição da situação-problema; formulação de um modelo quantitativo; resolução do modelo 

e encontro da melhor solução; consideração dos fatores imponderáveis; Implementação da 

solução.  

Os modelos que interessam em Pesquisa Operacional são os modelos matemáticos. 

Moreira (2007) salienta que “[...] no caso dos modelos matemáticos as relações entre as 

variáveis do problema devem ser representadas por sistemas de símbolos e relações 

matemáticas”. Os bons modelos serão os mais próximos da realidade e de fácil 

experimentação.  

Moreira (2007) esclarece os principais elementos que existem em um modelo 

matemático:  
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- Variáveis de decisão e parâmetros: por meio da função-objetivo, surgem variáveis 

fundamentais, essas variáveis são denominadas de variáveis de decisão. Os parâmetros são 

valores fixos no problema;  

- Restrições: retratam a insuficiência dos recursos e os limites impostos sobre as ações, 

com o objetivo de maximizar a função-objetivo;  

- Função Objetivo: é uma função matemática formada por uma combinação linear das 

variáveis de decisão.  

  Conseguir uma solução ótima, ou seja, a melhor de todas, é a ideia fundamental, às 

vezes, isso exige a solução de um sistema de equações e inequações como na programação 

linear (MOREIRA, 2007). 

 

 PROGRAMAÇÃO LINEAR 

Esta pesquisa aborda a programação linear (PL) como ferramenta para resolução do 

problema e como forma de tomada de decisão. Segundo Moreira (2007), a PL é um dos 

modelos matemáticos mais populares. É usada para solucionar problemas que possuam 

variáveis que possam ser medidas, relacionadas entre si, e que possam ser expressas por meio 

de equações e/ou inequações lineares. A facilidade da aplicação da PL é dada, conforme Silva 

et al. (2010), pela simplicidade do modelo e pela presença de técnica de solução programável 

em computador. 

 

METODOLOGIA  

Os procedimentos de pesquisa utilizados nesse trabalho são o estudo de caso (YIN, 

1990) e a pesquisa experimental (CRESWELL, 1994; BRYMAN, 1989). O estudo de caso, 

devido à necessidade de adquirir informações e compreender a realidade da empresa e o 

problema estudado. Já a pesquisa experimental, devido à utilização da abordagem quantitativa 

e da modelagem matemática.  

A proposta deste trabalho contém, em sua essência, dois aspectos que devem ser 

considerados: trata-se de um estudo de caso que vem atender à necessidade da empresa, de 

maximizar a receita, e simultaneamente, identificar a quantidade ótima de aluno na instituição 

e associação da abordagem conceitual, aprendidas em sala de aula com a prática.  

Um detalhamento do fluxograma e a descrição das etapas do processo da programação 

linear. Posteriormente, as entrevistas informais, feitas com clientes e empregados envolvidos 
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diretamente no processo. Sem fugir do foco do trabalho, divulgar a possibilidade de uso de 

modelos matemáticos, na realidade de pequenas e médias empresas, como auxílio ao processo 

decisório e na gestão das operações. Também, mostra a possibilidade de uso da PL em 

empresas de serviço e propicia a maior compreensão do uso da PL nos âmbitos acadêmico e 

empresarial. 

A análise dos dados foi realizada baseando-se em métodos e técnicas de Pesquisa 

Operacional. Nessa pesquisa utilizou-se a técnica Programação Linear, mais especificamente 

a técnica Programação Linear Inteira, considerando a forma geral dos problemas de PL 

(GOLDBARG; LUNA, 2005, LACHTERMACHER, 2007). Assim, ao se definir as variáveis 

de decisão, a função objetivo e as restrições, elaborou-se o modelo matemático. O modelo foi 

programado e resolvido com o auxílio do software Excel da Microsoft. 

A empresa pesquisada iniciou suas atividades em 2012 no segmento de ensino do 

curso de ingles. Trata-se de uma empresa franqueada, com capital nacional e do tipo limitada. 

Atualmente possui 37 funcionários diretos, sendo que 28 são professores. Possui trinta e duas 

salas disponíveis para a realização das aulas. Funcionando 12 horas e 30 minutos por dia de 

segunda a sexta-feira e seis horas aos sábados.  

