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“Em termos gerais, podemos dizer que a Pesquisa Operacional consiste na 

utilização de um método científico (modelos matemáticos, estatísticos e algoritmos 

computacionais) para a tomada de decisões. Dessa forma, a PO atua cada vez mais 

em um ramo multidisciplinar, envolvendo áreas de engenharia de produção, 

matemática aplicada, ciência da computação e gestão de negócios.” 

(BELFIORE, Patrícia; FÁVERO, Luiz Paulo. Pesquisa operacional para cursos de 

engenharia. Elsevier Brasil, 2013.) 
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RESUMO 

Este estudo científico, de caráter qualitativo, tem como objetivo analisar a utilização 
da Pesquisa Operacional em Organizações públicas brasileiras. Para seu alcance foi 
necessário responder a 3 objetivos específicos definidos que são: (a) Verificar estudos 
e literaturas sobre PO no Serviço Público; (b) Verificar em algumas Organizações 
públicas brasileiras a aplicação de PO; (c) Identificar vantagens e desvantagens da 
utilização de PO nas Organizações públicas brasileiras.  A partir dessas informações 
foram utilizadas 2 metodologias cientificas, a Revisão Sistemática de Literatura (RSL) 
e a aplicação da entrevista semiestruturada. A Revisão Sistemática foi realizada em 2 
bases científicas e as entrevistas realizadas em 3 órgãos diferentes, com servidores 
de cargo de chefia. Como resposta à pergunta desse trabalho, foi deduzido que a 
aplicação da Pesquisa Operacional tem sido superficial no âmbito do serviço público 
brasileiro e com poucos artigos científicos abordando tal temática. 
 
Palavras-chave: 1. Pesquisa Operacional. 2. Serviço Público. 3. Revisão Sistemática 
de Literatura. 4. Entrevista Semiestruturada. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 



7 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

AHP – Metodologia Multicritério de Apoio a Decisão  

APF – Auto de Prisão em Flagrante 

CBMDF – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal  

CIOB – Centro Integrado de Operações de Brasília  

COCB – Central de Operações e Comunicações dos Bombeiros  

DEA – Análise Envoltória de Dados  

DGP – Departamento de Gestão de Pessoas 

DPC – Departamento de Polícia Circunscricional 

PCDF – Policia Civil do Distrito Federal 

PO – Pesquisa Operacional 

RH – Recursos Humanos 

RSL – Revisão de Sistemática de Literatura 

TCU – Tribunal de Contas da União 



8 
 

 

 

Sumário 
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 9 

1.1 Contextualização ............................................................................................ 9 

1.2 Formulação do problema ............................................................................. 10 

1.3 Objetivo Geral .............................................................................................. 10 

1.4 Objetivos Específicos ................................................................................... 10 

1.5 Justificativa ................................................................................................... 11 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................. 12 

2.1 Pesquisa Operacional (PO) .......................................................................... 12 

2.2 Pesquisa Operacional no Serviço Público .................................................... 15 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA ......................................................... 18 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa .............................................................. 18 

3.2 Caracterização da organização, setor ou área ............................................. 20 

3.3 Participantes do Estudo ............................................................................... 22 

3.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa ............................................. 23 

3.4.1 Metodologia da Revisão Sistemática ..................................................... 23 

3.4.2 Metodologia da Entrevista Semiestruturada .......................................... 24 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados .......................................... 26 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.......................................................................... 28 

4.1 Resultados da Revisão Sistemática de Literatura ........................................ 28 

4.2 Resultados e Discussões da Entrevista Semiestruturada ............................ 67 

4.3 Como está sendo aplicada a Pesquisa Operacional em Organizações 
Públicas Brasileiras?.............................................................................................. 79 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ............................................................ 81 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 83 

ANEXOS ................................................................................................................... 87 

Anexo A – GEAF ....................................................................................................... 87 

Anexo B – Escalador ................................................................................................. 88 

Anexo C – Escalador ................................................................................................. 88 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O trabalho em questão é um estudo qualitativo cujo objetivo é analisar a 

aplicação da Pesquisa Operacional (PO) em Organizações públicas brasileiras. Nesta 

seção, serão apresentados o contexto, o problema, os objetivos, as delimitações e as 

justificativas do estudo, para que, dessa forma, seja exposto de forma adequada o 

tema da pesquisa ao leitor. 

1.1 Contextualização 

Pesquisa Operacional (PO) é uma área de estudo da administração que busca 

por meio de métodos analíticos avançados auxiliar a tomada de decisão das mais 

diversas áreas de atuação humana. Há indícios de sua origem logo após a Revolução 

Industrial, quando se tentou a aplicação de uma abordagem científica de gestão das 

organizações. Porém, de acordo com Hillier e Lieberman (2010), os indícios da 

denominada Pesquisa Operacional surgiram a partir da Segunda Guerra Mundial, e 

tem crescido desde então com a evolução das tecnologias para cálculos e 

modelagens matemáticas. 

O contexto histórico trouxe essa abertura para o estudo e o desenvolvimento 

da PO, de acordo com Santos, Simonetto e Ferreira (2017), que realizaram um estudo 

que analisou a produção científica internacional em PO aplicada a administração entre 

os anos de 1993 a 2013, e verificou-se o aumento de 1.500% no número de artigos 

publicados nesse campo de pesquisa, demonstrando o crescimento e a relevância do 

estudo dessa área. 

Belfiore e Fávero (2013) dissertam que o aprimoramento e evolução dos 

métodos de pesquisas e de levantamento de dados, junto ao desenvolvimento de 

softwares e pacotes computacionais geram uma crescente necessidade de estudos 

no campo da Pesquisa Operacional (PO). Pois, de acordo com os mesmos autores, a 

PO é importante para suportar uma hipótese, dado que a modelagem matemática 

suporta de forma mais coerente e firme do que uma percepção ou opinião de um 

determinado evento. Ou seja, a utilização de PO tem gerado para as Organizações 
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uma vantagem em eficiência e eficácia, haja vista que as decisões baseadas em 

cálculos e modelagens com a utilização de softwares e pacotes computacionais geram 

resultados rápidos e precisos, e, normalmente, resultados diferentes do que os obtidos 

a partir da observação e do mero conhecimento comum. 

A partir dessa contextualização, e observando a Administração Pública no 

Brasil, a aplicação da PO no Serviço Público poderia tornar a máquina pública mais 

eficiente, dado que a utilização de PO disponibiliza dados e informações precisas e 

de forma rápida para uma tomada de decisão mais coerente, assim atendendo aos 

anseios da população brasileira de forma mais célere e possibilitando uma economia 

de recursos no âmbito da administração pública. 

1.2 Formulação do problema  

Dada a abrangência dos estudos científicos internacionais e a relevância da 

PO para auxiliar a tomada de decisão em várias áreas e setores de diversas 

Organizações, esse estudo busca responder ao questionamento: Como está sendo 

aplicada a Pesquisa Operacional em Organizações Públicas Brasileiras?  

1.3 Objetivo Geral  

Esse trabalho apresenta como objetivo geral: analisar de forma qualitativa a 

ocorrência de técnicas da Pesquisa Operacional em Organizações Públicas 

Brasileiras. 

  

1.4 Objetivos Específicos  

Com o propósito de alcançar o objetivo geral da pesquisa, foram estipulados os 

seguintes objetivos específicos: 
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a) Verificar estudos e literaturas sobre PO no Serviço Público. 

b) Verificar em algumas Organizações públicas brasileiras a aplicação de PO. 

c) Identificar vantagens e desvantagens da utilização de PO no serviço público 

brasileiro. 

1.5 Justificativa   

A partir do contexto apresentado e dos objetivos fontes dessa pesquisa, 

observa-se que o estudo sobre Pesquisa Operacional é significativo sendo que a 

pesquisa nessa área tem se desenvolvido de forma considerável. Porém, de acordo 

com o estudo realizado por Santos, Simonetto e Ferreira (2017), sobre a produção 

científica internacional em PO aplicada à administração, os autores constataram que 

apenas 0,46% do total de autores que produziram conteúdo publicado sobre PO eram 

brasileiros, e ainda no mesmo estudo, registrou-se que a pesquisa sobre PO na área 

de Gestão Pública é inferior a 2% do total de pesquisas e estudos internacionais 

publicados entre os anos de 1993 a 2013.  

Ademais da questão da escassez de estudos, a PO é uma área de pesquisa 

relevante que busca apresentar resultados ótimos que visem a melhor distribuição de 

recursos para o atingimento das metas almejadas (Hillier e Lieberman, 2010), além 

de obter essas informações de modo eficaz dado o desenvolvimento tecnológico 

alcançado no século XXI, com softwares e pacotes computacionais que possibilitam 

a quantificação da modelagem matemática em segundos (Belfiore e Fávero, 2013). 

Deste modo a PO seria relevante para a Administração Pública, que possui recursos 

escassos provenientes dos cidadãos que devem ser utilizados de forma apropriada, 

assim, os estudos de PO no Serviço Público, e sua efetiva aplicação, só tem a 

acrescentar a Gestão Pública Brasileira. 

Apreende-se, portanto, que o presente estudo almeja se aprofundar em um 

assunto e área pouco abordado quando se trata de Pesquisa Operacional, tendo em 

vista a busca por apresentar o contexto da PO em Organizações do Setor público 

brasileiro, suas vantagens e desvantagens e a partir disso apresentar uma vertente 

pouco estudada sobre PO, a fim de fomentar mais pesquisas e estudos de caso. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este tópico busca expor os conceitos, estudos e reflexões pertinentes ao 

assunto em pesquisa, de modo a fundamentar o trabalho e suas diretrizes. Serão 

apresentados o conceito histórico sobre PO, as suas ferramentas, conceitos 

periféricos, e estudos já realizados sobre o assunto com características que auxiliem 

a construção do entendimento.  

2.1 Pesquisa Operacional (PO)  

Hillier e Lieberman (2010) apresentam as origens da PO desde o advento da 

Revolução Industrial, onde a transição do artesão e da indústria familiar evolui para 

corporações enormes de grande escala que possuem uma infraestrutura mais 

complexa e especializada que requer cada vez mais decisões pautadas nas alocações 

de recurso de forma mais eficiente. Essas decisões muitas vezes ineficientes são os 

estímulos necessários para estudos que se aproximem do conceito da PO, que Hillier 

classifica como uma abordagem científica da gestão das organizações. 

Todavia, Hillier e Lieberman (2010) datam o surgimento da atividade conhecida 

como Pesquisa Operacional (PO) a partir da Segunda Guerra Mundial, que converge 

com o período apresentado por Belfiore e Fávero (2013) que remetem o surgimento 

da área de PO na Inglaterra, durante o período da Segunda Guerra Mundial, entre 

1939 e 1945, devido a nesse período de combate, os militares demandarem 

estratégias eficientes para a alocação e utilização de recursos escassos, além de 

gerar estudos também, de acordo com Belfiore e Fávero (2013), sobre projetos, 

manutenção e inspeção de aviões, projeto de explosivos, tanques e motores, 

estratégias antiaéreas e para submarinos, melhoria de radar, entre outros. 

Os significativos resultados da aplicação de PO durante a Segunda Guerra 

proporcionou um crescimento nos estudos sobre PO e suas aplicações, sendo 

realizado em várias organizações de diferentes setores como militar, governamental, 

industrial e comercial. O avanço da PO, de acordo com os entendimentos de Hillier e 

Lieberman (2010) e Belfiore e Fávero (2013) ocorreu em razão de 2 fatores em geral. 
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O primeiro foram os progressos substanciais das técnicas de PO, como por exemplo 

o método Simplex de programação Linear desenvolvida por George Dantzing, em 

1947. E como fator seguinte, há o que Hillier e Lieberman (2010) chamam de 

“Revolução Computacional”, e Belfiore e Fávero (2013) caracterizam como a 

revolução da tecnologia, com o surgimento de computadores pessoais, internet, 

ferramentas de aplicação para a PO, que aumentaram a velocidade e a capacidade 

de processamento, contribuindo para soluções de modelos base de decisões mais 

complexas. 

A partir desse contexto e análise sobre PO, Barcelos, Evangelista e Segatto 

(2015) caracterizam a Pesquisa Operacional (PO) como uma técnica para a tomada 

de decisão baseada em modelagens matemáticas de problemas, que busca soluções 

ótimas para as dificuldades organizacionais. 

Baseado nesses conceitos, Santos, Simonetto e Ferreira (2017) tratam da 

importância da Pesquisa Operacional desde a época da Segunda Guerra até o século 

XXI, dado a evolução do seu conceito e dos benefícios gerados por esse estudo.  

A Pesquisa Operacional é utilizada na Administração com grande sucesso 

desde a Segunda Guerra Mundial e continua oferecendo um suporte científico 

robusto para a solução das mais diversas necessidades com que o gerente 

de qualquer organização possa se deparar, apresentando um suporte prático, 

simples e eficiente para a solução de muitos problemas em Administração 

aplicada. (Santos, Simonetto e Ferreira. 2017, pg.851) 

Para oferecer esse “suporte científico robusto para a solução das mais diversas 

necessidades” a PO apresenta uma extensa lista de ferramentas que auxiliam o 

Administrador na sua tomada de decisão. Belfiore e Fávero (2013), apresentam que 

o fim da PO é minimizar as incertezas, os riscos e a complexidades inerentes ao 

processo, com o intuito de encontrar a decisão mais eficiente entre as alternativas 

disponíveis, para isso sendo fundamental o valor e a qualidade da informação, sendo 

que esse valor e qualidade são avaliados a partir das ferramentas utilizadas pelo 

pesquisador ou tomador das decisões. Esses autores apresentam uma listagem de 

ferramentas de PO, classificando essas em 3 tipos:  

a) Determinísticas: são os modelos em que as variáveis utilizadas em sua 

modelagem são constantes e conhecidas. Seu resultado é uma solução 

exata. Os modelos determinísticos são frequentemente resolvidos por 

métodos analíticos (sistema de equações) que geram a solução ótima. 

(Belfiore e Fávero, 2013) 
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b) Estocásticos: São modelos que empregam uma ou mais variáveis 

aleatórias, sendo que no mínimo uma de suas características operacionais 

é determinada por meio de funções de probabilidade. Esses modelos geram 

diversas soluções e almejam analisar os diferentes cenários, dessa 

maneira, não resultando em uma solução ótima. Os modelos estocásticos 

são frequentemente resolvidos por meio de métodos numéricos e 

programas de computador. (Belfiore e Fávero, 2013) 

c) Outras Técnicas: São novas técnicas que de acordo com Belfiore e Fávero 

(2013) foram adicionadas a PO dado o desenvolvimento computacional e 

as características semelhantes aos outros 2 tipos, os quais buscam 

apresentar resultados exatos ou apresentar diversas opções de cenários 

para uma melhor tomada de decisão. 

A Figura 1 apresenta as ferramentas e como elas são classificadas de acordo 

com o conceito acima. São essas ferramentas, que possuem definições matemáticas, 

as vezes ótima, as vezes ampliando o cenário de decisão, que agregam valor e 

qualidade ao conceito de PO. 
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FIGURA 1 – FONTE: BELFIORE, Patrícia; FÁVERO, Luiz Paulo. Pesquisa 

operacional para cursos de engenharia. Elsevier Brasil, 2013. 

 

Em suma, a PO é uma técnica para a tomada de decisão que consiste na 

utilização de métodos científicos, sejam eles modelos matemáticos, estatísticos e/ou 

algoritmos computacionais, que buscam soluções ótimas ou cenários alternativos para 

as diversas situações organizacionais. 

