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Resumo:  O Brasil possui o segundo maior rebanho de bovinos do mundo, tornando de relevância 
para o país a adoção de uma estratégia política de gestão das informações relacionadas a esta cadeia de 
produção para melhorar a produtividade de seu rebanho e suas condições de competir na nova 
perspectiva de mercado globalizado. Este trabalho pretendeu usar as ferramentas da Pesquisa 
Operacional para o tratamento científico de informações relevantes na modelagem e solução do 
problema de maximização de lucros na venda de bovinos destinados à produção de carne. Um 
problema encontrado nesta cadeia de produção é responder ao produtor quando vender seu rebanho e 
como criá-lo até a venda para obter o maior lucro possível. Seguindo uma abordagem de otimização 
combinatória, as possibilidades de venda foram subdivididas em cinco fases de vida e três regimes de 
alimentação foram considerados somando um total de 120 soluções viáveis para as quais usou-se um 
algoritmo de enumeração explícita em uma estratégia de dividir e conquistar. O problema pode ser 
resolvido de forma exata e em um tempo viável com o uso do computador e da pesquisa operacional, 
reforçando a viabilidade de uso dessas ferramentas em projetos de  gestão de informações na cadeia 
produtiva da carne. 
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Abstract: Brazil has the second greatest world’s cattle herd, which turns relevant for the country the 
adoption of a strategic policy on the information management of this production chain to improve your 
productivity and your competition’s condition in the new perspective of a global market. This work 
uses Operational Research techniques to model and to solve the problem of gain maximization on the 
sale of  beef cattle. One problem of this production chain is answer to the producer when to sell his 
herd and how to raise it until the sale to obtain the maximal profit as possible. Using a combinatory 
optimization approach the sale possibilities was subdivided considering five life phases and three 
supplies ways amount to 120 viable solutions which was treated by an explicit enumeration algorithm 
in a division and conquer strategy.  The problem can be solved exactly and with a viable time using  
the computer and  the operational research, reinforcing the viability of the use of these tools in the 
information management of beef production chain projects. 
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