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RESUMO 

 

A utilização de modelos matemáticos como ferramenta de apoio a decisão possibilita 

que gestores avaliem as alternativas antes de implementá-las, proporcionando um melhor uso 

dos recursos disponíveis. Uma forma de aprofundar essa avaliação é por meio da análise de 

sensibilidade do modelo, em que é possível verificar como mudanças em seus parâmetros 

afetam a solução ótima. Porém, essa análise torna-se imprecisa quando o modelo apresenta 

soluções degeneradas. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi estudar formas de 

realizar a análise de sensibilidade em modelos matemáticos de programação linear com 

soluções degeneradas. Assim, foi realizada uma revisão sistemática de artigos sobre o tema, 

seguindo o método proposto por Sampaio e Mancini (2007), e elaborado um quadro com os 

resumos dos métodos apresentados pelos autores. Em seguida, foi feito um estudo de caso, em 

que o método de problemas adicionais de programação linear proposto por Koltai e Tatay 

(2011) foi aplicado em um modelo matemático elaborado para auxiliar na designação de 

inspetores para missões de fiscalização da Superintendência de Padrões Operacionais (SPO) 

da ANAC, proposto por Pinheiro (2018). Por fim, a pesquisa atingiu seu objetivo ao realizar a 

análise de sensibilidade em um modelo real degenerado com sucesso, utilizando o método de 

Koltai e Tatay (2011) encontrado através da revisão sistemática. 

 

Palavras-chave: Programação Linear. Análise de Sensibilidade. Soluções Degeneradas. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Contextualização 

 As organizações, tanto públicas quanto privadas, possuem em comum a busca pela 

eficiência, isto é, ao melhor uso dos recursos disponíveis. Assim, elas estão sempre tomando 

decisões a respeito da utilização dos seus recursos humanos, materiais e monetários, visando o 

alcance dos objetivos organizacionais. Porém, o processo decisório é complexo e envolve 

diversos fatores internos e externos ligados à organização.  

Segundo Fávero e Belfiore (2013), o valor e a qualidade da informação são 

fundamentais para minimizar as incertezas, os riscos e as complexidades inerentes ao 

processo decisório e para favorecer a escolha da decisão mais eficaz entre as alternativas 

disponíveis. Dessa forma, o uso de ferramentas de apoio à tomada de decisão pode orientar os 

gestores nesse processo, pois propicia maior embasamento e melhor conhecimento do 

problema em análise. Nessa realidade, insere-se a pesquisa operacional (PO), que por meio do 

desenvolvimento e aplicação de métodos científicos, auxilia “na solução de problemas de 

otimização, na tomada de decisões e no gerenciamento de sistemas, selecionando as melhores 

decisões, dentre todas as possíveis” (BRESSAN, ZEBEDIFF, 2015, p. 86).  

A fim de encontrar as melhores soluções, a PO faz uso de modelos matemáticos. 

Segundo Cardoso (2011), um modelo matemático é uma representação simplificada de uma 

situação real, que relaciona as variáveis com os objetivos da melhor maneira, obedecendo às 

limitações existentes (apud BILINSKI, P. A. et al, 2016). Assim, ao utilizar a modelagem, os 

gestores têm a possibilidade de realizar testes que avaliam as opções antes de serem 

implementadas, proporcionando uma melhor tomada de decisão e economia de recursos.     

 Uma forma dos gestores avaliarem as opções de soluções para um determinado 

problema é por meio da análise de sensibilidade do modelo, isto é, “a análise dos efeitos 

ocasionados no modelo caso seus parâmetros mudem” (COLIN, 2013, p. 74). Por meio dessa 

análise, o tomador de decisão pode avaliar diversos cenários e observar como a solução seria 

afetada em cada caso. Porém, quando o modelo apresenta soluções degeneradas (refere-se ao 

fato de ter uma ou mais variáveis básicas com valor igual a zero), a análise de sensibilidade 

torna-se imprecisa e não confiável. Assim, nesse caso, a análise de sensibilidade requer uma 

interpretação mais cautelosa para que não ocorram decisões erradas e desvantagens 

financeiras e/ou estratégicas.    
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1.2 Formulação do problema 

Na Pesquisa Operacional (PO), os modelos matemáticos resultam em uma solução 

ótima que, às vezes, pode não ser ideal sob o prisma gerencial, sendo necessária uma análise 

adicional. Devido a isso, a análise de sensibilidade é uma etapa muito importante da maioria 

dos estudos de PO. Porém, como já mencionado, quando ocorre degeneração, seus resultados 

ficam inconsistentes. 

Apesar de sua importância, observa-se que as pesquisas sobre a temática são escassas 

e pouco aplicáveis. Segundo Koltai e Tatay (2011), os trabalhos sobre esse tema possuem 

duas abordagens diferentes: (a) teórica: em que os trabalhos apresentam as propriedades e os 

efeitos da degeneração; e (b) prática: em que os trabalhos discutem o efeito enganoso da 

degeneração na tomada de decisões gerenciais. Porém, poucos trabalhos mostram como o 

tomador de decisão pode obter os resultados corretos da análise de sensibilidade quando 

existe degeneração.  

Assim, esta pesquisa busca responder a seguinte questão: “Como fazer a análise de 

sensibilidade em um modelo matemático de programação linear que apresenta solução 

degenerada?”.   

1.3 Objetivo Geral 

Identificar métodos de análise de sensibilidade em modelos matemáticos de 

programação linear que apresentem soluções degeneradas e aplicar um dos métodos no 

modelo matemático da ANAC, proposto por Pinheiro (2018), de modo que as soluções sejam 

interpretadas de forma correta para maior embasamento e otimização da tomada de decisão. 

1.4 Objetivos Específicos 

 De modo a viabilizar e auxiliar na consecução do objetivo geral propõe-se os seguintes 

objetivos específicos: 

 Realizar uma revisão sistemática em artigos publicados entre 2000 e 2019, com o tema 

de análise de sensibilidade em modelos matemáticos de programação linear com 

solução degenerada; 

 Resumir os métodos propostos para análise de sensibilidade na ocorrência de 

degeneração; 

 Identificar o método de análise de sensibilidade mais aplicável; 
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 Exemplificar o método mais aplicável de análise de sensibilidade no modelo 

matemático de apoio a decisão no processo de designação de inspetores em missões de 

fiscalização da ANAC, apresentado no trabalho de Pinheiro (2018). 

1.5 Justificativa 

A escolha do tema da presente pesquisa justifica-se pela relevância da temática para o 

mundo científico, visto que em uma pesquisa prévia de literatura realizada pela autora deste 

trabalho, foi observado que existem poucos trabalhos que abordam a análise de sensibilidade, 

principalmente em modelos com degeneração, o que indica que ainda há muito a ser 

explorado sobre o tema. Dessa forma, essa pesquisa procura contribuir ao gerar insumos para 

a academia quanto aos estudos de métodos de análise de sensibilidade quando ocorre 

degeneração. 

Busca-se também contribuir ao demonstrar a aplicação do método de análise de 

sensibilidade no modelo formulado para apoio de decisão de um problema real da ANAC. 

Dado que se trata de um modelo com solução degenerada, essa aplicação proporcionará uma 

interpretação mais precisa das soluções e poderá ser usado futuramente como referência para 

tomadores de decisão que queiram aplicar o método. Assim, essa pesquisa contribui ao 

apresentar uma revisão sistemática da literatura e a aplicação do tema na realidade de uma 

organização pública. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O referencial teórico apresenta uma revisão de literatura considerada fundamental 

para este trabalho, uma vez que relaciona as áreas de estudo sobre o tema. Tais áreas 

estão divididas entre Pesquisa Operacional, Programação Linear, Análise de 

Sensibilidade e Solução Degenerada. 

2.1 Pesquisa Operacional 

“A Pesquisa Operacional (PO) é uma ciência que visa o desenvolvimento e a aplicação 

de métodos científicos para a resolução de problemas e tomadas de decisão” (BRESSAN, 

ZEBEDIFF, 2015, p. 85). Segundo Souto-Maior, Borba e Knupp (2014), por meio das 

técnicas da PO é possível alcançar uma solução que seja economicamente mais eficiente, 

visto que seu objetivo é trazer ganhos através da melhor utilização dos recursos existentes. 

         O desenvolvimento da PO teve início na Segunda Guerra Mundial, em que havia a 

necessidade de alocar de forma eficiente os escassos recursos para diversas operações 

militares. Assim, os comandos britânico e norte-americano convocaram cientistas para 

realizar pesquisas sobre essas operações e resolver diversos problemas militares, tanto 

estratégicos como táticos. Essas equipes de cientistas foram as primeiras da área de PO e seus 

estudos contribuíram para diversas vitórias na época. 

         Com o fim da guerra, o sucesso obtido com a aplicação da PO despertou interesse na 

sua aplicação fora do ambiente militar. Aliado a isso, problemas relacionados ao aumento da 

complexidade e especialização das organizações ganharam foco novamente, devido ao 

contínuo crescimento dessas desde a Revolução Industrial. Assim, pessoas que haviam 

trabalhado nas equipes de PO ou em conjunto com elas durante a guerra, perceberam que 

estes problemas estavam relacionados a dificuldade de alocação de recursos de forma 

eficiente, ou seja, o mesmo problema enfrentado pelos militares durante a guerra, porém, em 

outro contexto. No início dos anos 1950, essas pessoas já haviam introduzido a PO nas 

diversas organizações dos setores comercial, industrial e governamental, e rapidamente ela foi 

disseminada.  

O rápido avanço da PO nesse período está relacionado a dois fatores principais. O 

primeiro foi o progresso substancial das técnicas da PO, em razão do desenvolvimento de 

pesquisas relevantes nesse campo por cientistas que participaram das equipes de PO ou 

ouviram falar a respeito. 
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“Um exemplo essencial é o método simplex para soluçaõ de problemas com 

programação linear, desenvolvido por George Dantzig, em 1947. Várias ferramentas 

padrão da PO , como programaçaõ linear , programação dinâmica, teoria das filas e 

teoria do inventário, atingiram um estado relativamente bem desenvolvido antes do 

final dos anos 1950” (HILLIER, LIEBERMAN, 2013, p. 24). 

         O segundo fator foi o desenvolvimento dos computadores digitais, que 

proporcionaram velocidade de processamento e capacidade de armazenamento e recuperação 

de informações, condições necessárias para o tratamento eficiente dos problemas da PO. 

Outro estímulo surgiu nos anos 1980, com a criação dos computadores pessoais, que 

possibilitaram que a PO ficasse ao alcance de um número maior de pessoas.  Atualmente, a 

disseminação dos microcomputadores, notebooks, tablets e outros portáteis, “está levando os 

profissionais de PO a desenvolver modelos mais versáteis, mais rápidos e, sobretudo, 

interativos, que permitam maior participação do homem no desenrolar dos cálculos” 

(ANDRADE, 2015). 

 

2.1.1 Pesquisa Operacional no Brasil  

 

 No Brasil, a PO surgiu no final da década de 1950, por meio do meio acadêmico e de 

trabalhos pioneiros realizados por profissionais de empresas. O ensino de disciplinas de PO 

iniciou com o surgimento dos primeiros cursos de Engenharia de Produção no Brasil. O 

primeiro deles surgiu em 1957 na Universidade de São Paulo (USP), logo em seguida, em 

1959, foi criado o do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). A diferença de abordagem 

entre os dois cursos era que o ITA tinha disciplinas como teoria de jogos, simulação, filas e 

estatística, enquanto a USP discutia aplicações de programação linear. Nessa mesma época, a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) comprou seu primeiro 

computador e um grupo de pesquisadores começaram a trabalhar com modelos e aplicações 

de técnicas de PO, ao mesmo tempo que o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e 

a Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) se interessavam pela programação linear. 

Com isso, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo começaram a aparecer os primeiros 

trabalhos de PO (CANEN, BOAVENTURA-NETTO, 2010).       

         O primeiro grupo de PO no meio empresarial foi formado na Petrobras em 1965. Em 

seguida, entre as décadas de 60 e de 70, surgiram grupos na Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD, atual Vale), na Souza Cruz e na Esso. Assim, em 1966, a Petrobras realizou o 

“Primeiro Seminário de PO no Brasil”. Nesse mesmo ano, a PUC-Rio criou seu curso de 
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Mestrado em Engenharia de Produção, seguido pela Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-

Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE/UFRJ), que iniciou suas atividades em 1967 

(CANEN, BOAVENTURA-NETTO, 2010). 

         Esse agrupamento de profissionais interessados em PO motivou a realização, em 1968, 

do I Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Ele ocorreu no ITA, em São José dos 

Campos, São Paulo, tendo a participação de 223 pessoas ligadas a 31 indústrias, 18 escolas e 

universidades e 9 agências governamentais. No ano seguinte, foi fundada a Sociedade 

Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO), que desde então continua realizando 

simpósios anuais e mantém duas revistas, a revista Pesquisa Operacional e a Pesquisa 

Operacional para o Desenvolvimento (início em 2009). 

 Apesar da trajetória de estudo da PO pela Engenharia de Produção, esse tema também 

vem sendo explorado pela Administração. Em 2004, a Resolução CNE/CES n. 1/2004, tornou 

a disciplina de Pesquisa Operacional obrigatória nos cursos de graduação em Administração. 

Assim, percebe-se a importância desse assunto para área, visto que a PO trabalha com a 

formulação de modelos matemáticos para resolução de problemas, oferecendo informações 

mais precisas que auxiliam os administradores na tomada de decisão (BARCELOS, 

EVANGELISTA, SEGATTO, 2012). 

 

2.1.2 Fases de um Estudo em Pesquisa Operacional 

  

 Segundo Hillier e Lieberman (2013), um estudo em Pesquisa Operacional 

normalmente envolve as seguintes fases: 

a) Definição do problema e coleta de dados: o problema é exposto de forma clara, 

determinando os objetivos apropriados, as restrições, as relações do sistema com 

outros, os possíveis caminhos alternativos, o limite de tempo para a tomada de 

decisão, entre outros; 

b) Formulação de um modelo matemático: é construído o modelo matemático que será 

utilizado para resolver o problema, sendo estabelecidas as equações e expressões 

matemáticas que o descrevem; 

c) Derivação de soluções com base no modelo: é desenvolvido um procedimento 

(normalmente com base computacional) para calcular soluções para o problema do 

modelo; 
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d) Teste do modelo: o modelo é testado para tentar identificar e corrigir o maior número 

possível de falhas. Esse processo de teste e aperfeiçoamento tem o objetivo de 

aumentar a validade do modelo, ou seja, torná-lo mais confiável; 

e) Preparação para aplicar o modelo: é determinado um sistema documentado para a 

aplicação do modelo, que inclui o modelo, o procedimento de solução e os 

procedimentos operacionais para implementação; 

f) Implementação: o sistema estabelecido é implementado, assim é importante que a 

equipe de PO participe para garantir que as soluções do modelo se realizem como 

procedimento operacional e para corrigir falhas que possam acontecer. 

 

2.1.3 O Uso de Modelos em Pesquisa Operacional 

  

 Uma característica importante da Pesquisa Operacional é a utilização de modelos. 

Nesse contexto, o modelo é uma idealização ou uma visão simplificada da realidade, em que 

símbolos matemáticos representam as “variáveis de decisão” do sistema estudado e funções 

matemáticas expressam o funcionamento desse sistema. Assim, a solução consiste em 

encontrar valores para as variáveis de decisão que otimizem o desempenho do sistema, 

segundo o critério desejado.   

“Essa abordagem permite a “experimentação”, ou seja, a possibilidade de uma 

tomada de decisão ser mais bem avaliada e testada antes de ser efetivamente 

implementada. Por si sós, a economia de recursos e a experiência adquirida com a 

experimentação justificam o conhecimento e a utilização da Pesquisa Operacional 

como instrumento de gerência” (ANDRADE, 2015). 

         Segundo Bressan e Belinelli (2016), os principais modelos de Pesquisa Operacional 

são denominados de Programação Matemática, sendo as técnicas de solução subdivididas em 

Programação Linear, Programação Não Linear e Programação Inteira. Para o 

desenvolvimento da presente pesquisa utilizou-se técnicas ligadas à subárea Programação 

Linear.    

2.2 Programação Linear 

A Programação Linear (PL) é uma técnica que usa modelos matemáticos para lidar 

com problemas de alocação de recursos limitados entre atividades que competem entre si, 

bem como outros problemas que possuem a formulação matemática similar. Esses modelos 

matemáticos serão formados necessariamente de funções lineares, por isso o adjetivo linear no 
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nome. Por outro lado, o substantivo programação é apenas um sinônimo para planejamento, 

não tendo nenhuma ligação com à programação de computador. Assim, a PL envolve um 

planejamento de atividades com o objetivo de obter um resultado ótimo, isto é, o melhor 

resultado entre todas as alternativas viáveis (HILLIER, LIEBERMAN, 2013). 

Os modelos de PL, de forma geral, são formados por variáveis de decisão, parâmetros, 

função objetivo e restrições. As variáveis de decisão são aquelas que podem ser controladas 

pelo tomador de decisão, logo a solução do problema é encontrada ao testar valores dessas 

variáveis. Os parâmetros são constantes do modelo que não podem ser controladas pelo 

tomador de decisão, portanto refere-se a valores fixos que devem ser considerados para a 

solução do problema. A função objetivo representa a medida de desempenho a ser 

maximizada ou minimizada no modelo. As restrições, por outro lado, representam as 

limitações ou exigências no conjunto de decisões possíveis (COLIN, 2013).  

As variáveis de decisão podem ser básicas e não básicas. As variáveis básicas são 

aquelas que possuem valor diferente de zero. O conjunto de variáveis básicas é normalmente 

conhecido como a base do modelo. Já as variáveis não básicas são aquelas com valor igual a 

zero. Em relação às restrições, estas podem ser funcionais ou de não-negatividade. As 

restrições funcionais ou estruturais são aquelas com uma função de todas as variáveis 

𝑎𝑖1𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑛𝑥𝑛  do lado esquerdo. E as restrições de não-negatividade ou condições não-

negativas são aquelas de forma similar a 𝑥𝑖 ≥ 0 (HILLIER, LIEBERMAN, 2013).    

Por fim, para obter a solução do modelo de PL serão atribuídos valores às variáveis de 

decisão, considerando a função objetivo e as restrições. Assim, podem existir soluções 

viáveis, inviáveis ou ótimas. As soluções viáveis ou factíveis são aquelas cujos valores das 

variáveis de decisão atendem a todas as restrições. As soluções inviáveis ou infactíveis são 

aquelas em que os valores das variáveis de decisão fazem com que pelo menos uma das 

restrições não seja atendida. Por fim, as soluções ótimas são soluções viáveis com o valor 

mais favorável da função objetivo, ou seja, o maior valor se o objetivo for maximizar e o 

menor, se for minimizar (COLIN, 2013). 

