
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

 

CAMILA APARECIDA PEREIRA FRANCO 

RA 120807 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Laura Leticia Ramos Rifo 

 

 

 

 

QUAL PROJETO DEVO ESCOLHER? 

Ou como tomar decisões em situações de incerteza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPINAS 

2012 



2 
 

SUMÁRIO 

1 – INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 3 

2 – CÁLCULO DE PROBABILIDADES ......................................................................................................... 4 

2.1 – CONJUNTOS .................................................................................................................................. 4 

2.2 – ESPAÇO AMOSTRAL ......................................................................................................................... 6 

2.3 – EVENTOS ...................................................................................................................................... 7 

2.4 – PROBABILIDADE .............................................................................................................................. 8 

2.5 – PROBABILIDADE CONDICIONAL, EVENTOS INDEPENDENTES E TEOREMA DE BAYES ........................................... 9 

2.6 – VARIÁVEIS ALEATÓRIAS .................................................................................................................. 14 

3 – ELEMENTOS DA TEORIA DA DECISÃO ............................................................................................. 16 

3.1 – MAXIMIZAÇÃO DO VALOR ESPERADO ................................................................................................. 17 

3.2 – SOLUÇÃO GERAL DO PROBLEMA PARA   DESCONHECIDO ........................................................................ 19 

3.3 – VALOR ESPERADO DA INFORMAÇÃO PERFEITA (VEIP) ............................................................................ 20 

3.4 – VALOR ESPERADO COM EXPERIMENTO ................................................................................................ 21 

3.5 – ESTRATÉGIA, DOMINÂNCIA E ADMISSIBILIDADE .................................................................................... 23 

3.6 – TEORIA DA UTILIDADE .................................................................................................................... 25 

4 - INFERÊNCIA BAYESIANA .................................................................................................................. 30 

4.1 - DISTRIBUIÇÃO DE POISSON............................................................................................................... 30 

4.2 – DISTRIBUIÇÃO GAMA ..................................................................................................................... 31 

4.3 – FAMÍLIA POISSON-GAMA ................................................................................................................ 32 

4.4 – APLICAÇÃO .................................................................................................................................. 34 

4.5 – ANÁLISE APÓS A INTERVENÇÃO ......................................................................................................... 36 

5 – APÊNDICE ....................................................................................................................................... 39 

6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1 – INTRODUÇÃO 

Esta monografia é a conclusão da pesquisa de iniciação científica “QUAL 

PROJETO DEVO ESCOLHER? Ou como tomar decisões em situações de 

incerteza”.  

Os capítulos preliminares são sobre o conteúdo necessário para a 

execução da pesquisa. Este Capítulo trata da motivação da pesquisa; o 

Capítulo 2 é sobre o cálculo de probabilidades; o 3 trata de elementos da 

Teoria da Decisão; e o Capítulo 4 trata da Inferência Bayesiana. 

A todo momento, as pessoas se deparam com situações em que 

precisam tomar uma decisão, algumas com consequências leves e outras com 

consequências mais graves. Diante dessas decisões, que podem levar a um 

prejuízo financeiro, por exemplo, ou até mesmo colocar em risco a vida de 

alguém, surge a questão de como tomar a melhor decisão.  

A teoria da probabilidade junto a algumas ferramentas estatísticas permite 

o desenvolvimento de uma metodologia estruturada para abordar problemas de 

tomada de decisões frente a resultados ainda desconhecidos, como é o caso 

da Teoria da Decisão, que será tratada mais adiante. 

Um caso real, utilizado no desenvolvimento deste trabalho e que auxiliará 

na compreensão desta metodologia, é o caso de um hospital que recebe a 

visita dos mesmos pacientes diversas vezes ao mês, com uma média de 6 

visitas por mês. A administração do hospital faz uma intervenção, orientando 

esses pacientes, com a intenção de que a média do número de visitas desses 

pacientes ao hospital diminua. Depois que a intervenção é feita, o hospital 

precisa saber se ela foi efetiva, para continuar a aplicá-la ou para mudar o tipo 

de intervenção. Além disso, deseja-se saber em quanto essa média diminui.  

É observada, então, uma amostra de pacientes que recebem a 

intervenção. Nesse ponto, outra questão é levantada: em que momento pode-

se parar a amostragem por já termos informação suficiente? Para responder 

todas essas questões, utilizamos cálculos de probabilidade e outros conceitos 

e modelos estatísticos, como: Teoria da Decisão, Inferência Bayesiana, 

distribuições de probabilidades e outros. 
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Os gráficos apresentados foram feitos com os programas Mathematica e 

R-project, ambos disponíveis no Instituto de Matemática, Estatística e 

Computação Científica. 

