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Compras 
Área Modelo Capítulo Organização Segmento industrial Outras aplicações 

Compras Leilão para seleção de licitantes para minimizar o custo 
de limpeza da cidade 9 Prefeitura de São 

Paulo Governo Empresas que usam 
licitações para compra 

Compras Estratégia ótima de hedge para a compra de querosene 
de aviação 20  Aviação  

Compras Lote ótimo de compra para minimizar custos de pedido e 
de manutenção do estoque 20 Rede de Livrarias 

Leia Mais Qualquer com estoque  

Compras Lote ótimo de compra para minimizar custos de pedido, 
de manutenção do estoque e de falta 20 Rede de Livrarias 

Leia Mais Qualquer com estoque  
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Estratégia 
Área Modelo Capítulo Organização Segmento industrial Outras aplicações 

Estratégia Dieta alimentar e investimento em subsídio 3, 5, 11 Governo Federal Alimentos Rações 
Estratégia Seleção de culturas para o plantio 3, 5, 6  Agricultura Reflorestamento 
Estratégia Expansão de capacidade de operação 4 Guarda Tudo Armazenagem  

Estratégia Substituição de alimentos por medicamentos 6  Farmacêutico Empresas que fornecem 
alimentos ao governo 

Estratégia Planejamento regional para plantio irrigado 7 

CAAA-
Cooperativa 
Agrícola do 
Agreste 
Alagoano 

Cooperativa agrícola Governo 

Estratégia Carteira de empréstimos 7 Banco Marília 
S.A. Bancos Financeiras 

Estratégia Planejamento de projetos sociais na FAO 8 
FAO-Food and 
Agriculture 
Organization 

Organização não 
governamental Governos 

Estratégia Comparação de projetos de irrigação em termos de 
rendimento, confiabilidade e custo no norte da África 8 Governo Irrigação Organização não 

governamental 

Estratégia Estratégia de conluio para licitantes 9 Conluio de 
licitantes Associações Governo 

Estratégia Avaliação de alternativas entre expandir capacidade e 
construir nova planta 9 Black Martins Gases industriais Expansão de 

capacidade de produção 

Estratégia Comparação do desempenho de empresas de autopeças 
brasileiras 10 Autopeças 

brasileiras Autopeças  

Estratégia Comparação do desempenho de empresas de energia 
elétrica em termos de receitas, empregados e ativos 10 Empresas de 

energia elétrica Energia  

Estratégia Identificação de benchmarks de desempenho entre 34 
operadoras de telefonia fixa 10 ANATEL Telecomunicações  

Estratégia Localização ótima de um novo armazém 14, 16 CEARS   

Estratégia Decisão da construção da fábrica de procesamento 
dependente da compra das terras para plantio 14  Agronegócios  

Estratégia Decisão sobre comprar ou produzir componentes 
automotivos 14, 16 Fiate Automobilístico  
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Estratégia 
Decisão sobre fechamento de plantas considerando 
múltiplos destinos com diferentes custos de transporte, 
múltiplos produtos e custos fixos e variáveis de produção 

16 Fusão de 
Moinhos S.A. Agronegócios  

Estratégia 
Decisão sobre fechamento de plantas considerando a 
cadeia de suprimentos inteira incluindo fornecedor, 
produtor e cliente 

16 Fusão de 
Moinhos S.A. Agronegócios  

Estratégia 
Decisão da perfuração de poço de petróleo dependente 
da decisão de se vencer a licitação do bloco de 
exploração 

14  Agronegócios  

Estratégia Contratação de assessoria para negociações no 
Mercosul, Alca e OMC 17 Itamaraty Governo  

Estratégia Expansão de capacidade de geração de energia numa 
usina termoelétrica 17 CERJ - Cia. 