De forma geral, os problemas de PL podem ser resolvidos por meio de gráficos, 

algoritmos (como o Simplex) ou softwares. Problemas simples de PL, com duas a três 

variáveis de decisão, podem ser resolvidos manualmente pela forma gráfica, porém esse 

método torna-se impraticável para problemas com muitas variáveis e equações. Assim, uma 

alternativa é a utilização de softwares de otimização, que são formados por diversos solvers, 

que são aglomerados de algoritmos de resolução de problemas.   

 



19 

 

2.2.2 Dualidade 

 

Outra característica importante dos problemas de PL é a sua dualidade, isto é, todo 

problema de PL pode ser expresso de duas formas. O problema original é chamado de primal 

e o problema associado a ele, dual. “As propriedades do primal estão intimamente ligadas às 

do dual, sendo o valor ótimo da função objetivo o mesmo para as duas formas” (CAIXETA-

FILHO, 2011, p. 54).  

O primal e o dual possuem diversas relações. O Quadro 1 apresenta algumas das 

relações que devem ser consideradas ao transformar o primal em dual, ou vice-versa. 

 

Quadro 1 - Relações entre os problemas primal e dual 

Problema primal Problema dual 

Função objetivo de maximizar Função objetivo de minimizar 

Coeficientes da função objetivo Constantes das restrições 

Constantes das restrições Coeficientes da função objetivo 

Número de variáveis Número de restrições 

Número de restrições Número de variáveis 

Restrição tipo ≤ Restrição tipo ≥ 

Restrição tipo ≥ Variável ≤ 0 

Restrição tipo = Variável sem restrição de sinal 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 De acordo com o Quadro 1, quando o problema primal é de maximização, o seu 

problema dual será de minimização. O mesmo vale para o inverso, ou seja, se o primal for de 

minimização, seu dual será de maximização. Além disso, observa-se uma relação entre os 

coeficientes da função objetivo e as constantes das restrições. Os coeficientes da função 

objetivo no primal tornam-se as constantes das restrições no dual, logo o número de variáveis 

de decisão do primal é igual ao número de restrições do dual. O mesmo ocorre em relação às 

contantes de restrições do primal e os coeficientes da função objetivo no dual. Os tipos de 

restrição também variam: se no primal elas são do tipo ≤, no dual elas serão do tipo  ≥. 

Observa-se que essa última afirmação refere-se ao formato padrão das restrições de um 

problema primal de maximização, caso as restrições não estejam nesse padrão e sejam do tipo 

≥, as variáveis do dual relacionadas a elas serão menor ou igual a zero. No caso de restrições 

de igualdade, as variáveis do dual relacionadas serão sem restrição de sinal. Para exemplificar 

isso, a Tabela 1 apresenta um exemplo de primal e o dual para um problema de PL. 
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Tabela 1 – Exemplo de problema primal e dual de um problema de PL 

Problema Primal Problema Dual 

𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒛 = 𝟑𝒙𝟏 + 𝟓𝒙𝟐 

Sujeito a: 

𝒙𝟏 ≤ 𝟒 

𝟐𝒙𝟐 ≤ 𝟏𝟐 

𝟑𝒙𝟏 + 𝟐𝒙𝟐 ≤ 𝟏𝟖 

e 

𝒙𝟏 ≥ 𝟏, 𝒙𝟐 ≥ 𝟎 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑤 = 4𝑦1 + 12𝑦2 + 18𝑦3 

Sujeito a: 

𝑦1 + 3𝑦3 ≥ 3 

2𝑦2 + 2𝑦3 ≥ 5 

e 

𝑦1 ≥ 1, 𝑦2 ≥ 0, 𝑦3 ≥ 0 

Fonte: HILLIER, LIEBERMAN, 2013, p. 186. 

 

 Observa-se na Tabela 1 as relações apresentadas anteriormente. Como a função 

objetivo do primal é de maximização, seu dual é de minimização. Além disso, o problema 

primal descrito possui duas variáveis de decisão e três restrições. Logo, seu dual ficou com 

três variáveis de decisão e duas restrições. Por fim, as restrições do primal são do tipo ≤, 

portanto as restrições do dual são do tipo ≥.  

 Além das relações já apresentadas, existem alguns teoremas importantes sobre o 

primal e o dual. Segundo os autores Fávero e Belfiore (2013) e Lachtermacher (2018), que 

aglomerou teoremas apresentados por Hiller e Liberman (1995) e Chvátal (1983), existem os 

seguintes teoremas. 

 Teorema 1) O dual do problema dual é o próprio primal e vice-versa. 

 Teorema 2) Se uma restrição do problema primal for de igualdade, a variável dual 

correspondente será sem restrição de sinal, isto é, poderá ter valor positivo, zero ou negativo. 

 Teorema 3) O mesmo vale para o inverso do Teorema 2, ou seja, se uma variável do 

problema primal é sem restrição de sinal, então a restrição do dual correspondente será de 

igualdade. 

 Teorema 4) Propriedade da Dualidade Fraca: Se o primal (max z) e o dual (min w) 

tiverem soluções factíveis, então o valor da função objetivo do primal é menor ou igual ao 

valor da função objetivo do dual (𝑧 ≤ 𝑤). Se a mesma situação ocorrer para um primal (min 

z) e um dual (max w), a relação é de 𝑧 ≥ 𝑤.  

 Teorema 5) Propriedade da Dualidade Forte: Se o primal ou o dual tiver uma solução 

viável e finita, os valores da função objetivo de ambos os problemas são iguais, ou seja, max z 

= min w ou min z = max w.      

 Teorema 6) Teorema da Dualidade: Engloba as seguintes relações entre primal e dual:  

a) Se o primal ou o dual tiver solução viável com uma função objetivo limitada (ou seja, 
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existe solução ótima), então o outro também terá solução ótima. Nesse caso, as 

Propriedades de Dualidade Fraca e Forte podem ser aplicadas; 

b)  Se o primal ou o dual tiver solução viável, porém com uma função objetivo ilimitada 

(ou seja, não existe solução ótima), então o outro terá solução inviável; 

c) Se o primal ou o dual tiver solução inviável, então o outro também terá solução 

inviável ou a função objetivo será ilimitada. 

 Teorema 7) Teorema da Folga Complementar: Engloba as relações entre as variáveis 

do primal e do dual. Assim, temos que: as variáveis originais no primal serão variáveis de 

folga/excesso no dual; e as variáveis de folga/excesso do primal serão variáveis originais no 

dual, sendo que variáveis de folga/excesso são aquelas adicionadas ao lado esquerdo (left 

hand side - LHS)  da restrição a fim de converter uma desigualdade (≤ ou ≥) em uma equação 

de igualdade (=). Assim, variáveis de folga/excesso representam a diferença entre o lado 

esquerdo (LHS) e direito (right hand side – RHS) da restrição. Da mesma forma, as variáveis 

básicas do primal serão variáveis não básicas no dual e as variáveis não básicas no primal 

serão variáveis básicas no dual. Tais relações facilitam a resolução dos problemas e a 

definição das soluções ótimas. 

 Por fim, segundo Lachtermacher (2018), existem duas razões para o estudo de 

problemas duais. A primeira está relacionada à quantidade de restrições. Quando o primal 

possui muitas restrições é mais fácil resolver o problema pelo seu dual, pois a quantidade de 

restrições será igual o número de variáveis da função objetivo do primal. Portanto, 

provavelmente será um número menor de restrições, o que facilita para encontrar a solução 

ótima. A segunda refere-se às interpretações econômicas obtidas com os valores das variáveis 

de decisão do problema dual (também chamadas de preço-sombra – shadow price – ou preço 

dual). Como foi visto no Teorema de Folga Complementar, as variáveis de decisão do dual 

estão asssociadas as variáveis de folga/excesso do primal. De forma geral, elas representam o 

valor pelo qual a função objetivo seria alterada, caso a quantidade de recurso fosse 

reduzida/aumentada uma unidade. Para analisar esse tipo de mudança, existe um 

procedimento realizado nos modelos de PL que é chamado de análise de sensibilidade. 

2.3 Análise de Sensibilidade em Programação Linear 

 Ao resolver problemas de PL, assume-se que todos os parâmetros do modelo 

(coeficientes da função objetivo, coeficientes das variáveis das restrições e os termos 

independentes) são constantes e conhecidos com certeza (FÁVERO, BELFIORE, 2013). 
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Porém, a aplicação da solução no mundo real pode gerar alterações em alguns parâmetros, 

causando incerteza sobre a qualidade da solução ótima. Segundo Colin (2013), essas 

alterações podem ser: (1) propositais, ou seja, dentro de controle da empresa, como uma 

variação na sua capacidade de produção; e (2) relacionadas à incerteza, tendo relação a fatores 

externos e fora de controle da empresa, como a quantidade exata de venda no próximo mês. 

Dessa forma, para minimizar a imprecisão a respeito dessas mudanças, realiza-se uma análise 

para verificar as possíveis variações, para cima e para baixo, dos valores dos parâmetros do 

modelo que não provocam alteração na solução ótima (LACHTERMACHER, 2006). Tal 

estudo é denominado de análise de sensibilidade. 

Assim, “a análise de sensibilidade é fundamental no estudo de problemas de 

programação linear, já que tem como objetivo investigar os efeitos que determinadas 

alterações nos parâmetros do modelo causariam na solução ótima” (FÁVERO, BELFIORE, 

2013, p. 174).  

“Normalmente, existirão alguns parâmetros aos quais poderá ser atribuído qualquer 

valor razoável sem afetar a otimalidade dessa soluçaõ . Contudo, também podem 

haver outros com valores alternativos prováveis , que levariam a uma nova soluçã o 

ótima. Essa situaçaõ é particularmente grave se a soluçaõ original passar a ter valor 

substancialmente menor da funçaõ objetivo ou , quem sabe , até mesmo vir a ser 

inviável!” (HILLIER, LIEBERMAN, 2013, p. 205).  

 Portanto, os principais objetivos da análise de sensibilidade são: (1) identificar os 

parâmetros sensíveis, aqueles que se alterados modificam a solução ótima; e (2) determinar os 

intervalos de valores possíveis para os parâmetros não sensíveis, aqueles ao longo do qual a 

solução ótima permanecerá inalterada (HILLIER, LIEBERMAN, 2013). Assim, a análise de 

sensibilidade auxilia o tomador de decisão avaliar como mudanças no modelo e no mundo 

real podem afetar a solução (COLIN, 2013), além de identificar quanto a solução está 

dependente de uma determinada constante ou coeficiente (LACHTERMACHER, 2006).     

 

2.3.1 Tipos de Análise de Sensibilidade em Programação Linear 

 

 Segundo Lachtermacher (2006), Fávero e Belfiore (2013), a análise de sensibilidade 

pode ser empregada em dois casos distintos. O primeiro caracteriza-se pelo fato de avaliar as 

possibilidades de variações e influências na solução ótima de um problema quando ocorre 

apenas uma alteração por vez; enquanto o segundo avalia quando ocorre mais de uma 

alteração de forma simultânea.  
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 No primeiro caso, chamado de análise de sensibilidade, “estuda-se a variação que os 

coeficientes da função objetivo e as constantes do lado direito de cada restrição podem 

assumir (limites inferiores e superiores), sem alterar a solução ótima do modelo inicial ou sem 

alterar a região de factibilidade”, respectivamente (FÁVERO, BELFIORE, 2013, p. 174). 

Essa análise pode ser feita com gráficos, com cálculos algébricos ou diretamente pelo Solver 

do Excel ou outros softwares como o LINGO. 

 O segundo caso, chamado de análise de sensibilidade pós-otimização ou análise pós-

otimização, “é empregado quando, após mudanças nos parâmetros do modelo, a solução 

ótima do modelo é afetada (a solução passa a ser subótima ou infactível), sendo necessário 

recalcular a nova solução ótima do modelo” (FÁVERO, BELFIORE, 2013, p. 174). A análise 

desse caso pode ser feita com gráficos, caso o problema tenha até duas variáveis, e a partir da 

forma tabular do método Simplex. Dessa forma, os conceitos da teoria da dualidade são 

utilizados diretamente na análise pós-otimização. 

 Além disso, Colin (2013) apresenta que, do ponto de vista teórico, a análise de 

sensibilidade pode acontecer em: 

a) Alterações nos valores dos coeficientes da função-objetivo: em geral podem ocorrer 

nos coeficientes de variáveis básicas (diferentes de zero) e coeficientes de variáveis 

não básicas (iguais à zero). No primeiro caso, a análise é feita pelo intervalo de 

otimalidade apresentado pelos valores de aumento permitido e redução permitida. No 

segundo caso, a análise é feita por meio do valor do custo reduzido; 

b) Alterações nos lados direitos das restrições: nesse caso, a análise pode ser feita pelo 

preço-sombra e pelos valores de aumento permitido e redução permitida; 

c) Alterações nos coeficientes (lados esquerdos) das restrições: esse caso provoca 

mudanças nas regiões viáveis da solução, assim, apesar de ser possível avaliar 

teoricamente tais alterações, é mais fácil de analisar alterando os valores e rodando o 

modelo novamente; 

d) Introdução e retirada de variáveis e restrições: nesse caso, a forma mais fácil de 

realizar a análise também é alterar os valores e rodar o modelo novamente. Porém, 

antes de fazer as alterações é possível saber quais serão os efeitos da introdução ou 

retirada de variáveis e restrições na flexibilidade do modelo e no valor da função 

objetivo. O Quadro 2 apresenta essas efeitos para cada caso. 
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Quadro 2 - Introdução e retirada de variáveis e restrições 

 ... variáveis ... restrições 

Flexibilidade do modelo Introdução de... Aumenta Diminui 

Retirada de... Diminui Aumenta 

Valor da função-

objetivo 

Introdução de... Se mantém, ou melhora Se mantém, ou piora 

Retirada de... Se mantém, ou piora Se mantém, ou melhora 

Fonte: COLIN, 2013, p. 77. 

 

 Com base no Quadro 2, observa-se que a introdução de variáveis mantém ou melhora 

a solução ótima, enquanto a retirada de variáveis mantém ou piora o valor da solução ótima. E 

para a introdução e retirada de restrições, ocorre o inverso do que acontece com as variáveis. 

Porém, caso a variável ou a restrição tenha valor igual a zero na solução ótima, a retirada dela 

não afetará o resultado. 

 

2.3.2 Indicadores de Análise de Sensibilidade 

 

 Como apresentado anteriormente, a análise de sensibilidade pode acontecer em 

alterações nos valores dos coeficientes da função-objetivo, das variáveis e das restrições. Em 

cada um desses casos, a análise de sensibilidade é realizada de uma forma e utiliza 

indicadores que apresentam as mudanças possíveis em cada um desses fatores, sem que a 

solução ótima seja alterada. Esses indicadores são o custo-reduzido, o preço-sombra, o 

aumento permitido e a redução permitida.    

 

2.3.2.1 Custo Reduzido 

 

 O custo reduzido, também chamado de reduced cost, representa o custo de incluir uma 

variável na solução ótima, ou seja, fazer com que uma variável deixe de ter valor igual à zero 

na solução ótima. Assim, observa-se que o custo reduzido é uma medida calculável apenas 

para as variáveis não básicas do modelo, ou seja, aquelas que assumem valores nulos na 

solução ótima. Logo, para as variáveis básicas, os custos reduzidos serão sempre nulos. 

(FÁVERO, BELFIORE, 2013). 

 Dessa forma, o custo reduzido é o acréscimo (em problemas de maximização) ou 

decréscimo (em problemas de minimização) no valor do coeficiente de uma variável da 

função objetivo para que comece a ser vantajoso produzir ela. Assim, o custo reduzido pode 
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ter duas interpretações: “a quantidade que o coeficiente da função objetivo de uma variável 

original deve melhorar antes dessa variável se tornar básica ou a penalização que deverá ser 

paga para tornar uma variável básica” (LACHTERMACHER, 2018, p. 99). 

 

2.3.2.2 Preço-sombra 

 

 O preço-sombra, também chamado de shadow price ou preço dual, representa quanto a 

função objetivo irá variar caso uma unidade de uma restrição do problema seja alterada. Esse 

conceito é observado principalmente nas análises de sensibilidade a partir de alterações no 

valor de um das constantes do lado direito da restrição, ou seja, quando há variações na 

disponibilidade de recursos. Assim, o preço-sombra demonstra o aumento ou redução no 

valor da função objetivo caso seja adicionada ou retirada uma unidade na quantidade atual de 

recursos disponíveis na restrição (FÁVERO, BELFIORE, 2013).    

 O cálculo do preço-sombra é válido apenas paras as restrições que definem a solução 

ótima do modelo, chamadas de restrições ativas. Para essas restrições, o preço-sombra não é 

nulo. Assim, dentro da região de factibilidade, isto é, entre os pontos que satisfazem todas as 

restrições do modelo, o aumento ou a redução no valor da função objetivo causado pela 

utilização ou perda de recursos será proporcional ao preço-sombra. Por outro lado, para as 

restrições não ativas, o preço-sombra é zero, logo as variações dentro da região de 

factibilidade não influenciam a solução ótima do modelo (FÁVERO, BELFIORE, 2013).  

 O preço-sombra também é definido como variável de decisão do problema dual, pois 

permite tomar decisões econômicas sobre o problema de PL (TAHA, 2008). Segundo 

Lachtermacher (2018, p. 96) a interpretação econômica do preço-sombra refere-se “até quanto 

estaríamos dispostos a pagar por uma unidade adicional de um recurso, já que além desse 

valor estaríamos piorando nosso desempenho”. 

 

2.3.2.3 Aumento Permitido e Redução Permitida 

 

 Além dos valores do preço-sombra e do custo reduzido, os relatórios de sensibilidade 

também apresentam os limites inferiores e superiores das variáveis de decisão, dos 

coeficientes da função objetivo e das constantes das restrições. Esses limites são chamados de 

redução permitida (allowable decrease) e aumento permitido (allowable increase). Eles 

representam os menores e maiores valores que as variáveis de decisão, os coeficientes da 
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função-objetivo e as constantes das restrições podem assumir (considerando que todas as 

outras variáveis permaneçam constantes) sem que nenhuma restrição deixe de ser satisfeita, 

isto é, sem que a solução se torne inviável (LACHTERMACHER, 2018).          

 Os valores de redução permitida e aumento permitido podem ser iguais a zero algumas 

vezes. Esse fato pode indicar duas situações diferentes: (1) quando ocorre para as restrições, 

significa que a solução ótima é degenerada, isto é, a solução do modelo possui uma ou mais 

variáveis básicas com o valor igual a zero; (2) quando ocorre para os coeficientes da função-

objetivo (não existindo soluções degeneradas) significa a existência de soluções ótimas 

múltiplas, ou seja, diferentes valores para as variáveis de decisão alcançam o mesmo valor 

ótimo na função objetivo.  