Com bases nessa contextualização e os entendimentos fornecidos, o presente 

estudo busca fundamentar essa pesquisa a partir da utilização de uma técnica de 

pesquisa bibliográfica conhecida como Revisão Sistemática, que será a matéria 

apresentada a seguir. 

 

2.2 Pesquisa Operacional no Serviço Público 

A partir do contexto de aumento de pesquisas sobre PO com o surgimento de 

novas tecnologias para sua aplicação e com arcabouço teórico apresentado pela RSL, 

essa pesquisa busca analisar como está sendo a utilização da Pesquisa Operacional 

no Serviço Público Brasileiro.  

De acordo com a Revisão Sistemática pôde ser observado, que partir da 

metodologia aplicada por esse estudo alcançou o resultado de 4 artigos de produção 

brasileira assim demonstrando como a produção cientifica sobre PO no serviço 

público brasileiro está abaixo das produções nos Estados Unidos (21 artigos) e do 

Reino Unido (8 artigos), o que corrobora com a pesquisa realizada por Santos, 

Simonetto e Ferreira (2017) que demonstra a partir do gráfico da Figura 2 que a 

produção de estudos sobre PO por Brasileiros entre 1993 e 2013 foi de 0,46%, 

enquanto os autores americanos representavam 19,72% e os autores do Reino Unido 

16,06%.  
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FIGURA 2 – FONTE: FURTADO SANTOS, W.; DE OLIVEIRA SIMONETTO, E.; 

SILVA FERREIRA, D. L. Pesquisa Operacional Aplicada À Administração: Um 

Estudo Sobre Os Artigos Internacionais Publicados Entre 1993 E 2013. 2017. 

 

Ademais da produção cientifica sobre PO ser baixa no âmbito brasileiro, a 

pesquisa sobre PO na área pública é também muito baixa, ainda de acordo com o 

estudo de Santos, Simonetto e Ferreira (2017) a produção cientifica sobre PO na área 

de Gestão Pública é inferior a 2% do total de pesquisas e estudos internacionais 

publicados entre os anos de 1993 a 2013, como apresenta a Figura 3. 
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FIGURA 3 – FONTE: FURTADO SANTOS, W.; DE OLIVEIRA SIMONETTO, 

E.; SILVA FERREIRA, D. L. Pesquisa Operacional Aplicada À Administração: Um 

Estudo Sobre Os Artigos Internacionais Publicados Entre 1993 E 2013. 2017. 

Os baixos índices nas produções científicas sobre PO no Brasil e na área de 

Gestão Pública indicam que o desenvolvimento dessa área tem sido pouco explorado, 

ou seja, os estudos sobre a aplicabilidade de PO e das ferramentas apresentadas na 

Figura 1 no setor público, obtidos a partir da RSL, não possibilitam o entendimento 

completo de como está sendo aplicada a Pesquisa Operacional em Organizações 

Públicas Brasileiras.  

Com esses fundamentos apresentados esse estudo constrói sua base teórica 

visando formular um entendimento sobre a prática de PO no serviço público brasileiro, 

para que no final dessa pesquisa possa fomentar mais produções científicas nesse 

âmbito. Portanto, o tópico a seguir apresenta a metodologia utilizada por esse estudo 

para os alcance dos seus objetivos.  
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Gil (2008), em seu livro “Métodos e Técnicas de Pesquisa Social”, apresenta a 

relevância do método científico para a validade do Estudo, pois para se alcançar um 

objetivo é necessário um meio que possibilite chegar ao conhecimento, e que esse 

meio possa ser verificado e analisado por outros estudiosos.  

“A especificação da metodologia da pesquisa é a que abrange maior número 

de itens, pois responde, a um só tempo, às questões como?, com quê?, onde?, 

quanto?” (LAKATO E MARCONI, 2003). Isto é, a metodologia é quem concede a base 

teórica para o alcance dos objetivos apresentados no início da dissertação – item 1.3 

e item 1.4 – apresentando as vias utilizadas para o alcance dos resultados e 

construção da conclusão. 

Silvia e Menezes (2005) definem a etapa de metodologia como a seção que 

busca definir como e onde será realizada a pesquisa. Portanto, o Capítulo 3 elucida 

os métodos e técnicas empregues nesse trabalho para o alcance dos desígnios 

expostos nessa pesquisa, dessa forma apresentando a classificação geral da 

Pesquisa, a área trabalhada, as ferramentas utilizadas e como alcançou o Capítulo 4 

que são os resultados e as discussões.  

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

A atual pesquisa é definida como uma pesquisa aplicada exploratória, pois 

segundo Silva e Menezes (2005) a pesquisa aplicada tem por objetivo fomentar 

conhecimentos para aplicação prática com a finalidade de solucionar problemas 

específicos, compreendendo verdades e interesses locais. Já segundo Gil (2008) as 

pesquisas exploratórias têm por finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, aspirando a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores. Deste modo, como essa Pesquisa busca 

apresentar como se encontra a aplicação de PO no Serviço Público, ela possui um 

caráter mais geral, por ser uma questão pouco explorada pela literatura e 

Administração Pública brasileira.  
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O caráter exploratório dessa pesquisa é ainda mais evidente quando 

apresentadas as ferramentas de estudo, pois para o alcance dos objetivos, foi 

realizada uma revisão sistemática utilizando a metodologia dos autores Cronin, Ryan 

e Coughlan (2008), método separado em 5 etapas que buscam completar uma tabela-

objetivo que possui os conteúdos relevantes que agregam valor a pesquisa principal 

que é “Pesquisa Operacional no Serviço Público”. Essa revisão foi realizada em 2 

portais de periódicos, na CAPES – para periódicos brasileiros – e na Science Direct – 

para periódicos em inglês americano e britânico – para agregar valor teórico a 

pesquisa. Ademais da Revisão Sistemática, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas em 3 órgãos públicos brasileiros para avaliar e compreender como 

está o entendimento e a utilização de PO no serviço público. 

Como apresentado acima, as ferramentas metodológicas aplicadas, Revisão 

Sistemática e Entrevistas Semiestruturas, segundo os autores Gil (1991; 2008), Silva 

e Menezes (2005), são instrumentos científicos que caracterizam uma pesquisa 

exploratória, portanto esse tipo de Pesquisa visa: 

Proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo 

explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, 

em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. (SILVIA 

E MENEZES, 2005, pág.21 apud GIL, 1991). 

Haja vista ser uma Pesquisa Exploratória, essa dissertação possui um caráter 

Qualitativo, pois o estudo não tem caráter matemático objetivo e sim de interpretação 

dos fenômenos, no caso o fenômeno da PO no serviço público, atribuindo alguns 

significados aos resultados atingidos a partir da aplicação da preleção. Silvia e 

Menezes (2005) apresentam a Pesquisa Qualitativa com as características 

semelhantes a explanadas acima, conceituando esse tipo de pesquisa como a 

interpretação de fenômenos e a atribuição de significados como processos basilares 

da pesquisa qualitativa, onde não requer métodos e técnicas estatísticas, mas um 

estudo onde o ambiente natural é a fonte direta de coleta de dados.  

Gil (1991) define a análise qualitativa como um processo de sequências de 

atividades que possuem como objetivo a redução de dados e sua categorização para 

a interpretação e a redação do relatório. Como esse estudo utiliza como ferramenta 

uma pesquisa bibliográfica, que é a revisão sistemática, procurando restringir os 

artigos que estejam relacionados ao assunto pesquisado nessa dissertação, há uma 
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redução de dados para a interpretação de como ocorre a aplicação e a ciência 

destinada a PO no serviço público.  

Deste modo, a dissertação em questão é uma Pesquisa Aplicada Exploratória 

Qualitativa direcionada ao estudo de como ocorre a aplicação da Pesquisa 

Operacional (PO) no Serviço Público Brasileiro. Nos tópicos subsequentes serão 

caraterizados o Setor Público Brasileiro, os órgãos aos quais os entrevistados prestam 

serviços, e a apresentação mais especifica de como se desenvolveu as aplicações 

das ferramentas: Revisão Sistemática e Entrevista Semiestruturada. 

 

3.2 Caracterização da organização, setor ou área 

O Serviço Público Brasileiro é a instituição ao qual esse estudo é aplicado, mais 

especificamente a 3 órgãos, são eles: Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Corpo 

de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Tribunal de Contas da União 

(TCU). Desta forma, para o entendimento do estudo subsiste a necessidade de 

entender um pouco sobre essas instituições e o serviço público brasileiro. 

Cezne (2005) apresenta na Revista de Informação Legislativa (RIL) do Senado 

Federal Brasileiro um conceito sobre o que configura serviço público: 

Serviço público é a atividade explícita ou supostamente definida pela 

Constituição como indispensável, em determinado momento histórico, à 

realização e ao desenvolvimento da coesão e da interdependência social. 

(CEZNE, 2005, p.335) 

Medauar (1992) traz um conceito semelhante no qual classifica esse serviço 

público como essenciais que devem ser prestados, disciplinados e controlados pelos 

governantes.  

Assim, são considerados como serviço público os serviços de Segurança 

Pública, área de atividade da PCDF e do CBMDF, e os serviços de Controle e 

Auditoria, sendo área de atuação do TCU, os 3 órgãos escolhidos para a realização 

das entrevistas semiestruturadas. Para conhecimento geral, na Tabela a seguir serão 

apresentados os servidores ao qual foram executadas as entrevistas 

semiestruturadas e as competências de cada órgão: 
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Tabela 4 – Órgão, competência e o entrevistado da aplicação da 

entrevista semiestruturada 

ÓRGÃO COMPETÊNCIA ENTREVISTADO 

Polícia 

Civil do 

Distrito 

Federal 

No âmbito do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito 
Federal (PCDF) é órgão do sistema de segurança pública, a 
qual compete, nos termos do artigo 144, § 4º, da Constituição 
Federal, as funções de polícia judiciária e a apuração de 
infrações penais, exceto as de natureza militar. (Polícia Civil 
do Distrito Federal. Competências. Disponível em: 
<https://www.pcdf.df.gov.br/institucional/competencias>.  
Acesso em: 24/10/19.)  

Delegado de 

Polícia da PCDF   

Corpo de 

Bombeiro 

Militar do 

Distrito 

Federal 

Estabelecida pela Constituição Federal, em seu artigo 144, 
pela Lei Federal nº 8.255/91, alterada pela Lei Federal nº 
12.086/2009, consiste em proporcionar a proteção pessoal e 
patrimonial da sociedade e do meio ambiente, por meio de 
ações de prevenção, combate e investigação de incêndios 
urbanos e florestais, salvamento, atendimento pré-hospitalar 
e ações de defesa civil, no âmbito do Distrito Federal. (Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Missão, visão e 
valores do Corpo de Bombeiros. Disponível em: 
<https://www.cbm.df.gov.br/institucional/2012-11-13-16-50-
03>. Acesso em: 24/10/19.) 

Major Comandante 

do Batalhão do 

CBMDF 

Tribunal 

de Contas 

da União 

O TCU é o órgão de controle externo do governo federal e 
auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a 
execução orçamentária e financeira do país e contribuir com 
o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da 
sociedade. Para isso, tem como meta ser referência na 
promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e 
responsável. 

O Tribunal é responsável pela fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 
órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, 
legitimidade e economicidade. (Tribunal de Contas da União. 
Institucional – Portal TCU – Conheça o TCU – Competências. 
Disponível em: 
<https://portal.tcu.gov.br/institucional/conheca-o-tcu/>. 
Acesso em: 24/10/2019.) 

Diretor do TCU 

 

Dispondo dos conhecimentos apresentados, o tópico 3.3, apresentará de forma 

detalhada os participantes do estudo os quais foram aplicadas as entrevistas e no 

tópico em sequência – tópico 3.4 e 3.5 – tratar da base de formulação da entrevista e 

como foi sua aplicação. 
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3.3 Participantes do Estudo 

Para a definição dos participantes do estudo foi realizada a partir do critério de 

conveniência, selecionados os órgãos que aceitaram a realização das entrevistas 

semiestruturadas. As instituições escolhidas praticam atos de Administração Pública, 

ou seja, sua função típica é administrativa, tendo em vista que a PCDF e o CBMDF 

fazem parte do poder executivo do Distrito Federal (DF), e o TCU, apesar de ser um 

órgão a parte da estrutura dos 3 poderes (executivo, legislativo e judiciário), de acordo 

com o apresentado no seu portal na internet e exposto na Tabela 7, o “Tribunal é 

responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país”, e de acordo com a Constituição 

Federal brasileira de 1988, na seção IX, artigo 71, que prevê o TCU como órgão 

auxiliar ao Congresso Nacional para o controle externo, permite concluir que o TCU 

realiza atividades de caráter fiscalizatório e operacional, atividades essencialmente 

administrativas e de caráter auxiliar ao legislativo. 

Como já apresentado por Hillier e Lieberman (2010) e Belfiore e Fávero (2013) 

a origem da Pesquisa Operacional (PO) data do período da Segunda Guerra Mundial, 

que tem o seu surgimento na Inglaterra com as tropas inglesas. Assim, a origem da 

PO é remetida a ação de uma atividade de Segurança Pública Militar, e com essas 

características foi selecionado o CBMDF, local ao qual a entrevista foi realizada com 

o comandante do Grupamento de Bombeiro Militar do DF. 

A PCDF, realiza a atividade de segurança pública, porém com um viés mais 

investigativo e repressivo, foi uma forma de avaliar a PO na área de origem porém 

com uma finalidade diferente do caráter militar. Assim, o entrevistado selecionado foi 

o delegado de polícia de uma delegacia do Distrito Federal. 

E por último, foi selecionado o TCU, órgão ao qual possui uma diferença clara 

dos outros dois, por não conter a utilização de PO de forma tão clara como as outras 

duas instituições de Segurança Pública, o Tribunal possibilita entender como é a 

funcionalidade da PO fora da área de origem histórica. Nesse caso, foi selecionado 

para a entrevista um Diretor da área de contabilidade do TCU.  
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Os entrevistados são servidores de cargos hierarquicamente altos, que em 

suas atividades podem utilizar os conhecimentos e ferramentas de PO para tornar as 

Organizações públicas as quais prestam serviços mais eficiente. 

3.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

Os instrumentos utilizados para o entendimento do problema de pesquisa 

“Como está sendo aplicada a Pesquisa Operacional em Organizações Públicas 

Brasileiras?” foram a revisão sistemática e a entrevista semiestruturada. As duas 

metodologias serão exemplificadas a seguir. 

3.4.1 Metodologia da Revisão Sistemática 

A Revisão Sistemática de Literatura (RSL) é uma técnica de pesquisa 

bibliográfica que busca responder uma questão especifica.  Para De-la-torre-urgate, 

Takahashi e Bertolozzi (2011) é um método complexo para identificar os estudos 

sobre um tema em questão, bem definido, sendo essa a diferença e a importância da 

revisão sistemática quando comparada ao outro método de revisão conhecido como 

narrativa. A revisão sistemática tem caráter especifico, enquanto a tradicional é 

generalista, como o intuito da pesquisa é responder ao questionamento “Como está 

sendo aplicada a Pesquisa Operacional em Organizações Públicas Brasileiras?” 

aplicação da RSL facilita o entendimento de como é aplicada e os pontos positivos e 

negativos da execução da PO no Serviço Público. 