 

 

 

 

2 – CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 Neste capítulo faremos uma breve revisão do cálculo de probabilidade 

necessário para o entendimento da monografia. Os conceitos a serem 

abordados neste capítulo são: conjuntos, espaço amostral, eventos, 

probabilidade, probabilidade condicional, teorema da probabilidade total e 

teorema de Bayes, eventos independentes e variáveis aleatórias discretas. 

 

 2.1 – Conjuntos  

 Para entender o cálculo de probabilidades e seus modelos é necessário 

ter uma noção da teoria dos conjuntos, pois esta teoria é a base da 

probabilidade. Contudo, este é um assunto muito extenso, por isso, 

explicitaremos apenas o necessário para a compreensão de probabilidade. 

 Conjunto é uma coleção de objetos, denominados membros ou 

elementos. Para representar os conjuntos, geralmente, usa-se letras 

maiúsculas       etc, e letras minúsculas       etc. para representar os 

elementos dos conjuntos. Um elemento     pertencente ao conjunto   é escrito 

como      e lê-se a  pertence a  .  

 O conjunto que contém todos os elementos que estão sendo estudados é 

chamado o conjunto fundamental,  , e o conjunto que não possui nenhum 

elemento é chamado de conjunto vazio ou nulo e é simbolizado por  .  
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 Dizemos que   é subconjunto de   se todos os elementos de   forem 

elementos de   e escreve-se    . Dizemos que     se e somente se 

    e    , ou seja,   e   são iguais se ambos contêm os mesmos 

elementos. 

 A partir de conjuntos dados, podemos construir novos conjuntos. 

 É possível unir conjuntos através de algumas operações básicas de 

matemática como adição e multiplicação. Essa união resultará em um novo 

conjunto, que denotaremos    . Assim,  

    {    |                 

Figura 2.1 – Diagrama de Venn para    . 

 

 

 

 

    contém todos elementos que estão em   ou em  . 

 A interseção de   e   é o conjunto cujos elementos são apenas os 

elementos em comum de   e  , ou seja, apenas os elementos que estão tanto 

em   quanto em  . Denotaremos por      como o conjunto resultado da 

interseção de   e  , 

     {     |               

Figura 2.2 – Diagrama de Venn para     .  

 

 

 

 

𝐴 𝐵 

𝐴 𝐵 𝐴  𝐵 
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 Dado o conjunto fundamental  ,     e o conjunto dos elementos de   

que não estão em   é definido como conjunto complementar de  ,  ̅, 

 ̅  {    |        

Figura 2.3 – Diagrama de Venn para  ̅. 

 

 

 

 

 

 2.2 – Espaço Amostral 

 Um experimento aleatório,  , é um experimento ou observação, cujo 

resultado não é exatamente conhecido. Alguns exemplos de experimento 

aleatório são: o lançamento de uma moeda, lançamento de um dado, tirar uma 

bola de uma urna, contar o número de peças defeituosas de uma linha de 

produção, o número de nascimentos que estão ocorrendo neste momento no 

mundo, o total de troncos linguísticos em 1500 no Brasil. 

 O espaço amostral, simbolizado por  , é o conjunto de todos os 

resultados possíveis do experimento aleatório. Este conjunto pode ser exibido 

em um nível maior ou menor de detalhamento, dependendo do que somos 

capazes de observar ou das teorias existentes sobre o problema específico. 

 Consideremos o experimento     lançar uma moeda duas vezes. 

Denotando cara por   e coroa por  , o espaço amostral deste experimento é 

  {            . Porém, em um nível menor de detalhamento, poderíamos 

dizer que   {              . 

 

  

 

𝐴 

�̅� 
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2.3 – Eventos 

 Um evento associado a um experimento é um subconjunto dos resultados 

possíveis contidos em  . Assim, o próprio   é um evento, e é chamado de 

evento certo, e o conjunto vazio   é o evento impossível.  

 Se um evento for constituído por um único resultado, este evento é 

chamado de evento simples; já se um evento conter mais de um resultado 

possível, este é chamado de evento composto.  

 No caso do experimento   , podemos definir o evento   como    “sair 

pelo menos uma cara”. Assim,   {         . Dizemos que o evento   

ocorre se o resultado do experimento pertencer a  . 