Energética do RJ Energia Industria de capital 
intensivo 

Estratégia Dimensionamento de uma casa de repouso 20  Serviços  
Estratégia Número de postos policiais em uma cidade 21, 22 Governo Segurança Pública  

Estratégia Localização ótima de um novo centro de distribuição 
quando ele pode ser localizado em qualquer lugar 23  Distribuição  

Estratégia Localização ótima de diversos centros de distribuição com 
localização definida por coordenadas contínuas 23  Distribuição  

Estratégia Planejamento do plantio de cana-de-açúcar para 
minimizar desvios da produção desejada 23 Super Sugar 

Corp. Agronegócios  

Estratégia Resolução de conflito na negociação salarial entre 
empregador e sindicato de empregados 26 Sindicato Qualquer  

Estratégia 
Estratégias do candidato a prefeito para maximizar o 
ganho de votos considerando as estratégias do candidato 
concorrente 

26 Comitê político Eleições municipais  

Estratégia Estratégias de tema de campanha para a eleição de 
presidente de federação de futebol 26 

Candidatos a 
presidente de 
federação 

Eleições de associação Candidatura à 
Olimpiada 

Estratégia 
Decisão de onde um banco deve abrir sua nova agência 
levando em conta as estratégias e resultados esperados 
de um banco concorrente 

26 Banco HSBCN Bancos  

Estratégia Decisão de aceleração no lançamento de um veículo com 
base no lançamento de um veículo competidor 26 General Cars Automóveis Vários 

Estratégia Estratégias para minimizar o impacto do lançamento de 
um novo produto farmacêutico concorrente 26 Pzizer Farmacêutico Vários 
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Estratégia Estratégias para o jogo 7½ do SBT (Sistema Brasileiro de 
Televisão) 26 SBT Mídia  

Estratégia Estratégia para estabilidade regional com o 
desenvolvimento de um programa de mísseis 26 Brasil Govero Federal Defesa 

Estratégia 
Seqüenciamento das atividades a serem realizadas por 
um profissional liberal com o intuito de minimizar a 
quantidade de atividades ainda por serem feitas 

28  Serviços  

Estratégia Maneira mais eficiente de descongestionar o sistema 
judiciário brasileiro 28 Governo Serviços  

Estratégia Seleção de empresas de consultoria com o uso do 
método AHP 30 

Construtora 
Camargo 
Andrade 

Qualquer  

Estratégia Avaliação da melhor escola para se estudar dentre várias 
alternativas 30    
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Finanças 
Área Modelo Capítulo Organização Segmento industrial Outras aplicações 

Finanças Orçamento de capital e retorno do investimento 3, 5 VVC-Votorantima 
Venture Capital Holding Investidores 

Finanças Orçamento de capital (parametrizado) como uma função 
da taxa de juros 7 VVC-Votorantima 

Venture Capital Holding Investidores 

Finanças Seleção de projetos promocionais atendendo a metas 
financeiras e sociais 8 ECT Logística Qualquer empresa 

Finanças 
Seleção de projetos para atingir metas de lucro e de 
pessoal especializado sujeito a restrições de fluxo de 
caixa 

8 ParkSharp-Bette 
Ltda. Holding Qualquer empresa 

Finanças 
Definição de balanço patrimonial para maximizar 
rentabilidade sujeito a restrições legais, passivo existente 
e interesses da administração 

8 Banco Nacional Bancos Seguradoras 

Finanças Orçamento de capital onde o investimento no projeto tem 
que ser completo 14, 16 VVC-Votorantima 

Venture Capital Bancário  

Finanças Reposição de ativos (caminhões) 17 César Logística Transportes  

Finanças Minimização de erro na análise do valor de uma empresa 
que está sendo vendida 17 Chocolates 

Menino Qualquer  

Finanças Taxa ótima de crescimento de uma empresa 21 Embratel Telecomunicações  
Finanças Taxa ótima de crescimento de uma empresa 21 Petrobras Petroleo  

Finanças Otimização de carteira de ativos (dólar, ouro, ações, CDB, 
poupança e imóveis) 23  Financeiro Investimentos 

Finanças Retorno de uma carteira de ações 23  Financeiro  
Finanças Cálculo da matriz de covariâncias de retornos de ativos 23  Financeiro  