Para aplicação da RSL, utilizou-se os entendimentos e conceitos de De-la-

torre-urgate, Takahashi e Bertolozzi (2011) como a utilização da revisão como 

ferramenta meio para obter subsídios para uma Pesquisa Baseada em evidências. E 

a metodologia utilizada foi a dos autores Cronin, Ryan e Coughlan (2008), que divide 

a RSL em 5 fases – Formulação da questão de pesquisa; Estratégia de pesquisa e 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; Seleção e acesso de literatura; 

Avaliação da qualidade da literatura incluída na revisão; Análise, síntese e 

disseminação dos resultados – essas 5 etapas que serão definidas no Capítulo 4.1. 
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3.4.2 Metodologia da Entrevista Semiestruturada 

Como já apresentado os autores Silva e Menezes (2005) e Gil (1991;2008) 

apresentam como ferramentas para proporcionar maior familiaridade com o problema 

de uma pesquisa exploratória qualitativa o levantamento bibliográfico para análise de 

exemplos que estimulem a compreensão, que já foi aplicado por esse estudo a partir 

da RSL, e as entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado, ferramenta essa que será descrita nesse momento. 

“Proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo 

explícito ou a construir hipóteses” é o caminho apresentado por Silvia e Menezes 

(2005) e corroborado por Gil (1991;2008) para a produção de um estudo cientifico de 

caráter exploratório qualitativo. Para o alcance da construção de hipóteses e de 

aproximação a realidade vivida no contexto pesquisado, os autores indicam a 

entrevista como uma das ferramentas adequadas para a realização. Assim, a escolha 

por esse estudo foi de aplicar uma entrevista semiestruturada em 3 órgãos públicos 

do serviço brasileiro (PCDF, CBMDF e TCU) para entender como está sendo aplicada 

a Pesquisa Operacional no Serviço Público. 

A escolha da entrevista semiestruturada foi para possibilitar não só o alcance 

das respostas das perguntas traçadas, mas de permitir entender mais o 

funcionamento prático do sistema público, dessa forma proporcionando criar 

hipóteses de como poderia ser aplicada a PO no serviço público. Para isso, foi 

empregue o entendimento de Duarte (2004) que expõe que para a realização de uma 

boa entrevista é preciso que:  

a) que o pesquisador tenha muito bem definidos os objetivos de sua pesquisa 

(e introjetados — não é suficiente que eles estejam bem definidos apenas “no 

papel”); b) que ele conheça, com alguma profundidade, o contexto em que 

pretende realizar sua investigação (a experiência pessoal, conversas com 

pessoas que participam daquele universo — egos focais/informantes 

privilegiados —, leitura de estudos precedentes e uma cuidadosa revisão 

bibliográfica são requisitos fundamentais para a entrada do pesquisador no 

campo); c) a introjeção, pelo entrevistador, do roteiro da entrevista (fazer uma 

entrevista “não-válida” com o roteiro é fundamental para evitar “engasgos” no 

momento da realização das entrevistas válidas); d) segurança e 

autoconfiança; e) algum nível de informalidade, sem jamais perder de vista 
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os objetivos que levaram a buscar aquele sujeito específico como fonte de 

material empírico para sua investigação. (DUARTE, p. 216, 2004.) 

 

Considerando as características da citação acima, foi formulado um roteiro de 

entrevista com 10 perguntas-objetivo, mas por se tratar de uma entrevista 

semiestruturada, buscou não só responder as perguntas do roteiro, mas adquirir o 

maior conhecimento possível a partir da sua aplicação. Desta forma, está descrito a 

seguir as 10 perguntas: 

1. Qual a competência do entrevistado? 

2. Qual é a competência do órgão? 

3. O que o entrevistado conhece por PO? 

4. Há alguma aplicação ou alguma atividade que você ver que pode ser 

aplicada a PO na Organização? 

5. Em quais áreas poderia ser aplicada a PO? 

6. Há dados e informações sobre essa utilização de PO na Organização? 

7. Vocês usam PO com frequência ou repetiriam a utilização de PO na 

organização? 

7.1 Você usaria PO como método de auxílio a tomada de decisão? 

8. Como foram avaliados os resultados da utilização de PO? 

9. Quais foram/seriam os pontos negativos da utilização de PO na 

empresa? 

10. Quais foram/seriam os pontos positivos da utilização de PO na 

empresa? 

A estruturação desse roteiro buscou orientar a entrevista rumo a resposta do 

objetivo deste trabalho, proporcionando caráter formal a entrevista que normalmente 

possui um caráter mais informal, por conseguinte, como trata Duarte (2004) a 

formulação do roteiro procurou propiciar situações de contato, tanto formais, quanto 

informais, de forma a possibilitar um discurso mais ou menos livre, mas que atenda 

aos objetivos da pesquisa e que seja significativo no contexto investigado e 

academicamente relevante. Importante salientar que a aplicação do mesmo roteiro foi 

realizada em todas as entrevistas, sendo que o roteiro de entrevista e as respostas 

geradas a partir de sua aplicação, estarão anexas no final desse documento. 
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3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Após a descrição da formulação das ferramentas utilizadas para a coleta de 

dados, é necessário descrever como ocorreu a sua aplicação. No caso da RSL, toda 

a descrição da metodologia de pesquisa foi apresentada no Capítulo 2 (tópico 2.1.1), 

apresentando em que plataformas foram realizadas as pesquisas, as características 

buscadas em cada artigo e o objetivo da ferramenta. Já a realização das entrevistas 

é necessário frisar que todas as entrevistas contaram com a aplicação do mesmo 

roteiro, nas dependências dos órgãos públicos ao qual os entrevistados prestam 

serviços, em uma sala a parte e silenciosa, com a presença apenas do pesquisador e 

do entrevistado, e sem a gravação da entrevista, tendo em vista possibilitar o maior 

conforto ao entrevistado com fins a obter a maior quantidade de informações 

elementares para a resposta da pergunta “como está sendo aplicada a Pesquisa 

Operacional no Serviço Público?”. 

Nas entrevistas sempre foi utilizado um traje formal e apresentado sempre 

antes o objetivo da aplicação. As durações da entrevista foram de formas diferentes 

com cada entrevistado. Com o Delegado, a entrevista durou cerca de uma hora e meia 

e foi realizada em sua sala na Delegacia. Já a entrevista com o Comandante do 

Grupamento de Bombeiros Militar, ocorreu nas dependências do Grupamento, em sua 

sala, e sua entrevista foi mais extensa que a anterior, tendo durado cerca de 3 horas, 

pois após a entrevista, apresentou as dependências da instituição a fim de que fosse 

conhecido de forma melhor os trabalhos prestados pelos bombeiros. Por fim, a última 

entrevista a ser realizada foi a do TCU, com o Diretor da DICON, essa que foi realizada 

na sua sala, e durou cerca de 1 hora, dessa forma sendo a entrevista mais breve das 

3. 

Observa-se, portanto, que todas as entrevista seguiram um padrão de 

aplicação, sempre nas instituições dos entrevistados para que fosse possível entender 

melhor o funcionamento do serviço público, em salas separadas e apenas com a 

presença do pesquisador e do entrevistado, a fim de que o foco do servidor sejam as 

respostas as perguntas, sem que essas respostas sofram influências de pessoas 

externas à aplicação, e sempre com um caráter formal execução, pois como a 

entrevista semiestruturada se trata de uma ferramenta com forte caráter informal, é 

necessário usar técnicas para que tornem a entrevista mais formal, para agregar valor 
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aos dados conquistados a partir dela. Desta maneira, o tópico a seguir apresentará os 

resultados da RSL e das entrevistas semiestruturadas, com o propósito de induzir uma 

discussão que permita a conclusão desse trabalho, que possui como fim explorar 

como está sendo aplicada a PO no Serviço Público Brasileiro. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos a partir das aplicações das 

metodologias de Revisão Sistemática de Literatura (RSL) e da realização das entrevistas 

semiestruturadas. Com a exposição dos resultados, busca-se a correlação das 

metodologias para fundamentar a base de dados para o alcance do objetivo dessa 

pesquisa que é responder a questão: “como está sendo aplicada a PO no Serviço 

Público Brasileiro?”. Logo, serão apresentados os dados já registrados e alcançados 

a partir da aplicação da RSL, sendo comparados aos dados gerados com a aplicação 

da entrevista semiestruturadas, a fim de alcançar o objetivo de pesquisa. 

4.1 Resultados da Revisão Sistemática de Literatura 

A revisão sistemática para De-la-torre-urgate, Takahashi e Bertolozzi (2011) é 

um método complexo para identificar os estudos sobre um tema em questão, bem 

definido, sendo essa a diferença e a importância da revisão sistemática quando 

comparada ao outro método de revisão conhecido como narrativa. Cronin, Ryan e 

Coughlan (2008) apresentam duas categorias de revisões, a revisão narrativa ou 

tradicional de literatura e a revisão sistemática de literatura. A revisão sistemática se 

diferencia da revisão tradicional por responder uma pergunta mais pontual (DE-LA-

TORRE-UGARTE, Mônica Cecilia et al., 2011, pg.1261), ou seja, a revisão sistemática 

se aprofunda em um assunto, enquanto a tradicional é mais geral, por isso o intuito 

da aplicação da revisão sistemática para esse estudo, pois ele busca a aplicação de 

um método complexo de pesquisa para encontrar estudos sobre um tema que 

possibilite evidências e fundamentos para entender como funciona a aplicação da PO 

no Serviço Público, e como estão os estudos sobre esse tema. 

Para aplicação da metodologia da Revisão sistemática de literatura (RSL), 

utilizou-se os entendimentos e conceitos de De-la-torre-urgate, Takahashi e Bertolozzi 

(2011) como a utilização da revisão como ferramenta meio para obter subsídios para 

uma Pesquisa Baseada em evidências. E utilizou-se a metodologia apresentada por 

Cronin, Ryan e Coughlan (2008), que é apresentada com as seguintes etapas: 

a) Formulação da questão de pesquisa;  
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b) Estratégia de pesquisa e estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão;  

c) Seleção e acesso de literatura; 

d) Avaliação da qualidade da literatura incluída na revisão; 

e) Análise, síntese e disseminação dos resultados. 

Alicerçado com o procedimento metodológico de Cronin, Ryan e Coughlan 

(2008), o método é separado em 5 etapas que buscam completar uma Tabela objetivo 

que possui os conteúdos relevantes que agreguem valor para a resposta dos objetivos 

específicos “a” e “c” (tópico 1.4) e o objetivo Geral (tópico 1.5). Assim, foram listados 

e exemplificados os seguintes requisitos observados na RSL:  

a) Ter Estudo de caso: requisito importante para mostrar a aplicabilidade 

de PO no serviço público; 

b) Qual área corresponde no Serviço público: Se é da área de saúde, 

transporte, segurança, legislativa, etc; 

c) Qual ferramenta de PO foi utilizada: baseada em Belfiore e Fávero 

(2013) que apresentam as ferramentas de PO, como na Figura 1 do tópico 2.1; 

d) Se houve modelagem matemática; 

e) E qual foram os resultados/ganhos da aplicação de PO no serviço 

público.  

Ademais dos requisitos expressos, tem os já implícitos que são: o do estudo 

abordar a área de PO de alguma forma, e que essa abordagem seja feita no serviço 

público. 

Com todos os entendimentos apresentados, segue como foi abordada a 

metodologia de revisão sistemática que busca alcançar o objetivo do estudo: 

a) Formulação da Questão de Pesquisa: Como está sendo aplicada a 

Pesquisa Operacional no Serviço Público? 

b) Estratégia de pesquisa e estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão: A estratégia de pesquisa utilizada foi a de utilizar um site de grande 

relevância no Brasil, que pertence ao poder público e possui vínculo com grande parte 

das revistas e sites que publicam artigos de grande relevância e valor, que é o Portal 

de Periódicos CAPES/MEC, que possui uma plataforma de pesquisa baseada em 

assunto. A pesquisa foi realizada na plataforma de Assuntos com a seguinte frase: 

“Pesquisa Operacional no Serviço Público” buscando conteúdos relevantes tendo em 

vista que o site apresenta todos os resultados das palavras escritas na sentença de 
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procura. Além da pesquisa com a frase, os artigos foram filtrados com a procura de 

periódicos revisados em pares, que é uma prática de revisão que agrega valor ao 

conteúdo presente no estudo aplicado, que consequentemente agrega valor a essa 

pesquisa também. 

c) Seleção e acesso de literatura: Foi realizada apenas uma pesquisa da 

sentença chave que foi: “Pesquisa Operacional no Serviço Público”. A partir da 

pesquisa dessa sentença na plataforma de procura por assuntos e da aplicação do 

filtro, resultou em 1.079 artigos encontrados que possuíam alguma das palavras ou 

assuntos apresentados na sentença acima.  

d) Avaliação da qualidade da literatura incluída na revisão: A princípio foi 

feita a leitura de todos os títulos, resumos e palavras-chaves dos 1.079 artigos e 

excluindo os que não envolviam nem a palavra Pesquisa Operacional ou/e nem 

Serviço Público. Desses, restaram 20 artigos. A partir disso, foi realizada a leitura da 

introdução, modelo e conclusão de cada um dos 20 artigos, procurando os itens de 

relevância como o estudo de caso, a ferramenta de PO utilizada, se foi realmente 

aplicado no serviço público, entre outros fatores que não foram possíveis de serem 

identificados na primeira avaliação. Da leitura dos 20 artigos, restaram apenas 4 que 

possuíam as informações procuradas para a pesquisa, que respondiam a pergunta: 

“Como está sendo aplicada a Pesquisa Operacional no Serviço Público?”. 

e) Análise, síntese e disseminação dos resultados: A partir da leitura dos 

resumos, títulos e palavras chaves de 1.079 artigos, pode-se afirmar que a pesquisa 

por assunto é bastante abrangente, tendo em vista que abordava todas as palavras 

da sentença pesquisada. Porém, com a leitura dos títulos, resumos e palavras chaves, 

buscou-se ampliar o conceito da pesquisa, dado que muitos estudos não possuíam 

as palavras “Pesquisa Operacional” ou “Serviço Público”, mas abordavam os temas. 

Após essa leitura, resultou em 20 artigos que possuíam características importantes 

para a resposta da questão em pesquisa, dos quais desses 20, após leitura da 

introdução, do modelo e da conclusão, restaram 4 artigos que possuíam os requisitos 

procurados que eram: (a) Ter Estudo de caso; (b) Qual área corresponde no Serviço 

público; (c) Qual ferramenta de PO foi utilizada; (d) Se houve modelagem matemática; 

(e) Qual foram os resultados/ganhos da aplicação de PO no serviço público. Dos 4 

artigos que restaram após aplicação da metodologia, todos foram lidos buscando 

responder o questionamento de pesquisa. 
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Com essa primeira aplicação da metodologia, para representar os resultados, 

foi formulada uma Tabela com os 4 artigos selecionados. A Tabela 1 apresenta os 

nomes dos artigos, das revistas, sites ou jornais nos quais foram encontrados os 

artigos e as bibliografias com os autores de cada um. A apresentação dos resultados, 

identificando a existência de estudos de casos, dos tipos de ferramentas de PO 

utilizadas e as aplicações matemáticas serão apresentadas nas Tabelas 5, 6 e 7. A 

Tabela 1 está organizada em ordem alfabética e está apresentada a seguir: 
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Tabela 1 - Revista e Bibliografia 

Artigo Periódico 

Analysis of queue discipline in services to citizens in social security 
Agencies: a case study/Analise da disciplina de filas no atendimento ao 

cidadao em agencias da previdência social: um estudo de caso. (articulo en 
portuguese )(Ensayo) 

Revista de Gestão em Sistemas de Saúde 

Decisão de localização de escolas com uso de sistema de informação 
geográfica e análise de agrupamentos 

Holos - http://www2.ifrn.edu.br 

Recursos e Competências Organizacionais Distribuídos na Saúde Pública Revista de Administração Contemporânea 

Resolução integrada de problemas do planejamento do transporte público: 
foco na tabela de horários e no escalonamento de veículos com frota 

heterogênea. 

