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Resumo: 
A Programação Linear tem se demonstrado, ao longo dos anos, uma importante subárea da 
Programação Matemática. A robustez e excelente performance de seus modelos, fez com que suas 
aplicações fossem amplamente difundidas em diversos setores da sociedade. Parte dessa larga difusão 
deve-se à evolução dos softwares para modelagem e resolução de problemas em Programação Linear, 
cada vez mais interativos e de interface amigável ao usuário. Nesse contexto, o presente trabalho 
pretende analisar dois dos diversos softwares existentes no mercado: o LINDO e o SOLVER 
EXCEL. Para tanto, apresenta inicialmente a formulação básica dos problemas de Programação 
Linear, suas peculiaridades e restrições. A seguir, descreve a utilização dos softwares LINDO e 
SOLVER EXCEL, por meio da modelagem de um problema prático de Programação Linear. Logo 
após, executa a análise de sensibilidade do problema apresentado, em ambos os softwares. A título de 
conclusão, um quadro comparativo apresentando as vantagens e desvantagens de cada um dos 
softwares é apresentado. 
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Abstract: 
The Linear Programming if has demonstrated, the long of the years, an important sub-area of the 
Mathematical Programming. The robustness and excellent performance of its models, made with that 
its applications were widely applied in diverse sectors of the society. Part of this wide diffusion must it 
the evolution of softwares for modeling and resolution of problems in Linear Programming, each time 
more interactive and friendly interface to the user. In this context, the present work intends to analyze 
two of diverse softwares existing in the market: the LINDO® and SOLVER EXCEL®. For in such a 
way, it presents initially the basic formulation of the problems on the Linear Programming, its 
peculiarities and restrictions. To follow, it describes the use of softwares LINDO® and SOLVER 
EXCEL®, by means of the modeling in a practical problem of Linear Programming. Soon after, it 
executes the analysis of sensitivity of the presented problem, in both softwares. At the end, we 
establish some a comparative advantages and disadvantages between the softwares. 
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