Finanças Minimização do risco de uma carteira de ações sujeita a 
rentabilidade mínima - Modelo de Markowitz 23  Financeiro  

Finanças Tributação de microempresas pelo SIMPLES 24  Qualquer  

Finanças Otimização de funções multimodais usando algoritmos 
genéticos 29  Diversos  
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Logística 
Área Modelo Capítulo Organização Segmento industrial Outras aplicações 

Logística Exportação de sucos de frutas 3, 5 ABECITRUS Comércio exterior Exportadores 

Logística Transporte de calçados e atendimento de demanda 3 Calçados 
Romano Bens de consumo 

Empresas com múltiplas 
unidades de produção e 
vendas 

Logística Logística de vagões ferroviários 3, 5 FEPASA Ferrovia Aluguel de carros 

Logística Logística e intermediação entre compra e venda de 
produtos 6 Calçados 

Romano Distribuidoras Intermediação comercial 
/ trader 

Logística Transporte de cimento minimizando custos e para atender 
demanda dos clientes e disponibilidade nas lojas 9 Telhasul Materiais de construção Empresas de logística 

Logística Minimização dos custos de distribuição de açúcar em 
sistema de transporte multimodal 9 Tate & Lilly Trading Empresas com custos 

logísticos relevantes 

Logística Avaliação do impacto de contrato de distribuição nos 
custos de transporte 9 Raízes 

Brasileiras Ltda. Distribuição  

Logística Otimização do fluxo de combustíveis na dutovia Centro-
Sul 9 Transpetro Petróleo Logística com dutovias 

Logística Rota com mínima distância entre Cururupu/MA e 
Teresina/PI 9  Transportes Aviação 

Logística Interligação de rede de telecomunicações entre agências 
bancárias 9 BancoBig Telecomunicações Bancos 

Logística Otimização dos custos de transporte de açúcar 
considerando armazéns de estocagem 12 Usina Amazonas Agronegócios Indústria de processos 

Logística Rotas de enfermeiros home-care 14, 16  Saúde  

Logística Decisão de carga aérea a ser enviada com restrição de 
volume 14, 16 EMSE Farmacêutico  

Logística Definição de distritos de atendimento em serviços 
emergenciais 14 

Polícia Militar na 
cidade de 
Manaus 

Governo  

Logística Definição de distritos de atendimento no corpo de 
bombeiros da cidade de Roma 16 Corpo de 

Bombeiros Governo  

Logística Definição de quais caminhões fazem as entregas para 
quais clientes 14 Empresa de 

Entregas BST Transportes  
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Logística Manutenção de estoques e compras de produtos 17 WalJupter 
Hipermercados Varejo  
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Marketing 
Área Modelo Capítulo Organização Segmento industrial Outras aplicações 

Marketing Definição do mix de produtos e lucratividade 3, 4, 5, 15 Brinquedos S.A. Metal-mecânico Eletro-eletrônico 

Marketing Compra de horários publicitários 5 
TeleOceano 
Participações 
S.A. 

Telecomunicações Empresas anunciantes 
em qualquer mídia 

Marketing Seleção de programas e propagandas para atingir metas 
de audiência e orçamentárias 8 Ambeb, 

Schineider Bebidas Empresas anunciantes 
em qualquer mídia 

Marketing Seleção de programas para atingir metas de audiência e 
orçamentárias 8 W-Fisher Brasil Agência de publicidade Empresas anunciantes 

em qualquer mídia 

Marketing Seleção de programas e propagandas em uma campanha 
política 8 Partido Político Serviços  

Marketing Projeto ótimo de linha de produtos para maximizar 
cobertura 16 Suco de Frutas 

Do Vale 
Qualquer com linha de 
produtos  

Marketing Definição de linha de produtos para maximizar margem 16 Suco de Frutas 
Do Vale 

Qualquer com linha de 
produtos  

Marketing Investimento em mídia com base na sensibilidade à 
propaganda 20 Kraft Foods Qualquer com 

propaganda  

Marketing Estimativa de vendas como função do tempo decorrido da 
propaganda 20  Bens de consumo  

Marketing Problema da definição dos preços dos produtos e dos 
investimentos em mídia (1 produto) 21 

Ferraz de 
Vanconcelos 
Papéis e 
Celulose Ltda. 