Revista de administração da Universidade Federal de Santa 
Maria 

http://www2.ifrn.edu.br/
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A partir da análise da Tabela é possível inferir as diferentes origens dos estudos 

sobre PO, onde todos os artigos tiveram origens de diferentes periódicos. Além disso, 

é importante notar o quão recente são as pesquisas, o que revela o crescimento dessa 

abordagem de estudo no serviço público, tendo em vista que o artigo mais antigo foi 

publicado em 2014, após ele temos duas produções em 2016, uma em 2017 e uma 

em 2018. 

Como apresentado na Tabela 1, os resultados da primeira revisão sistemática, 

na base da CAPES, resultou em poucos artigos. Como corolário desse resultado 

ínfimo na base de pesquisa brasileira, foi utilizado o mesmo processo de procura por 

artigos, porém em um Portal de Periódicos estrangeiros denominado “Science Direct”. 

Esse Portal eletrônico, assim como a CAPES, possui parcerias com revistas 

prestigiadas no meio acadêmico, por isso sua escolha para aplicação da RSL. 

Com isso, a metodologia se altera um pouco, porém sua ideia central 

permanece “de como aplicar e o porquê aplicar”. Desta forma, segue a metodologia 

aplicada na base Science Direct.  

a) Formulação da Questão de Pesquisa: Como está sendo aplicada a 

Pesquisa Operacional no Serviço Público? 

b) Estratégia de pesquisa e estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão: A estratégia de pesquisa utilizada foi a de utilizar um site de Periódicos 

semelhante a CAPES que possui uma plataforma de pesquisa baseada em assunto. 

A pesquisa foi feita na plataforma de Assuntos sendo realizada em 2 idiomas, no inglês 

americano e no inglês britânico, que como apresentado por Belfiore e Fávero (2013), 

no inglês estadunidense PO é “Operations Research”, porém no inglês britânico é 

“Operational Research”. Por conseguinte, para produzir resultados semelhantes ao da 

pesquisa no Portal CAPES, utilizou-se a mesma frase (Pesquisa Operacional no 

Serviço Público), porém em inglês americano e britânico, que resultou nas seguintes 

frases respectivamente: “Operations Research in the Public Service” e “Operational 

Research in the Public Service”.  

c) Seleção e acesso de literatura: Foram realizadas duas pesquisas, a 

primeira com a sentença “Operations Research in the Public Service”, que é a escrita 

no inglês americano, que resultou no total de 289 artigos. A segunda pesquisa utilizou 

a frase “Operational Research in the Public Service”, sendo a escrita do inglês 

britânico que resultou em um total de 173 artigos. Dos artigos resultantes das duas 

pesquisas, 29 artigos se repetiram na pesquisa, assim o resultado da seleção de 
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artigos ficou com o total de 433 artigos, dos quais detinham alguma relação com 

sentença pesquisada. 

d) Avaliação da qualidade da literatura incluída na revisão:  Foi realizada a 

leitura de todos os títulos, resumos e palavras-chaves dos 433 artigos e excluindo os 

que não envolviam nem Pesquisa Operacional ou/e nem Serviço Público. Desses, 

restaram 39 artigos da pesquisa do inglês americano e 24 artigos da pesquisa 

realizada com o inglês britânico, sendo excluídos 370 artigos que na leitura dos títulos, 

resumos e palavras chaves não obtiveram êxito em satisfazer os objetivos procurados 

com a RSL, sendo os 63 selecionados avaliados de forma mais aprofundada. A partir 

disso, foi realizada a leitura da introdução, modelo e conclusão de cada um dos 63 

artigos, procurando os itens de relevância como o estudo de caso, a ferramenta de 

PO utilizada, se foi realmente aplicado no serviço público, os resultados e ganhos da 

utilização de PO, entre outros fatores que não foram possíveis de serem identificados 

na primeira avaliação. Da leitura dos 63 artigos, restaram apenas 21 artigos dos 

pesquisados com a sentença em inglês americano e 8 artigos do britânico, totalizando 

29 produções literárias que possuíam as informações procuradas para a RSL e que 

respondiam a pergunta: “Como está sendo aplicada a Pesquisa Operacional no 

Serviço Público?”. 

e) Análise, síntese e disseminação dos resultados: Assim como na 

pesquisa na CAPES, a pesquisa por assunto obteve um resultado bem amplo de 433 

artigos. Porém, desses, a partir da leitura dos resumos, títulos e palavras chaves, 

resultou em 63 produções literárias que apresentavam os requisitos mínimos para 

serem avaliadas de forma mais complexa. Após a leitura da introdução, do modelo e 

da conclusão, dos 63 restaram 29 artigos que possuíam os requisitos procurados que 

eram: (a) Ter Estudo de caso; (b) Qual área corresponde no Serviço público; (c) Qual 

ferramenta de PO foi utilizada; (d) Se houve modelagem matemática; (e) Qual foram 

os resultados/ganhos da aplicação de PO no serviço público. Dos 29 artigos que 

restaram após aplicação da metodologia, todos foram lidos buscando responder o 

questionamento de pesquisa. 

Da mesma forma que a primeira aplicação da metodologia no Portal de 

Periódicos da Capes, a segunda aplicação também foi organizada em forma de 

Tabela. As Tabelas 2 e 3 apresentarão os resultados da pesquisa com inglês 

americano e britânico, sendo que, assim como no caso da pesquisa na CAPES/MEC, 

essas Tabelas terão a descrição do nome do artigo em inglês e português, com a 
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respectiva revista, site ou jornal no qual foi encontrado, seguido por sua bibliografia. 

As Tabelas de resultados (estudo de caso, aplicação matemática, ferramenta de PO 

utilizada) será apresentada na seção 4 com a finalidade de organizar o arcabouço 

teórico para o alcance do objetivo dessa pesquisa, que é responder: “Como está 

sendo aplicada a Pesquisa Operacional no Serviço Público?”. Assim as Tabelas 2 e 3 

estão em ordem alfabética, sendo que a Tabela 2 representa os 21 artigos em inglês 

americano que satisfizeram a metodologia RSL apresentada, seguida da Tabela com 

os 8 artigos em inglês britânico, que também respeitaram as diretrizes traçadas na 

metodologia da RSL.



36 
 

 

Artigo em Português Nome Original do Artigo Periódico 

A relação entre formas organizacionais e a 

eficácia abrangente dos serviços de 

transporte público na China 

The relationship between organizational forms 

and the 

comprehensive effectiveness for public transport 

services in China? 

Transportation Research Part A: Policy and 

Practice 

Abordagem exata da programação da frota 

de ônibus elétricos 

Exact approach to the electric bus fleet 

scheduling 
Transportation Research Procedia 

Alocação ideal de veículos para rotas de 

ônibus usando dados coletados 

automaticamente e modelagem de simulação 

Optimal allocation of vehicles to bus routes using 

automatically 

collected data and simulation modelling 

Research in Transportation Economics 

Análise de pessoal de enfermagem restrito Constrained Nurse Staffing Analysis Omega 

Tabela 2 - Revista e Bibliografia – Sentença: “Operations Research in the Public Service” 
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Avaliação de desempenho de sistemas de 

transporte público usando um método de 

avaliação combinado 

Performance evaluation of public transit systems 

using a combined evaluation method 
Transport Policy 

Avaliação do desempenho de um hospital 

público brasileiro para fins gerenciais: um 

caso de pesquisa operacional  soft em ação 

Assessment of a Brazilian public hospital’s 

performance for 

management purposes: A soft operations 

research case in action 

Operations Research for Health Care 

Capítulo 2 Transporte Público 
Chapter 2 

Public Transit 

Handbooks in operations research and 

management science 

Controle de operações baseado em 

otimização para serviço de transporte 

público com transferências 

Optimization-based operations control for public 

transportation 

service with transfers 

Transportation Research Part C: Emerging 

Technologies 
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Determinando a viabilidade financeira de 

iniciativas de habitação militar privatizadas 

com modelos quantitativos fornecidos pelo 

DSS 

Determining the "nancial feasibility of privatized 

military 

housing initiatives with DSS-delivered 

quantitative models 

Computer Research and Operations 

Dois novos modelos para reafectação de 

ambulâncias 

Two new models for redeployment of 

ambulances 
Computers & Industrial Engineering 

Entendendo sinergias e trade-offs entre 

produção de água e energia em aterros 

sanitários 

Understanding synergies and trade-offs between 

water and energy 

production at landfill sites 

Science of the total environment 

Escalonamento eletivo de cirurgia bicritério 

usando algoritmo evolutivo 

Bicriteria elective surgery scheduling using an 

evolutionary algorithm 
Operations Research for Health Care 

Examinando a otimização de Pareto no 

processo de hierarquia analítica em dados 

reais uma aplicação no desenvolvimento de 

serviços de transporte público 

Examining Pareto optimality in analytic hierarchy 

process on real Data: An application in public 

transport service development 

Expert Systems with Applications 
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Explorando as características da viagem dos 

usos do sistema de compartilhamento de 

bicicletas Efeitos dos padrões de uso da terra 

e alteração do esquema de preços 

Exploring trip characteristics of bike-sharing 

system uses: 

Effects of land-use patterns and pricing scheme 

change 

International Journal of Transportation Science 

and Technology 

Localização crítica da infraestrutura sob 

considerações de dependências da estação 

de suporte 

Critical infrastructure location under supporting 

station dependencies 

considerations 

Socio-Economic Planning Sciences 

Modelo de taxa de continuação para o 

comportamento de desempenho de redes de 

coleta de águas residuais 

Continuation ratio model for the performance 

behavior of wastewater 

collection networks 

Tunnelling and Underground Space Technology 

Otimização de horário para linha de ônibus 

único com base no modelo de tamanho de 

veículo híbrido 

Timetable optimization for single bus line based 

on hybrid vehicle size model 

Journal of Traffic and Transportation 

Engineering (English Edition) 
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Problema de alocação de mão-de-obra e 

roteamento de veículos no serviço de 

transferência de ambulâncias não 

emergenciais 

Manpower allocation and vehicle routing problem 

in non-emergency ambulance transfer servisse 

Transportation research part E: logistics and 

transportation review 

Programação de cirurgias eletivas em um 

hospital português usando uma heurística 

genética 

Scheduling elective surgeries in a Portuguese 

hospital using a 

genetic heuristic 

Operations Research for Health Care 

Um modelo para o desenvolvimento de rotas 

de alimentação otimizadas e planejamentos 

coordenados - Uma abordagem de 

algoritmos genéticos 

A model for development of optimized feeder 

routes and coordinated 

schedules—A genetic algorithms approach 

Transport policy 

Uma análise de efeitos da colaboração 

logística em redes de última milha para 

serviços de entrega do CEP 

An effects analysis of logistics collaboration in 

last-mile networks 

for CEP delivery services 

  Transport Policy 
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Tabela 3 - Revista e Bibliografia – Sentença: “Operational Research in the Public Service” 
Artigo em Português Nome Original do Artigo Site ou Revista Públicada 

Avaliação de serviços de transporte público 
para eficiência operacional e igualdade de 
acesso 

Evaluating public transit services for 
operational efficiency and access equity 

Journal of transport geography 

Avaliação dos impactos e benefícios do 
projeto de transporte público e medidas 
operacionais 

Evaluating the impacts and benefits of public 
transport design and operational measures 

Transport policy 

Entendendo os determinantes da demanda 
por transporte público evidências de 
operações ferroviárias suburbanas em cinco 
divisões da Indian Railways 

Understanding the determinants of demand 
for public transport: Evidence from suburban 
rail operations in five divisions of Indian 
Railways 

Transport Policy 

Problema de agendamento de veículos com 
perda no número de passageiros de ônibus* 

Vehicle scheduling problem with loss in bus 
ridership 

Computers & Operations Research 

Um modelo de fluxo de rede para 
gerenciamento de inventário e distribuição de 
vacinas contra influenza por meio de uma 
cadeia de suprimentos de saúde 

A network flow model for inventory 
management and distribution of 
influenza vaccines through a healthcare 
supply chain 

Operations Research for Health Care 

Uma matemática para sincronização de 
transferências através de cronograma e 
programação de veículos integrados 

A matheuristic for transfer synchronization 
through integrated timetabling and vehicle 
scheduling 

Transportation Research Part B: Methodological 

Uma metodologia de análise de rede de filas 
de várias classes para melhorar o 
desempenho do departamento de emergência 
hospitalar 

A multi-class queuing network analysis 
methodology for improving 
hospital emergency department performance 

Computers & Operations Research 
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Vinculando a ferramenta de benchmarking a 
um sistema baseado em conhecimento para 
melhorar o desempenho 

Linking the benchmarking tool to a 
knowledge-based system for 
performance improvement 

Expert Systems with Applications 
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A Tabela 2 apresenta os resultados adquiridos da pesquisa realizada em inglês 

americano, e nota-se pela sua extensão a diferença da quantidade de estudos 

realizados nessa área de PO no serviço público pelos americanos. Isso corrobora com 

a ideia apresentada por Santos, Simonetto e Ferreira (2017), que apresentam que das 

pesquisas realizadas entre 1993 e 2013 sobre PO, 19,72% foram realizadas por 

autores americanos, sendo que o segundo lugar foi o Reino Unido com 16,06% de 

autores, local que possui como idioma majoritário o inglês britânico, que foi a segunda 

pesquisa que fizemos cujos resultados são apresentados pela Tabela 3. Segundo os 

resultados apresentados nas Tabelas, as pesquisas realizadas por britânicos são 

menores que as realizadas pelos americanos, porém, ainda maiores que as pesquisa 

realizadas pelo brasileiros. 

A importância da RSL é formular base para realização da pesquisa, facilitar a 

reprodução da mesma pesquisa permitindo verificar a evolução de publicações e obter 

informações relevantes de outros estudos para que contribuam para a formulação 

desse. Com a aplicação da RSL podemos entender a origem e quais periódicos 

apresentam esses estudos com maior frequência como pode ser observado a partir 

da bibliografia e dos sites representados pelo Gráfico 1 que disponibilizam esses 

artigos apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3. 

Com a finalidade de discutir os resultados apresentados nos artigos 

selecionados a partir da RSL, as Tabelas 5,6 e 7 apresentarão de forma organizada 

cada artigo com suas devidas respostas sobre a utilização de ferramentas de PO, 

estudo de caso e aplicação matemática, assim como serão apresentados os 

resultados da aplicação de PO no exemplo tratado por cada artigo. Serão 

representados respectivamente os resultados da CAPES/MEC na Tabela 5, o 

resultado do Science Direct com a pesquisa no inglês americano na Tabela 6, e o 

resultado do Science Direct porém com o inglês britânico na Tabela7. 
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Gráfico 1 – Periódicos – Construído pelo Autor 
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Tabela 5 – Estudo de caso, área, ferramenta de PO, Aplicação de modelagem matemática, resultados/ganhos 

Artigo 
Estudo de 

caso 
Área Ferramenta de PO 

Aplicação de 

modelagem 

matemática 

Resultados/ganhos 

Analysis of queue discipline in 

services to citizens in social 

security Agencies: a case 

study/Analise da disciplina de 

filas no atendimento ao cidadao 

em agencias da previdencia 

social: um estudo de 

caso.(articulo en portuguese 

)(Ensayo) 

Sim 
Previdência 

Social 
Teoria das Filas Sim 

Determinar os processos de 

chegada, atendimento e 

saída, e a proximidade com 

um modelo de serviço 

descrito na teoria das filas, o 

que permitiu estabelecer um 

perfil do comportamento das 

filas da agência. 

