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RESUMO 

Este trabalho tem a finalidade de identificar a percepção dos alunos das aplicações 

dos conceitos apresentados em Cálculo I e Cálculo Diferencial e Integral no curso de 

Logística da Fatec na resolução de problemas de logística. Foi realizada, por meio 

de um questionário, uma pesquisa preliminar para identificar se os alunos conhecem 

as aplicações dos conceitos. Esta pesquisa é de caráter exploratório, de caráter 

qualitativo, porque identifica a visão dos alunos sobre o uso do Cálculo I e Cálculo 

Diferencial e Integral em resoluções de problemas de Logística..   

1 INTRODUÇÃO 

A logística, segundo Almeida et al (2011), é uma área que envolve departamentos 

diversos para o desenvolvimento de planejamento e estratégia, com a finalidade de 

beneficiar a empresa, seja para diminuição de custos ou maximização de lucros, ou 

para a resolução de diversos problemas logísticos. Para a resolução de tais 

problemas utilizam-se ferramentas matemáticas. No curso superior, no primeiro 

semestre os futuros tecnólogos estudam cálculo I e no segundo semestre dão 

continuidade com cálculo diferencial e integral. Este projeto de pesquisa irá 

apresentar as aplicações do Cálculo I e Cálculo Diferencial e Integral na resolução 

de problemas logísticos, pois muitos estudantes, tecnólogos de logística, não sabem 

onde são aplicadas estas matérias, deste modo, demonstrando desinteresse em 

compreender, entender e desenvolver os cálculos, sendo que, já possuem 

dificuldades nos mesmos pontos, aumentado assim o número de alunos com falta 

de domínio em matérias de exatas e problemas quantitativos. Tal dificuldade nos é 

confirmada com a posição dos alunos brasileiros, na faixa etária de 15 anos, no 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - Pisa 2012 (EBC, 2013). Estes 

ocupam as últimas posições no ranking de matemática, estando em 58° posição 

com 391 pontos. A falta de domínio os acompanha até o ensino superior, que é onde 

apresentam maior dificuldade no desenvolvimento dos cálculos. Assim, os 

tecnólogos de logística, com dificuldade na compreensão da aplicação de tais 

matérias na resolução de problemas quantitativos, demonstram mais dificuldade na 

aprendizagem.     

2 OBJETIVO 

Identificar a percepção dos alunos sobre as aplicações dos conceitos apresentados 

em Cálculo I e Cálculo Diferencial e Integral na resolução de problemas de logística. 

 



3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa as pesquisas foram feitas com 

base nos conceitos apresentados na ementa do curso de logística da Faculdade de 

Tecnologia- FATEC, Campus de Carapicuíba. Este projeto de pesquisa é de caráter 

qualitativo.  

4 DESENVOLVIMENTO 

Iniciou-se com a aplicação de um questionário com três questões para alunos do 3° 

e 4° semestre do curso de Logística, baseado na aplicação de assuntos de Cálculo I 

e Cálculo Diferencial e Integral na resolução de problemas logísticos.  

As perguntas foram abertas, mas estão voltadas a um mesmo tema.  

 Primeira questão: Onde é aplicada a derivada na resolução de problemas 

logísticos? 

 Segunda questão: Onde é aplicada a integral na resolução de problemas 

logísticos? 

 Terceira questão: Os gráficos são utilizados na resolução de problemas 

logísticos? Dê exemplos. 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

No Quadro 1 são apresentadas as respostas dos alunos, trabalhou-se com uma 

amostragem de 8 alunos. 

Quadro 1: Respostas obtidas 

Aluno Questão 1 Questão 2 Questão 3 

1 Não sei No cálculo de área 

No cálculo do ponto de máximo e mínimo é 
possível determinar quando um produto 

deve ser vendido rapidamente, ou seja, o 
ponto de máximo é o limite onde o vendedor 
de vender todos os seus produtos, para não 

desperdiçar a mercadoria.  

2 Não sei Não sei 

Os gráficos são ótimas ferramentas para 
visualizar o status, situações e demais 
momentos da empresa. Estes gráficos 

servem como base para saber onde devem 
ocorrer alterações. 

3 Não sei Não Sei 
Para saber quais itens que tem mais saída 
para aqueles itens que ficam mais parados 

no estoque. 

4 
Na medida de área do 

estoque 
No melhoramento do 

tempo 
No tempo de atraso (y) e os produtos que 

mais atrasam (x). 

5 Não sei Não sei 

Melhor ilustração dos resultados, exemplo 
gráfico com a diferença de tempo no 

carregamento de cada caminhão, ou seja, 
médio e maior tempo. Gráfico lida 

diretamente com valores.  



6 
A derivada é aplicada 

quando há gráficos que 
envolvem parábolas. 

A integral é aplicada 
quando há problemas que 

envolvam limites. 
Controle de estoque. 

7 Não sei  Não sei  Não sei  

8 

Por esta Essa 
ferramenta “derivada” 

saberemos qual será o 
lucro máximo, como 
também equações 
diferentes de rotas. 

A integral é um processo 
inverso da derivada. Com 
esta conseguimos através 
dos pontos abordados da 
derivada chegarmos ao 

“problema a priori”. 

São aplicados em todas as áreas por serem 
a parte visível da situação. Em logística 

conseguimos realizar o controle de estoque, 
rotas, localização de um centro de 

distribuição.  

Fonte: o autor 

Este questionário foi realizado para identificar se os futuros tecnólogos sabem onde 

são aplicados tais conceitos matemáticos. Neste primeiro momento, percebe-se o 

desconhecimento representado pelas respostas “não sei” e dificuldades em ligar o 

conceito à aplicação. 

A pesquisa será, a partir destes resultados, detalhada e aplicada a uma amostragem 

maior para melhor análise. Ao final, pretende-se, também, criar um manual com 

aplicações destas ferramentas em problemas da área de logística. 
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