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RESUMO 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO MATEMÁTICO PARA MELHORIA DA 
LUCRATIVIDADE DE UMA EMPRESA DO RAMO MÉDICO HOSPITALAR – ESTUDO DE 
CASO Pesquisa Operacional (PO) é um método científico muito importante devido a sua forma 
racional de proceder, auxilia o administrador permitindo que o mesmo tome decisões baseadas 
em números e não intuitivamente como normalmente ocorre. É possível explicar as bases e o 
funcionamento dos modelos desenvolvidos, evitando, tanto quanto possível, notações 
desnecessariamente sofisticadas, ajudando o administrador na compreensão do método. O 
objetivo do trabalho, através de um estudo de caso, é desenvolver um método baseado em 
pesquisa Operacional para a melhoria da lucratividade de uma empresa que atua no ramo 
hospitalar a mais de 20 anos, atuando primeiramente somente na região do Vale do Paraíba, 
na comercialização de Fios Cirúrgicos, estendendo posteriormente suas ações para a Capital e 
a região do ABC. A abertura das importâncias pelo mercado brasileiro fez nascerem muitas 
empresas fabricantes de sutura, aumentando a concorrência, fazendo com que o segmento se 
tornasse menos lucrativo. A LB Médica passou então a incorporar em sua portfolio, outras 
linhas de produtos para atender ao mesmo público alvo que são hospitais e clínicas, agora já 
atuando em todo o Brasil; Novos produtos como cateteres, instrumentais cirúrgicos, 
equipamentos para vídeo laparoscopia, grampeadores, hoje são comercializados. Além da 
utilização de ferramentas oriundas da PO tais como: Programação Linear e Método Simplex 
embasamos a parte teórica do trabalho em outras ferramentas para auxiliar na modelagem, 
como: estatísticas, teoria de controle de estoque, gráfico de Pareto, curva ABC, métodos 
Taguchi, análise gerencial financeira, logística e administrativa. Programas como: Microsoft 
Office Excel e Minitab serão utilizados para resolução do problema de maximização da 
lucratividade e na aplicação e demonstração dos resultados. Através de estudos estatísticos 
determinaram-se as demandas máximas e mínimas dos produtos mais representativos 
determinados pela curva ABC. Modelou-se o problema visando à obtenção de máximo lucro 
para a empresa e através do método Simplex observa-se a solução ótima requerida. Utilizando 
a solução obtida levou-se a efeito uma análise, de sensibilidade para o lucro individual de cada 
produto, fornecendo uma visão das possibilidades de variação ou descontos no valor cobrado 
para permitir uma venda mais fácil, ou seja, utilizamos de uma ferramenta adicional para o 
administrador na hora da compra ou do fechamento de um pedido de venda. Focou-se sempre 
no lucro operacional da empresa e mostrou também uma comparação entre o método proposto 
e a maneira como era conduzida as vendas da empresa antes desse modelo, para verificar a 
eficácia do método implantado. Concluiu – se: a solução matemática para facilitar a 
administração da empresa, a percepção da importância da Pesquisa Operacional, a montagem 
de um problema de programação linear e a sua solução através do método Simplex.  