Decisão de localização de escolas 

com uso de sistema de 

informação geográfica e análise 

de agrupamentos 

Sim 
Educação 

pública  

Metodologia 

Multicritério de Apoio 

a Decisão (AHP) 

Sim 

 Apresentou as localizações 

mais apropriadas para as 

escolas do ensino 

fundamental, além de avaliar 

a localização das escolas já 

existentes. 



46 
 

 

Recursos e Competências 

Organizacionais Distribuídos na 

Saúde Pública 

Sim Saúde Pública 

Metodologia 

Multicritério de Apoio 

a Decisão (AHP) 

(Sistemas de 

Informações 

Geográficas - SIG) 

Não 

A utilização da ferramenta 

possibilitou estabelecer que 

alguns centros de saúde 

estão localizados de forma 

errônea e também 

apresentou lugares 

apropriados para construção 

de centros. 

Resolução integrada de 

problemas do planejamento do 

transporte público: foco na tabela 

de horários e no escalonamento 

de veículos com frota 

heterogênea. 

Sim 
Transporte 

público 

Programação linear 

inteira 
Sim 

Otimização do planejamento 

de transporte público. 
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A Tabela número 5 expõe os conteúdos procurados nos periódicos, o que 

apresenta como resultado a variação das áreas abordadas, sendo que todas são 

diferentes (previdência social, educação, infraestrutura, saúde e transporte). Outra 

questão são as ferramentas de PO, que dos 4 artigos, 2 aplicaram a metodologia 

multicritério de apoio a decisão (AHP) utilizando o Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) para estudar as melhores localizações para posicionar serviços 

públicos, que no caso desses artigos seriam para a localização de escolas de ensino 

fundamental e hospitais públicos. Além disso, apenas na Tabela 5 foi selecionado um 

artigo que não possuía modelagem matemática, pois mesmo com a ausência de 

modelagem, o artigo “Recursos e Competências Organizacionais Distribuídos na 

Saúde Pública” utiliza a ferramenta AHP com o objetivo de localizar de melhor forma 

os hospitais públicos, ou seja, mesmo sem modelagem matemática buscou com 

características de pesquisa operacional apresentar a melhor localização de um 

hospital com a Metodologia Multicritério de Apoio a Decisão (AHP). 
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Tabela 6 - Estudo de caso, área, ferramenta de PO, Aplicação de modelagem matemática, resultados/ganhos – Sentença: 

“Operations Research in the Public Service” 

Artigo em Português 
Nome Original do 

Artigo 

Estudo 

de caso 
Área 

Ferramenta de 

PO 

Aplicação de 

modelagem 

matemática 

Resultados/ganhos 

A relação entre 

formas 

organizacionais e a 

eficácia abrangente 

dos serviços de 

transporte público na 

China 

The relationship 

between 

organizational forms 

and the 

comprehensive 

effectiveness for 

public transport 

services in China? 

Sim 
Transporte 

Público 

Análise 

Envoltória de 

Dados (DEA) 

Sim 

O resultado foi apresentar o impacto 

negativo que hoje ocorre na avaliação 

da eficiência do transporte público 

chinês, apresentando as melhores 

formas de contrato e administração a 

partir da aplicação matemática. 

Abordagem exata da 

programação da frota 

de ônibus elétricos 

Exact approach to the 

electric bus fleet 

scheduling 

Sim 
Transporte 

Público 

Programação 

Linear 
Sim 

Modelagem que comprova a 

possibilidade de resolver problemas 

reais de agendamento na cidade de 

Zilina, além de encontrar os limites dos 

problemas possíveis de resolver com a 

otimização com o resolvedor IP padrão. 

Alocação ideal de 

veículos para rotas de 

ônibus usando dados 

coletados 

automaticamente e 

Optimal allocation of 

vehicles to bus 

routes using 

automatically 

Sim 
Transporte 

Público 

Modelagem de 

Simulação 
Sim 

Apresenta uma nova forma de 

otimização para os operadores de 

ônibus para detectar automaticamente 

oportunidades para melhorar o serviço 

ou economizar com recursos 
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modelagem de 

simulação 

collected data and 

simulation modelling 

desperdiçados, usando 

automaticamente a localização do 

veículo e os dados da transação 

tarifária. 

Análise de pessoal de 

enfermagem restrito 

Constrained Nurse 

Staffing Analysis 
Sim 

Saúde 

Pública 

Programação 

Linear 
Sim 

Os resultados indicaram que o nível de 

serviço e a mão de obra disponível são 

as políticas mais importantes que 

afetam o custo de trabalho e tempo do 

atendimento. As implicações da 

pesquisas foram: (1) misturar o pessoal 

com substituição limitada; (2) 

suplementar fontes de pessoal; (3) 

limitada a disponibilidade de mão de 

obra; (4) o nível do serviço. 

Avaliação de 

desempenho de 

sistemas de 

transporte público 

usando um método 

de avaliação 

combinado 

Performance 

evaluation of public 

transit systems using 

a combined 

evaluation method 

Sim 
Transporte 

Público 

Análise 

Envoltória de 

Dados (DEA) 

Sim 

Nos resultados, foram sugeridas 

possíveis sugestões 

para dar a prioridade ao 

desenvolvimento de transportes 

públicos. Pode ser uma prática 

preventiva para melhorar manualmente 

o desenvolvimento do setor de 

transporte público. 

Avaliação do 

desempenho de um 

hospital público 

brasileiro para fins 

Assessment of a 

Brazilian public 

hospital’s 

performance for 

Sim 
Saúde 

Pública 

Metodologia 

Multicritério de 

Apoio a 

Decisão (AHP) 

Sim 

Portanto, o processo AHP possibilitou 

ao tomador de decisão identificar, 

organizar e medir os aspectos 

(critérios) que ela considerou 
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gerenciais: um caso 

de soft pesquisa 

operacional em ação 

management 

purposes: A soft 

operations research 

case in action 

relevantes para a avaliação do Hospital 

Universitário, e com esse entendimento 

adicional poderia ajudar a avançar para 

a consecução dos objetivos acordados 

com o SUS (Sistema Único de Saúde). 

Capítulo 2 Transporte 

Público 

Chapter 2 

Public Transit 
Sim 

Transporte 

Público 

Programação 

Linear e Não 

Linear 

Sim 

O transporte público proporcionou 

interessantes problemas desafiadores 

à Pesquisa Operacional, enquanto a 

Pesquisa Operacional conseguiu 

resolver com eficiência vários 

problemas importantes de transporte 

público (por exemplo, design de rede, 

cronograma, programação de veículos 

e equipe agendamento). 

Controle de 

operações baseado 

em otimização para 

serviço de transporte 

público com 

transferências 

Optimization-based 

operations control for 

public transportation 

service with transfers 

Sim 
Transporte 

Público 

Modelo de 

Simulação 
Sim 

O uso do método proporcionou 

resultados substancialmente melhores. 

O modelo reduziu o tempo total 

ponderado de viagem em 4% em 

comparação com o caso sem controle. 

O tempo médio de espera dos 

passageiros e os o número de 

passageiros que não puderam 

embarcar no ônibus diminuiu 13% e 

65%, respectivamente. Além disso, a 

otimização baseada em controle teve 

um desempenho melhor do que o 



51 
 

 

controle baseado em avanços ou 

nenhum caso de controle, não apenas 

em termos de tempo de viagem dos 

passageiros e componentes, mas 

também em termos de regularidade de 

serviço e desempenho no prazo. 

Determinando a 

viabilidade financeira 

de iniciativas de 

habitação militar 

privatizadas com 

modelos 

quantitativos 

fornecidos pelo DSS 

Determining the 

"nancial feasibility of 

privatized military 

housing initiatives 

with DSS-delivered 

quantitative models 

Sim 

Segurança 

Pública 

(Militar) 

Modelo de 

Simulação 
Sim 

A parte de viabilidade financeira da 

arquitetura HRSOS é baseada em uma 

combinação de técnicas 

econométricas, de simulação e de 

apoio à decisão. Sua implantação pode 

habilitar o Departamento de Defesa 

para obter benefícios econômicos e de 

gestão significativos. 

Dois novos modelos 

para reafectação de 

ambulâncias 

Two new models for 

redeployment of 

ambulances 

Sim 
Saúde 

Pública 

Programação 

Linear 
Sim 

O objetivo do primeiro modelo era 

minimizar o tempo total 

percorridos por ambulâncias e o 

objetivo do segundo modelo era 

minimizar o tempo máximo percorrido 

por ambulâncias em estado de 

reimplantação. Para validar os modelos 

sugeridos, primeiro O modelo MECRP 

foi resolvido pelo conjunto de dados 

fornecido pela agência EMS 

de Isfahan, Irã. No sistema atual, por 

oito ambulâncias, 54,5% chamadas de 
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emergência médica são respondidas 

dentro da cobertura tempo padrão (8 

min). Enquanto estiver usando o 

modelo MECRP e apenas três 

ambulâncias, podemos responder a 

68,33% das demandas. Os modelos 

sugeridos propuseram 

significativamente soluções melhores 

que o sistema atual. Usando esses 

modelos, os tempos de viagem podem 

ser significativamente reduzidos. 

Entendendo sinergias 

e trade-offs entre 

produção de água e 

energia em aterros 

sanitários 

Understanding 

synergies and trade-

offs between water 

and energy 

production at landfill 

sites 

Sim Energia 
Modelo de 

Simulação 
Sim 

Este estudo determinou que existem 

sinergias críticas entre água e energia 

e que a gestão integrada da água e da 

energia possa obter mais eficiência 

resultados. A análise do artigo mostra 

a importância de uma compreensão 

holística nos sistemas de energia e 

água acoplados como um todo, o que 

pode facilitar a tomada de decisões 

proativa em longo prazo. 

Escalonamento 

eletivo de cirurgia 

bicritério usando 

algoritmo evolutivo 

Bicriteria elective 

surgery scheduling 

using an evolutionary 

algorithm 

Sim 
Saúde 

Pública 

Programação 

por Metas ou 

Multiobjetivos 

Sim 

Os resultados mostram um 

desempenho muito bom do algoritmo 

em todos os casos testados: um alto 

número de 

soluções não dominadas foram obtidas 
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dentro de um baixo 

Tempo; e a frente de Pareto é muito 

bem representada pelo soluções 

potencialmente não dominadas com 

relação à proximidade (para a frente de 

Pareto) e diversidade (ao longo da 

frente de Pareto). Além do que, o 

algoritmo evolutivo mostra muitas 

vantagens sobre uma análise bicritério 

heurística previamente desenvolvida 

para o mesmo problema, em termos de 

estrutura (várias soluções 

potencialmente não dominadas em 

cada execução do algoritmo em vez de 

apenas um, bem como independência 

informações sobre as preferências do 

tomador de decisão) e os resultados 

obtidos (em relação à proximidade e 

diversidade). 

Examinando a 

otimização de Pareto 

no processo de 

hierarquia analítica 

em dados reais uma 

aplicação no 

desenvolvimento de 

Examining Pareto 

optimality in analytic 

hierarchy process on 

real Data: An 

application in public 

transport service 

development 

Sim 
Transporte 

Público 

Metodologia 

Multicritério de 

Apoio a 

Decisão (AHP) 

Sim 

A realização do teste de otimização de 

Pareto em dados comparativos reais foi 

bem-sucedida, no sentido de que o 

vetor de peso ideal não Pareto poderia 

ser detectado na estrutura do AHP. O 

processo de otimização produziu 
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serviços de 

transporte público 

coordenadas de peso aprimoradas que 

agora são ideais para Pareto. 

Explorando as 

características da 

viagem dos usos do 

sistema de 

compartilhamento de 

bicicletas Efeitos dos 

padrões de uso da 

terra e alteração do 

esquema de preços 

Exploring trip 

characteristics of 

bike-sharing system 

uses: 

Effects of land-use 

patterns and pricing 

scheme change 

Sim 
Transporte 

Público 

Programação 

Linear 
Sim 

O modelo de regressão linear múltipla 

para análise antes-depois indica que a 

alteração do esquema de preços foi o 

que causou maior impacto na zona com 

modos mais competitivos e viagens de 

curta distância. Os resultados da 

estimativa do modelo de mistura finita 

fornecem várias ideias interessantes 

para entender o impacto da alteração 

do esquema de preços na demanda. 

Primeiro, três componentes 

correspondentes a diferentes níveis de 

sensibilidade foram identificados com 

base nas características da zona 

usando um modelo de associação. 

Segundo, respostas diferentes e 

significativas em relação ao aumento 

da cobrança também são estimadas em 

diferentes tipos de pares O-D, que 

podem permitir que os formuladores de 

políticas melhorem o desempenho do 

sistema, visando diferentes usuários 

com mais iniciativas eficazes. Em 

terceiro lugar, os efeitos do padrão de 
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uso da terra e das características da 

viagem também são examinados. 

Localização crítica da 

infraestrutura sob 

considerações de 

dependências da 

estação de suporte 

Critical infrastructure 

location under 

supporting station 

dependencies 

considerations 

Sim 
Saúde 

Pública 

Programação 

Linear 
Sim 

A implementação da programação 

linear proposta com a formulação 

RFLP-SS auxiliou a identificar a 

localização ideal para estabelecer uma 

Infraestrutura Critica, considerando 

sua confiabilidade com outras 

infraestruturas dependentes. 

Modelo de taxa de 

continuação para o 

comportamento de 

desempenho de 

redes de coleta de 

águas residuais 

Continuation ratio 

model for the 

performance 

behavior of 

wastewater 

collection networks 

Sim 
Meio 

Ambiente 

Programação 

Linear 
Sim 

O modelo proposto pode ser usado 

para estabelecer parâmetros de 

referência para a vida útil dos 

oleodutos, para prever a progressão 

para estados de condições piores e 

para determinar reabilitação futura e 

necessidades de manutenção. O 

modelo também pode ser usado para 

desenvolver futuros orçamentos 

realistas de manutenção e operação ao 

longo da vida do ativo e para atender 

aos requisitos de relatórios 

regulatórios. 

Otimização de horário 

para linha de ônibus 

único com base no 

Timetable 

optimization for 

single bus line based 

Sim 
Transporte 

Público 

Heurística e 

Meta heurística  
Sim 

A aplicação do modelo e da Pesquisa 

Operacional ajudou a entender e definir 

quando utilizar os ônibus híbridos, 

quais os tamanhos desses ônibus, 
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modelo de tamanho 

de veículo híbrido 

on hybrid vehicle size 

model 

quanto eficiente seriam e o quanto isso 

tornava o transporte público agradável 

para os passageiros de Shangai na 

China. 

Problema de 

alocação de mão-de-

obra e roteamento de 

veículos no serviço 

de transferência de 

ambulâncias não 

emergenciais 

Manpower allocation 

and vehicle routing 

problem 

in non-emergency 

ambulance transfer 

servisse 

Sim 
Saúde 

Pública 

Programação 

Linear 
Sim 

A programação junto a meta heurística 

possibilitaram ao estudo prevê a 

melhor forma de se alocar a mão de 

obra de ambulâncias no seu período de 

roteamento desses veículos, auxiliam 

numa execução mais eficiente desse 

processo. 

Programação de 

cirurgias eletivas em 

um hospital 

português usando 

uma heurística 

genética 

Scheduling elective 

surgeries in a 

Portuguese hospital 

using a 

genetic heuristic 

Sim 
Saúde 

Pública 

Heurística e 

Meta heurística  
Sim 

Essa abordagem produz melhores 

resultados com relação à qualidade das 

soluções e ao tempo computacional do 

que as abordagens anteriores para o 

mesmo problema, oferecendo a 

oportunidade de testar instâncias com 

toda a lista de espera para cirurgia pela 

primeira vez. Instâncias com 508-2306 

cirurgias eletivas foram resolvidas com 

sucesso em 22-240 s usando a 

heurística genética. Portanto, este 

trabalho contribui para aumentar a 

eficiência da sala cirúrgica do hospital 

e reduzir a lista de espera do hospital 

para cirurgia, com um impacto 
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significativo na gestão do hospital e na 

qualidade de vida dos que aguardam 

uma cirurgia neste hospital e, assim, 

cumprem os objetivos inicialmente 

propostos para o projeto. 