 Na presença de soluções ótimas múltiplas, é possível calcular soluções alternativas 

utilizando as informações do relatório de sensibilidade. Porém, a presença de soluções ótimas 

degeneradas impacta na interpretação do relatório de sensibilidade de diversas formas, por 

isso deve-se tomar cuidado ao analisá-lo em situações assim.   

2.4 Solução Degenerada 

 A degeneração ocorre quando uma ou mais variáveis básicas tem o valor igual a zero. 

Assim, “se a solução ótima para uma PL tiver menos de m variáveis positivas, ela é chamada 

de solução degenerada” (MOORE, WEATHERFORD, 2005, TEA-4), sendo m o número de 

restrições. Normalmente, é possível identificar uma solução degenerada pelo relatório de 

sensibilidade quando o aumento permitido ou redução permitida para um preço-sombra é 

zero.  

 Segundo Taha (2008), do ponto de vista prático, uma solução degenerada revela que o 

modelo tem no mínimo uma restrição redundante. Já do ponto de vista teórico, a degeneração 

tem duas implicações, sendo elas: 

a) O fenômeno da ciclagem ou do retorno cíclico: as soluções entram em uma sequência 

de alterações que nunca melhoram o valor da função objetivo e nunca satisfazem a 

condição de otimalidade; 

b) Interações com categorização diferentes de suas variáveis como básicas e não básicas 

resultam em valores idênticos para o valor da função objetivo. 
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2.4.1 Interpretação da Análise de Sensibilidade de uma Solução Degenerada 

 

 Quando uma solução ótima é degenerada, os resultados obtidos na análise de 

sensibilidade deixam de ser confiáveis. Assim, é necessário observar alguns pontos no 

momento da sua interpretação. Segundo Moore e Weatherford (2005), Ragsdale (2001, apud 

LACHTERMACHER, 2018), Ragsdale e Lachtermacher (2009, apud BELFIORE, FÀVERO, 

2013) as seguintes conclusões podem ser tiradas nessa situação: 

a) Os custos reduzidos e/ou preços-sombras (e seus intervalos) ainda são válidos, porém 

podem não ser únicos. Dessa forma, é possível que duas soluções diferentes sejam 

geradas, apresentando os mesmos valores ótimos paras as variáveis de decisão e 

valores da função objetivo, mas com alguns ou todos os custos reduzidos e/ou preços-

sombra (e intervalos) diferentes; 

b) Os intervalos de variação (aumento permitido e redução permitida) dos coeficientes da 

função objetivo ainda são válidos, porém o coeficiente pode assumir valores fora desse 

intervalo e ainda assim não alterar a solução ótima;  

c) Quando o intervalo de variação (aumento permitido e redução permitida) do 

coeficiente de uma das variáveis da função objetivo também for zero, a afirmação de 

ocorrência de múltiplas soluções ótimas passa a não ser confiável. 

 De forma geral, observa-se que na presença de soluções ótimas degeneradas, os 

resultados da análise de sensibilidade tornam-se incertos. Assim, é preciso mais cálculos para 

obter as informações necessárias para a tomada de decisões gerenciais (JANSEN el al, 1997 

apud KOLTAI, TATAY, 2011).  

 

2.5 Tipos de Sensibilidade e Relação com a Degeneração 

Segundo Koltai e Terlaky (2000), dependendo de como a análise é realizada, três tipos 

de sensibilidade podem ser calculados: 

a) Sensibilidade do Tipo I: determina os valores dos parâmetros do modelo para os quais 

uma determinada base ideal permanece ótima. Essa é a análise de sensibilidade 

tradicional, presente na maioria dos softwares de programação linear. Ela determina os 

intervalos em que os coeficientes da função objetivo (OFC) e as restrições (RHS) 

podem mudar sem alterar a base ótima, identificando também as taxas de mudanças do 

valor da função objetivo dentro desses intervalos (variação da FO ao mudar um OFC e 
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os preços-sombra); 

b) Sensibilidade do Tipo II: determina os valores dos parâmetros do modelo para os 

quais as variáveis positivas em uma determinada solução ótima primal e dual possam 

permanecer positivas e as variáveis nulas permanecerem nulas. De forma geral, essa 

análise de sensibilidade tem como objetivo que as mesmas atividades permaneçam 

ativas. Assim, ela busca intervalos para os OFC e para as RHS em que existam 

soluções ótimas com o mesmo conjunto de suporte, para evitar que as atividades da 

solução ótima mudem, e as taxas de mudanças do valor da função objetivo dentro 

desses intervalos. Diferente da sensibilidade do tipo I, essa depende da solução ótima 

produzida e não da base que representa a solução ótima; 

c) Sensibilidade do Tipo III: determina os valores dos parâmetros do modelo para os 

quais a taxa de variação do valor ótimo da função objetivo é a mesma. Ou seja, ao 

executar essa análise de sensibilidade, deseja-se determinar a taxa da mudança da 

função do valor ótimo e os intervalos dentro dos quais a função do valor ótimo muda 

linearmente. Dessa forma, essa sensibilidade do tipo III é independente da solução 

obtida, depende apenas dos dados do problema e de qual elemento OFC ou RHS está 

mudando. 

Segundo os autores, diferenciar esses três tipos de sensibilidade é necessário por causa 

da existência de degeneração, sendo observados os seguintes casos: 

a) Quando a solução ótima não é primal nem dual degenerada, todos os três tipos de 

sensibilidade são os mesmos; 

b) Quando a solução ótima é apenas primal degenerada, as sensibilidades tipo I e tipo II 

podem ser diferentes. Além disso, um caso importante é quando o aumento e a 

diminuição de um parâmetro de RHS resultam em diferentes taxas de mudança, o que 

indica que a função de valor ideal no ponto atual não é diferenciável. Devido a esse 

fato, a introdução dos preços-sombra do lado direito e esquerdo e as respectivas 

sensibilidades foi necessário, ou seja, ao invés de calcular apenas um valor de preço-

sombra, de aumento permitido e redução permitida são calculados dois de cada, um 

relacionado a redução e outro ao aumento dos parâmetros. Esses intervalos fornecem a 

sensibilidade do tipo III. Quando os preços sombra do lado direito e esquerdo são 

idênticos, apenas um intervalo é dado. As informações de sensibilidade do tipo II e do 

tipo III para um OFC são idênticas no caso em que a solução é apenas degenerada 

primal; 

c) Quando a solução ótima é apenas dual degenerada, as sensibilidades tipo I e tipo II em 
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cada solução básica ótima alternativa são idênticas, porém as sensibilidades do tipo II 

também podem ser calculadas a partir das soluções não básicas. A sensibilidade do 

tipo II está interessada apenas nas soluções ótimas pertencentes aos mesmos conjuntos 

de suporte, portanto, a sensibilidade do tipo III pode ser diferente das sensibilidades 

do Tipo II de cada solução ótima, exceto nas estritamente complementares; 

d) Quando a solução ótima é primal e dual degenerada, todos os três tipos de 

sensibilidades podem ser diferentes. 

Tendo como referência todos esses casos e sabendo que a maioria dos softwares de 

programação linear apresenta informações apenas da sensibilidade de tipo I, pode-se afirmar 

que, em caso de degeneração, eles não fornecem informações de sensibilidade úteis para o 

tomador de decisão. Assim, é necessário mais cálculos para determinar as verdadeiras 

informações de sensibilidade. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 Segundo Gil (2010, p. 26), “o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas 

para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. A seguir serão 

apresentadas as características gerais da metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

presente pesquisa. 

3.1 Tipologia e descrição geral dos métodos de pesquisa   

 Segundo Fontelles, Simões, Farias e Fontelles (2009), uma pesquisa pode ser 

classificada de diversas maneiras. Assim, de acordo com as classificações propostas por esses 

autores, esta pesquisa em questão é classificada: 

 quanto à finalidade, como aplicada: pois tem como objetivo a aplicação dos 

conhecimentos obtidos por meio da pesquisa para solucionar problemas reais; 

 quanto à natureza, como observacional: visto que apesar de terem sido 

realizadas manipulações e análises nos dados disponibilizados pela ANAC, 

não houve nem um tipo de intervenção no objeto da pesquisa; 

 quanto à forma de abordagem, como qualitativa e quantitativa: pois esta 

pesquisa busca entender formas de fazer a análise de sensibilidade em modelos 

de programação linear com soluções degeneradas, logo as conclusões 

correspondem a aplicações do conhecimento e a obtenção de resultados 

numéricos; 

 quanto aos objetivos, como exploratória: visto que esta pesquisa propõe um 

levantamento bibliográfico sobre o tema proposto a fim de identificar e 

compreender  métodos de análise de sensibilidade sob degeneração já 

estudados; 

 quanto aos procedimentos técnicos, como bibliográfica e documental: a 

primeira por utilizar livros e artigos para compor a fundamentação teórica e 

revisão sistemática dessa pesquisa; e a segunda por utilizar documentos 

disponibilizados pela ANAC, estudados também no trabalho de Pinheiro 

(2018); 

 quanto ao desenvolvimento no tempo, como transversal e retrospectiva: visto 

que tanto a revisão sistemática como os documentos disponibilizados pela 



31 

 

ANAC e o trabalho de Pinheiro (2018) consideram um intervalo de tempo, 

explorando fatos passados.  

3.2 Caracterização da Organização e Setores Objeto do Estudo 

O objeto de estudo dessa pesquisa foi a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 

uma agência reguladora federal brasileira. Ela foi criada pela Lei nº 11.182, de 28 de setembro 

de 2005, e regulamentada pelo Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, substituindo o 

Departamento de Aviação Civil (DAC) da Aeronáutica. 

Segundo o art. 1º do Regimento Interno da ANAC (2016), ela é uma autarquia sob 

regime especial com independência administrativa, autonomia financeira, ausência de 

subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes. Ela tem sede e foro no Distrito 

Federal e é vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Tem como 

função regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e 

aeroportuária, sendo que suas ações se estruturam nos seguintes macroprocessos: 

“I - Regulamentação: compreende os processos relacionados ao estabelecimento de 

requisitos a entidades do Sistema de Aviação Civil por meio da elaboração e 

atualização de atos normativos de competência da ANAC;  

II - Certificação e Outorga: compreende os processos relacionados a verificação do 

atendimento a requisitos estabelecidos em atos normativos para que produto, 

empresa, processo, serviço ou pessoa possa prestar serviços, executar atividades ou 

ser operado dentro do Sistema de Aviação Civil;  

III - Fiscalização: compreende os processos relacionados a verificação da 

conformidade de produtos, empresas, processos, serviços ou pessoas que atuam, de 

forma lícita ou ilícita dentro do Sistema de Aviação Civil, e a respectiva ação da 

Agência em caso de não conformidade;  

IV - Relações Institucionais: compreende os processos de relacionamento da ANAC 

com entes externos, dentro e fora do Sistema de Aviação Civil, a exceção dos 

processos já relacionados a outros macroprocessos; e  

V - Gestão Interna: compreende processos de suporte ou de gestão cujos clientes são 

servidores e áreas internas da Agência, de forma a manter ou melhorar processos 

internos, competências, estrutura e infraestrutura administrativa.” (ANAC; 2016; p. 

2). 

A respeito de sua estrutura organizacional, o art. 2º do Regimento Interno da ANAC 

(2016) apresenta que ela é composta por uma Diretoria, Órgãos de Assistência Direta e 

Imediata à Diretoria da ANAC (assessorias, gabinete, ouvidoria, corregedoria, procuradoria e 
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auditoria interna), Órgãos Específicos (superintendências) e Órgãos Colegiados (conselho 

consultivo e plenário). Encontra-se no Anexo A, o organograma da ANAC para consulta. 

 Visto isso, o problema dessa pesquisa tratará em específico a Superintendência de 

Padrões Operacionais (SPO). Além disso, o enfoque dessa pesquisa está relacionado ao 

macroprocesso de fiscalização, em particular na sua aplicação nas superintendências, que 

segundo o art. 31º do Regimento Interno da ANAC (2016), são responsáveis por: 

“IX - executar as ações de fiscalização no que concerne à vigilância continuada, que 

envolve acompanhamento permanente das atividades dos regulados para orientá-los, 

manter o risco das operações dentro de um nível aceitável de segurança da aviação 

civil e aprimorar a prestação de serviços ao passageiro;” (ANAC, 2016, p. 20) 

 Assim, essa pesquisa estuda as missões de fiscalização em que a SPO é responsável 

por certificar e fiscalizar no âmbito operacional, com o objetivo de garantir padrões mínimos 

de segurança e eficiência sob o aspecto da segurança operacional. O Anexo B expõe a seção 

IV do Regimento Interno da ANAC, que apresenta as competências dessa superintendência. 

3.3 População e Amostra 

A população do estudo de caso desta pesquisa é composta por servidores públicos 

federais lotados na Superintendência de Padrões Operacionais (SPO) da ANAC. A amostra é 

formada pelos servidores que possuem atribuições relacionadas às missões de fiscalização da 

SPO, sendo portando inspetores dessa superintendência. Trata-se de uma amostra não 

probabilística, obtida por conveniência da disponibilidade dos dados dos registros de missões 

de fiscalização fornecidos pela ANAC.  

3.4 Caracterização e Descrição dos Instrumentos de Pesquisa 

 Os instrumentos utilizados nessa pesquisa serão uma revisão sistemática sobre a 

análise de sensibilidade em modelos matemáticos de programação linear com soluções 

degeneradas e um estudo de caso de uma modelo da ANAC, com o objetivo de exemplificar a 

aplicação de um dos métodos de análise de sensibilidade que resultarem da revisão 

sistemática. O detalhamento de cada instrumento está apresentado a seguir. 
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3.4.1 Revisão Sistemática 

 

 

 A revisão sistemática é considerada um estudo secundário, que têm nos estudos 

primários sua fonte de dados. Dessa forma, ela é um método científico para buscar e analisar 

artigos de uma determinada área da ciência. Esse método é frequentemente utilizado em áreas 

como medicina, psicologia e ciências sociais, devido à grande quantidade de dados e fontes de 

informação, mas recentemente começou a ganhar adeptos nas pesquisas em gestão 

(TRANFIELD; DENYER; PALMINDER, 2003 apud CONFORTO, AMARAL, SILVA, 

2011). 

 A diferença da revisão bibliográfica sistemática para a narrativa é que, enquanto essa 

última é baseada em uma descrição simplificada de estudos e informações sobre um 

determinado assunto, a primeira utiliza um método, sendo transparente e replicável, o que 

aumenta a confiabilidade e precisão das conclusões e resultados do estudo (CONFORTO, 

AMARAL, SILVA, 2011).  

 A revisão sistemática que será realizada nessa pesquisa utilizará o método apresentado 

por Sampaio e Mancini (2007). Segundo esses autores, o processo de elaboração de um 

estudo de revisão sistemática possui cinco passos, sendo eles: (1) definição do problema; (2) 

busca de evidências; (3) seleção dos estudos; (4) análise da qualidade dos estudos; e (5) 

apresentação dos resultados. 

 O primeiro passo refere-se à definição da pergunta de pesquisa, ou seja, a pergunta que 

se busca responder com a revisão sistemática. No caso dessa pesquisa, a pergunta de 

referência é: “Como fazer e interpretar a análise de sensibilidade em problemas matemáticos 

de programação linear que apresentam soluções degeneradas?”. Tal pergunta aprofunda o 

último tópico do referencial teórico, em que foi apresentado que a presença de soluções 

degeneradas torna os resultados da análise de sensibilidade incertos. Assim, essa revisão 

sistemática tem como objetivo encontrar o que deve ser feito para contornar essa situação e 

obter resultados confiáveis para o tomador de decisões. 

 Com a pergunta de pesquisa definida, o segundo passo refere-se à busca de evidências. 

Segundo Sampaio e Mancini (2007, p. 85), esse passo “tem início com a definição de termos 

ou palavras-chave, seguida das estratégias de busca, definição das bases de dados e de outras 

fontes de informação a serem pesquisadas”. Para a revisão sistemática dessa pesquisa, as 

palavras-chave estabelecidas para direcionar as buscas são sensitivity analysis (análise de 

sensibilidade), linear programming (programação linear) e degeneracy (degeneração). O uso 

de palavras em inglês tem como objetivo ampliar a busca, visto que foi observado que 
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praticamente todos os artigos sobre o assunto estão publicados nessa língua. A frase 

“sensitivity analysis in linear programming under degeneracy” (análise de sensibilidade em 

programação linear sob degeneração) também foi estabelecida para direcionar a pesquisa no 

caso das palavras-chave não apresentarem resultados. A frase foi estruturada dessa forma a 

fim de garantir que a busca retorne resultados específicos sobre o tema. 

 A respeito das estratégias de busca, os critérios gerais são: 

a) Tipo de trabalho: artigos que apresentem as palavras-chave (sensitivity analysis, linear 

programming e degeneracy) ou a frase (sensitivity analysis in linear programming 

under degeneracy) no assunto, no resumo ou nas palavras-chave apresentadas pelo 

autor. O título não foi escolhido, porque isso poderia restringir demais os resultados; 

b) Período determinado: 2000-2019, a fim de analisar estudos mais recentes sobre o 

tema. 

c) Operador lógico: “E”, a fim de direcionar as buscas para artigos que apresentem as 

três palavras-chave conjuntamente, e não uma ou outra.   

 Além disso, segundo Sampaio e Mancini (2007), a escolha das bases de dados é 

importante, pois auxilia em uma procura eficaz. Assim, foram escolhidas dez bases de dados 

para serem consultadas, sendo elas: 

a) Cabell’s directories, International Abstracts in Operations Research (IAOR), SciELO 

e SCOPUS: por serem bases de dados indicadas pela SOBRAPO, em que os artigos 

publicados em Pesquisa Operacional são indexados; 

b) Periódico Capes, Portal de Busca Integrada USP, Google Acadêmico, Science Direct, 

IEEE Xplore Digital Library e Springer Link: por apresentarem resultados de 

trabalhos de diversas bases de dados e por possuírem credibilidade no mundo 

científico. 

 O terceiro passo refere-se à seleção dos artigos, que será feita por meio da busca nas 

bases de dados, conforme as estratégias definidas no passo anterior, e registro de todos os 

resultados obtidos. Em seguida, será realizada uma pré-análise dos artigos, a fim de excluir os 

que forem repetidos. A relação de artigos encontrados em cada base de dados será apresentada 

em um quadro contendo a base de dados, a forma que a busca foi feita e a quantidade de 

artigos encontrada. 