 Como os eventos são tratados como subconjuntos, podemos realizar 

neles as operações entre conjuntos:  

a) Dado o evento   e o evento  , a união entre   e  ,     , é o evento 

em que pelo menos um dos dois eventos ocorre. 

b) A interseção entre   e  ,    , é o evento em que ambos os eventos 

ocorrem. 

c)   O evento complementar de  ,  ̅, significa não ocorrência de  . 

d) Dizemos que dois eventos são mutuamente exclusivos se      , ou 

seja, quando ambos não podem ocorrer ao mesmo tempo. 

 No experimento     lançar uma moeda duas vezes, definindo os 

seguintes eventos: 

    sair pelo menos uma cara. 

    sair pelo menos uma coroa. 

    sair cara nos dois lançamentos. 

 Temos   {         ,   {          e   {   . 
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Observemos que: 

     {            , ou seja, é o próprio espaço amostral  . 

     {       

       e portanto   e   são eventos mutuamente exclusivos. 

 

 2.4 – Probabilidade 

 Ao definirmos um experimento e associarmos um evento a ele, não 

sabemos se esse evento irá ocorrer ou não. Nesse sentido, a teoria da 

probabilidade associa um número ao evento, que representa a chance desse 

evento ocorrer. Dado o evento  , esse número associado é chamado de 

probabilidade de   e é simbolizado por     . 

 A primeira definição de probabilidade era o resultado da divisão entre o 

número dos possíveis resultados de um evento pelo número total dos possíveis 

resultados do experimento. Porém, essa definição só se aplica nos casos em 

que todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer, e o espaço 

amostral é finito.  

 Uma definição dada posteriormente foi a definição de frequência relativa. 

Quando um experimento é repetido   vezes sob as mesmas condições, 

observa-se o número de ocorrências do evento    e a frequência relativa de   é 

o número de vezes que   ocorreu,   , sobre o   total.  

   
  

 
 

 Conforme   aumenta,    , a frequência relativa de   tende a se 

estabilizar, chegando a um valor limite. Esse valor limite da frequência relativa 

de   é definido como probabilidade de  ,     . Contudo, essa definição só se 

emprega em experimentos que podem ser repetidos diversas vezes e sob as 

mesmas condições.  

 Finalmente, o cálculo de probabilidades foi definido através dos seguintes 

axiomas, chamados axiomas de Kolmogorov: 
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a)          , para qualquer evento   

b)        

c) Se            forem eventos mutuamente exclusivos, então,  

                                        

 A partir desses axiomas podemos obter algumas propriedades: 

1)    ̅         

2)        

3)                         

4)                                              

         

 Definiremos o experimento    como o lançamento de um dado não 

viciado uma única vez, e o evento  , como sair número par. O espaço amostral 

associado a    é   {            , e   {      . Assumindo que os possíveis 

resultados são igualmente prováveis, a probabilidade de   é  

     
 

 
 

 

 2.5 – Probabilidade Condicional, Eventos Independentes e Teorema 

de Bayes  

 A atribuição de probabilidades a eventos depende do grau de informação 

que se tem sobre o experimento. Frequentemente, ocorrem eventos, ou 

tomamos conhecimento de notícias, que modificam a informação que tínhamos 

sobre outro evento.  

 Consideremos um evento   com probabilidade      atribuída a partir das 

informações iniciais sobre o experimento. Em seguida, suponhamos que ocorre 

o evento   e que esta ocorrência de   interfere na probabilidade de  . Assim, 

temos que rever a probabilidade de   e atribuir um novo valor probabilístico, 
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que será denotado por    |  , e representa a probabilidade do evento   

ocorrer assumindo ou supondo que o evento   ocorreu. 

Pela regra do produto, dados   e  , temos 

               |   

            |   

  Exemplo 1: Uma urna contém 5 bolas, sendo 2 azuis e 3 brancas. 

Consideremos o experimento e os eventos a seguir: 

    extrair duas bolas sem reposição 

    sair bola branca na primeira extração 

    sair bola branca na segunda extração 

     
 

 
 

 Assumindo que   ocorre, como não há reposição, teremos 2 bolas 

brancas e 2 bolas azuis na urna, assim 

   |   
 

 
 

 Aplicando a regra do produto, o evento sair bola branca na primeira e na 

segunda extração, ou seja, a interseção entre   e  , é 

       
 

 
  
 

 
 

 

  
 

 Como podemos ver através do Exemplo 1, a regra do produto é muito útil 

nos casos em que      e    |   são fáceis de obtermos ou são fornecidos 

pelo próprio problema.  