Um modelo para o 

desenvolvimento de 

rotas de alimentação 

otimizadas e 

planejamentos 

coordenados - Uma 

abordagem de 

algoritmos genéticos 

A model for 

development of 

optimized feeder 

routes and 

coordinated 

schedules—A 

genetic algorithms 

approach 

Sim 
Transporte 

Público 

Modelo de 

Simulação 
Sim 

Pode-se afirmar que a proposta de 

exercício de modelagem é uma 

contribuição específica para a 

modelagem realista do sistema 

integrado de transporte público que 

envolve a maioria das realidades e 

restrições no cotidiano real cidade. 

Uma análise de 

efeitos da 

colaboração logística 

em redes de última 

milha para serviços 

de entrega do CEP 

An effects analysis of 

logistics 

collaboration in last-

mile networks 

for CEP delivery 

services 

Sim 
Serviço de 

Telégrafo  

Modelo de 

Simulação 
Sim 

Metodologias de otimização 

comumente utilizadas na Pesquisa 

Operacional foram empregadas para a 

modelagem analítica desses 

comportamentos de roteamento. 

Aplicada em Seul, Coréia, verificou  que 

a viabilidade financeira da colaboração 

do CEP é garantida quando o número 

de famílias em um complexo de 

apartamentos excede cerca de 900 e 

que a colaboração do CEP é aplicável a 

9,1–19,4% das famílias em Seul. 

Ademais, a colaboração do CEP foi 
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analisada para fornecer uma 

quantidade significativa de economia 

de custos sociais. 

 



59 
 

 

Já na Tabela 6 notamos que quase 50% dos artigos são voltados para a 

área de transporte público, de 21 artigos, 10 são da área de transporte público e 

7, quase a outra metade, são de Saúde Pública, a soma das 2 áreas totalizam 

17 artigos correspondendo  a aproximadamente 80,95% do total dos artigos 

encontrados no inglês americano, isso porque o transporte público e a saúde 

possuem diversas funções objetivas que podem ser analisadas de forma 

numérica, como quantidade de atendimentos, tempo de atendimento, tempo de 

espera, tempo de transporte no caso do transporte público,  localização de 

paradas e hospitais, etc. Tudo isso pode ser calculado e analisado a partir das 

ferramentas de PO, por essa razão a grande influência da ciência nessas áreas. 

Outra questão interessante na análise das áreas é que apenas um estudo 

corresponde a área de Segurança Pública, sendo essa segurança de caráter 

militar, ou seja, correspondente a área de origem da PO e a única de todas as 

Tabelas que trata sobre a área de segurança. Ademais da Tabela 6 é importante 

notar que ela segue padrões, até por possuir uma quantidade maior de artigos, 

é possível construir um padrão de estudo, que nesse caso não se encontra só 

nas áreas públicas estudadas (transporte e saúde), mas também nas 

ferramentas pois 8 dos 21 artigos utilizaram a programação linear como 

ferramenta de análise e  outros 6 artigos utilizaram a modelagem de simulação, 

totalizando 14 dos 21 artigos, que representa 66,66% do total dos artigos 

pesquisados com inglês americano, sendo que as demais ferramentas tiveram 

um representatividade muito baixas sendo que 2 artigos usaram a Análise 

Envoltória de Dados (DEA), 2 AHP, 2 Heurística e meta-heurística e 1 

programação por metas ou multiobjectivos. Importante salientar que também 

houve a aplicação da Programação Não Linear, porém sua aplicação foi utilizada 

junto a aplicação da Programação linear no mesmo artigo.
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Tabela 7 - Estudo de caso, área, ferramenta de PO, Aplicação de modelagem matemática, resultados/ganhos – 

Sentença: “Operational Research in the Public Service” 

Artigo em 
Português 

Nome Original do 
Artigo 

Estudo de 
caso 

Área 
Ferramenta de 

PO 

Aplicação 
de 

modelagem 
matemática 

Resultados/ganhos 

Avaliação de 
serviços de 
transporte 
público para 
eficiência 
operacional e 
igualdade de 
acesso 

Evaluating public 
transit services for 
operational 
efficiency and 
access 
equity 

Sim 
Transporte 

Público 

Análise 
Envoltória de 
Dados (DEA) 

Sim 

Este artigo propõe um novo método para 
avaliar o desempenho geral dos serviços 
de transporte público por meio de uma 
combinação de DEA, GIS e técnicas de 
otimização espacial de múltiplos 
objetivos. Este método é aplicado para 
avaliar o desempenho dos serviços de 
ônibus de rota fixa operados pela UTA 
em Wasatch Front, Utah. O estudo de 
caso demonstra que o método proposto 
pode explicar a eficiência operacional e 
a equidade de acesso em uma estrutura 
integrada, fornecendo uma avaliação 
mais abrangente do desempenho do 
serviço de transporte público. 

Avaliação dos 
impactos e 
benefícios do 
projeto de 
transporte 
público e 
medidas 
operacionais 

Evaluating the 
impacts and 
benefits of public 
transport design 
and operational 
measures 

Sim 
Transporte 

Público 
Inteligência 

Computacional 
Sim 

A avaliação geral dos impactos 
atribuídos às medidas operacionais e de 
projeto implementadas suporta a 
comparação de diferentes 
implementações de transporte e avalia 
sua eficácia, prioriza medidas 
alternativas e fornece uma base sólida 
para motivar investimentos em certos 
modelos de transporte. A avaliação do 
estudo de caso contribuiu para um 
planejamento mais baseado em 
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evidências e um debate público em 
Estocolmo, fornecendo uma estimativa 
dos benefícios que podem ser 
comparados com custos de 
investimento e investimentos 
alternativos em outros tipos modais de 
transporte. 

Entendendo 
os 
determinantes 
da demanda 
por transporte 
público 
evidências de 
operações 
ferroviárias 
suburbanas 
em cinco 
divisões da 
Indian 
Railways 

Understanding the 
determinants of 
demand for public 
transport: 
Evidence from 
suburban rail 
operations in five 
divisions of Indian 
Railways 

Sim 
Transporte 

Público 

Programação 
Dinâmica 

Determinística 
Sim 

A aplicação da Pesquisa Operacional 
com a ferramenta de programação 
dinâmica determinística possibilitou à 
pesquisa, a partir do estudo de 
elasticidade, entender a demanda dos 
cidadãos de cidades da Índia sobre seu 
transporte público, apresentando novos 
modelos de transporte que poderiam 
ajudar a atender as demandas. 

Problema de 
agendamento 
de veículos 
com perda no 
número de 
passageiros 
de ônibus* 

Vehicle 
scheduling 
problem with loss 
in bus ridership 

Sim 
Transporte 

Público 
Programação 

Linear 
Sim 

A aplicação da abordagem de otimização 
resultou em economia no número de 
veículos por meio da agregação de 
viagens, aproveitando as diferentes 
capacidades e custos de uma frota 
heterogênea. A economia aumenta com 
o número de viagens, permitindo que os 
intervalos de tempo de agrupamento e a 
perda de passageiros aumentem. 

Um modelo de 
fluxo de rede 
para 
gerenciament
o de 
inventário e 

A network flow 
model for 
inventory 
management and 
distribution of 
influenza vaccines 

Sim Saúde Pública 
Programação 

em Redes 
Sim 

Este artigo desenvolve modelos 
matemáticos para otimizar custos de 
uma cadeia de suprimentos de vacinas 
contra influenza que inclui fabricantes, 
uma Organização de Saúde composto 
por Centros de Distribuição e clínicas e 
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distribuição 
de vacinas 
contra 
influenza por 
meio de uma 
cadeia de 
suprimentos 
de saúde 

through a 
healthcare supply 
chain 

os grupos populacionais como usuários 
finais. O modelo de otimização retorna 
um custo mínimo geral, garantindo ao 
mesmo tempo que a política 
recomendada está em conformidade 
com os padrões exigidos de benefícios 
públicos. As Organizações de Saúde 
podem usar esse modelo como uma 
ferramenta de apoio à decisão para 
determinar vários aspectos do processo 
de vacinação, incluindo a distribuição 
ideal de vacinas entre clínicas e 
diferentes subgrupos populacionais e o 
número ideal de remessas. O modelo 
pode ser usado para executar análises 
hipotéticas pós-otimização que 
fornecem informações adicionais sobre 
como os custos variam quando alguns 
parâmetros críticos são alterados. 

Uma 
matemática 
para 
sincronização 
de 
transferências 
através de 
cronograma e 
programação 
de veículos 
integrados 

A matheuristic for 
transfer 
synchronization 
through integrated 
timetabling and 
vehicle 
scheduling 

Sim 
Transporte 

Público 
Programação 
Inteira Mista 

Sim 

Este artigo propôs um novo modelo para 
o problema integrado de cronograma e 
programação de veículos. Fornecido um 
cronograma inicial, define um conjunto 
de modificações de cronograma e um 
conjunto de cronogramas de veículos 
com o objetivo de minimizar o excesso 
de tempo de transferência do passageiro 
e os custos operacionais. As 
modificações consistem em alterações 
no horário de início de uma viagem 
(turnos) e na adição de tempo de espera 
em paradas intermediárias (trechos). A 
nova ideia de incluir a adição de trechos 
pode representar a redistribuição do 
tempo do buffer em viagens para criar 
transferências com melhor tempo. Os 
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resultados de um estudo de caso realista 
para a área da Grande Copenhague 
indicam que a integração de horários e 
agendamento de veículos pode levar a 
uma possível redução nos custos de 
transferência e nos custos operacionais. 
Além disso, as descobertas do estudo 
sugerem permitir um conjunto mais 
amplo de modificações de horário na 
forma ou nos trechos cria um potencial 
para reduzir ainda mais os custos de 
transferência em até 10%, sem aumentar 
os custos operacionais. 

Uma 
metodologia 
de análise de 
rede de filas 
de várias 
classes para 
melhorar o 
desempenho 
do 
departamento 
de 
emergência 
hospitalar 

A multi-class 
queuing network 
analysis 
methodology for 
improving 
hospital 
emergency 
department 
performance 

Sim Saúde Pública 
Teoria das 

Filas 
Sim 

Este artigo apresenta uma metodologia 
para modelar, em qualquer mix de 
pacientes, volume de chegada e 
desempenho operacional, um novo 
modelo de fluxo dividido de pacientes 
para departamentos de emergência. 
Cada área é dimensionada ou composta 
por equipes, de acordo com as métricas 
de desempenho desejadas da gerência - 
em tempo real. Variações diárias e 
mensais são consideradas. Muitos 
resultados de planejamento são 
entregues com fórmulas analíticas em 
uma planilha. Melhoria significativa no 
tempo de resposta para análise de 
cenário e facilidade de uso são obtidas 
em comparação com a simulação por 
computador. 

Vinculando a 
ferramenta de 
benchmarking 
a um sistema 
baseado em 

Linking the 
benchmarking 
tool to a 
knowledge-based 
system for 

Sim Biblioteca Pública 
Análise 

Envoltória de 
Dados (DEA) 

Sim 

Este artigo relatou o desenho e 
implementação de um 
sistema baseado no conhecimento para 
comparar bibliotecas universitárias 
públicas. Neste estudo, foi utilizado 
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conhecimento 
para melhorar 
o 
desempenho 

performance 
improvement 

métodos DEA não paramétricos para 
analisar a eficiência geral, técnica e de 
escala das bibliotecas universitárias 
públicas em Taiwan. As principais 
conclusões podem ser resumidas da 
seguinte forma: Os resultados da análise 
de pontuação de eficiência da CCR 
mostram que três bibliotecas 
universitárias públicas são relativamente 
eficientes; e os resultados da análise de 
pontuação de eficiência BCC mostram 
que quatro bibliotecas universitárias 
públicas são relativamente eficientes. 
Todas as bibliotecas universitárias 
públicas ineficientes podem melhorar 
seu desempenho aumentando suas 
saídas, ou seja, o ferramenta DEA de 
Pesquisa Operacional possibilitou 
analisar a eficiência de bibliotecas 
públicas e entender o que as tornam 
ineficientes. 
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A Tabela 7, da pesquisa de artigos no Science Direct em inglês britânico, é 

menor que a Tabela 6 dos artigos em inglês, porém maior que a Tabela 5 dos artigos 

em português. Todavia, seu resultados se assemelham tanto a Tabela 5 quanto a 

Tabela 6. No caso da Tabela 7, assim como na Tabela 5, como há poucos artigos o 

padrão de utilização de ferramentas não é apresentado, os artigos da Tabela 7 utilizam 

diferentes ferramentas em todos os estudos, apenas se repetindo a utilização do DEA 

em 2 artigos. Entretanto, a Tabela 7 se assemelha a Tabela 6 por construir um padrão 

de áreas, sendo estudos voltados a mesma área da Tabela de artigos americanos, 

que são as áreas de transporte e saúde, sendo que a de transporte representa mais 

de 50% dos artigos em inglês britânico e a soma dele com área da saúde representa 

87,50% do total de artigos encontrados na aplicação da RSL. 

Ao analisarmos os conjuntos das 3 Tabelas (Tabela 5,6 e 7), nota-se que as 

áreas estudadas nos 3 idiomas são as áreas de saúde e transporte, sendo essa última 

a com maior representatividade no total de artigos selecionados, sendo que de 33 

artigos (somadas as Tabelas 5,6 e 7) 14 artigos tratam sobre transporte, 

representando aproximadamente 47% do total de todos os artigo selecionados pela 

RSL. Outro dado interessante analisado a partir das Tabelas é que apenas uma 

ferramenta foi utilizada em todas as pesquisas, e essa ferramenta foi a programação 

linear, técnica utilizada no método Simplex de programação Linear desenvolvida por 

George Dantzing, em 1947 (Hillier e Lieberman, 2010), sendo uma das primeiras 

ferramentas de PO criadas. Ademais, é interessante analisar que dos resultados 

apresentados nos artigos, todos apresentam resultados benéficos, apresentando 

otimismo na utilização de PO no serviço público, pois os resultados sempre trouxeram 

um caráter confiável e objetivo para a tomada de decisão, havendo uma transição da 

tomada de decisão com caráter empírico para uma decisão de caráter racional 

baseada em dados numéricos. Assim, no final de cada artigo há orientações para 

novos estudos ou novas aplicações nessa área de conhecimento buscando aprimorar 

cada vez mais a PO para a sua utilização no serviço público e incentivar o crescimento 

dessas pesquisas. Os dados condensados da análise das Tabelas 5, 6 e 7 são 

apresentadas pelo Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Áreas e Ferramentas – Construído pelo Autor 
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A partir da análise dos resultados da Tabela, a seção a seguir analisará os 

dados fornecidos a partir das 3 entrevistas semiestruturadas aplicadas nos órgãos 

públicos PCDF, CBMDF e TCU. 

4.2 Resultados e Discussões da Entrevista Semiestruturada 

A metodologia das entrevistas semiestruturadas e os participantes dessa já 

foram apresentados. Porém, para relembrar, foram aplicadas entrevistas 

semiestruturadas em 3 órgão público, são eles a Policia Civil do Distrito Federal 

(PCDF), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Tribunal de 

Contas da União (TCU), sendo os respectivos entrevistados o Delegado, o 

comandante e o Diretor do TCU. Para facilitar entendimento e a exposição das 

respostas, elas serão retratadas em forma de Tabelas seguindo a respectiva ordem 

acima: 

Tabela 8 – Entrevista semiestruturada PCDF – Delegado 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

1. Qual a competência do 

entrevistado? 