 No quarto passo será avaliada a qualidade dos artigos restantes do terceiro passo, por 

meio da análise dos seus resumos (abstracts). Assim, serão incluídos na revisão aqueles que 

apresentarem no resumo que o artigo tratará de análise de sensibilidade em problemas de 

programação linear com degeneração. Além disso, como existe diversos tipos de problemas 
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de PL, serão considerados os artigos que apresentem problema de PL de forma generalizada, 

problema de transporte, problema de designação ou problema de otimização em redes, pois se 

referem aos tipos de modelos utilizados no trabalho de Pinheiro (2018) que será analisado no 

estudo de caso. Caso o resumo não apresente essas características, o artigo será excluído da 

revisão. A relação de artigos incluídos e excluídos também será apresentada em um quadro 

contendo a base de dados, o nome do artigo, o autor, o ano de publicação, e no caso dos 

excluídos, a justificativa da exclusão. 

 Por fim, o quinto passo trata da análise dos artigos incluídos na revisão e apresentação 

dos resultados obtidos. Assim, após a leitura dos artigos incluídos na revisão sistemática, as 

informações apresentadas nos artigos serão resumidas em um quadro com o título do artigo, 

autor, método de análise de sensibilidade apresentado, observações sobre o método, forma 

que o método foi exemplificado/aplicado e programas usados pelo autor. Por fim, será 

apresentada uma conclusão informando as evidências encontradas.   

 

3.4.2 Estudo de Caso 

 

 Segundo Yin (2001, p. 32), “um estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real”. Yin (2009) ainda 

diz que esse tipo de estudo é útil “para verificar como são aplicados e utilizados na prática 

elementos de uma teoria” (apud BRANSKI, FRANCO, LIMA JR, 2010, p. 1). Assim, o uso 

do estudo de caso é vantajoso quando se tem como objetivo a compreensão e ampliação de 

experiência sobre um assunto.  

 Devido a isso, essa pesquisa utilizará o estudo de caso como forma de aplicar os 

conhecimentos obtidos por meio da revisão sistemática em modelo matemático formulado 

para apoio de decisão de um problema real da ANAC. Dessa forma, o contexto do caso 

estudado e a forma que será feita a análise estão apresentados a seguir.   

 

3.4.2.1 Contexto e Etapas do Estudo de Caso 

 

 As missões de fiscalização da ANAC consistem no deslocamento de inspetores para a 

realização das atividades em locais nas diversas unidades federativas do Brasil. Cada missão 

possui uma demanda específica, que necessita de profissionais qualificados e inclui um custo 

com passagens e diárias. Nos últimos anos, a execução dessas missões tem sido afetada pelo 
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cenário de recessão do país, visto que a ANAC, por ser uma agência federal, é submetida ao 

contingenciamento orçamentário, que consiste no retardamento ou, ainda, na inexecução de 

parte da programação de despesa prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) em função da 

insuficiência de receitas. 

Segundo o Relatório de Gestão do Exercício de 2016 da ANAC, uma das principais 

dificuldades encontradas pela Agência para a realização dos seus objetivos em 2016 foi o 

contingenciamento orçamentário. Este “gerou impactos nas ações planejadas, principalmente 

nos processos finalísticos de fiscalização e certificação, que, via de regra, dependem de 

orçamento de passagens e diárias para a realização das atividades in loco” (ANAC, 2016, p. 

11). Esse mesmo relatório do ano de 2017, apresentou novamente a restrição fiscal e a 

implementação do bloqueio de créditos da LOA como dificuldades para a execução 

operacional do orçamento da Agência. 

Em razão dos fatores apresentados e da grande relevância dessas missões para a 

efetividade de atuação da ANAC, o Plano Estratégico 2015-2019 da ANAC apresentou uma 

estratégia com o objetivo de otimizar o modelo de fiscalização (Estratégia 2.11.1, PE 2015-

2019, ANAC), visto que ela fiscaliza uma grande variedade de regulados e ramos que 

possuem especificidades diferentes. Assim, apresentou-se que a ANAC deve: 

“estabelecer um modelo de fiscalização que possua os instrumentos 

necessários para o tratamento dessas especificidades, de forma padronizada e 

com segurança jurídica, com o fim de assegurar a finalidade principal da 

fiscalização: garantir o cumprimento dos regulamentos por todos os 

operadores” (PE 2015-2019, ANAC, p. 49). 

 Para o cumprimento desse objetivo, apresentou-se uma iniciativa para aprimoramento 

do modelo de designação de inspetores (Iniciativa 2.11.1.2, PE 2015-2019, ANAC).   

 Com objetivo de otimizar esse processo de designação de inspetores da ANAC, alguns 

trabalhos estudaram esse problema apresentando soluções distintas. O primeiro deles, de 

Nascimento (2016), focou na melhoria do processo de distribuição ótima e eficiente de 

inspeções da ANAC, realizando o mapeamento AS IS (situação atual) e TO BE (situação 

futura que se deseja alcançar) desse processo. Os trabalhos seguintes, Freitas Júnior (2017), 

Celestino, Reis e Júnior (2018), Reis e Celestino (2018), Pinheiro (2018) e Silva (2018), 

elaboraram modelos matemáticos para apoio a decisão de alocação de inspetores à missões de 

fiscalização da ANAC.  

 Nesses últimos trabalhos, ao realizar a análise de sensibilidade do modelo verificou-se 

que os resultados obtidos eram degenerados. Como já apresentado, quando isso acontece os 
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resultados da análise de sensibilidade tornam-se incertos, sendo preciso realizar mais cálculos 

para obter as informações corretas que auxiliem a tomada de decisão. Assim, tendo em vista a 

importância e a limitação de recursos do processo de designação de inspetores para missões 

de fiscalização, o objetivo desse estudo de caso é exemplificar como pode ser feita a análise 

de sensibilidade nos modelos matemáticos da ANAC desenvolvidos anteriormente, a fim de 

obter resultados válidos, visto sua característica degenerada.  

A fim de alcançar esse objetivo, o método mais adequado, oriundo da revisão 

sistemática, será aplicado em uma adaptação do modelo matemático proposto por Pinheiro 

(2018). Visto que os modelos apresentam estruturas parecidas, a exemplificação em um 

modelo servirá como base para aplicações futuras. Assim, as etapas desse estudo de caso 

contêm a adaptação do modelo, a aplicação do método de análise de sensibilidade, a 

comparação dos resultados obtidos pelo relatório de sensibilidade e pelo método, e uma 

conclusão sobre o processo e resultados encontrados.  

3.5 Procedimentos de Coleta e de Análise de Dados 

 Os dados da revisão sistemática serão coletados por meio de pesquisa bibliográfica em 

bases de dados disponíveis na Internet. A análise de dados será por meio da leitura de artigos 

e elaboração de quadros com resumos de pontos relevantes para o tema pesquisado. 

 Os dados para o estudo de caso serão coletados por meio do trabalho de Pinheiro 

(2018) e documentos em Excel com registros das missões de fiscalização da Superintendência 

de Padrões Operacionais (SPO), elaborados por Pinheiro (2018) com base em dados 

secundários disponibilizados anteriormente pela ANAC. A análise de dados será por meio do 

Excel, especialmente com o uso do Solver para realização dos cálculos necessários. Assim, os 

resultados serão organizados em tabelas a fim de possibilitar comparação e análises.  
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
 Essa seção apresenta os resultados obtidos a partir da revisão sistemática realizada e pelo 

estudo de caso proposto nesta pesquisa. De forma geral, os resultados estão organizados em uma 

sequência que apresenta a forma que o procedimento foi realizado, os resultados obtidos e a 

análise e discussão dos pontos encontrados com o referencial teórico.   

 

4.1 Resultados da Revisão Sistemática 

 Como foi apresentado anteriormente, a revisão sistemática realizada nessa pesquisa 

utilizou o método apresentado por Sampaio e Mancini (2007). O Quadro 3 apresenta 

resumidamente os passos de elaboração apresentados por esses autores e a forma como 

ocorreu a execução do trabalho em cada passo. 

Quadro 3 - Metodologia estabelecida para a revisão sistemática 

Passos da elaboração da revisão sistemática 

segundo Sampaio e Mancini (2007) 

Execução do trabalho 

(1) Definição do problema Pergunta de referência dessa pesquisa: “Como fazer e 

interpretar a análise de sensibilidade em problemas 

matemáticos de programação linear que apresentam 

soluções degeneradas?”.  

(2) Busca de evidências Critérios estabelecidos para direcionar as buscas: 

a) Palavras-chaves e frase: sensitivity analysis, linear 

programming, degeneracy, sensitivity analysis in 

linear programming under degeneracy; 

b) Tipo de trabalho: artigos que apresentem as 

palavras-chave ou a frase no assunto, no resumo ou 

nas palavras-chave apresentadas pelo autor; 

c) Período determinado: 2000-2019; 

d) Operador lógico: “E”; 

e) Bases de dados: Cabell’s directories, International 

Abstracts in Operations Research (IAOR), SciELO, 

SCOPUS, Periódico Capes, Portal de Busca Integrada 

USP, Google Acadêmico, Science Direct, IEEE Xplore 

Digital Library e Springer Link. 

(3) Seleção dos estudos Resultados das buscas nas bases de dados: 

a) Quantidade de artigos encontrados nas buscas: 60 

b) Quantidade de artigos repetidos: 25 
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c) Quantidade de artigos fora dos critérios: 2 

c) Quantidade de artigos válidos para a revisão: 33 

(4) Análise da qualidade dos estudos Critérios de inclusão:  

a) Resumo do artigo (Abstract) apresentar que ele 

tratará da análise de sensibilidade em problemas de 

programação linear com degeneração; 

b) Artigo abordar problemas de PL de forma 

generalizada, problema de transporte, problema de 

designação ou problema de otimização em redes.  

Resultados da análise de qualidade: 

a) Quantidade de artigos incluídos na revisão 

sistemática: 5 

b) Quantidade de artigos excluídos da revisão 

sistemática: 28 

(5) Apresentação dos resultados Resumo dos métodos apresentados nos artigos e 

conclusões. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Os passos 1 e 2, apresentados no Quadro 3, foram estabelecidos anteriormente a fim 

de direcionar a revisão sistemática. Assim, os passos 3, 4 e 5 referem-se aos resultados 

obtidos com base nas buscas considerando a pergunta de pesquisa (passo 1) e os critérios de 

busca (passo 2). A execução do trabalho nesses últimos passos e os resultados obtidos serão 

detalhados a seguir.  

 

4.1.1 Seleção dos Estudos 

 

 Com base nos critérios definidos no passo 2, as buscas nas bases de dados foram 

realizadas. O Quadro 4 a seguir apresenta uma relação da base de dados, a forma que a busca 

ocorreu e a quantidade de artigos encontrados.     

 

Quadro 4 - Resultados das buscas nas bases de dados 

Base de dados Forma de busca Quantidade de artigos 

encontrados 

Cabell’s directories - Library 

University of Michigan 

Advanced Search: (1) Subject: 

Sensitivity analysis AND Subject: 

Linear programming AND Subject: 

Degeneracy; (2) Additional search 

10 
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options – Publication Date: 

Between 2000 to 2010 

International Abstracts in 

Operations Research (IAOR) 

Paper Filter: (1) Search Text: 

Sensitivity analysis in linear 

programming under degeneracy. 

1 

SciELO Busca Avançada: (1) Todos os 

índices: Sensitivity analysis; 

Linear programming; Degeneracy; 

(2) Todos os índices: Sensitivity 

analysis in linear programming 

under degeneracy. 

0 

SCOPUS Document Search: (1) Search - 

Article title, Abstract, Keywords: 

Sensitivity analysis AND Linear 

programming AND Degeneracy; 

(2) Limit – Data range (inclusive): 

Published 2000 to present 

9 

 

Periódicos Capes Busca Avançada: (1) No assunto 

contém Sensitivity analysis; Linear 

programming; Degeneracy; (2) 

Data inicial: 01/01/2000; (3) Data 

final: 31/12/2019. 

8 

Portal de Busca Integrada USP Busca Avançada no Acervo: (1) 

Assunto contém Sensitivity 

analysis E Assunto contém Linear 

programming E Assunto contém 

Degeneracy; (2) Data inicial: 

01/01/2000; (3) Data final: 

31/12/2019. 

2 

Google Acadêmico Pesquisa Avançada: (1) Com todas 

as palavras: Sensitivity analysis; 

Linear programming; Degeneracy; 

Operations research; (2) Com a 

frase exata: “Sensitivity analysis in 

linear programming under 

degeneracy; (3) Onde minhas 

palavras ocorrem: em qualquer 

lugar do artigo; (4) Período 

específico: 2000-2019. 

22 

Science Direct Advanced Search: (1) Find articles 4 
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with these terms: Sensitivity 

analysis, Linear programming, 

Degeneracy; 

(2) Title, abstract ou author-

specified keywords: Sensitivity 

analysis, Linear programming, 

Degeneracy; (3) Refine by – 

Years: 2000, 2007, 2011 

IEEE Xplore Digital Library Advanced Search Options: (1) 

Sensitivity analysis in 

Abstract/Author Keywords AND 

Linear programming in 

Abstract/Author Keywords AND 

Degeneracy in Abstract/Author 

Keywords; (2) Sensitivity analysis 

in linear programming under 

degeneracy in Abstract; (3) 

Publication year – Specify Year 

Range: From: 2000; To: Present.  

0 

Springer Link Advanced Search: (1) With all of 

the words: Sensitivity analysis, 

Linear programming, Degeneracy; 

(2) Show documents published 

between: Start year 2000 and End 

year 2019; Refine Your Search: (3) 

Contente Type – Article; (4) 

Subdiscipline – Operations 

Research/Decision Theory; (5) 

Discipline – 

Economics/Management Science. 

4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

   Segundo o Quadro 4, as buscas resultaram em um total de 60 artigos, sendo que as 

bases de dados SciELO e IEEE Xplore Digital Library não apresentaram resultados. Assim, 

os títulos dos artigos foram analisados e encontrou-se 25 artigos repetidos e 2 artigos com 

publicação fora do período determinado de 2000-2019, restando 33 artigos válidos para a 

revisão sistemática. 
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4.1.2 Análise da Qualidade dos Estudos 

 

 A fim de identificar os artigos que de fato abordavam sobre o tema pesquisado nessa 

revisão sistemática, os resumos (abstracts) dos 33 artigos restantes foram analisados. Apenas 

5 desses artigos apresentavam claramente em seus resumos que tratariam da análise de 

sensibilidade em casos com degeneração. Assim, esses 5 artigos foram incluídos na revisão 

sistemática e os 28 restantes, excluídos. O Quadro 5 a seguir apresenta a relação das bases de 

dados em que apareceram como resultados, os títulos, os autores e os anos de publicação dos 

artigos incluídos na revisão sistemática. A mesma relação dos artigos excluídos, contendo 

também a justificativa da exclusão, foi registrada no Quadro 7 apresentado no Apêndice A.  

Na primeira coluna (Nº) do Quadro 5, os artigos foram numerados para facilitar 

quando forem mencionados posteriormente. Assim, será usado artigo 1 para se referir ao 

artigo Computing true shadow prices in linear programming e artigo 2, 3, 4 e 5 para se referir 

aos outros respectivamente.   

 

Quadro 5 - Relação dos artigos incluídos na revisão sistemática 

Nº Base de dados em que 

apareceu como resultado 

Título do artigo Autor Ano de publicação 

1 Google Acadêmico Computing true shadow 

prices in linear 

programming 

James K. Ho 2000 

2 Cabell´s directories, 

Scopus, Periódicos Capes, 

Google Acadêmico e 

ScienceDirect 

The difference between the 

managerial and 

mathematical interpretation 

of sensitivity analysis 

results in linear 

programming 

Tamás Koltai, 

Tamás Terlaky 

2000 

3 Scopus, Google Acadêmico 

e ScienceDirect 

Construction of the largest 

sensitivity region for 

general linear programs 

H. Arsham 2007 

4 Cabell´s directories, 

Periódico Capes e Google 

Acadêmico 

Computing shadow 

prices/costs of degenerate 

LP problems with reduced 

simplex tables 

Chi-Jen Lin 2010 

5 IAOR, Scopus, Google 

Acadêmico e ScienceDirect 

A practical approach to 

sensitivity analysis in linear 

programming under 

Tamás Koltai, 

Viola Tatay 

2011 
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degeneracy for 

management decision 

making 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 De acordo com o Quadro 5, observa-se que, com exceção do artigo 1, todos 

apareceram como resultado em mais de uma base de dados. Além disso, a quantidade de 

artigos incluídos demonstra que o tema dessa revisão sistemática foi pouco explorado ainda, 

visto que foram considerados dezenove anos como período para as buscas.   

 Em relação aos artigos excluídos da revisão, um dos motivos foi porque eles 

apresentavam problemas de PL diferentes dos estabelecidos nos critérios de inclusão 

(problemas de PL de forma generalizada, problema de transporte, problema de designação ou 

problema de otimização em redes). Outro motivo foi que muitos artigos apresentaram em seus 

resumos temas muito específicos, que não incluíam a análise de sensibilidade em problemas 

de programação linear com degeneração. Assim, como eles apresentaram algumas palavras-

chaves definidas como critério de busca, concluiu-se que eles até poderiam apresentar 

problemas de PL, degeneração ou análise de sensibilidade em seu conteúdo, porém como não 

ficou claro no resumo que eles explorariam a pergunta referência dessa pesquisa, entendeu-se 

que eles não contribuiriam para o objetivo dessa revisão sistemática. Por fim, um artigo em 

específico foi excluído por estar em húngaro, o que tornou inviável fazer sua análise.   

 

4.1.3 Apresentação dos Resultados 

 

 O quinto e último passo trata da análise dos artigos incluídos na revisão e apresentação 

dos resultados obtidos. Assim, o Quadro 6 apresenta as numerações, os títulos, os autores, os 

métodos de análise de sensibilidade apresentados nos artigos, as observações sobre os 

métodos/artigos, as formas como os métodos foram exemplificados/aplicados e os programas 

usados. Visto que os artigos são em inglês, os resumos dos quadros são traduções de 

informações retiradas dos artigos. 

 

Quadro 6 - Resumo dos métodos de análise de sensibilidade em problemas de PL com solução degenerada 

apresentados nos artigos 

 Resumo 

Nº, título do artigo e 

autor(es) 

Nº 1 - Computing true shadow prices in linear programming – James K. Ho 
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Método de análise de 

sensibilidade apresentado 

no artigo 

 

 

O autor apresenta que para qualquer problema de programação linear existem 

dois preços-sombra, um para os intervalos de aumento e outro para os 

intervalos de redução da restrição. Assim, ele apresenta formas de calcular os 

preços-sombra reais nos softwares LINDO e MPSX/370 a partir da execução de 

alguns comandos repetidas vezes.  

 

No LINDO, existem dois procedimentos diferentes: o paramétrico dos 

intervalos das restrições (RHS) e a perturbação.  

