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Se você é daqueles que fugiam da aula de álgebra, duvidando que a matéria serviria para 
alguma coisa na sua vida, saiba que essa parte da matemática está em lugares cada vez mais 
corriqueiros: do frango que você come ao papel no qual escreve. Se você duvida, passe algum 
tempo com o professor Miguel Taube Netto. Com paciência de mestre, ele é capaz de mostrar 
como os padrões matemáticos bem mais complexos que os aprendidos na adolescência, é 
verdade estão sendo aplicados, hoje, para melhorar atividades tão diferentes como plantar 
árvores ou fabricar ração.  
 
PhD em engenharia industrial pela Universidade de Michigan e dono de uma longa carreira 
acadêmica "fui o primeiro chefe do departamento de matemática aplicada da Unicamp", diz 
ele, Taube é fundador e presidente da Unisoma. Prestes a completar 25 anos, a companhia de 
Campinas (SP) especializou-se em criar software e serviços que usam modelos matemáticos 
para ajudar as empresas a tomarem decisões.   
 
A Vale já usou os sistemas da Unisoma em projetos de manejo florestal, assim como a VCP. 
Klabin, Grupo Simão (hoje parte da Votorantim) e Ripasa (atualmente da Votorantim e 
Suzano) empregaram a tecnologia no corte de bobinas de papel. Em andamento está um 
projeto da Friboi, voltado para o planejamento em 18 frigoríficos espalhados pelo país. 
Perdigão e Aurora, também da área de alimentos, são outros clientes ativos.   
 
O ponto em comum entre aplicações tão diferentes a lista também inclui, por exemplo, a 
produção de suco de laranja e a compra de carvão por companhias siderúrgicas é a 
possibilidade de aplicar os modelos matemáticos a quaisquer dessas situações. Ou seja, os 
problemas variam, mas o princípio para resolvê-los é o mesmo.   
 
"Os processos de decisão normalmente são feitos em cima de duas coisas: as restrições e os 
objetivos", explica Taube Netto. O enunciado parece complexo, mas o exemplo da produção de 
ração para animais ajuda a entender como ele funciona. A ração para aves é uma mistura de 
ingredientes com valores nutricionais diferentes entre si. O preço desses componentes farelo 
de soja, milho, sorgo etc varia de acordo com a época do ano. Para o fabricante, o objetivo é 
produzir a ração com o menor custo possível. A restrição é fazer isso sem deixar de oferecer o 
valor nutricional exigido.   
 
"Esse é um problema matemático", diz o professor Taube. A questão básica é determinar que 
quantidade de cada ingrediente deve ser usada para cumprir as especificações técnicas e, ao 
mesmo tempo, manter baixo o custo do produto. "É o que você quer e aonde você pode 
buscar [esse resultado]."   
 
Parece fácil de resolver, mas na prática a necessidade de sincronizar decisões em diferentes 
áreas e processos, incluindo a cadeia de fornecedores e a carteira de clientes, torna o 
problema uma charada indigesta. Os avicultores, por exemplo, tem de calcular com cuidado o 
abate: mercados como os países árabes só consomem frangos pequenos, de até um quilo. Em 
outros mercados, o tamanho desejado é bem maior. Há os que consomem frangos inteiros e 
aqueles que preferem a peça em partes.   
 
O trabalho da Unisoma é combinar três elementos: linguagens algébricas que ajudem na 
solução do problema, programas matemáticos disponíveis no mercado os chamados "solvers", 
e o conhecimento técnico adquirido sobre o negócio do cliente. Não há um produto pronto. 
Cada sistema, em grande parte, é feito sob medida para o cliente.   
 
Hoje com uma equipe técnica de 22 pessoas todas com mestrado ou doutorado, a Unisoma foi 
criada depois de Taube envolver-se, no início dos anos 80, com consultorias para a Vale e o 
antigo grupo Simão. Foi a partir desses trabalhos, que ainda não envolviam linguagens 
algébricas, que ele percebeu que havia espaço para uma empresa especializada.   
 



Desde então, o cenário mudou. Com bases de dados organizadas e a adoção dos sistemas de 
gestão ou ERPs, as empresas brasileiras vêm prestando mais atenção ao tema, mas ainda 
existe muita improvisação, diz Taube. "É necessário que os diretores de cadeia de suprimento 
conheçam melhor o potencial dos modelos matemáticos", afirma ele.   
 
Muitos executivos ainda tentam responder aos desafios com planilhas eletrônicas, o que ajuda 
a resolver problemas específicos mas oferece risco ao não levar em conta a complexidade da 
cadeia, diz o professor. Até por conta disso, o potencial do negócio é enorme. "O mercado 
absorveria dez 'Unisomas', com dez vezes nosso tamanho atual", afirma Taube.   
 
A próxima tacada da empresa está em fase adiantada: é um modelo para a área de açúcar e 
álcool, que está sendo financiado pela Fapesp, agência de fomento à pesquisa. "O produto está 
pronto. Só falta ser testado em um ambiente real", conta Taube.   
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