 Obtendo, então, a probabilidade condicional pela regra do produto, temos: 

   |   
      

    
 

 

(2.2) 

(2.1) 
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 E de modo equivalente,  

   |   
      

    
 

 Exemplo 2: Considere o mesmo caso do Exemplo 1, porém, agora o 

experimento é com reposição. 

    extrair duas bolas com reposição 

     
 

 
 

 Como agora o experimento é realizado com a reposição da bola extraída, 

   |   
 

 
 

 Perceba que, neste caso, a ocorrência ou não de   não fornece 

informação nenhuma que afete a possibilidade de ocorrer  . Quando isso 

acontece, esses eventos são chamados de eventos independentes, pois a 

ocorrência de um não entrega informação sobre a probabilidade do outro 

ocorrer.   

 Assim,   e   são ditos eventos independentes se  

   |        e    |        

 Consequentemente, há uma simplificação na regra do produto quando os 

eventos são independentes: 

                 

 Essa regra pode ser ampliada para   eventos independentes: 

                                 

 A probabilidade condicional também pode ser usada para encontrarmos a 

probabilidade de um evento simples ocorrer.  

Uma partição do espaço amostral   são eventos mutuamente exclusivos, 

         , cujo a soma de todos os     constitui no próprio   e a probabilidade 

de cada     é maior que 0,        > 0. 
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Figura 2.4 – Diagrama de Venn para uma partição de  .  

 

 

 

 

 

 Considerando   um evento qualquer de  , poderemos calcular a 

probabilidade de   ocorrer, se tivermos as probabilidades das interseções entre 

    e  ,         . A      é obtida através da união das probabilidades das 

interseções, mas já que para cada    , as interseções       são mutuamente 

exclusivas,      é adquirida através da soma das probabilidades         ,  

     ∑        

 

   

 

Como          pode ser escrito, pela regra do produto, como 

           |   , chegamos à lei da probabilidade total, que é expressa por: 

     ∑           |    

 

   

 

 Assim, através das probabilidades condicionais do evento   dado a 

partição  , encontramos a probabilidade incondicional do evento   ocorrer. 

 Considerando novamente a partição   de  , sendo        > 0 para 

         , se assumirmos, agora, que o evento   ocorre, teremos que 

atualizar as probabilidades para cada  ,      |  ,      |  ,...,      |  . 

 Assim, pela Equação 2.2, temos 

    |   
       

    
 

 𝐴   

 𝐴   

 𝐴3   𝐴4  

 𝐴7  

 𝐴6  

 𝐴5  

𝐵  

 

(2.3) 
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 Substituindo o numerador pela Equação 2.1 e o denominador pela 

Equação 2. 3, chegamos à seguinte equação, que é chamada de Teorema de 

Bayes. 

    |   
         |   

∑            |    
 
   

 

 O Teorema de Bayes atualiza a probabilidade do evento    ocorrer, após 

o conhecimento de que o evento   ocorreu.  Antes do evento   ocorrer, temos 

a probabilidade      , que é chamada de probabilidade a priori. Após a 

ocorrência de  , o Teorema de Bayes permite a revisão da probabilidade do 

evento    ocorrer, o que é chamado de probabilidade a posteriori de    dado 

que   ocorreu, e demonstrado por     |  .  

 Uma forma de analisar alguns problemas é através do diagrama da árvore 

de probabilidade. Esse diagrama é muito útil para a visualização do problema 

como um todo. 

 Consideremos os eventos   e  ̅, e os eventos   e  ̅. A árvore de 

probabilidades de  , antes de   ocorrer, é vista na Figura 2.5: 

Figura 2.5 – Árvore de probabilidades de  . 

 

 

 

 A probabilidade das interseções é demonstrada pela Figura 2.6. 

Figura 2.6– Árvore de probabilidades das interseções. 

 

 

 

 

𝐴 

�̅� 

𝑃 𝐴  

𝑃 �̅�  

𝐴 

�̅� 

𝐵 

𝐵 

�̅� 

�̅� 

𝑃 𝐴  𝐵  

𝑃 𝐴  �̅�  

𝑃 �̅�  𝐵  

𝑃 �̅�  �̅�  
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 Entretanto, o que nos interessa geralmente é a árvore em que mostra a 

probabilidade de   ocorrer dado que   ocorre. Esta árvore de probabilidades é 

mostrada na Figura 2.7. 

Figura 2.7 – Árvore de probabilidades condicionais. 

 

 

 

 

 

 

 2.6 – Variáveis Aleatórias 

 Em alguns experimentos, seus resultados podem ser expressos em 

números e em outros são expressos de forma qualitativa, ou seja, resultados 

não numéricos. Porém, podemos associar um número a esses resultados não 

numéricos, pois frequentemente, será mais interessante a quantificação desses 

resultados do que o resultado propriamente dito.  