- No paramétrico, o LINDO é usado para resolver o problema de PL e fazer o 

Range (Sensitivity) Analysis. A partir dos resultados, para todos os RHS com 

redução ou aumento permitido igual a zero, deve-se usar o comando PARA 

para dar um novo valor ao RHS, que force a mudança do valor objetivo se 

possível. O relatório de saída do PARA apresentará um valor de Dual Variable, 

que corresponde ao novo valor do preço-sombra. Caso o valor da função 

objetivo não mude, o último valor da Dual Variable listado deve ser usado. 

Uma observação desse primeiro procedimento é que antes de usar o comando 

PARA para um novo RHS, o LINDO tem que resolver o problema de PL inicial 

novamente, pois caso contrário irá considerar o último valor encontrado, o que 

pode interferir nos resultados. Dessa forma, os aumentos ou reduções utilizados 

nos RHS e os preços-sombra obtidos tem que serem registrados em outro lugar 

para não serem perdidos. 

- Na perturbação, usa-se o comando ALTER para mudar o RHS com valores 

pequenos. Novamente, realiza-se o registro dos aumentos e reduções realizados 

nos RHS e os preços-sombra obtidos.   

 

No MPSX/370, dois procedimentos também são sugeridos.  

- No primeiro, o problema de PL é resolvido com a opção RANGE. Em 

seguida, os limites dos preços-sombra são examinados e usa-se o comando 

PARARHS para os que não tiverem corretos. Esse comando baseia-se no 

incremento RHS original e calcula com múltiplos sucessivos de uma coluna de 

troca até que um máximo incremento seja alcançado. Porém, a coluna de 

alteração, o múltiplo a ser usado e o incremento máximo devem ser 

especificados no programa. A diferença entre esse e o LINDO é que seu cálculo 

se baseia no quadro ideal do problema de PL, logo não é necessário ficar 

resolvendo o problema inicial diversas vezes.  

- O segundo refere-se a automatização da parametrização com a instalação de 

um programa de controle para todas as execuções do comando PARARHS. O 

autor não comenta qual seria esse programa. 

Observações sobre o 

método/artigo 

- O artigo é baseado em uma pesquisa não publicada, que foi concluída em 

1987 na University of Tennessee, Knoxville. Apesar dos softwares usados 
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serem desatualizados, o autor afirma que os princípios e resultados permanecem 

intactos.   

- O autor apresenta que seria desejável automatizar os cálculos nos softwares e 

que isso poderia ser feito sem modificações extensas. 

Forma que o método foi 

exemplificado/aplicado 

Problema de programação linear com quatro variáveis de decisão. 

Programas usados pelo(s) 

autor(es) 

LINDO (1986) e MPSX/370 (1979). 

  

Nº, título do artigo e 

autor(es) 

Nº 2 - The difference between the managerial and mathematical interpretation 

of sensitivity analysis results in linear programming – Tamás Koltai, Tamás 

Terlaky 

Método de análise de 

sensibilidade apresentado 

no artigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os autores não apresentam um método em si, e sim sugestões de como 

melhorar a saída de sensibilidade do software de PL, sendo elas: 

a) Os softwares desenvolvidos para uso gerencial apresentam 

informações de sensibilidade sobre as variáveis de decisão e/ou função 

objetivo e não sobre as bases ótimas. Para isso, seriam necessários 

cálculos extras, mas que ajudariam muito os usuários no 

gerenciamento. Um exemplo do tipo de informação de sensibilidade 

que deveria ser apresentado pelos softwares são os valores dos preços-

sombra direito e esquerdo e seus consecutivos intervalos de redução e 

aumento para validade do valor ótimo. 

b) Informações sobre o conjunto de recursos que são gargalos do 

problema e sobre a mudança múltipla dos intervalos das variáveis das 

restrições (RHS) também são essenciais para o gerenciamento. Uma 

forma de obter essas informações é introduzindo uma nova variável 

que representa a mudança simultânea dos elementos RHS e a obtendo 

sua sensibilidade. Um desempenho fácil e automático desta análise 

pelos softwares seria importante. 

c) A existência de soluções alternativas deveria ser expressa mais 

explicitamente. Segundo os autores, o problema da degeneração primal 

é que, embora a solução ótima primal seja única, existem várias 

soluções ótimas duais. Da mesma forma, quando a solução ótima dual 

é degenerada, a solução ótima primal não é única. Assim, os softwares 

poderiam gerar informações sobre as diversas soluções existentes e a 

decisão seria por conta do gerente. Existe uma teoria matemática 

consistente para determinar a dimensão dos conjuntos ótimos quando 

se usa métodos do ponto interior (Interior Point Methods – IPMs, que 

apresenta soluções ótimas complementares). Fornecer essa informação 

não aumentaria o custo computacional dos softwares. 

Observações sobre o - O artigo também explica os três tipos de sensibilidade (Tipo I, II e III) e faz 
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método/artigo uma interpretação dos resultados de um problema de planejamento de produção 

para mostrar falhas nas informações apresentadas pelos relatórios de 

sensibilidade. 

Forma que o método foi 

exemplificado/aplicado 

Problema de planejamento de produção de dois produtos, em dois períodos 

diferentes e com estocagem. 

Programas usados pelo(s) 

autor(es) 

STORM. 

  

Nº, título do artigo e 

autor(es) 

Nº 3 - Construction of the largest sensitivity region for general linear programs 

– H. Arsham 

Método de análise de 

sensibilidade apresentado 

no artigo 

O autor apresenta um método de análise de perturbações, isto é, a maior região 

de sensibilidade, que trata todos os tipos de análises de sensibilidade (análise de 

sensibilidade ordinária, análise de sensibilidade paramétrica, análise de 

tolerância simétrica, análise de tolerância simétrica individual e análise de 

tolerância) em uma abordagem unificada. Com isso, esse método calcula a 

maior análise de sensibilidade que permite qualquer mudança dependente ou 

independente, tanto nos os intervalos das variáveis das restrições (RHS) como 

nos coeficientes de custo dos modelos de PL. Porém, ele baseia-se em soluções 

ótimas e não degeneradas. Assim, o autor apresenta que o método de análise de 

sensibilidade não é aplicável para problemas degenerados e problemas com 

múltiplas soluções. Ele demonstra apenas formas de manter a solução 

degenerada e manter as múltiplas soluções. Dessa forma, o método apresentado 

não se aplica ao objetivo dessa revisão sistemática. 

Observações sobre o 

método/artigo 

- A vantagem da abordagem proposta é sua simplicidade, visto que se baseia no 

que a solução ótima diz, enquanto executa apenas sistemas de equação de 

resolução.  

- A desvantagem é que ela requer a solução de um problema de otimização não-

linear para realizar a análise de sensibilidade em programas lineares. 

Forma que o método foi 

exemplificado/aplicado 

Problemas de programação linear com duas e com três variáveis de decisão. 

Programas usados pelo(s) 

autor(es) 

JavaScript (autor indica o uso desse software para problemas maiores). 

  

Nº, título do artigo e 

autor(es) 

Nº 4 - Computing shadow prices/costs of degenerate LP problems with reduced 

simplex tables – Chi-Jen Lin 

Método de análise de 

sensibilidade apresentado 

no artigo 

O autor apresenta dois métodos: um para calcular os preços-sombra do pacote 

de recursos (pv- e pv+) e outro para calcular os custos-sombra do pacote de 

atividades (qw- e qw+). Os dois métodos assumem que o modelo é resolvido 

pelo método simplex ou Big M simplex usando variáveis artificiais. Assim as 

etapas consistem em adaptações nas tabelas a fim de encontrar os preços-

sombra e custos-sombra.  
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Observações sobre o 

método/artigo 

- Os métodos apresentados são uma integração da abordagem de programação 

paramétrica, da abordagem geral convexa e da abordagem de solução ótima. 

Eles podem ser aplicados a problemas primal degenerados, dual degenerados e 

ambos degenerados. 

Forma que o método foi 

exemplificado/aplicado 

Problemas de programação linear com quatro variáveis de decisão. 

Programas usados pelo(s) 

autor(es) 

Nenhum programa foi usado. 

  

Nº, título do artigo e 

autor(es) 

Nº 5 - A practical approach to sensitivity analysis in linear programming under 

degeneracy for management decision making – Tamás Koltai, Viola Tatay 

Método de análise de 

sensibilidade apresentado 

no artigo 

Considerando que a forma padrão de um problema de programação linear 

primal, e seu dual, são: 

Primal: Max (𝑐𝑇𝑥)          𝐴𝑥 ≤ 𝑏          𝑐 ≥ 0     (1) 

Dual: Min (𝑏𝑇𝑦)          𝐴𝑇𝑦 ≥ 𝑐          𝑦 ≤ 0     (2) 

Os autores apresentam um método em que problemas adicionais de PL 

precisam ser resolvidos para obter valores reais dos preços-sombra e dos 

intervalos de sensibilidade. A Figura 1 apresenta esses problemas.  

 

Figura 1- Problemas adicionais de PL 

 
Fonte: KOLTAI, TATAY, 2011, p. 394. 

 

Esses problemas adicionais de PL encontram o valor da redução máxima 

(quanto deve ser subtraído de um parâmetro para obter o menor valor do 

intervalo de validade) e aumento máximo (quando deve ser somado ao 

parâmetro para obter o maior valor do intervalo de validade) de um parâmetro. 

Para cada coeficiente da função objetivo deve-se calcular (3) e (4) e para cada 
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restrição deve-se calcular (5), (6), (7) e (8) para obter os valores de redução 

máxima, aumento máximo e dos preços-sombra. Dessa forma, para um 

problema de PL com I variáveis e J restrições, deverão ser calculados 2I+6J 

problemas adicionais de PL para obter as informações de faixa para cada 

elemento OFC e RHS do problema original. 

 

Resumo de notações: 

A Matriz de coeficientes com elementos 𝑎𝑗𝑖  (j=1, ..., J; i=1, ..., I) 

b Vetor do lado direito (RHS) com elementos 𝑏𝑗  (j=1, ..., J) 

c Vetor do coeficiente da função objetivo com elementos 𝑐𝑖  (i=1, ..., 

I) 

x Variável do problema primal com elementos 𝑥𝑖  (i=1, ..., I) 

x* Solução ótima do problema primal com elementos 𝑥𝑖
∗ (i=1, ..., I)  

y Variável do problema dual com elementos 𝑦𝑗  (j=1, ..., J) 

y* Solução ótima do problema dual com elementos 𝑦𝑗
∗ (j=1, ..., J) 

OF* Valor ótimo da função objetivo 

𝑒𝑖 Vetor unitário com elementos I e com 𝑒𝑖 = 1 e 𝑒𝑘 = 0 para 

todos 𝑘 ≠ 𝑖. 

𝑒𝑗  Vetor unitário com elementos J e com 𝑒𝑗 = 1 e 𝑒𝑘 = 0 para 

todos 𝑘 ≠ 𝑗. 

𝛿 Perturbação de um parâmetro do lado direito (RHS) 

𝑦𝑗
− Preço-sombra esquerdo de um elemento do lado direito (RHS) 

𝑏𝑗  (𝛿 < 0) 

𝑦𝑗
+ Preço-sombra direito de um elemento do lado direito (RHS) 

𝑏𝑗  (𝛿 > 0) 

𝛾𝑖 Mudança no coeficiente da função objetivo 𝑐𝑖  

𝛾𝑖
− Diminuição viável do coeficiente da função objetivo 𝑐𝑖  

𝛾𝑖
+ Aumento viável do coeficiente da função objetivo 𝑐𝑖  

𝜉𝑗  Mudança do elemento do lado direito (RHS) 𝑏𝑗  

n 𝜉𝑗
− Diminuição viável de 𝑏𝑗  pertencente ao preço-sombra esquerdo 

n 𝜉𝑗
+ Aumento viável de 𝑏𝑗  pertencente ao preço-sombra esquerdo 

p 𝜉𝑗
− Diminuição viável de 𝑏𝑗  pertencente ao preço-sombra direito 

p 𝜉𝑗
− Aumento viável de 𝑏𝑗  pertencente ao preço-sombra direito 

 

Observações sobre o 

método/artigo 

- A quantidade de problemas adicionais (2I+6J) a serem resolvidos torna-se um 

número muito alto no caso de problemas com muitas variáveis e restrições. No 

entanto, a fim de diminuir essa quantidade, alguns dos problemas adicionais 

não precisam ser resolvidos. Para delimitar esses problemas que podem ser 

desconsiderados, pode-se fazer uma análise matemática ou gerencial.  

- Na análise matemática conclui-se que, para algumas restrições, os preços-
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sombra da direita e da esquerda são iguais. Nesses casos, em vez de calcular 6 

problemas adicionais de PL, apenas 2 devem ser resolvidos (para redução 

máxima e para aumento máximo). Para encontrar essas restrições, deve-se 

observar o intervalo de validade do preço-sombra nos relatórios de 

sensibilidade disponibilizados pelos solucionadores de PL. Se nenhum dos 

extremos do intervalo for zero, os preços-sombra da direita e da esquerda serão 

idênticos.   

- Na análise gerencial, a omissão da solução dos problemas adicionais de PL 

dependerá da situação decisória, logo não existem regras gerais. Assim, uma 

forma de filtrar os problemas adicionais de PL a serem resolvidos é: (a) calcular 

apenas para as restrições de capacidade de recursos críticos; (b) não calcular 

para elementos RHS em que o aumento ou a diminuição não é uma alternativa 

viável; (c) não calcular para variáveis usadas na formulação do modelo para as 

quais os resultados de sensibilidade de OFC não tem significado prático; (d) 

não calcular caso observe que os intervalos fornecidos pelos solucionadores de 

PL, apesar de estreitos, já seja suficiente para a tomada de decisão. 

Forma que o método foi 

exemplificado/aplicado 

Problema de planejamento de produção com duas e com três variáveis de 

decisão. 

Programas usados pelo(s) 

autor(es) 

LINGO e POM-QM. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com bases nos resumos apresentados no Quadro 6, pode-se constatar os seguintes 

aspectos dos métodos apresentados nos artigos e o tema dessa pesquisa: 

a) O artigo 2 apresentou somente sugestões de melhorias para os softwares com base em 

informações e cálculos que poderiam ser adicionados para fornecer uma análise de 

sensibilidade melhor. Assim, apesar dos autores não apresentarem um método em si, 

observou-se que o primeiro ponto mencionado por eles a respeito dos preços-sombra 

direito e esquerdo e seus intervalos foram abordados também nos artigos 1, 4 e 5. 

b) O artigo 3 apresentou um método para encontrar a maior região de sensibilidade, 

considerando diversos tipos de análises de sensibilidade. Porém o método não é 

aplicável em problemas degenerados, assim não contribui com o objetivo dessa 

revisão sistemática.  

c) Os artigos 1, 4 e 5 utilizaram abordagens diferentes para encontrar os valores reais dos 

preços-sombras, dos custos reduzidos e dos intervalos da análise de sensibilidade. 

Assim, eles utilizam comandos nos softwares, tabela simplex reduzida e problemas de 

PL adicionais respectivamente. 
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d) O método apresentado no artigo 1 refere-se ao uso de comandos nos softwares LINDO 

e MPSX/370 para calcular novos valores dos preço-sombra após a mudança do RHS. 

Assim, por meio da repetição do procedimento encontra-se até que ponto o resultado 

inicial é valido, as mudanças que ocorrem com o aumento ou diminuição do valor da 

RHS e os novos valores do preço-sombra. Porém, esse método considera uma 

mudança por vez, sendo preciso realizar diversos testes para encontrar os resultados. 

Assim, a aplicação do método em um problema grande é inviável, visto que será 

necessário muito tempo para realizar todos os testes nas diversas restrições. Logo, sua 

utilização só seria viável se houvesse a automatização dos cálculos dos comandos nos 

softwares, o que segundo o autor pode ser feito sem modificações extensas.  

e) O método apresentado no artigo 4 refere-se ao uso de tabelas simplex reduzidas para 

encontrar os valores dos preços-sombra e dos custos-sombra. Para isso, é necessário 

que as tabelas simplex sejam montadas e em seguida alteradas a fim de obter os 

resultados pretendidos. Visto isso, percebe-se que tal método precisa de uma análise 

detalhada e é feito manualmente, tanto que o autor não menciona nenhum programa 

no artigo. Assim, da mesma forma que o método do artigo 1, a aplicação do método 

em um problema grande é inviável. 

f) O método apresentado no artigo 5 refere-se ao uso de problemas adicionais de PL para 

calcular os preços-sombra e intervalos de aumento e redução possíveis. Apesar da 

quantidade de problemas adicionais necessária (2 x quantidade de variáveis + 6 x 

quantidade de restrições), esse método se mostrou mais interessante que os demais, 

visto que após a montagem dos problemas, eles podem ser resolvidos por um software 

e os resultados obtidos mais rapidamente. Em relação a sua aplicação em problemas 

grandes, o ponto de dificuldade é o grande número de problemas adicionais a serem 

resolvidos, porém existem estratégias que podem ser utilizadas a fim de diminuir esse 

número como foi apresentado pelos próprios autores. 

g) Os exemplos utilizados pelos artigos foram de problemas de planejamento de 

produção e variou o uso de 2 a 4 variáveis de decisão. Uma possível justificativa para 

o uso desses exemplos é o fato de os problemas de PL serem bastante usados na 

Engenharia e na Administração de Produção. 

h) Os softwares utilizados nos artigos foram o LINDO e o MPSX/370 (versões 

desatualizadas), o STORM, o JavaScript, o LINGO e o POM-QM. Apesar do LINDO 

e o LINGO serem da empresa, percebe-se que os autores utilizaram softwares 

diferentes. Assim, não teve como concluir qual software é mais usado ou mais 
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indicado para realizar a análise de sensibilidade. Além disso, todos os autores 

comentaram que quando os resultados obtidos por seus métodos se igualavam aos 

fornecidos pelos softwares, tratava-se de uma coincidência. Logo, conclui-se que 

nenhum software fornece informações mais exatas a respeito da análise de 

sensibilidade em problemas degenerados. 

Por fim, conclui-se que a o objetivo dessa revisão sistemática foi alcançado visto que 

foram encontradas formas de fazer e interpretar a análise de sensibilidade em problemas de 

programação linear com soluções degeneradas, como apresentado nos artigos 1, 4 e 5. Além 

disso, com base na quantidade de artigos excluídos e no que foi visto nos incluídos, percebe-

se que o tema ainda foi pouco explorado, existindo muitas possibilidades de estudos futuros e 

novas aplicações. 