No momento da coleta de dados, a empresa possuía 3 turmas do pré-kids 1 e 2,  2 

turmas pré kids 3 e 4, 2 turmas do kids 1 e 2, 1 turma do kids 3 e 4, 1 turma do 5 e 6, nem 

uma turma do kids 7 e 8, Teens 1 e 2 4 turmas Teens 3 e 4 3 turmas, 12 turmas do Básico, 9 

turmas do intermediário e 9 turmas do avançado, totalizando. 

   
RESULTADOS  

O objetivo do modelo é encontrar a melhor distribuição de alunos, por turma de 

idioma, de forma a maximizar a receita semestral da escola. Há turmas de alunos compostas 

por crianças, adolescentes e adultos dos níveis básico, intermediário e avançado de inglês. As 

receitas brutas semestrais por turma de idioma estão na tabela 1.  

Tabela 1 – Receita Bruta x Turmas 

Descrição das turmas Receita Bruta (R$) 

Pré-Kids 1 e 2 – Para crianças de até 6 anos R$ 132,00 
Pré-Kids 3 e 4 -  Para crianças de até 7 anos R$ 132,00 

Kids 1 e 2 – Para crianças de 8 anos R$ 148,00 
Kids 3 e 4 – Para crianças de 9 anos R$ 148,00 

Kids 5 e 6 – Para crianças de 10 anos R$ 156,80 
Kids 7 e 8 – Para crianças de 11 anos R$ 156,80 

Teens 1 e 2 –  Para pré adolescentes de  12 anos R$179,90 
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Teens 3 e 4 –  Para pré adolescentes de  13 anos R$ 179,90 
Básico - Alunos á partir de 14 anos R$ 234,00 

Intermediário – Alunos que concluíram o curso básico R$ 247,80 
Avançado – Alunos que concluíram o curso intermediário R$ 293,00 

Fonte:  Dados de coleta (2016). 

 

As variáveis de decisão consideradas no modelo desenvolvido estão detalhadas na 

Tabela 2. Observa-se que a quantidade de alunos matriculados nas turmas “Pré-Kids 1 e 2 

(Turma 1)” do curso de inglês é representada pela variável ‘x1’. 

Tabela 2 –Variáveis do problema matemático 

Variáveis Descrição das variáveis 

X1 Quantidade de alunos na turma 1 
X2 Quantidade de alunos na turma 2 
X3 Quantidade de alunos na turma 3 
X4 Quantidade de alunos na turma 4 
X5 Quantidade de alunos na turma 5 
X6 Quantidade de alunos na turma 6 
X7 Quantidade de alunos na turma 7 
X8 Quantidade de alunos na turma 8 
X9 Quantidade de alunos na turma 9 

X10 Quantidade de alunos na turma 10 
X11 Quantidade de alunos na turma 11 

Fonte:  Dados de coleta (2016). 

 
Portanto, a função objetivo que maximizará a receita semestral bruta é: 

 
MAXZ=132.X1+132.X2+148.X3+148.X4+156,80.X5+156,80.X6+179,90.X7+179,90.X8+234.X9+247,80.X10+293.

X11 

 

Para o cálculo da meta de alunos que a empresa necessita atingir, considera-se o total 

de turmas do semestre precedente e adiciona-se o percentual de crescimento estipulado pela 

franqueadora. Considera-se também, o percentual médio de alunos desistentes por semestre. 

De posse dessas informações, verificou-se que a meta a ser atingida no próximo semestre é de 

400 alunos. Dessa forma, a modelagem da restrição do atendimento da meta estabelecida pela 

matriz é a que segue:  

X1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11 >= 400 

 

Outra especificação que a escola de idiomas deve atender, por exigência da 

franqueadora, é o número mínimo de oito alunos por turma, pois abaixo desse valor não é 
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viável abrir ou manter uma turma. Já o número máximo de alunos não deve superar 25 alunos, 

para que a qualidade do serviço prestado seja sustentada. 

