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Justificativa 

Pesquisa operacional (ou programação linear) é uma ferramenta muito útil para o 

economista no processo de tomada de decisão: minimização de custos e maximização 

de lucro. PO tem sido largamente usada em modelos preço-quantidade de alocação em 

áreas como engenharia da produção e administração de empresas  (sistemas de 

planejamento da produção e de distribuição de produtos), além de mercado financeiro e 

de capitais (carteiras de investimentos, gestão de receitas, análise de riscos, decisões de 

financiamento, análise multicritério em finanças). 

Os alunos do curso de graduação em Ciências Econômicas da UFRRJ ainda não tiveram 

contato formal (matriz curricular ou curso de extensão) com PO. Dessa forma, esse 

primeiro curso poderia focar nos aspectos mais técnicos relacionados à Pesquisa 

Operacional e para uma segunda edição, pensamos em um curso compartido (se for o 

caso) para áreas mais aplicadas. 

Objetivo 

Fornecer ao aluno do curso de ciências econômicas competências e habilidades em 

pesquisa operacional. 

Conteúdo programático 

Origens e fundamentos e modelagem de problemas da Pesquisa Operacional. 

Programação Linear. Método simplex. Dualidade. Método simplex dual e primal-dual. 

Análise de sensibilidade. Problema de transporte e aplicações. Introdução à 

programação inteira. Problemas de modelagem para otimização em diversos contextos 

incluindo alocação e aplicação financeira etc. 

Professor 

Renan Pinto (DEMAT) 

Bibliografia (o professor combinará a disponibilização do material com os alunos, 

bem como alterações que forem necessárias) 

COLIN, Emerson. “Pesquisa Operacional: 170 aplicações em estratégia, finanças, 

logística, produção, marketing e vendas” LTC. 

HILLIER, F.S; LIEBERMAN, G. Introdução à Pesquisa Operacional. Bookman, 2013. 

TAHA, Hamdy A; Pesquisa Operacional; 8a. Edição; São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2008, 359p. 

Cronograma 

27/03 a 12/06 (11 aulas) – quartas-feiras de 10h-12h 

Os tópicos de cada aula serão combinados entre professor e alunos a partir do primeiro 

dia. 


