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1. RESUMO 

Pesquisa Operacional é uma ferramenta estratégica na resolução de problemas 

complexos nos quais a simples intuição e experiência não são o bastante. Assim, 

tomar decisões torna-se mais fácil através da modelagem matemática. Para cada 

problema, um modelo apropriado. De acordo com estudos, características 

geográficas influenciam na rotina e nas estratégias adotadas pelas organizações. 

Para compor esse estudo descritivo- quantitativo, escolheu-se a cidade de Araxá, 

localizada na região mineira do Alto Paranaíba. Assim, será possível determinar os 

principais métodos de Pesquisa Operacional utilizadas pelas empresas da região 

através de questionários, estudo, observações e estudo de caso. 

Palavras chave: Otimização, processo, modelagem matemática. 

 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Tiwari e Sandilya (2006), o termo Pesquisa Operacional (OP) foi 

usado pela primeira vez na segunda guerra mundial com fins militares. Os benefícios 

que seguiram posteriormente foram tão bem assimilados que a nova metodologia 

passou a fazer parte da rotina das empresas. Os desenvolvimentos técnicos que se 

seguiram até os dias atuais foram tantos, que juntamente com as novas tecnologias, 

foi possível o tratamento de grande volume de dados. 

O termo Pesquisa Operacional (PO) refere-se a uma ciência aplicada que tem 

como objetivo analisar, propor e criar estratégias para a resolução de problemas 

através do desenvolvimento de métodos científicos de sistemas complexos e 

principalmente através de modelagem matemática. Diante de um cenário cada vez 

mais competitivo e exigente, tomar a decisão correta não é uma opção. 

Situado em uma localização estratégica próxima as regiões mais populosas e 

com maior PIB, Araxá, um município mineiro do Alto Paranaíba, tem entre suas 

principais fontes de renda a mineração. Além disso, de acordo com o IBGE (2008), o 

setor de prestação de serviços envolve mais de vinte e cinco mil pessoas, sendo 

seguida respectivamente por setores como industrial, agropecuário, extração 

vegetal, mineral e pesca e por último, comércio de mercadorias. Assim, com um 

mercado bastante diversificado, um desenvolvimento medido e direcionado através 

da pesquisa operacional, é uma ótima solução e alternativa ao desenvolvimento das 

empresas e por consequência do município. 

 



3. OBJETIVOS 

Estudar os objetivos da Pesquisa Operacional e o seu uso nas mais diversas 

empresas do Município de Araxá-MG, no Alto Paranaíba. Identificar os principais 

métodos utilizados pelas mesmas na tomada de decisão. 

 

4. METODOLOGIA 

Este estudo descritivo- quantitativo concebe a análise do uso da Pesquisa 

Operacional (Operational Research, na Inglaterra; Operations Research nos Estados 

Unidos) como alternativa no processo de desenvolvimento de qualquer empresa nos 

mais diversos setores econômicos da cidade de Araxá-MG. 

Através de um estudo de caso final, será possível identificar as principais 

técnicas de pesquisa e a extensão de suas ações. Esse processo se dará pela 

análise de duas variáveis: orçamento e qualidade.  

A parte empírica deste trabalho caracteriza-se pelo estudo e leitura sobre o 

assunto. Além disso, a pesquisa será formada pelo estudo particular as empresas, 

questionários respondidos pelas mesmas, conclusões oriundas de observação e 

estudo de caso de uma delas para avaliação das variáveis, caracterizando a parte 

quantitativa. De acordo com Triviños (1987, p.137), a coleta de dados através de 

questionários e entrevistas, assim, verdadeiros, é uma forma neutra que ganha vida 

e forma através do pesquisador e sua teoria. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

     Trinta e cinco empresas foram contatadas via e-mail, direcionados ao gerente 

administrativo ou responsável, informando sobre o teor da pesquisa, os objetivos, a 

metodologia escolhida e solicitando que respondessem a um questionário prévio. O 

intuito do questionário é a identificação da empresa por ramo de negócio, porte, 

níveis hierárquicos, tempo de existência, técnicas administrativas mais usadas, 

quais os principais problemas enfrentados pelas mesmas e se conheciam ou 

usavam Pesquisa Operacional. No entanto, apenas oito dessas empresas 

responderam.  

   Foram feitas visitas às empresas que responderam ao questionário e feito 

reconhecimento do local, confirmação dos dados e uma conversa com os 

responsáveis administrativos sobre duas variáveis: orçamento e qualidade. Espera-

se que mais empresas respondam ao questionário e a entrevista. Os dados estão 



sendo tabulados e apresentados em forma de gráficos. Serão escolhidas uma ou 

duas empresas, de acordo com a maior utilização de Pesquisa Operacional na 

administração das variáveis mencionadas para um estudo de caso. Os dados deste 

também serão tabulados e apresentados em forma de gráficos e textos explicativos 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Durante o primeiro contato com as empresas a fim de obter as primeiras 

informações, poucas se mostraram dispostas a ceder algum dado. Das 35 empresas 

contatadas, de diversos setores, para responder o questionário preliminar, apenas 8 

responderam e apenas uma manifestou o uso de pesquisa operacional. As demais 

atribuíram o tempo de mercado e a administração a experiência pessoal e 

aprimoramento por parte de cursos. Autores como Wiers (1997), Buxey (1989) e 

Graves (1981) debatem sobre a pouca adesão das empresas em relação a modelos 

de otimização.  

De acordo com a empresa que alegou usar modelagem matemática, o uso da 

mesma proporciona o melhor resultado possível. Através desse primeiro contato foi 

possível perceber características mais informais nas empresas da região, e que 

grande parte não julga ser necessária a intervenção de um método matemático. 
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