 

4.2 Resultados do Estudo de Caso 

 A partir dos métodos encontrados por meio da revisão sistemática, concluiu-se que o 

mais aplicável seria o apresentado no artigo 5, pelos autores Koltai e Tatay (2011). Pelo fato 

de ser resolvido por meio de outros problemas de programação linear, ele evita a necessidade 

de ações repetidas para achar um resultado, diferentemente dos outros em que as ações tinham 

que ser executadas uma a uma e muitas vezes por tentativa e erro até achar o resultado 

correto. Assim, uma exemplificação de como esse método poderia ser aplicado no modelo 

matemático da Superintendência de Padrões Operacionais (SPO) proposto por Pinheiro 

(2018) está apresentado a seguir. 

 

4.2.1 Modelo Matemático da Superintendência de Padrões Operacionais (SPO) 

 

 O modelo matemático proposto por Pinheiro (2018) tem como objetivo a otimização 

operacional da designação dos inspetores da Superintendência de Padrões Operacionais (SPO) 

para missões de fiscalização. Ele considera a oferta das origens e as demandas dos destinos, 

para alocar os inspetores de forma a atender os requisitos das missões e minimizar os custos 

de transporte aéreo.  

 Dessa forma, a função objetivo (FO) do modelo visa minimizar o somatório dos custos 

de deslocamentos dos inspetores para as missões de fiscalização, sendo sujeita a 16 conjuntos 

de restrições de oferta (RO), 7 conjuntos de restrições de demanda (RD) e 1 restrição do 
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designado (RDesig), que representa o somatório final de todos os alocados. As restrições de 

oferta indicam que a quantidade de inspetores alocados deve ser menor ou igual à quantidade 

de inspetores disponíveis, por grupo de habilidades específicas (S), em cada origem. E as 

restrições de demanda indicam que a quantidade de inspetores alocados deve ser igual à 

quantidade necessária de inspetores de cada grupo de especialidade (G) em cada destino. O 

modelo elaborado por Pinheiro (2018) e seus componentes estão apresentados no Anexo C. 

 A implementação do modelo contou com 16 origens, 69 destinos, 7 grupos de 

especialidades (G), 46 conjuntos de habilidades específicas de inspetores (H) e 16 conjuntos 

auxiliares de habilidades específicas (S). Assim, a resolução do modelo matemático da SPO 

apresentou 68.448 variáveis e 18.404 restrições, resultando na designação ótima de inspetores. 

Porém, ao analisar os relatórios de sensibilidade, observou-se que algumas restrições de oferta 

e demanda possuíam intervalos de aumento permitido ou diminuição permitida iguais a zero, 

o que caracteriza uma solução degenerada. 

 

4.2.2 Adaptação do Modelo Matemático da SPO 

  

 De acordo com os autores Koltai e Tatay (2011), para um problema de PL com I 

variáveis e J restrições, devem ser calculados 2I+6J problemas adicionais de PL para obter as 

informações de faixa de sensibilidade para cada elemento OFC e RHS do problema original, 

além dos preços-sombra. De acordo com os resultados apresentados por Pinheiro (2018), seria 

necessário um total de 247.320 (2*68448 + 6*18404) problemas adicionais de PL para achar 

as informações corretas da análise de sensibilidade do modelo.  

 Devido a grande quantidade de problemas adicionais a serem resolvidos, uma 

alternativa para diminuir o número de problemas seria seguir as sugestões apresentadas pelos 

autores Koltai e Tatay (2011) para excluir problemas que não precisam ser resolvidos. A 

primeira sugestão refere-se à análise matemática que diz que quando os preços-sombra da 

direita e da esquerda são iguais, apenas 2 problemas adicionais precisam ser resolvidos (para 

redução máxima e para aumento máximo). Assim, para encontrar as restrições com essa 

característica, deve-se observar o intervalo de validade do preço-sombra nos relatórios de 

sensibilidade disponibilizados pelos solucionadores de PL, se a redução máxima e o aumento 

máximo forem diferentes de zero, os preços-sombra da direita e da esquerda serão idênticos. 

A segunda sugestão refere-se à análise gerencial, em que a escolha dos problemas adicionais 



53 

 

de PL a serem calculados depende das variáveis e das restrições que o gestor quer analisar 

melhor antes da tomada de decisão. 

 Dessa forma, a fim de exemplificar o método de análise de sensibilidade por meio de 

problemas adicionais de PL foram resolvidos os problemas considerando apenas duas origens, 

dois destino, um grupo de especialidade, um grupo de habilidade específica e um grupo 

auxiliar de habilidade específica. Assim, foram utilizados alguns dados do Cenário 1 utilizado 

por Pinheiro (2018) para teste de validação do modelo, sendo eles: 

a) Origens (i): Aeroporto SBSP de São Paulo (SP) e aeroporto SBCF de Confins (MG); 

b) Destinos (j): Aeroporto SBFL de Florianópolis (SC) e aeroporto SBUL de Uberlândia 

(MG); 

c) Grupo de especialidade (g): A; 

d) Grupo de habilidade específica (h): 1A; 

e) Grupo auxiliar de habilidade específica (s): 1. 

Além disso, as Tabelas 2, 3 e 4 apresentam a matriz dos custos das passagens entre as 

origens e destinos, a oferta de inspetores em cada origem e a demanda de inspetores em cada 

demanda, respectivamente.  Em relação às ofertas, considerou-se que só 30% dos inspetores 

de cada origem seriam disponibilizados para atender as demandas dessas missões, a fim de 

tornar o modelo degenerado. 

 

Tabela 2 - Matriz de custos de passagens aéreas 

 SBFL SBUL 

SBSP R$ 231 R$ 197 

SBCF R$ 345 R$ 483 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 3 - Oferta anual de inspetores 

Aeroporto Oferta Total – Grupo 1 Oferta Disponível – Grupo 1 

SBSP 20 6 

SBCF 20 6 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 4 - Demanda anual de inspeções previstas 

 

                             Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Considerando esses dados, a adaptação do modelo proposto por Pinheiro (2018) pode 

ser expressa pelas seguintes equações: 

 

Função Objetivo: 

𝑀𝐼𝑁 231 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝑆𝑃 ,𝑆𝑃𝐹𝐿 ,1𝐴 + 197 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝑆𝑃 ,𝑆𝑃𝑈𝐿 ,1𝐴

+ 345 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝐶𝐹 ,𝑆𝑃𝐹𝐿 ,1𝐴 + 483 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝐶𝐹 ,𝑆𝑃𝑈𝐿 ,1𝐴  

(FO) 

 

Restrições de Oferta: 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝑆𝑃 ,𝑆𝑃𝐹𝐿 ,1𝐴 + 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝑆𝑃 ,𝑆𝑃𝑈𝐿 ,1𝐴 ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑆𝑃𝑆𝑃 ,1 (RO1) 

𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝐶𝐹 ,𝑆𝑃𝐹𝐿 ,1𝐴 +  𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝐶𝐹 ,𝑆𝑃𝑈𝐿 ,1𝐴  ≤  𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑆𝑃𝐶𝐹 ,1 (RO2) 

 

Restrições de Demanda: 

𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝑆𝑃,𝑆𝑃𝐹𝐿 ,1𝐴 + 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝐶𝐹 ,𝑆𝑃𝐹𝐿 ,1𝐴 ≥ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑆𝑃𝐹𝐿 ,𝐴  (RD1) 

𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝑆𝑃,𝑆𝑃𝑈𝐿 ,1𝐴 + 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑆𝑃𝐶𝐹 ,𝑆𝑃𝑈𝐿 ,1𝐴 ≥ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑆𝑃𝑈𝐿 ,𝐴  (RD2) 

 

4.2.3 Cálculo dos Problemas Adicionais de PL para o Modelo Adaptado da SPO 

 

Para calcular os problemas adicionais de PL do modelo adaptado de Pinheiro (2018), 

primeiro teve-se que resolver os problemas primal e dual
1
 do modelo. Assim, tanto com o 

problema primal como com o dual, obteve-se o valor ótimo da função objetivo (OF*) e os 

valores ótimos das variáveis de decisão (𝑥𝑖* e 𝑦𝑗*): 

OF* = 3.388 

𝑥1
∗ = 4, 𝑥2

∗ = 2, 𝑥3
∗ = 6, 𝑥4

∗ = 0 

𝑦1
∗ = −114,𝑦2

∗ = 0, 𝑦3
∗ = 345, 𝑦4

∗ = 311 

 

                                                
1 As tabelas do Excel dos problemas primal e dual do modelo adaptado da SPO estão no Apêndice B. 

Aeroporto Demanda Total – Grupo A 

SBFL 10 

SBUL 2 
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 Segundo Moore e Weatherford (2005), quando o número de variáveis positivas na 

solução ótima é menor do que o número de restrições, a solução é degenerada. Assim, em 

relação ao primal do modelo adaptado da SPO, percebe-se que tem quatro restrições, logo 

deveria ter quatro variáveis básicas (ou seja, diferentes de zero), porém só tem três, o que o 

caracteriza como degenerado. Dessa forma, os cálculos para obter os valores corretos da 

análise de sensibilidade para os coeficientes da função-objetivo (OFC) e para as restrições 

(RHS) estão apresentados a seguir.  

  

4.2.3.1 Problemas Adicionais de PL para os OFC 

  

Após resolver o primal e o dual, com os valores das matrizes (𝐴𝑇𝑦, 𝑐, 𝑏𝑇𝑦) do 

problema dual, o valor de OF* e dos 𝑥𝑖
∗, calculou-se os problemas adicionais de PL para os 

OFC do modelo adaptado de Pinheiro (2018), conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 - Problemas adicionais de PL para os OFC 

 
    Fonte: KOLTAI, TATAY, 2011. 

 

 De acordo com a Figura 2, os problemas consideram um 𝑒𝑖 . Esse 𝑒𝑖  representa um 

vetor unitário que é igual a 1 para o i utilizado e igual a zero para os demais. No caso no 

modelo adaptado da SPO, i = (1,2,3,4), assim no cálculo dos intervalos de 𝑥1, por exemplo, i 

= 1, logo 𝑒1 = 1, 𝑒2 = 0, 𝑒3 = 0 𝑒 𝑒4 = 0. Por fim, a função objetivo consiste em maximizar o 

valor de 𝛾𝑖 , que representa o máximo que o parâmetro pode ser alterado para que a solução 

ótima da variável permaneça igual. Assim, calculou-se o valor de decréscimo e acréscimo 

máximos para cada OFC, sendo resolvidos o total de 8 (2*4) problemas adicionais
2
. Os 

resultados de sensibilidade obtidos pelo método de Koltai e Tatay (2011) estão apresentados 

na Tabela 5.        

 

 

                                                
2 As tabelas do Excel dos problemas adicionais de PL para os OFC estão no Apêndice B. 
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Tabela 5 - Resultados de sensibilidade dos OFC 

Método de Koltai e Tatay (2011) 

 

i 

 

Variável (𝒙𝒊) 

 

Coeficiente 

(OFC) 

Decréscimo 

permitido 

(𝜸𝒊
−) 

Acréscimo 

permitido 

(𝜸𝒊
+) 

 

1 SPSP, SBFL, 1A 231 172 0 

2 SPSP, SPUL, 1A 197 0 172 

3 SPCF, SBFL, 1A 345 0 172 

4 SBCF, SBUL, 1A 483 172 0 

           Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Na Tabela 5, os valores destacados de negrito são aqueles em que o modelo não 

apresenta uma solução ou apresenta infinitas soluções, conforme os resultados encontrados 

através do Solver do Excel. Para os decréscimos permitidos de 𝑥2 e 𝑥3 e os acréscimos 

permitidos de 𝑥1 e 𝑥4, os resultados do Solver mostraram que não foi possível encontrar uma 

solução viável, ou seja, ele não achou uma solução para o conjunto de restrições apresentado. 

Já para o decréscimo permitido de 𝑥4 e os acréscimos permitidos de 𝑥2 e 𝑥3, os resultados do 

Solver mostraram que os valores de „Definir célula‟ não convergiram, ou seja, a cada iteração 

ele achou um valor diferente que melhorava a função objetivo, logo se viu distante de um 

valor final. Devido a esses erros, esses resultados não são confiáveis.  

Devido aos erros e a fim de testar a validade dos intervalos obtidos pelo método de 

Koltai e Tatay (2011), resolveu-se o problema primal reduzindo e aumentando os OFC com 

base nos intervalos encontrados, com a intenção de encontrar os limites reais. Os resultados 

obtidos estão expostos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Resultados finais de sensibilidade dos OFC 

Limites reais obtidos após teste dos intervalos 

 

i 

 

Variável (𝒙𝒊) 

 

Coeficiente 

(OFC) 

Decréscimo 

permitido 

(𝜸𝒊
−) 

Acréscimo 

permitido 

(𝜸𝒊
+) 

 

1 SPSP, SBFL, 1A 231 172 ∞ 

2 SPSP, SPUL, 1A  197 ∞ 172 
3 SPCF, SBFL, 1A  345 ∞ 172 

4 SBCF, SBUL, 1A  483 171 ∞ 

           Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A Tabela 6 exibe os limites reais de sensibilidade dos coeficientes do modelo adaptado 

de Pinheiro (2018), isto é, cada OFC pode variar dentro do intervalo apresentado que a 

solução ótima da variável não será alterada. Porém, isso só é válido se um OFC for alterado e 

os demais permanecerem constantes.  
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Por fim, comparando aos resultados demonstrados nas Tabelas 5 e 6, observa-se que 

apenas o decréscimo permitido 𝛾4
− e os intervalos que antes eram zero mudaram (destacados 

de negrito), sendo que esses tinham apresentado erro na solução do Solver. Assim, o método 

de Koltai e Tatay (2011) se mostrou eficaz para encontrar os intervalos de sensibilidade 

válidos dos OFC. 

 

4.2.3.2 Problemas Adicionais de PL para as RHS 

   

Após os cálculos dos intervalos de sensibilidade dos OFC, com os valores das matrizes 

(𝐴𝑥, 𝑏, 𝑐𝑇𝑥) do problema primal, o valor de OF* e dos 𝑦𝑖
∗, calculou-se os problemas 

adicionais de PL para as RHS do modelo adaptado de Pinheiro (2018), conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 - Problemas adicionais de PL para as RHS 

 
    Fonte: KOLTAI, TATAY, 2011. 

 

 Percebe-se que os problemas apresentados na Figura 3 consideram uma perturbação 

𝛿 < 0 𝑒 𝛿 > 0 a fim de observar como o modelo se comporta, caso seus parâmetros sofram 

uma pequena redução ou um pequeno aumento. Assim, para o modelo adaptado de Pinheiro 

(2018) considerou-se as perturbações -1 e 1.   

Porém, antes de calcular os intervalos de sensibilidade das RHS, utilizou-se o 

problema dual para recalcular os preços-sombra de cada uma delas considerando essas 

perturbações, a fim de encontrar os preços-sombra direito (𝑦𝑗
−) e esquerdo (𝑦𝑗

+). Assim, para 

cada 𝑦𝑗  resolveu o dual considerando 𝑏𝑗 − 1 𝑒 𝑏𝑗 + 1, realizando um total de 8 (2*4) cálculos, 

encontrando-se os seguintes valores de 𝑦𝑗
− e 𝑦𝑗

+: 

𝑦1
− = 𝑦1

+ = −114 
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𝑦2
− = 𝑦2

+ = 0 

𝑦3
− = 𝑦3

+ = 345 

𝑦4
− = 𝑦4

+ = 311 

 

Observa-se que os resultados obtidos para todos 𝑦𝑗
− e 𝑦𝑗

+ foram iguais aos valores 

ótimos que já haviam sido encontrados na primeira resolução do dual. Assim, no caso do 

modelo adaptado de Pinheiro (2018) os preços-sombra tanto de redução como de aumento são 

iguais, logo só precisa ser resolvido dois problemas adicionais de PL para achar os intervalos 

de sensibilidade, pois os resultados serão os mesmos. Caso os preços-sombra fossem 

diferentes, deveriam ser calculados os quatro problemas adicionais de PL, sendo que os 

problemas (5) e (6) considerariam o valor de 𝑦𝑗
− e a perturbação 𝛿 < 0, e os problemas (7) e 

(8) considerariam o valor de 𝑦𝑗
+ e a perturbação 𝛿 > 0.     

Posto isso, conforme a Figura 3, os problemas consideram um 𝑒𝑗 , que é um vetor 

unitário igual ao usado nos problemas do OFC. E a função objetivo consiste em maximizar o 

valor de 𝜉𝑗 , que representa o máximo que o parâmetro pode ser alterado para que o preço-

sombra relacionado àquela restrição permaneça igual. Assim, calculou-se o valor de 

decréscimo e acréscimo máximos para cada RHS, sendo resolvidos o total de 8 (2*4) 

problemas adicionais
3
. Os resultados de sensibilidade obtidos pelo método de Koltai e Tatay 

(2011) estão apresentados na Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Resultados de sensibilidade das RHS 

Método de Koltai e Tatay (2011) 

 

j 

 

Variável 

(𝒚𝒋) 

 

Restrição 

(RHS) 

Preço-

sombra 

(𝒚𝒋
−) 

Decréscimo 

permitido 

( 𝒏𝝃𝒋
−) 

Acréscimo 

permitido 

( 𝒏𝝃𝒋
+) 

   

1 𝑦1 6 -114 0 6 

2 𝑦2 6 0 0 0 

3 𝑦3 10 345 6 0 

4 𝑦4 12 311 2 0 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

       

Na Tabela 7, o valor do acréscimo permitido 𝑦2, destacado de negrito, o resultado do 

Solver mostrou que os valores de „Definir célula‟ não convergiram. Assim, da mesma forma 

                                                
3 As tabelas do Excel dos problemas adicionais de PL para as RHS estão no Apêndice B. Só foram calculados os 

problemas adicionais com perturbação 𝛿 = −1, porque os preços-sombra direito e esquerdo são iguais, logo os 

valores para  𝛿 = 1 dariam o mesmo resultado, sendo desnecessário os cálculos. 



59 

 

que ocorreu com alguns valores dos intervalos de sensibilidade dos OFC, esse resultado não é 

confiável.  

Devido ao erro e a fim de testar a validade dos intervalos obtidos pelo de Koltai e 

Tatay (2011), resolveu-se o problema dual reduzindo e aumentando os OFC (que são as RHS 

do problema primal, conforme a relação entre o primal e o dual) com base nos intervalos 

encontrados, com a intenção de encontrar os limites reais. Os resultados obtidos estão 

expostos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Resultados finais de sensibilidade das RHS 

Limites reais obtidos após teste dos intervalos 

 

j 

 

Variável 

(𝒚𝒋) 

 

Restrição 

(RHS) 

Preço-

sombra 

(𝒚𝒋
−) 

Decréscimo 

permitido 

( 𝒏𝝃𝒋
−) 

Acréscimo 

permitido 

( 𝒏𝝃𝒋
+) 

   

1 𝑦1 6 -114 0 5 

2 𝑦2 6 0 0 ∞ 

3 𝑦3 10 345 5 0 

4 𝑦4 12 311 2   0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Tabela 8 exibe os limites reais de sensibilidade das restrições do modelo adaptado 

de Pinheiro (2018), isto é, cada RHS pode variar dentro do intervalo apresentado que a o 

preço-sombra relacionado à restrição não é alterado. Porém, isso só é válido se uma RHS for 

alterada e as demais permanecerem constantes.  