Bens de consumo  

Marketing Problema da definição dos preços dos produtos e dos 
investimentos em mídia (vários produtos) 21 

Ferraz de 
Vanconcelos 
Papéis e 
Celulose Ltda. 

Bens de consumo  

Marketing Investimento em propaganda levando em conta o 
investimento da concorrência e os impactos esperados 26 Interliga Telecom Telecomunicações Vários 

Marketing 
Definição da estratégia de propaganda considerando a 
sensibilidade dos clientes aos diversos departamentos e 
as possíveis estratégias do competidor 

26 BomPreço Supermercados Telefonia celular 
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Marketing 
Definição da estratégia de propaganda considerando a 
eficiência de diferentes veículos de comunicação e as 
possíveis estratégias do competidor 

26 Casas Baianas Lojas de departamento Vários 

Marketing Identificação de preços onde há equilíbrio entre 
competidores e ambos rejeitam a idéia de alterar preços 26 Coca-Cola Bebidas Vários 
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Operações 
Área Modelo Capítulo Organização Segmento industrial Outras aplicações 

Operações Alocação de mão-de-obra de militantes e voluntários em 
uma campanha política 8 Partido Político Serviços  

Operações Alocação de auditores a projetos mediante scores 
individuais 9 PricesWaltersCu

mpers Serviços Provedores de mão-de-
obra 

Operações Definição conjunta de produção e envios de produtos aos 
clientes para maximizar margem liquida 9 Black Martins Gases industriais Empresas com múltiplas 

unidades de produção   

Operações Preparação de plano de aulas para minimizar insatisfação 
total dos professores 9 UFMG Educação Organização de eventos 

Operações Comparação da eficiência operacional de hospitais 10 Rede DoÓr Saúde Laboratórios clínicos 

Operações 
Avaliação das eficiências de unidades prisionais do 
estado de São Paulo e determinação das unidades-
modelo 

10 Administração 
Penitenciária Governo Estadual Forças Armadas 

Operações Avaliação das eficiências das lojas no Rio de Janeiro para 
criar um projeto interno de benchmarks 10 Pão de Mel Supermercado Distribuição de 

combustíveis 
Operações Alocação de atividades do pessoal da manutenção 14, 16 Philipus   

Operações Seleção de berços para atracação de navios para 
minimizar tempo de carregamento 14, 16 Porto de Tubarão Portos  

Operações Programação de pouso de aviões 17 
Aeroporto 
Internacional do 
Brasil 

Aviação  

Operações Otimização da margem de lucro da produção de gasolinas 
quando há descontos por volume na compra de óleo 24 Refinaria Euing Petróleo  

Operações Comparação da gestão de filas nos supermercados e nos 
bancos 28 Carrefour e 

Banco do Brasil Varejo Bancos 

Operações Melhoria nas estratégias de gestão de filas num banco 28 Banco Itaú Bancos  

Operações Alocação de incentivos contratuais baseados em critérios 
subjetivos em uma usina nuclear 30 Virginia Power Qualquer  

Operações Decisões de colheita de cana de açúcar para maximizar a 
margem operacional 31 

Associação de 
plantadores de 
cana da Austrália

Agronegócios  
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Planejamento 
Área Modelo Capítulo Organização Segmento industrial Outras aplicações 

Planejamento Planejamento agregado de produção 5 MC S.A. Bens de consumo Metal-Mecânico 

Planejamento Planejamento do plantio para a implementação de um 
complexo agro-industrial 5 Super Sugar 

Corp. Agronegócios  

Planejamento Planejamento do tratamento de esgotos 7 Cia. de Esgotos 
do Rio Saneamento Básico Governo 

