




ESTATÍSTICA
e PESQUISA OPERACIONAL:

até onde vai uma,
até onde segue a outra?









Expresso a cada 10 
min

 percurso: 55 min 



Local a cada 5 min
 percurso: 66 min 







qual
trem 

escolher?





até o próximo trem 
 









(distribuição de probabilidades
que eu não sei

no horário em que eu estou) 



 

Expresso:
uniforme no intervalo (0 min,  10 min)

  

 

Tempo até a próxima chegada



 

Local:
uniforme no intervalo (0 min,  5 min)  

 

Tempo até a próxima chegada



A Simplicidade funciona até determinado ponto
D

es
em

pe
nh

o

Simplicidade





Elevada aleatoriedade operacional 
 



Siméon Denis POISSON (1781 —1840)



Expresso a cada 10 min

Poisson: l  =  6 trens/hora

Local a cada 5 min

Poisson: l  =  12 trens/hora





F.O. para a viagem? 



MINIMIZAR
tempo total médio em trânsito? 



MAXIMIZAR
 probabilidade de escolher o trem

que chega primeiro a Coney Island?



MAXIMIZAR
probabilidade 
do tempo total

da viagem
não exceder

55 min? 



modelo realista.

distribuição de probabilidade adequada.

detalhes sobre como usá-la. 



Analisar a ....



Estatística
não é

matemática,
e sim,

essencialmente, 
experimental.



Pensamento estatístico



Abraham Wald
(1902-1950)





a resposta

mais importante

pode estar

na informação

que está faltando.  



Livros de P.O. 

P.L.: aplicações e expansões, PNL, inteira etc. 

após, e somente após,

lá pela metade, ...



P&E

e suas aplicações em P.O. 











INFERÊNCIA

POPULAÇÃO

incerteza

AMOSTRA

















 Na minha experiência, a grande maioria dos estudantes se preocupa muito com a 
resposta numérica para esse problema. E quando há uma curiosidade genuína sobre 
um problema, há um interesse correspondente no método pelo qual o problema é 

resolvido. O mundo oferece infinitas configurações interessantes, onde as 
probabilidades podem ser esclarecedoras, e acho que elas devem ser centrais para a 
pedagogia em um curso introdutório. Muitos livros e cursos introdutórios, a meu ver, 

sugerem que as aplicações mais interessantes de probabilidade dizem respeito a 
moedas, dados e bolas colhidos em urnas.



Se eu tivesse

somente uma hora de vida, 

gostaria de passar

em uma aula de Estatística, 

porque

parecerá uma eternidade.  





Os dados coletados

da pesquisa

podem ser usados

para validar os resultados

da simulação

e da programação matemática.   



Estrutura da P.O.  na arena da Otimização,

espaço determinístico.

Somente mais tarde inclui-se a incerteza

como um possível aspecto a considerar.













H. G. Wells (1866-1946)



Análises estatísticas estão sendo realizadas 

agora mais do que nunca.

Chegada do “Big Data” e uso de pacotes de 

computador estatísticos mais poderosos.

Todavia, ...

 

 



...grande número dessas análises
realizada por pessoas
que nem conhecem
as suposições matemáticas dos modelos
que estão usando,
e muito menos
se essas premissas
são atendidas no caso em questão.  
 



Para ser eficaz como

praticante da Pesquisa Operacional,

é essencial

uma base sólida em Estatística, ...



... incluindo o mais importante,

o Pensamento Estatístico!



Pensamento estatístico: 

reconhecimento de que todos 

os problemas têm aspectos incertos

e que essa incerteza precisa ser considerada 

em quaisquer soluções realistas

para esses problemas.
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"A Estatística

nada mais é

do que

o bom senso 

expresso em 

números."



Afinal,
para que serve
a Estatística?



AUXÍLIO À
TOMADA DE DECISÕES



Afinal,
para que 

servem....

... a Estatística
e a
Pesquisa 
Operacional?



AUXÍLIO À
TOMADA DE DECISÕES



ESTATÍSTICA
e PESQUISA OPERACIONAL:

até onde vai uma,
até onde segue a outra?







PAULO AFONSO LOPES

www.pauloafonsolopes.com.br

pauloafonsolopes@uol.com.br

Estatístico
CONRE-2ª.Região 5975

(21) 98163-1978
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