Observa-se que, comparando aos resultados demonstrados nas Tabelas 7 e 8, apenas os 

aumentos permitidos  𝑛𝜉1
∓ e  𝑛𝜉2

+
 e o decréscimo permitido  𝑛𝜉3

− mudaram. O  𝑛𝜉2
+

 tinha 

apresentado erro na solução do Solver, logo por meio do teste encontrou-se seu valor 

verdadeiro. Por outro lado, o método de Koltai e Tatay (2011) encontrou o valor de seis tanto 

para  𝑛𝜉1
∓ como para  𝑛𝜉3

−, porém ao aumentar e reduzir seis nos OFC de  

𝑦1 e 𝑦3, respectivamente, foram encontrados preços-sombra diferentes.  

No caso de 𝑦1, ao aumentar seu OFC em seis e resolvendo o problema mais de uma 

vez, o Solver retornou o valor ótimo de 𝑦1 como -114 e 0, com a mesma solução ótima de 

R$2.704. Da mesma forma, reduzindo o OFC de 𝑦3 em seis e resolvendo o problema mais de 

uma vez, o Solver retornou o valor ótimo de 𝑦3 como 345 e 231, com a mesma solução ótima 

de R$ 1.318. Isso indica que com essas alterações os problemas adicionais de 𝑦1 e 𝑦3 

apresentaram múltiplas soluções ótimas, ou seja, diferentes valores para as variáveis de 

decisão alcançaram o mesmo valor ótimo na função objetivo.  



60 

 

Por causa das múltiplas soluções, considerou-se mais confiável mudar os limites de 

sensibilidade  𝑛𝜉1
+ e  𝑛𝜉3

− para cinco, pois assim certificasse que o preço-sombra irá 

permanecer igual com a alteração do parâmetro, porém o resultado do método de Koltai e 

Tatay (2011) não foi errado. Assim, o método de Koltai e Tatay (2011) também se mostrou 

eficaz para encontrar os intervalos de sensibilidade válidos das RHS. 

 

4.2.3.3 Discussão dos resultados do estudo de caso 

 

 Por meio da aplicação do método de Koltai e Tatay (2011) e pequenas correções, 

encontrou-se a análise de sensibilidade correta do modelo modificado de Pinheiro (2018). 

Assim, os resultados finais de sensibilidade dos OFC e das RHS obtidos nesse trabalho e os 

resultados apresentados pelo relatório de sensibilidade do Solver do Excel serão comparados 

nas Tabelas 9 e 10 a seguir, a fim de identificar as diferenças e possíveis problemas que 

poderiam ocorrer caso o gestor não se atentasse a isso. 

  

Tabela 9 - Comparação dos resultados de sensibilidade dos OFC 

 

 

i 

 

 

Variável (𝒙𝒊) 

 

 

Coeficiente 

(OFC) 

Limites reais obtidos após 

teste dos intervalos 

Solver do Excel 

Decréscimo 

permitido 

(𝜸𝒊
−) 

Acréscimo 

permitido 

(𝜸𝒊
+) 

Decréscimo 

permitido 

Acréscimo 

permitido 

  

1 SPSP, SBFL, 1A 231 172 ∞ 172 114 

2 SPSP, SPUL, 1A  197 ∞ 172 ∞ 172 

3 SPCF, SBFL, 1A  345 ∞ 172 114 172 

4 SBCF, SBUL, 1A  483 171 ∞ 172 ∞ 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os valores destacados em negrito na Tabela 9 representam aqueles que apresentaram 

diferenças. Percebe-se que o Solver apresentou um relatório com três valores errados em 

intervalos de três variáveis diferentes. No caso da 𝑥1 e 𝑥3, caso o gestor utilizasse os valores 

de +114 ou –114, a solução ótima não seria afetada, visto que o valor real do limite é infinito. 

Porém, as decisões dele ficariam limitadas a esses valores sendo que poderiam ser 

considerados valores mais altos, que também manteriam a solução ótima. Por outro lado, no 

caso de 𝑥4 se o gestor utilizasse o valor de –172, a solução ótima seria afetada. Assim, caso 

ele não observasse isso, poderia tomar uma decisão precipitada e não ótima.  
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Tabela 10 - Comparação dos resultados de sensibilidade das RHS 

 

 

j 

 

 

Variável  

(𝒚𝒋) 

 

 

Coeficiente 

(OFC) 

Limites reais obtidos após teste dos 

intervalos 

Solver do Excel 

Preço-

sombra 

(𝒚𝒋
−) 

Decréscimo 

permitido 

( 𝒏𝝃𝒋
−) 

Acréscimo 

permitido 

( 𝒏𝝃𝒋
+) 

Preço-

sombra 

Decréscimo 

permitido 

Acréscimo 

permitido 

    

1 𝑦1 6 -114 0 5 -114 0 6 

2 𝑦2 6 0 0 ∞ 0 0 ∞ 

3 𝑦3 10 345 5 0 345 6 0 

4 𝑦4 12 311 2 0 311 2 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os valores destacados em negrito na Tabela 10 representam aqueles que apresentaram 

diferenças. Percebe-se que apenas os valores de  𝑛𝜉1
+ e  𝑛𝜉3

− mudaram, que foram aqueles 

reduzidos devido o resultado obtido pelo método de Koltai e Tatay (2011) gerar soluções 

múltiplas. Se isso fosse desconsiderado, os resultados seriam iguais. Assim, no caso do 

modelo adaptado de Pinheiro (2018), o relatório de sensibilidade disponibilizado pelo Solver 

para as restrições não apresentou erros, logo se o gestor o utilizasse não teria problemas.  

Por fim, observa-se que para o modelo adaptado de Pinheiro (2018) realizou-se um 

total de 24 cálculos para obter os valores corretos da análise de sensibilidade. Esse valor é 

menor do que o que era previsto, visto que os autores Koltai e Tatay (2011) apresentaram que 

para um problema de PL com I variáveis e J restrições, devem ser calculados 2I+6J problemas 

adicionais, logo para o caso da SPO que tem 4 variáveis e 4 restrições, deveriam ser 

calculados 32 (2*4+6*4) problemas adicionais. A razão dessa diferença foi devida os valores 

dos preços-sombra da direita e da esquerda serem iguais. Porém, diferente do que foi 

apresentado pelos autores, isso foi observado depois e não por meio dos intervalos de validade 

dos preços-sombra no relatório de sensibilidade disponibilizado pelo Solver. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 

 

  A análise de sensibilidade em modelos de programação linear é fundamental para um 

gestor analisar como alterações nos parâmetros do modelo afetam a solução ótima, e a partir 

disso tomar decisões mais embasadas. Porém, quando ocorrem soluções degeneradas, a 

análise de sensibilidade é comprometida, sendo necessária uma interpretação cautelosa e mais 

cálculos para validar os intervalos de sensibilidade. 

Assim, esta pesquisa buscou responder “Como fazer a análise de sensibilidade em um 

modelo matemático de programação linear que apresenta solução degenerada?”, tendo como 

objetivos identificar métodos de análise de sensibilidade nesse contexto e aplicar um dos 

métodos em um modelo matemático da ANAC. Depreende-se que esses objetivos foram 

alcançados por meio da realização da revisão sistemática de artigos que apresentaram 

métodos de análise de sensibilidade sob degeneração e pelo estudo de caso com o modelo da 

SPO, que exemplificou a aplicação do método de problemas adicionais de programação 

linear.  

Os objetivos específicos que auxiliaram na consecução desses objetivos gerais também 

foram atingidos. Em relação a isso, conclui-se que as buscas para a revisão sistemática 

resultaram em um número muito baixo de artigos válidos (33), considerando que foram 

usadas publicações de um período de dezenove anos. Além disso, o número de artigos 

incluídos na revisão sistemática (5) valida a afirmação de que apesar da importância dessa 

temática, pesquisas sobre o tema são escassas e pouco aplicáveis. Outro ponto refere-se a 

comparação do que foi encontrado nos artigos e o apresentado pelos livros, percebe-se que os 

livros são muito superficiais ao falar de soluções degeneradas e análise de sensibilidade, não 

entrando em detalhes como tipos de degeneração, preços-sombra direito e esquerdo, tipo I, II 

e III de sensibilidade, entre outros. Por fim, pelo fato de todos os artigos encontrados serem 

em inglês, percebe-se uma falta de publicações sobre o tema no Brasil, o que dificulta o 

entendimento e o aprofundamento no tema por aqueles que não sabem a outra língua.  

Ademais, conclui-se que o estudo de caso possibilitou a aplicação dos conhecimentos 

técnicos obtidos pela revisão sistemática a um problema real de uma organização pública, 

sendo possível demonstrar erros na análise de sensibilidade que poderiam causar problemas 

em uma tomada de decisão desatenta. Além disso, por meio da aplicação do método, pode-se 

verificar a sua viabilidade técnica e prática, confirmando que ele pode ser aplicado em outros 

modelos que sofram de degeneração, visto que sua formulação é genérica.           



63 

 

Finalmente, conclui-se que os resumos elaborados dos métodos encontrados pela 

revisão sistemática e o estudo de caso da ANAC contribuem tanto para a academia como para 

o mercado por reunir estudos e aplicações sobre o tema, servindo de referência para futuros 

estudos ou para profissionais que estejam lidando com problemas degenerados e precisem 

realizar uma análise de sensibilidade mais assertiva.  

Por outro lado, uma das principais limitações do estudo foi o número pequeno de 

métodos encontrados, além do fato deles estarem explicados de forma resumida. A maioria 

dos autores não exemplificou a aplicações dos métodos sugeridos, apenas mostrou os 

resultados. Isso dificultou o entendimento, sendo necessário refazer os exemplos apresentados 

pelos autores buscando os mesmos resultados, e buscar outras referências que já tivessem 

aplicado os métodos, o que não foi encontrado.  

Outra dificuldade refere-se à quantidade de cálculos adicionais necessários para 

validar a análise de sensibilidade e o fato desse processo não ser automatizado. Observa-se 

que o modelo usado nesse estudo era pequeno e mesmo assim foi necessário mais de vinte 

problemas adicionais para determinar os intervalos de sensibilidade. Logo, em um modelo 

grande, a aplicação do mesmo processo seria muito longa e por ser realizada manualmente, 

estaria mais exposta a erros. Assim, percebe-se que o ideal seria que todos os tipos de 

sensibilidade fossem fornecidos pelos softwares, mas como isso ainda não foi implementado 

nos pacotes comerciais, sugere-se incluir em trabalhos futuros formas de automatizar essa 

análise de sensibilidade. 

Por fim, para estudos similares, sugere-se também o foco em análise de sensibilidade 

sob degeneração em que mais de um parâmetro seja alterado simultaneamente, visto que o 

método analisado considera uma mudança por vez, pois observa-se que em situações reais os 

tomadores de decisão lidam com mudanças em diversas variáveis ao mesmo tempo.      
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Artigos Excluídos da Revisão Sistemática 

 

Quadro 7 - Relações dos artigos excluídos da revisão sistemática 

Base de dados 

em que 

apareceu como 

resultado 

Título do artigo Autor Ano de 

publicação 

Justificativa de 

exclusão 

Google 

Acadêmico 

A critical review of the 

approaches to optimization 

problems under uncertainty 

F Gürtuna 2001 O foco do artigo 

é apresentar e 

analisar as 

representações 

das incertezas em 
problemas de 

otimização. 

Cabell‟s 

directories e 

Periódico Capes 

Pivot versus interior point 

methods: pros and cons 

Tibor Illés, 

Tamás Terlaky 

2002 O foco do artigo 

é apresentar os 

prós e contras 
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um método de 

decisão multi-

critério para 

avaliar a 

qualidade do 
serviço e sua 

interação com a 

dinâmica da 

satisfação do 

consumidor. 

Google 

Acadêmico 

Modelling of a solar project 

network for time improvement 

H Ohlund 2018 O artigo trata de 
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Fonte: Elaborado pelo autora. 
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APÊNDICE B – Problemas adicionais de PL para o problema da SPO 

1. Problema Primal da SPO 

 

 
x1 x2 x3 x4 

   PRIMAL SBSP,SBFL,1A SBSP,SBUL,1A SBCF,SBFL,1A SBCF,SBUL,1A 
   

OFC (primal) 231 197 345 1483 
   

Valor ótimo 4,0 2,0 6,0 0,0 
   

FO (Min)  R$   3.388,00    
     

        

        
Restrições de Oferta SBSP,SBFL,1A SBSP,SBUL,1A SBCF,SBFL,1A SBCF,SBUL,1A Total Sinal RHS 

SBSP - Grupo 1 1 1 0 0 6 <= 6 

SBCF - Grupo 1 0 0 1 1 6 <= 6 

        
        

Restrições de Demanda SBSP,SBFL,1A SBSP,SBUL,1A SBCF,SBFL,1A SBCF,SBUL,1A Total Sinal RHS 

SBFL - Especialidade A 1 0 1 0 10 >= 10 

SBUL - Especialidade A 0 1 0 1 2 >= 2 
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2. Problema Dual da SPO 

 

DUAL y1 y2 y3 y4     
   OFC (dual) 6 6 10 2     

 Valor ótimo -114 0 345 311 

     FO (Max)  R$ 3.388,00      

      

          
          Restrições y1 y2 y3 y4 Total Sinal RHS 

  R(x1) 1 0 1 0 231 <= 231 

  R(x2) 1 0 0 1 197 <= 197 

  R(x3) 0 1 1 0 345 <= 345 

  R(x4) 0 1 0 1 311 <= 483 
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3. Problemas Adicionais de PL para os intervalos dos OFC 

 

3.1. Diminuição permitida 

 

Para 𝑥1: 

 

Restrições y1 y2 y3 y4 Total Sinal Total RHS Gama 

R(x1) 1 0 1 0 59 >= 59 231 -1 

R(x2) 1 0 0 1 197 >= 197 197 0 

R(x3) 0 1 1 0 345 >= 345 345 0 

R(x4) 0 1 0 1 483 >= 483 483 0 

OFC (dual) 6 6 10 2 2700 = 2700 3388 -4 

          
          Valor ótimo 0,00 286,00 59,00 197,00 172,00 

    FO (Max) 172,00 

         

Para 𝑥2: 

 

Restrições y1 y2 y3 y4 Total Sinal Total RHS Gama 

R(x1) 1 0 1 0 231 >= 231 231 0 

R(x2) 1 0 0 1 455 >= 197 197 -1 

R(x3) 0 1 1 0 259 >= 345 345 0 

R(x4) 0 1 0 1 483 >= 483 483 0 

OFC (dual) 6 6 10 2 3388 = 3388 3388 -2 

          
          Valor ótimo 0,00 28,00 231,00 455,00 0,00 

    FO (Max) 0,00 Não encontrou solução viável. 
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Para 𝑥3: 

 

Restrições y1 y2 y3 y4 Total Sinal Total RHS Gama 

R(x1) 1 0 1 0 231 >= 231 231 0 

R(x2) 1 0 0 1 197 >= 197 197 0 

R(x3) 0 1 1 0 345 >= 345 345 -1 

R(x4) 0 1 0 1 311 >= 483 483 0 

OFC (dual) 6 6 10 2 3388 = 3388 3388 -6 

          
          Valor ótimo 0,00 114,00 231,00 197,00 0,00 

    FO (Max) 0,00 Não encontrou solução viável. 
      

Para 𝑥4: 

 

Restrições y1 y2 y3 y4 Total Sinal Total RHS Gama 

R(x1) 1 0 1 0 231 >= 231 231 0 

R(x2) 1 0 0 1 197 >= 197 197 0 

R(x3) 0 1 1 0 345 >= 345 345 0 

R(x4) 0 1 0 1 311 >= 311 483 -1 

OFC (dual) 6 6 10 2 3388 = 3388 3388 0 

          

          Valor ótimo 0,00 114,00 231,00 197,00 172,00 

    FO (Max) 172,00 Não convergiu.  
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3.2. Aumento permitido 

 

Para 𝑥1: 

 

Restrições y1 y2 y3 y4 Total Sinal Total RHS Gama 

R(x1) 1 0 1 0 231 >= 231 231 1 

R(x2) 1 0 0 1 455 >= 197 197 0 

R(x3) 0 1 1 0 259 >= 345 345 0 

R(x4) 0 1 0 1 483 >= 483 483 0 

OFC (dual) 6 6 10 2 3388 = 3388 3388 4 

          

          Valor ótimo 0,00 28,00 231,00 455,00 0,00 

    FO (Max) 0,00 Não encontrou solução viável. 
      

Para 𝑥2: 

 

Restrições y1 y2 y3 y4 Total Sinal Total RHS Gama 

R(x1) 1 0 1 0 231 >= 231 231 0 

R(x2) 1 0 0 1 369 >= 369 197 1 

R(x3) 0 1 1 0 345 >= 345 345 0 

R(x4) 0 1 0 1 483 >= 483 483 0 

OFC (dual) 6 6 10 2 3732 = 3732 3388 2 

          

          Valor ótimo 0,00 114,00 231,00 369,00 172,00 

    FO (Max) 172,00 Não convergiu. 
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Para 𝑥3: 

 

Restrições y1 y2 y3 y4 Total Sinal Total RHS Gama 

R(x1) 1 0 1 0 231 >= 231 231 0 

R(x2) 1 0 0 1 197 >= 197 197 0 

R(x3) 0 1 1 0 517 >= 517 345 1 

R(x4) 0 1 0 1 483 >= 483 483 0 

OFC (dual) 6 6 10 2 4420 = 4420 3388 6 

          
          Valor ótimo 0,00 286,00 231,00 197,00 172,00 

    FO (Max) 172,0 Não convergiu. 
       