Planejamento Programação de projetos para minimizar tempo total de 
manutenção numa estufa dinâmica 9 Pintura a Pó 

Ltda. Metal-mecânico Petroquímico 

Planejamento Programação de projetos para minimizar tempo total de 
reconstrução de um depósito 9 Desmonte S.A. Construção Civil Manutenção 

Planejamento Sequenciamento e programação da produção de lingotes 
de aço 14, 16 

CSB-Cia. 
Siderúrgica 
Brasileira 

Siderurgia  

Planejamento Programação de seqüência de atividades de pintura para 
minimizar tempo de troca de tinta 14 Pintura a Pó 

Ltda. Metal-mecânico  

Planejamento Programação da máquina gargalo usando função-objetivo 17 Autolatina Automobilístico  

Planejamento Planejamento da produção com custos fixos e variáveis 
de produção e custos de estocagem 17  Químico Produção por lotes 

Planejamento Coordenação de geração energética do sistema hidro-
térmico brasileiro na Eletrobrás 18 Eletrobrás Energia  

Planejamento Programação do centro de usinagem com regras de 
despacho simples 28  Produção discreta / 

intermitente  

Planejamento Programação do centro de usinagem com a regra de 
despacho parametrizável EXPET 28  Produção discreta / 

intermitente  
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Produção 
Área Modelo Capítulo Organização Segmento industrial Outras aplicações 

Produção Processo de produção de óleos e gasolina 3, 5 Petróleo de 
Uruguay S.A. Petróleo Indústria de processos 

Produção Produção e venda de cimentos e clínquer 3, 5, 6  Cimento Indústria de processos 

Produção Margem e custos dos produtos 6, 7 Daicast Ind. e 
Com. Ltda. Metal-mecânico  

Produção Mix de fertilizantes sujeito a matérias-primas disponíveis 7 Dunge 
Fertilizantes Fertilizantes Rações 

Produção Produção e venda de tinta na China 7 Dalian Dyestuff 
Plant Petroquímico Indústria de processos 

Produção Composição de liga metálica 7 Fundição 
Guarani Ltda Fundição Mineração 

Produção Análise e melhoria da produtividade de uma rede de 
agências bancárias 12 Growth Bank Bancos Seguros 

Produção Leiaute de máquinas para minimizar custo de transporte 
de peças 14, 16 

Sistemas 
Flexíveis de 
Manufatura 

Metal-mecânico  

Produção Número de aviões a serem produzidos atendendo 
restrições de capacidade e de regulamentação 14, 16 Embraner Aviação  

Produção Minimização de perdas e sobras no corte de bobinas 
metálicas 16 Laminação a Frio 

Ltda. Metal-mecânico Papel 

Produção Minimização de sobras na estampagem de chapas de 
latão 14  Metal-mecânico Madeira 

Produção Definição de máquinas para minimizar custos totais de 
preparação e produção de pára-choques de plástico 14 Injetplast Plásticos Eletro-eletrônico 

Produção Balanceamento de linha de montagem para minimizar 
número de estações de trabalho 16 Bus Mirror Autopeças Eletro-eletrônico 

Produção Balanceamento de linha de montagem para minimizar o 
tempo ocioso 16 Decan Metais 

Sanitários Metal-mecânico Eletro-eletrônico 

Produção Dimensionamento de fluxos de insumos para maximizar 
retornos de um processo de produção contínuo 17  Indústria de processos  

Produção Identificação da quantidade de calcário que maximiza a 
produção de sorgo 20  Agricultura  
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Produção Aplicação de nitrogênio que maximiza a margem total no 
plantio de trigo 20  Agricultura  

Produção Massa de bezerros nelore como uma função do mês de 
nascimento 20  Pecuária  

Produção Época de abate de gado para maximizar lucro 21  Pecuária  

Produção Definição de mix da gasolina 21 Texaco, 
Petrobras Petróleo  

Produção Época de abate de gado para maximizar lucro 
considerando o valor temporal do dinheiro 21  Pecuária  