As inequações que representam as quantidades mínimas e máximas de alunos 

matriculados em cada categoria de turma, considerando as quantidades de turmas a serem 

ofertadas no próximo semestre e as limitações de alunos por sala, são especificadas na Tabela 

3. Nota-se, por exemplo, que o limite inferior de quantidade de alunos matriculados nas 

turmas de Pré-kids 1 e 2 de inglês (X1) é dado pelo produto da quantidade mínima de alunos 

por sala (oito alunos) com o número de turmas ofertadas no próximo semestre (três turmas). 

Assim, pelo menos 24 alunos deveriam ser matriculados nessa categoria de turma. Já o limite 

superior é de 75 alunos. Tal valor foi obtido por meio da multiplicação da quantidade máxima 

de alunos por sala (28 alunos) com o número de turmas dessa categoria ofertadas no próximo 

semestre (três turmas). 

Tabela 3 – As restrições do Problema 

Restrições da quantidade de alunos x turma 

X1>=24 

X1<=75 
X2>=16 
X2<=50 
X3>=16 
X3<=50 
X4>=8 

X4<=25 
X5>=8 

X5<=25 
X6>=0 
X6<=0 

X7>=32 
X7<=100 
X8>=24 
X8<=75 
X9>=96 

X9<=300 
X10>=72 

X10<=225 
X11>=64 

X11<=200 

Fonte:  Dados de coleta (2016). 

 
Ainda, deve-se assumir que as variáveis de decisão precisam atender a condição de 

não negatividade, a saber: 
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x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11 >=0 

 

Por meio da análise do relatório emitido pelo software Excel da Microsoft®, verificou-

se que o valor máximo que a função objetivo pode atingir, ou seja, a receita bruta semestral 

máxima atendendo todas as restrições é de R$ 84.498,40. 

 
Tabela 4 – Solução ótima do sistema. 

 

 
                                                    
 

Fonte: Dados de coleta (2016). 

 
 

Os valores ótimos encontrados para as variáveis de decisão mostradas na Tabela 4. 

Nota-se que as turmas com as maiores quantidades de alunos que devem ser matriculados 

para maximizar a receita bruta são as turmas de "Nível Básico" (X9), "Nível Intermediário” 

(X10) e "Nível avançado" (X11). 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da aplicação da PL no problema estudado, identificaram-se quais as 

quantidades ótimas de alunos nas turmas de idiomas deveriam ser consideradas para a 

maximização da receita bruta semestral da empresa e para o alcance da meta de crescimento 

de números de alunos estabelecida pela franqueadora. Portanto, o objetivo pretendido nessa 

pesquisa foi alcançado.  

Verificaram-se quais as quantidades de alunos que deveriam ser disponibilizadas em 

todas as turmas da empresa. Assim, a gerência pode adotar medidas, principalmente para 

manter a quantidade de alunos que apresentam maior contribuição para a receita da 

instituição, que são os alunos no nível intermediário. Perante esta informação a empresa pode 

adotar ações gerenciais com foco na manutenção desses alunos no curso, além de manter a 

estratégia de captação de novos alunos.  

O presente artigo apresenta a contribuição de divulgar a possibilidade de uso de 

modelos matemáticos, na realidade de pequenas e médias empresas, como auxílio ao processo 

decisório e na gestão das operações. Também, mostra a possibilidade de uso da PL em 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 Z 

64 16 16 8 8 0 32 24 96 72 64 84.498,40 
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empresas de serviço e propicia a maior compreensão do uso da PL nos âmbitos acadêmico e 

empresarial.  

Cabe salientar que esse trabalho integra uma pesquisa que visa aplicar 

técnicas/ferramentas de pesquisa operacional (PO) para auxiliar a gestão das operações de 

empresas prestadoras de serviços. Sugere-se, como pesquisa futura, realizar uma pesquisa-

ação na empresa estudada para acompanhar o uso do modelo desenvolvido e a implantação 

dos resultados encontrados. Ademais, há a possibilidade de efetuar uma pesquisa de avaliação 

(survey) para identificação de técnicas/ferramentas de PO que sejam utilizadas em empresas 

prestadoras de serviços 
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