Para 𝑥4: 

 

Restrições y1 y2 y3 y4 Total Sinal Total RHS Gama 

R(x1) 1 0 1 0 231 >= 231 231 0 

R(x2) 1 0 0 1 197 >= 197 197 0 

R(x3) 0 1 1 0 345 >= 345 345 0 

R(x4) 0 1 0 1 311 >= 483 483 1 

OFC (dual) 6 6 10 2 3388 = 3388 3388 0 

          

          Valor ótimo 0,00 114,00 231,00 197,00 0,00 

    FO (Max) 0,00 Não encontrou solução viável. 
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4. Problemas Adicionais de PL para os intervalos das RHS 

 

4.1.Diminuição permitida 

 

Para 𝑥1: 

 

Restrições de Oferta SBSP,SBFL,1A SBSP,SBUL,1A SBCF,SBFL,1A SBCF,SBUL,1A E Total Sinal Total RHS Perturbação 

SBSP - Grupo 1 1 1 0 0 1 6 <= 5 6 -1 

SBCF - Grupo 1 0 0 1 1 0 6 <= 6 6 0 

SBFL - Especialidade A 1 0 1 0 0 10 >= 10 10 0 

SBUL - Especialidade A 0 1 0 1 0 2 >= 2 2 0 

OFC 231 197 345 483 -114 3388 = 3388 3388 0 

           

           Valor ótimo 4,00 2,00 6,00 0,00 0,00 

     FO (Max) 0,00 

          

Para 𝑥2: 

 

Restrições de Oferta SBSP,SBFL,1A SBSP,SBUL,1A SBCF,SBFL,1A SBCF,SBUL,1A E Total Sinal Total RHS Perturbação 

SBSP - Grupo 1 1 1 0 0 0 6 <= 6 6 0 

SBCF - Grupo 1 0 0 1 1 1 6 <= 5 6 -1 

SBFL - Especialidade A 1 0 1 0 0 10 >= 10 10 0 

SBUL - Especialidade A 0 1 0 1 0 2 >= 2 2 0 

OFC 231 197 345 483 0 3388 = 3388 3388 0 

           
           Valor ótimo 4,00 2,00 6,00 0,00 0,00 

     FO (Max) 0,00 
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Para 𝑥3: 

 

Restrições de Oferta SBSP,SBFL,1A SBSP,SBUL,1A SBCF,SBFL,1A SBCF,SBUL,1A E Total Sinal Total RHS Perturbação 

SBSP - Grupo 1 1 1 0 0 0 6 <= 6 6 0 

SBCF - Grupo 1 0 0 1 1 0 0 <= 6 6 0 

SBFL - Especialidade A 1 0 1 0 1 10 >= 9 10 -1 

SBUL - Especialidade A 0 1 0 1 0 2 >= 2 2 0 

OFC 231 197 345 483 345 3388 = 3388 3388 0 

           
           Valor ótimo 4,00 2,00 0,00 0,00 6,00 

     FO (Max) 6,00 

          

Para 𝑥4: 

 

Restrições de Oferta SBSP,SBFL,1A SBSP,SBUL,1A SBCF,SBFL,1A SBCF,SBUL,1A E Total Sinal Total RHS Perturbação 

SBSP - Grupo 1 1 1 0 0 0 6 <= 6 6 0 

SBCF - Grupo 1 0 0 1 1 0 4 <= 6 6 0 

SBFL - Especialidade A 1 0 1 0 0 10 >= 10 10 0 

SBUL - Especialidade A 0 1 0 1 1 2 >= 1 2 -1 

OFC 231 197 345 483 311 3388 = 3388 3388 0 

           

           Valor ótimo 6,00 0,00 4,00 0,00 2,00 

     FO (Max) 2,00 
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4.2. Aumento permitido 

 

Para 𝑥1: 

 

Restrições de Oferta SBSP,SBFL,1A SBSP,SBUL,1A SBCF,SBFL,1A SBCF,SBUL,1A E Total Sinal Total RHS Perturbação 

SBSP - Grupo 1 1 1 0 0 -1 6 <= 5 6 -1 

SBCF - Grupo 1 0 0 1 1 0 0 <= 6 6 0 

SBFL - Especialidade A 1 0 1 0 0 10 >= 10 10 0 

SBUL - Especialidade A 0 1 0 1 0 2 >= 2 2 0 

OFC 231 197 345 483 114 3388 = 3388 3388 0 

           

           Valor ótimo 10,00 2,00 0,00 0,00 6,00 

     FO (Max) 6,00 

          

Para 𝑥2: 

 

Restrições de Oferta SBSP,SBFL,1A SBSP,SBUL,1A SBCF,SBFL,1A SBCF,SBUL,1A E Total Sinal Total RHS Perturbação 

SBSP - Grupo 1 1 1 0 0 0 6 <= 6 6 0 

SBCF - Grupo 1 0 0 1 1 -1 6 <= 5 6 -1 

SBFL - Especialidade A 1 0 1 0 0 10 >= 10 10 0 

SBUL - Especialidade A 0 1 0 1 0 2 >= 2 2 0 

OFC 231 197 345 483 0 3388 = 3388 3388 0 

           

           Valor ótimo 4,00 2,00 6,00 0,00 0,00 

     FO (Max) 0,00 Não convergiu.  
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Para 𝑥3: 

 

Restrições de Oferta SBSP,SBFL,1A SBSP,SBUL,1A SBCF,SBFL,1A SBCF,SBUL,1A E Total Sinal Total RHS Perturbação 

SBSP - Grupo 1 1 1 0 0 0 6 <= 6 6 0 

SBCF - Grupo 1 0 0 1 1 0 6 <= 6 6 0 

SBFL - Especialidade A 1 0 1 0 -1 10 >= 9 10 -1 

SBUL - Especialidade A 0 1 0 1 0 2 >= 2 2 0 

OFC 231 197 345 483 -345 3388 = 3388 3388 0 

           
           Valor ótimo 4,00 2,00 6,00 0,00 0,00 

     FO (Max) 0,00 

          

Para 𝑥4: 

 

Restrições de Oferta SBSP,SBFL,1A SBSP,SBUL,1A SBCF,SBFL,1A SBCF,SBUL,1A E Total Sinal Total RHS Perturbação 

SBSP - Grupo 1 1 1 0 0 0 6 <= 6 6 0 

SBCF - Grupo 1 0 0 1 1 0 6 <= 6 6 0 

SBFL - Especialidade A 1 0 1 0 0 10 >= 10 10 0 

SBUL - Especialidade A 0 1 0 1 -1 2 >= 1 2 -1 

OFC 231 197 345 483 -311 3388 = 3388 3388 0 

           

           Valor ótimo 4,00 2,00 6,00 0,00 0,00 

     FO (Max) 0,00 
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ANEXOS 

ANEXO A – Estrutura Organizacional da ANAC 

 

Figura 4 - Estrutura Organizacional da ANAC 

 

Fonte: Site da ANAC. 
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ANEXO B – Seção IV do Regimento Interno da ANAC – Competências da 

Superintendência de Padrões Operacionais 

SEÇÃO IV 

Da Superintendência de Padrões Operacionais 
 

Art. 34. À Superintendência de Padrões Operacionais compete:  

I - submeter à Diretoria projetos de atos normativos sobre padrões operacionais 

relacionados à certificação e fiscalização, no âmbito operacional, de operadores aéreos, de 

operações aéreas, de transporte de artigos perigosos, de organizações de instrução, de 

equipamentos simuladores de vôo para instrução e treinamento de tripulantes, de médicos e 

clínicas médicas executores de exames médicos para emissão de certificados médicos, de 

fatores humanos relacionados às operações aéreas, de avaliação operacional de aeronaves e de 

pessoas integrantes do cenário operacional;  

II - promover estudos, emitir parecer, propor normas e participar, mediante 

deliberação da Diretoria, de Painéis Técnicos, Grupos de Estudo, Grupos de Trabalho, e 

outros eventos similares, nacionais e internacionais relativos a:  

a) padrões operacionais mínimos a fim de garantir a segurança operacional, em 

especial aqueles ligados à operação de aeronaves, transporte de artigos perigosos, 

organizações de instrução e a licença de pessoal e sua certificação e fiscalização, 

coordenando, quando necessário, com os setores correlatos das demais Superintendências da 

ANAC; 

b) padrões relacionados à saúde, fatores humanos e ergonomia de tripulantes, bem 

como medidas a serem adotadas pelas empresas prestadoras de serviços aéreos para 

prevenção, por seus tripulantes ou pessoal técnico de manutenção e operação que tenha acesso 

às aeronaves, quanto ao uso de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, que possam 

produzir dependência física ou psíquica, permanente ou transitória; 

c) padrões relacionados a atividade de médicos e clínicas médicas credenciados a fim 

de elaborar pareceres médicos para emissão de Certificado Médico Aeronáutico (CMA);  

d) padrões operacionais relacionados a avaliação operacional de aeronaves e avaliação 

de dispositivos de treinamento de voo para treinamento de tripulantes;  

e) padrões operacionais relacionados a certificação e vigilância continuada de 

equipamentos simuladores de voo para instrução e treinamento de tripulantes;  

f) padrões relacionados à avaliação de proficiência linguística de tripulantes; e  

g) utilização e aplicação de novas tecnologias aeronáuticas nas operações aéreas. III - 
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propor a atualização dos padrões de certificação operacional e estabelecer padrões relativos a 

processos de autorização de operações com base na evolução dos padrões operacionais 

nacionais e internacionais e da tecnologia aeronáutica disponível;  

IV - emitir parecer sobre:  

a) padrões mínimos de desempenho e eficiência, sob o aspecto de segurança 

operacional, a serem cumpridos pelos operadores aéreos, em articulação com as demais 

Superintendências;  

b) normas e procedimentos de controle do tráfego aéreo propostos pelo Comando da 

Aeronáutica, que tenham repercussão nas práticas e padrões operacionais dos operadores 

aéreos; e  

c) interpretação de normas e recomendações internacionais relativas às atividades de 

sua competência, na esfera técnica, inclusive os casos omissos.  

V - propor aos órgãos interessados medidas para implementar as normas e 

recomendações da Organização de Aviação Civil Internacional - OACI, avaliando os 

resultados e sugerindo as alterações necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços aéreos, 

notificando à OACI e publicando as diferenças na área de competência da Superintendência 

de Padrões Operacionais, quando for o caso;  

VI - participar de negociação, realizar intercâmbio e articular-se, quando determinado 

pela Diretoria, com autoridades aeronáuticas estrangeiras, para validação recíproca de 

atividades relativas ao estabelecimento de padrões operacionais a fim de garantir nível 

aceitável de segurança operacional;  

VII - proceder à certificação e emitir, suspender, revogar ou cancelar certificados, 

atestados, aprovações e autorizações, relativos às atividades sob responsabilidade da 

Superintendência de Padrões Operacionais, observados os padrões e normas estabelecidos e, 

em especial:  

a) reconhecer a certificação estrangeira, observado o interesse da Administração;  

b) emitir, suspender, revogar e cancelar certificado de operadores aéreos, de transporte 

de artigos perigosos e de organizações de instrução; 

c) emitir, suspender, revogar e cancelar licenças de pessoal e certificados de 

habilitação técnica e de capacidade física e mental;  

d) avaliar e qualificar os dispositivos simuladores de voo para instrução e treinamento 

de tripulantes, com vistas a sua qualificação e ao controle recorrente dessa qualificação;  

e) emitir, suspender, revogar e cancelar autorizações de operações aéreas especiais 

solicitadas por operadores aéreos; e  
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f) emitir, suspender, revogar e requalificar nível de proficiência em língua inglesa de 

tripulantes.  

VIII - estabelecer rotinas pertinentes à certificação e vigilância continuada no que 

concerne às operações aéreas, ao transporte aéreo de artigos perigosos, às organizações de 

instrução, às licenças de pessoal, à habilitação técnica e à capacidade física e mental de 

tripulantes, incluindo a realização de inspeções, vistorias, auditoria, voos de acompanhamento 

operacional, voos de verificação de proficiência técnica, testes e demais procedimentos 

pertinentes ao cumprimento dos padrões operacionais estabelecidos a fim de garantir a 

segurança operacional, inclusive em aeronaves estrangeiras em operação em território 

brasileiro;  

IX - promover a apreensão de bens e produtos aeronáuticos de uso civil, que estejam 

em desacordo com as especificações;  

X - credenciar, nos termos estabelecidos em norma específica, pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas, de notória especialização, de acordo com padrões 

internacionalmente aceitos para a aviação civil, para expedição de laudos, pareceres ou 

relatórios que demonstrem o cumprimento dos requisitos necessários à emissão de 

certificados ou atestados relativos às atividades de sua competência, assim como suspender ou 

revogar tal credenciamento;  

XI - delegar, quando necessário, qualquer de suas atribuições, salvo aquelas que, pela 

sua própria natureza ou por vedação legal, só possam ser por ela implementadas 

privativamente;  

XII - coordenar, regular, padronizar e normatizar as atividades exercidas pelas 

Unidades Administrativas Regionais em áreas técnicas de competência da Superintendência 

de Padrões Operacionais;  

XIII - avaliar operacionalmente os modelos de aeronaves a serem operados no Brasil, 

em coordenação com a Superintendência de Aeronavegabilidade, com vistas ao 

estabelecimento de padrões de treinamento de tripulantes;  

XIV - analisar, dar parecer e tomar ação, conforme aplicável, sobre recomendação de 

segurança de voo relativa à investigação de acidente e de incidente aeronáutico;  

XV - definir os pré-requisitos, a qualificação mínima e o padrão de treinamento e 

reciclagem para os servidores e credenciados de sua área de competência; e  

XVI - definir o conteúdo programático mínimo e, quando aplicável, a carga horária e 

demais disposições normativas necessárias para obtenção de licenças, habilitações ou 

certificados emitidos segundo o RBAC 61, o RBHA 63 e o RBHA 65, ou regulamentos que 
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vierem a substituí-los. 

Parágrafo único. O Superintendente de Padrões Operacionais poderá delegar as 

competências previstas neste artigo aos órgãos referidos no art. 2º, inciso III, alínea “c”.   
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ANEXO C – Modelo Matemático da Superintendência de Padrões Operacionais (SPO) 

proposto por Pinheiro (2018) 

Função Objetivo: 

𝑀𝐼𝑁  𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ∗  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑖,𝑗

𝑖𝜖𝐼 ,𝑗𝜖𝐽 ,𝜖𝐻

 
(FO) 

 

Restrições de Oferta: 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  1𝐴, 1𝐶 , 𝑠 =  1  (RO1) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  2𝐵, 2𝐶 , 𝑠 = {2} 
(RO2) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖 ,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  3𝐶, 3𝐸 , 𝑠 =  3  (RO3) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  4𝐴, 4𝐵, 4𝐶 , 𝑠 =  4  (RO4) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  5𝐴, 5𝐶, 5𝐸 , 𝑠 =  5  (RO5) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  6𝐵, 6𝐶, 6𝐸 , 𝑠 =  6  (RO6) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖 ,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  7𝐴, 7𝐴𝑎, 7𝐶 , 𝑠 =  7  (RO7) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖 ,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  8𝐵, 8𝐵𝑏, 8𝐶 , 𝑠 =  8  (RO8) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  9𝐴, 9𝐵, 9𝐶, 9𝐸 , 𝑠 =  9  (RO9) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  10𝐵, 10𝐶, 10𝐷, 10𝐸 , 𝑠 =  10  (RO10) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖 ,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  11𝐵, 11𝐵𝑏, 11𝐶, 11𝐸 , 𝑠 =  11  (RO11) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  12𝐴, 12𝐴𝑎, 12𝐵, 12𝐵𝑏, 12𝐶 , 𝑠 =  12  (RO12) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  13𝐴, 13𝐵, 13𝐶, 13𝐷, 13𝐸 , 𝑠 =  13  (RO13) 
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 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖 ,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  14𝐴 , 𝑠 =  14  (RO14) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  15𝐶 , 𝑠 =  15  (RO15) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , ≤ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖,𝑠

𝑗𝜖𝐽

|  =  16𝐸 , 𝑠 =  16  (RO16) 

   

  Restrições de Demanda: 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑗 ,𝑔

𝑖𝜖𝐼

|  =  1𝐴, 4𝐴, 5𝐴, 7𝐴, 9𝐴, 12𝐴, 13𝐴, 14𝐴 , 𝑔 =  𝐴  (RD1) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑗 ,𝑔

𝑖𝜖𝐼

|  =  7𝐴𝑎, 12𝐴𝑎 , 𝑔 =  𝐴𝑎  (RD2) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑗 ,𝑔

𝑖𝜖𝐼

| 

 =  2𝐵, 4𝐵. 6𝐵. 8𝐵, 9𝐵, 10𝐵, 11𝐵, 12𝐵, 13𝐵 , 𝑔 =  𝐵  

(RD3) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑗 ,𝑔

𝑖𝜖𝐼

|  =  8𝐵𝑏, 11𝐵𝑏, 12𝐵𝑏 , 𝑔 =  𝐵𝑏  (RD4) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑗 ,𝑔

𝑖𝜖𝐼

| 

 =  1𝐶, 2𝐶, 3𝐶, 4𝐶, 5𝐶, 6𝐶, 7𝐶, 8𝐶, 9𝐶, 10𝐶, 11𝐶, 12𝐶, 13𝐶, 15𝐶 , 𝑔 =  𝐶  

(RD5) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑗 ,𝑔

𝑖𝜖𝐼

|  =  10𝐷, 13𝐷 , 𝑔 =  𝐷  (RD6) 

 𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 , = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑗 ,𝑔

𝑖𝜖𝐼

|  =  3𝐸, 5𝐸, 6𝐸, 9𝐸, 10𝐸, 11𝐸, 13𝐸, 16𝐸 , 𝑔

=  𝐸  

(RD7) 

 

Restrição Designado: 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑗 =  𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖 ,𝑗 ,

𝜖𝐻

 (RDesig.) 
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Tabela 11 - Conjuntos do modelo da SPO 

Conjunto Descrição 

N Conjunto de nós que representa todas as localidades. 

I  N  Nós de origem (Total = 16). 

J  J Nós de destino (Total = 69). 

G Grupos de especialidades: A, Aa, B, Bb, C, D, E. 

H Conjunto de habilidades específicas de inspetores: 1A,1C; 2B,2C; 3C,3E; 

4A,4B,4C; 5A,5C,5E; 6B,6C,6E; 7A,7Aa,7C; 8B,8Bb,8C; 9A,9B,9C,9E; 

10B,10C,10D,10E; 11B,11Bb,11C,11E; 12A,12Aa,12B,12Bb,12C; 

13A,13B,13C,13D,13E; 14A; 15C; 16E.    

S  H Conjunto auxiliar de habilidades específicas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16. 

Fonte: PINHEIRO, 2018, p. 32. 

 

Tabela 12 - Parâmetros do modelo da SPO 

Parâmetro Descrição 

𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂𝒊,𝒔 Oferta de inspetor com qualificações do grupo s, na origem i. 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒋,𝒈 Demanda de inspetores com habilidades da categoria g, no destino j. 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒊,𝒋 Custo da passagem aérea da origem i ao destino j. 

Fonte: PINHEIRO, 2018, p. 33. 

 

Tabela 13 - Variável de decisão do modelo da SPO 

Variável decisão Descrição 

𝑨𝒍𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐𝒊,𝒋,𝒉 Inspetor de origem i alocado no destino j, com habilidades do grupo h. 

Fonte: PINHEIRO, 2018, p. 33. 

 