Delegado de polícia civil plantonista. 

Observar a diferença de delegado 

plantonista, que atende Auto de prisão em 

flagrante (APF), com situações de 

momento e emergência. Já o delegado 

cartório/investigativo lida com a 

investigação mais detalhada e pós APF. 

2. Qual é a competência do órgão? A PCDF é um instituição de polícia 

judiciária, ou seja, tem um caráter 

investigativo e repressivo. 

3. O que você conhece por PO? Não havia conhecimento sobre do que se 

tratava PO. Após explicação breve do 

conceito geral, houve entendimento sobre 

o conceito de PO. 
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4. Há alguma aplicação ou alguma 

atividade que você ver que pode 

ser aplicada a PO na Organização? 

Não havia aplicação de PO, mas 

apresentou que a Distribuição de pessoal 

e localização de delegacias que atuam de 

plantão lavrando APF’s poderia ser uma 

atividade para utilizar a PO. Pois a 

distribuição de pessoal no setor interno 

das delegacias (área de homicídio, área de 

violência contra mulher, tráfico de 

drogas...) e no setor externo, os servidores 

que são alocados, é realizado de forma 

empírica, de vivência e preferências dos 

Chefes e diretores. Quanto a localização 

das Delegacias de Autuação de Prisão em 

Flagrante (APF), é uma atitude da 

Secretaria de Segurança pública do DF, 

sendo que o entrevistado não soube 

informar onde se encontram os dados. 

5. Em quais áreas poderia ser 

aplicada a PO? 

Área de RH com a distribuição de pessoal, 

e na área de Logística da instituição, 

porém as decisões são tomadas pelos 

Delegados chefes ou pelos diretores da 

DPC (departamento polícia 

circunscricional) e da DGP (departamento 

de gestão de pessoas), o que dificulta a 

aplicação da ferramenta. 

6. Há dados e informações sobre 

essa utilização de PO na 

Organização? 

Não havia dados ou informações sobre a 

aplicação de PO na organização, de 

acordo com o entrevistado. Até existe 

dados quantitativos, porém não se sabe 

sobre aplicações deles para uma tomada 

de decisão baseada em PO. 

7. Vocês usam PO com frequência ou 

repetiriam a utilização de PO na 

organização? 

7.1. Você usaria PO como método 

de auxílio a tomada de 

decisão? 

O Entrevistado falou que seria muito útil a 

utilização de PO na organização, 

principalmente na área de distribuição de 

pessoal, pois tende a apresentar 

resultados mais objetivos que deem uma 

base mais consistente para a tomada de 

decisão sobre essa distribuição. 
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8. Como foram avaliados os 

resultados da utilização de PO? 

Como o entrevistado informou que não 

havia práticas de PO no órgão, não teve 

como responder, porém ele avaliou que a 

possível aplicação poderia trazer 

resultados muito satisfatórios para a 

organização e para o setor público. 

9. Quais foram/seriam os pontos 

negativos da utilização de PO na 

empresa? 

Avaliou como caráter negativo, a questão 

da PO não conseguir levar em 

consideração situações subjetivas, se 

distanciando um pouco da realidade 

vivida, ainda mais para uma profissão 

como a de policial. 

10. Quais foram/seriam os pontos 

positivos da utilização de PO na 

empresa? 

Como ponto positivo, ele apresentou o 

fato do dado ser objetivo e ter uma base 

muito forte para a tomada de decisão, pois 

a tomada de decisão que decorreu dessa 

prática será mais difícil de ser contestada, 

dado que ela foi baseada em fatores de 

dados objetivos. 

A Tabela 8, representa as respostas do Delegado, ele apresenta o 

desconhecimento inicial do que seria a PO, porém, após entender o conceito geral, 

não reconhece nenhuma utilização de PO pela sua delegacia ou pela Policia Civil do 

Distrito Federal. Todavia, ele apresenta que no seu cotidiano, diversas decisões como 

a alocação de servidores (interna e externa), a localização de Delegacias que lavram 

APF e fazem plantão, ainda são decisões baseadas no empírico, na vivência e na 

subjetividade dos diretores e chefes, e que poderiam ser decisões baseadas na 

aplicação da PO, pois essas decisões apoiadas pelas ferramentas de PO seriam mais 

confiáveis e aceitas pela categoria em geral, e traria um bem-estar e uma eficiência 

maior a instituição. Todavia, o Delegado, assim como os outros entrevistados, 

apresentou como caráter negativo a não consideração de situações subjetivas nas 

aplicações da PO, pois o trabalho da polícia propicia situações as quais as 

ferramentas de PO não seriam capazes de prever como realizar o procedimento, por 

isso o entrevistado entende que a aplicação da ferramenta deve vir auxiliada com o 

caráter empírico, para que aja adaptações para as diversas situações que podem ser 

vivenciadas pelos servidores da carreira. Ademais, como a entrevista possui o formato 
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de semiestruturada, durante sua realização o entrevistado apresentou informações 

que também poderiam ser objeto do estudo de PO como as questões de:  

a) Número de ocorrências: seu controle e processo; 

b) As centrais de flagrantes: Gerir as centrais localizando elas de forma 

estratégica; 

c) Os turnos policiais: que variam, onde o turno de plantonista segue o padrão 

de 12 horas de trabalho, folgas 24 horas, para mais 12 de trabalho, para 

folgar 72 horas;  

d) O controle e lotação de pessoal: baseado no atendimentos realizados pelas 

delegacias; 

e) Rotinas especiais de Trabalho: Como o caso da hora extra e trabalho 

voluntário, hoje uma técnica utilizada pela PCDF para suprir o Déficit de 

policiais.  

Enfim, essas situações todas poderiam gerar estudos na área de PO para 

tornar o funcionamento institucional da polícia civil mais eficiente. 

Tabela 9 – Entrevista semiestruturada CBMDF – Comandante Major  

PERGUNTAS RESPOSTAS 

1. Qual a competência do 

entrevistado? 

Comandante do Grupamento de 

Bombeiros Militar, localizado no Guará I, 

possui como competência a 

administração dos Recursos do 

Grupamento, sejam esses recursos 

Humanos ou Operacionais. A função do 

Comandante é ajustar as atividades meios 

para que sejam alcançadas as atividades 

fins de atendimento a comunidade. 

2. Qual é a competência do órgão? O CBMDF tem as atribuições 

estabelecidas pela Constituição Federal, 

em seu artigo 144, na Lei Federal no 

8.255/91, posteriormente alterada pela Lei 

no 12.086/2009 e consistem em 

proporcionar a proteção pessoal e 

patrimonial à sociedade e do meio 

ambiente, por meio de ações de 

prevenção, combate e investigação de 
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incêndios urbanos e florestais, 

salvamento, atendimento pré-hospitalar e 

ações de defesa civil, no âmbito do Distrito 

Federal. 

3. O que você conhece por PO? O entrevistado era formado em Direito, e 

também no curso de Engenharia de 

combate aos incêndios (curso fornecido 

pelos Bombeiros), onde teve contato com 

o conceito de PO. O conceito apresentado 

por Abreu foi de métodos ou modelos 

quantitativos que auxiliam a tomada de 

decisão. 

4. Há alguma aplicação ou alguma 

atividade que você ver que pode 

ser aplicada a PO na Organização? 

A Organização dos Bombeiros é muito 

baseada em dados estatísticos, Gestão de 

Processo, Projetos e de Risco. Assim, a 

corporação se baseia muito em dados 

quantitativos para a tomada de decisão e 

utilizam softwares que auxiliam na leitura 

e na gestão desses dados. O principal 

Sistema é o SEIOP (Sistema Eletrônico de 

Informação Operacional) que dentro dele 

possui o GEAF (para planejamento de 

Férias), o Fênix (para ocorrências – 

sistema brasileiro formato PHP). Além 

disso há exemplos de decisões que 

possuem aplicação de conceitos da PO: 

• Área de atuação por Grupamento 

de forma Estratégica e quantificada 

(estudos técnicos) 

• Mapeamento das ocorrências 

• Média do tempo Resposta (10-8 

min) 

• Escala por Sistema 

• Matriz de Recurso Operacional 

(calcula e Disponibiliza o número de 

militares mínimos) 
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• Escalador (Apresenta o efetivo 

necessário em cada Grupamento e a 

possibilita a alteração de demanda) 

5. Em quais áreas poderia ser 

aplicada a PO? 

De acordo com o entrevistado o 

CIOB/COCB que é o Centro Integrado de 

Operações de Brasília (CIOB) e a Central 

de Operações e Comunicações dos 

Bombeiros (COCB), que atuam no 

atendimento e na parte de inteligência dos 

Bombeiros que é acionada pelo 193, seria 

a área que mais possibilitaria a utilização 

de PO, pois é a Central que remaneja os 

recursos Operacionais, que notificam 

emergências, fazem o controle da Matriz 

de Recurso Operacional e de seu 

remanejamento. 

6. Há dados e informações sobre 

essa utilização de PO na 

Organização? 

Há informações de utilização de estudos 

técnicos, há aplicação de vários sistemas, 

porém não há a delimitação na área de PO. 

Apresentado pelo entrevistado, os 

estudos mais utilizados são na área de 

Governança, Gestão de Risco, Processos 

e Projetos, sendo que um companheiro de 

sua equipe, o Subcomandante Dias, está 

produzindo um projeto de modelação 

matemática para o auxílio a tomada de 

decisão, que possui características 

idênticas a da PO. 

7. Vocês usam PO com frequência ou 

repetiriam a utilização de PO na 

organização? 

7.1. Você usaria PO como método 

de auxílio a tomada de 

decisão? 

A partir da entrevista, foi possível notar 

que o órgão utiliza conceitos de Pesquisa 

Operacional, como a inteligência 

computacional, formulações matemáticas, 

decisões baseadas em dados, porém 

durante a entrevista não ficou totalmente 

claro a utilização de ferramentas 

especificas de PO. Talvez seja resultado 

do pouco estudo na área, onde pode 

ocorrer sua aplicação, porém não há 

identificação de sua utilização. No Plano 
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Estratégico do CBMDF de 2017 a 2024, há 

diversos exemplos de modelagens 

matemáticas que calculam variáveis e 

dados que auxiliam a tomada de decisão 

do Órgão. 

8. Como foram avaliados os 

resultados da utilização de PO? 

Major, se mostrou muito satisfeito com a 

aplicação de métodos baseado em dados, 

e também com a utilização de sistemas 

inteligentes de computador, para o auxílio 

da tomada de decisão. Demonstrou 

grande interesse nesse ramo de estudo em 

PO e também enxergou que muitos 

métodos utilizados pelo órgão têm 

características da PO no seu 

entendimento. 

9. Quais foram/seriam os pontos 

negativos da utilização de PO na 

empresa? 

Adotar como estratégia de gestão, apenas, 

a pesquisa operacional, deixando de levar 

em consideração outras vertentes, 

impossibilitando o crescimento 

institucional. 

10. Quais foram/seriam os pontos 

positivos da utilização de PO na 

empresa? 

Melhorar a gestão de recursos humanos e 

operacional da corporação 

 

A Tabela 9 corresponde a entrevista realizada com o Major, comandante do 

Grupamento de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sendo essa entrevista a mais 

longa. O entrevistado apresentou um caráter organizacional diferente do encontrado 

nos outros 2 órgãos aos quais foram realizadas as entrevistas, pois grande parte das 

decisões do CBMDF possuíam bases de dados retiradas de pesquisas realizadas pela 

própria instituição, sendo que o entrevistado apresentou que, atualmente, a 

corporação está voltada para estudos estatísticos baseados na Gestão de Processos, 

Projetos e Riscos. Diversas ferramentas foram expostas para esse estudo, são 

softwares que auxiliam as operações dos bombeiros, sendo que a instituição possui 

um Sistema principal, que é SEIOP (Sistema Eletrônico de Informação Operacional) 

que a partir desse sistema central, o servidor dos bombeiros possui acesso a outros 

sistemas que disponibilizam dados e possibilidades de execuções, como o GEAF 

(anexo), que funciona para planejamento e execução de férias dos servidores, e o 
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Fênix que gerencia as ocorrências do bombeiros, apresentando qual é o tipo de 

ocorrência, localização dessa, o grau de gravidade e já anuncia de forma automática 

a sirene do batalhão. Ademais dessas informações, o entrevistado que possuía o 

entendimento do significado de PO classificou alguns exemplos de decisões que 

possuem diretrizes da área de PO, apesar de didaticamente não serem classificadas 

nessa área. São elas: (a) definição da área de atuação de cada Grupamento dos 

Bombeiros, sendo feito de forma estratégica e quantificada; (b) os mapeamentos das 

ocorrências; (c) a média de tempo de resposta dos Grupamentos, isto é, o tempo que 

o atendimento leva a partir do aviso da ocorrência no Fênix para o grupamento até a 

chegada ao local de chamado, sendo a média hoje do DF entre 10 e 8 minutos; (d) as 

escalas dos servidores realizadas pelo próprio sistema; (e) a matriz de recurso 

operacional que calcula e disponibiliza os números de militares mínimos que devem 

estar presentes em cada grupamento; (f) o Escalador (anexo), que disponibiliza o 

efetivo de cada grupamento, apresentando os déficits de recursos da corporação, 

sejam esses de recursos humanos (o mínimo previsto pela matriz de recurso não está 

respeitado) ou de recursos materiais como tanques de oxigênio, ambulâncias, 

caminhões, etc. 

O Major expôs diversas ferramentas, estudos e técnicas sobre a CBMDF, 

apresentando que a base de desenvolvimento dessas estratégias está exposto no 

Plano Estratégico do CBMDF previsto de 2017 a 2024, disponível no site da 

corporação (https://www.cbm.df.gov.br), sendo que o comandante apresentou 

interesse sobre os estudos na área de PO expondo a importância da PO para melhorar 

a gestão de recursos humanos e operacional da instituição. Todavia, analisa como 

ponto negativo a utilização das ferramentas de PO de forma isolada, considerando de 

suma importância a consideração de outras vertentes de estudo, pois caso contrário, 

segundo o entrevistado, “impossibilitaria o crescimento institucional”. 

Tabela 10 – Entrevista semiestruturada TCU – Diretor da DICON  

PERGUNTAS RESPOSTAS 

1. Qual a competência do 

entrevistado? 

Diretor da Diretoria de Contabilidade do 

Tribunal de Contas da União (TCU), 

compete a ele analisar contratos e 

relatórios que passaram por seus setores 

(Serviço de Conciliação e Controles 
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Gerenciais, Serviço de Análise de 

Conformidade, Serviço de Conformidade 

das Unidades dos Estados) para apreciar 

conformidade de dados, legalidade e 

forma. 

2. Qual é a competência do órgão? Em suma é o órgão que auxilia o Poder 

Legislativo (segundo seção IX – art.71 da 

Constituição Federal brasileira de 1988) no 

papel de realizar controle externo 

(fiscalização e auditoria) da estrutura 

pública e federal. 

3. O que você conhece por PO? O entrevistado não conhecia o significado, 

mas após uma breve explicação do 

conceito, entendeu o conceito e sobre o 

que se trata. 

4. Há alguma aplicação ou alguma 

atividade que você ver que pode 

ser aplicada a PO na Organização? 

O entrevistado citou alguns estudos e 

levantamentos que seguiam o conceito de 

PO como estudo de alocação de Pessoal, 

Levantamento de Prioridade para a 

Fiscalização, Estudo de alocação de 

Recursos, todos de caráter quantitativo 

realizado pela administração geral do 

Tribunal. 