Produção Época de abate de gado para maximizar lucro 
considerando os custos de alimentação  21  Pecuária  

Produção Otimização do uso do CNC na fabricação de Placas de 
Circuito Impresso usando busca tabu 29 Circuitelco 

Eletrônica Eletro-eletrônico  

Produção Otimização do uso do CNC na fabricação de Placas de 
Circuito Impresso usando simulated annealing 29 Circuitelco 

Eletrônica Eletro-eletrônico  
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Produto 
Área Modelo Capítulo Organização Segmento industrial Outras aplicações 

Produto Minimização do custo de matéria-prima em embalagens 
cilíndricas 20 Nestlá Bens de consumo  

Produto Projeto ótimo de galpão de lona para armazenagem 
temporária 20  Serviços  

Produto Formulação de anti-espumantes a base de sílica 21 PQ Corporation, 
Degussa Papel e Celulose  

Produto Definição de mistura gasosa de equilíbrio 21    
 
 

Recursos Humanos 
Área Modelo Capítulo Organização Segmento industrial Outras aplicações 

Recursos 
Humanos 

Fortalecimento do processo de seleção de executivos 
computando critérios subjetivos de decisão 30    

Recursos 
Humanos Escolha entre diferentes ofertas de emprego 30    
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Vendas 
Área Modelo Capítulo Organização Segmento industrial Outras aplicações 

Vendas Definição de mix entre queijos e doces 3  Pecuária Alimentos 

Vendas Produtos para disponibilizar na prateleira do 
supermercado 3, 5  Supermercado Varejo 

Vendas Definição de mix entre cadeiras e mesas 4  Móveis Metal-Mecânico 

Vendas Mix de produtos sujeito a restrições de matéria-prima e 
capacidade de produção 7 Nadir Figueira Vidraçaria Móveis 

Vendas Definição de ganhadores em um leilão de imóveis com 
ofertas combinadas (múltiplas) 16 Banco do Brazil Bancos Imobiliário 

Vendas Definição de pacotes (bundles) de serviços de TV por 
assinatura 16 TV Fechada Mídia  

Vendas Alocação da força de vendas 17 Pzizer Qualquer com vendas  

Vendas Distribuição de produtos perecíveis por diversas lojas de 
acordo com distribuição de probabilidade de venda 17 Supermercado 

Andorinhas 
Varejo de bens 
perecíveis  

Vendas Definição da proporção ótima de reprodução e abate na 
criação de animais de corte 17  Pecuária  

Vendas Melhoria de receitas e produtividade na rede de televisão 
NBC 18 NBC Mídia  

Vendas Receita marginal como uma função da variação do preço 
na análise do mercado de aparelhos de telefonia celular 20  Eletro-eletrônico  

Vendas Demanda da manteiga como uma função dos preços da 
manteiga e da margarina 20  Bens de consumo  

Vendas Preços e vendas de aparelhos celulares 23 Siementz Eletro-eletrônico  

Vendas 
Maximização da margem na produção de diferentes tipos 
de cervejas, com o uso de diferentes tipos de recursos e 
com diferentes aceitações de mercado 

23  Bens de consumo  

Vendas Desdobramento da força de vendas por produtos 
bancários 24 Banco Itamú Bancário  

Vendas Modelagem da tarifação de água e esgoto para clientes 
com demanda firme 24 SABESP Utilidades  

Vendas 
Margem financeira na produção de eletricidade e vapores 
de alta e baixa pressões considerando custos de geração 
de vapor 

24    
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Vendas Colheita de produtos agrícolas considerando precificação 
dependente de atributos de qualidade 24 Vinícola 

Concorde Agronegócios  

Vendas Definição do tamanho e alocação da força de vendas na 
Syntex Laboratories 25 Syntex 

Corporation Farmacêutico  

Vendas 
Otimização da margem de uma empresa de trading 
considerando produtos, capacidades, estágios de 
produção e de armazenagem e mercados 

25  Trading  

 