5. Em quais áreas poderia ser 

aplicada a PO? 

O entrevistado tratou que para sua 

diretoria, a parte subjetiva é importante, 

porém acentuou a importância de 

aplicações como a de PO na área 

administrativa, principalmente no RH, na 

questão de alocação de pessoal. 

6. Há dados e informações sobre 

essa utilização de PO na 

Organização? 

Os dados não são divulgados aos 

servidores. Estudos são aplicados pela 

administração para a tomada de decisão, 

porém normalmente não são 

apresentados para os servidores como 

essa tomada de decisão foi realizada, 

dificultando acesso a dados ou 

informações sobre a utilização de PO para 
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a administração. Já na diretoria, não há 

utilização ou aplicação de métodos de PO. 

7. Vocês usam PO com frequência ou 

repetiriam a utilização de PO na 

organização? 

7.1. Você usaria PO como método 

de auxílio a tomada de 

decisão? 

O entrevistado declarou observar com 

uma frequência a utilização de estudos e 

métodos quantitativos na administração 

geral do Tribunal, a partir de estudos de 

alocação de pessoal, levantamento de 

prioridades, estudos de alocação de 

recursos. Todavia, o entrevistado declarou 

que apesar de as ferramentas serem 

aplicadas, não são divulgadas as formas 

como foram aplicadas. Já no caso da 

Dicon, o diretor já tinha expressado a não 

utilização da PO nos seus serviços. 

8. Como foram avaliados os 

resultados da utilização de PO? 

Os resultados não foram bem avaliados 

pelo entrevistado. Pois, no caso da 

distribuição de pessoal, houve uma 

insatisfação no quantitativo e parte 

subjetiva da distribuição. A insatisfação 

quantitativa seria a de que a quantidade 

programada pelo estudo, não foi aplicada 

de fato. No caso daquela diretoria, o 

estudo previu 7 novos servidores para 

serem alocados, mas apenas 1 servidora 

foi alocada. Ademais, o problema de 

caráter subjetivo da análise dos 

resultados seria no caso da qualificação 

do servidor alocado, onde a ferramenta 

aplicada não considerou a qualificação do 

servidor para aloca-lo no serviço 

semelhante ao que ele realizava antes ou 

que detinha conhecimento para realizar. 

9. Quais foram/seriam os pontos 

negativos da utilização de PO na 

empresa? 

O entrevistado apresenta como caráter 

negativo a questão da subjetividade, da 

vivência, pois a máquina não consegue 

prever, por exemplo, qual contrato é mais 

complexo ou menos complexo para 

designar para o servidor apropriado, e no 

caso da alocação de pessoas, o mesmo 
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problema, o caráter quantitativo não 

prever muitas vezes o desempenho e as 

qualificações do servidor a ser alocado. 

10. Quais foram/seriam os pontos 

positivos da utilização de PO na 

empresa? 

Como ponto positivo ele considera a 

eficiência da máquina pública, pois os 

serviços prestados com a utilização de PO 

tendem a ser mais céleres, pois 

realizações de distribuição e dados podem 

ser feitas por máquinas, de forma 

quantitativa, prezando pela equidade de 

distribuição e pela eficiência da máquina 

para distribuir. 

 

Por último foram expostos os resultados da entrevista semiestruturada aplicada 

no Tribunal de Contas da União (TCU), com o Diretor da Diretoria de Contabilidade 

do TCU. Essa entrevista obteve o menor tempo de aplicação, tendo duração de cerca 

de 1 hora, onde as repostas adquiridas estão expostas na Tabela 10. O entrevistado 

não conhecia inicialmente o conceito de PO, que lhe foi apresentado no início da 

entrevista para facilitar o entendimento das perguntas e formulações da respostas. A 

partir disso o Diretor apresentou algumas ações frequentes do Tribunal que utilizam 

estudos que possuem as características de PO, como modelos matemáticos e 

estudos de dados para a tomada de decisão, sendo essas ações a de alocação de 

pessoal, levantamento de prioridade para a fiscalização (priorizar contratos maiores 

com maior circulação de dinheiro público) e o estudo de alocação de recursos. 

Todavia, apesar de serem atividades frequentes do TCU, essas atividades todas são 

realizadas pela administração geral do TCU, que não divulga como foram executadas 

essas atividades, expondo apenas que foram realizados estudos quantitativos e 

qualitativos para a tomada de decisão. Ainda, o Diretor relatou sobre as mudanças 

recentes que houveram no TCU após a entrada do novo Presidente do Tribunal, 

mudanças essas que modificaram o quadro de alocação dos recursos humanos dado 

que deu fim as sedes estaduais do TCU, as chamadas SECEXS, onde o pessoal que 

estava alocado nos estados, foram redistribuídos para o TCU sede (seja por trabalho 

presencial ou a distância), localizado em Brasília-DF, aonde foi realizada a entrevista.  

E de acordo com o entrevistado, a redistribuição do pessoal contou com um estudo 

quantitativo que foi aplicado. Porém seu resultado não foi como previsto, dado que na 
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DICON, diretoria de responsabilidade do entrevistado, estava previsto a alocação de 

7 servidores, e no final da aplicação apenas 1 servidor foi lotado em 1 dos serviços da 

diretoria, causando um certo incomodo com a aplicação da metodologia utilizada pela 

administração.  

Desta forma, o entrevistado apresentou uma resistência quanto ao estudo de 

PO expondo como exemplo o caso recente ocorrido no TCU e a questão da 

subjetividade das decisões, que de acordo com o entrevistado, os serviço prestado 

pela diretoria de análise de contratos e realização de relatórios necessita de uma ação 

subjetiva humana, pois a distribuição de contratos e de realização de relatórios não 

são distribuídas apenas com o critério numérico, mas da complexidade do contrato ou 

relatório, sendo os mais complexos designados pelos chefes de serviços para os 

servidores mais empenhados e experientes. Todavia, apesar das experiências 

desagradáveis apresentadas pelo entrevistado e os pontos negativos expostos por 

ele, o Diretor da DICON, disse que a PO possui como ponto positivo a capacidade de 

tornar a máquina pública mais eficiente, tendo em vista que a utilização de 

modelagens matemáticas e de tecnologias inteligentes realizam de forma mais célere 

os trabalhos prestados hoje por servidores de forma subjetiva. 

Os resultados das 3 entrevistas apresentam algumas informações que 

precisam ser destacadas. O serviço público brasileiro tem pouco presente nos seus 

serviços ou estudos a área de Pesquisa Operacional (PO), tendo em vista que apenas 

um entrevistado detinha o entendimento do que se tratava a Pesquisa Operacional, 

sendo que 2 não sabiam do conceito e não detinham nenhum dado de utilização de 

PO em seus serviços e os serviços prestados por eles detinham alguma atividade a 

qual havia a possibilidade de aplicação de PO, mesmo não sendo de forma isolada, 

para ajudar na eficiência do sistema público. Outra informação observada na 

aplicação das entrevistas é que todos os entrevistados apresentaram como caráter 

positivo da aplicação de PO a capacidade das suas ferramentas tornarem a 

Administração Pública mais eficiente, porém todos apresentaram como ponto negativo 

a falta de subjetividade dessa área, sendo uma das afirmações do Comandante que 

a prática de PO não pode ser realizada de forma isolada pois pode impossibilitar o 

crescimento institucional. Ademais, é interessante observar que o CBMDF foi a 

instituição que apresentou maior conhecimento sobre PO e que aplica conceitos 

semelhantes ao dessa área, sendo que esse órgão é o que mais se aproxima da 
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instituição que originou a criação do conceito de PO, que teve seu surgimento datado 

entre 1939 e 1945, a partir da Segunda Guerra Mundial, que remetem o surgimento 

com os militares ingleses (Belfiore e Fávero, 2013), ou seja, o caráter de origem da 

PO pode representar uma das diferenças do CBMDF para as outras 2 instituições 

(TCU e PCDF). 

4.3 Como está sendo aplicada a Pesquisa Operacional em 
Organizações Públicas Brasileiras? 

A partir dos resultados apresentados sobre a Revisão Sistemática de Literatura 

(RSL) e as aplicações das entrevistas semiestruturadas, foi possível apresentar uma 

resposta, um resultado, para essa pergunta que permeou toda a construção dessa 

pesquisa. Para isso, esse estudo buscou responder os objetivos específicos (Capítulo 

1.4) traçados para que fosse possível construir o resultado da pesquisa: 

a) Verificar estudos e literaturas sobre PO no Serviço Público: Objetivo 

realizado pela RSL, que comprovou nos seus resultados o baixo índice de 

utilização e estudos nessa área, todavia, os resultados dos estudos 

apresentaram otimismo na utilização de PO, pois nos casos descritos nos 

resultados dos 33 artigos selecionados, todos obtiveram efeitos positivos de 

otimização e auxilio a tomada de decisão. 

b) Verificar em algumas Organizações públicas brasileiras a aplicação de PO: 

Objetivo alcançado a partir das aplicações das entrevistas semiestruturadas 

que apresentaram no seu resultado informações significativas para construir 

o entendimento sobre como está sendo aplicada a PO no Serviço Público. 

As instituições envolvidas não utilizam práticas de PO, utilizam práticas 

semelhantes, mas que não possuem sua base na área de PO, apenas 

características próximas. Assim como os entrevistados não possuíam o 

conhecimento sobre PO, sendo que dos 3 entrevistados, apenas um tinha 

o conhecimento sobre o conceito de PO. 

c) Identificar vantagens e desvantagens da utilização de PO no serviço público 

brasileiro: As duas técnicas utilizadas para alcançar os objetivos (a) e (b) 

foram a que formaram base para o alcance desse objetivo. A RSL 
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apresentou como vantagem, a partir dos resultados dos artigos, uma 

otimização do serviço público quando utiliza as práticas de PO, sendo essa 

otimização e eficiência o caráter positivo apresentado por todos os 

entrevistados. Todavia, como desvantagem foi observado o caráter 

totalmente racional dessa área, sendo que a subjetividade foi considerada 

importante para apoiar a decisão de certas ocasiões que podem ocorrer nas 

instituições públicas. 

Assim, em suma, a PO está sendo aplicada no serviço público brasileiro de 

forma superficial, de maneira que seu conceito não é conhecido e nem aplicado, isso 

pôde ser observado no quantitativo de artigos encontrados pela RSL, e pelas 

respostas apresentadas pelos 3 entrevistados. Porém em todas as organizações 

estudadas foi possível reparar características rasas de PO no seu funcionamento, 

como alocação de pessoal, distribuição de viaturas, localização de delegacias e 

grupamentos, área de atuação de algumas instituições, entre outras que comprovam 

esse caráter de aplicação superficial da PO no serviço público brasileiro, e isso é 

resultado em parte dos poucos estudos desenvolvidos nessa área, pois a ciência é 

quem forma a base para a aplicação, se há poucos estudos voltados para a área, 

pouco essa área será aplicada.  

: Portanto, esse estudo alcançou o objetivo definido, que era de forma 

exploratória e qualitativa entender o funcionamento e aplicação da PO no Serviço 

Público brasileiro, todavia, esse estudo possui caráter limitado, de exploração do 

conteúdo, são necessários mais estudos voltados para essa área, desta forma essa 

pesquisa busca incentivar novos estudos voltados a área de Pesquisa Operacional, 

principalmente estudos de caráter prático, com estudos de caso, que possibilitem 

exemplos de aplicação de PO para que sejam referência de aplicação para os órgãos 

da Administração Pública Brasileira. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Conclui-se, portanto, que o objetivo dessa Pesquisa Cientifica Exploratória de 

caráter qualitativo foi responder a pergunta objetivo “Como está sendo aplicada a PO 

no Serviço Público Brasileiro?”, foi necessário para responder, o alcance de 3 

objetivos específicos definidos que são: (a) Verificar estudos e literaturas sobre PO no 

Serviço Público; (b) Verificar em algumas Organizações públicas brasileiras a 

aplicação de PO; (c)Identificar vantagens e desvantagens da utilização de PO no 

serviço público brasileiro.  A partir dessas informações foram utilizadas 2 metodologias 

cientificas, a Revisão Sistemática de Literatura (RSL) e a aplicação da entrevista 

semiestruturada, sendo a RSL aplicada em 2 sites de periódicos, CAPES/MEC e 

Science Direct, a fim de incorporar o Referencial Teórico desse artigo e apresentou 

como está o desenvolvimento de pesquisas sobre a PO no serviço público, formulando 

Tabelas que apresentam não só a quantidade de artigos, mas as ferramentas de PO 

utilizadas em cada artigo, a existência de modelagem matemática, de estudo de caso, 

e os resultados descritos pelos artigos da utilização de PO no serviço público, 

permitindo entender de certa forma, como se dava a utilização de PO no serviço 

público.  

A aplicação da pesquisa descrita acima, resultou em uma RSL constituída de 

33 artigos, sendo 4 em português brasileiro, 8 em inglês britânico e 21 em inglês 

americano, permitindo concluir que o arcabouço teórico sobre a PO no serviço público 

é escasso, ainda mais quando voltado a pesquisas realizadas no Brasil, isso foi 

refletido também nas resposta obtidas a partir da aplicação das entrevistas 

semiestruturadas, as quais as resposta sobre o conhecimento ou aplicação da PO nos 

serviços prestados pelas instituições entrevistadas foi limitado, sendo que 2 dos 

entrevistados não detinham o conhecimento do conceito de PO, e todos os órgãos 

não detinham nenhum estudo que fosse classificado de fato na área de conhecimento 

conhecida como PO, apesar de haver atividades que possuíam instrumentos com 

características semelhantes a de PO. Todavia, é importante salientar que tanto os 

estudos classificados na RSL como os entrevistados expuseram perspectivas boas 

quanto a aplicação da PO no serviço público, sendo que os 33 artigos selecionados, 

trouxeram resultados satisfatórios da aplicação de PO, indicando novas diretrizes para 
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pesquisas voltadas a área, e quanto aos entrevistados, 2 demonstraram grande 

interesse e satisfação na possibilidade de aplicação de estudos voltados a PO, sendo 

que apenas 1 entrevistado mostrou frustração quanto a ferramentas que possuíam 

características semelhantes a de PO, porém esse mesmo entrevistado apresentou 

como importância dessa vertente a mudança da máquina pública para uma maior 

eficiência em seu funcionamento. 

Em suma, esse artigo alcançou o resultado almejado, respondeu os 3 objetivos 

específicos – (a) Verificar estudos e literaturas sobre PO no Serviço Público; (b) 

Verificar em algumas Organizações públicas brasileiras a aplicação de PO; (c) 

Identificar vantagens e desvantagens da utilização de PO no serviço público brasileiro 

– e a partir dos resultados desses objetivos formulou a resposta para a pergunta 

“Como está sendo aplicada a Pesquisa Operacional em Organizações Públicas 

Brasileiras?” e a conclusão dessa pergunta foi que atualmente a área de PO é pouco 

abordada e utilizada pelo Serviço Público, porém há otimismo na aplicação desse 

campo na gestão pública. Porém, para que a prática de PO cresça é necessário 

estudos nesse âmbito, portanto, essa pesquisa possui um caráter de analise 

exploratória, limitada a apresentar o cenário da Pesquisa Operacional no Serviço 

Público, todavia, busca também incentivar a ampliação de estudos nessa área, 

principalmente estudos práticos com aplicações de estudo de caso que possam 

exemplificar, de forma prática, como pode funcionar a prática de PO no âmbito do 

serviço público brasileiro. 
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ANEXOS 
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Anexo B – Escalador 
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