 Dado o experimento   e seu espaço amostral  , a função dos valores   

atribuídos a cada elemento de   é chamada de variável aleatória (v.a.). 

 O espaço amostral é o domínio da variável aleatória e o conjunto dos 

valores associados a cada elemento de   é chamado de contradomínio. 

 As variáveis aleatórias são denotadas por letras maiúsculas do final do 

alfabeto, como  , e cada valor da v.a. é denotado pela mesma letra, porém, 

minúscula,             significa que o número real   é associado ao elemento 

  do espaço amostral   pela v.a.  . 

 Se os valores de   forem enumeráveis, a v.a. é chamada de variável 

aleatória discreta. Se, porém, a probabilidade de   for uma função, chamada de 

função densidade de probabilidade     , a v.a. é chamada de variável aleatória 

contínua. 

𝐵 

�̅� 

𝐴 

𝐴 

�̅� 

�̅� 

𝑃 𝐴|𝐵  

𝑃 𝐴|�̅�  

𝑃 �̅�|𝐵  

𝑃 �̅�|�̅�  
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No caso de uma variável aleatória discreta, sua média é definida como: 

     ∑   
 
      

A variância é definida como  

       ∑   

 

 

              

A raiz quadrada da variância é o desvio padrão,    

Tanto a variância quanto o desvio padrão mostram a extensão do quanto 

a variável varia. 

No caso das variáveis aleatórias contínuas, a média é definida por 

     ∫        
  

  

 

e a variância da v.a. contínua é 

      ∫                
  

  

 

Ao atribuirmos uma probabilidade para cada resultado de  , 

automaticamente estamos atribuindo uma probabilidade ao   correspondente 

da v.a. Conforme atribuímos probabilidades para cada valor da v.a.  , obtemos 

sua distribuição de probabilidade. 

A distribuição de probabilidade para v.a. discreta mais simples é a 

Bernoulli. Esta distribuição é obtida em experimentos cujos resultados 

possíveis são apenas dois, como sucesso ou fracasso, e os valores possíveis 

da v.a. são 0 e 1. Além disso, o experimento é realizado uma única vez. Dada a 

v.a.   com probabilidade  , a função distribuição de probabilidade de Bernoulli 

é escrita como 

     {
                          

                                  
 

 



16 
 

A média e variância de uma Bernoulli são respectivamente: 

       

              

Se ao invés de realizado uma única vez, o experimento for realizado   

vezes, sendo cada experimento independente um do outro e a probabilidade de 

 ,  , for constante, teremos a distribuição de probabilidade Binomial, 

            . 

         (
 

 
)                     

A média e variância de uma distribuição binomial são: 

        

               

A distribuição binomial, assim como a Bernoulli, também é utilizada em 

casos de v.a. discreta. Algumas distribuições de v.a. contínuas serão 

apresentadas no Capítulo 4. 

 

 

 

 

3 – ELEMENTOS DA TEORIA DA DECISÃO  

 

Neste capítulo apresentaremos os elementos básicos utilizados na teoria 

da decisão. É importante deixar claro que a Teoria da Decisão não prevê o que 

irá acontecer, ela apenas nos mostra qual é a decisão mais racional a ser 

tomada diante dos possíveis resultados do problema decisório.  
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Dado um problema de decisão, os resultados possíveis são chamados de 

estados da natureza, pois a natureza defrontada pelo agente decisório se 

encontra em um estado que a pessoa desconhece. 

Dependendo do problema, a pessoa pode ter várias opções de ação, das 

quais só poderá escolher uma. É ai que surge a questão de dado os possíveis 

resultados, qual a melhor ação a ser tomada?  

A resposta a essa questão depende dos critérios considerados pela 

pessoa que está decidindo. Alguns desses critérios serão apresentados nos 

subtópicos seguintes.  

 

3.1 – Maximização do valor esperado 

Consideremos um problema de decisão que possui apenas dois 

resultados possíveis,   ou  , e que podemos escolher uma dentre três ações, 

      ou  3.  

Embora geralmente subjetiva, atribuiremos uma distribuição de 

probabilidade para os estados da natureza, com          e         . 

Devemos atribuir um valor para cada combinação de ação e resultado, ou 

seja, um valor para ação    com resultado  , um valor para    com resultado  , 

e assim sucessivamente, como é mostrado na Tabela 3.1. Esse valor atribuído 

não precisa necessariamente seguir uma escala, deve ser apenas um valor 

que represente o quanto o agente decisório ficará satisfeito ou insatisfeito com 

o resultado, a partir da ação escolhida.  

Podemos agora calcular o valor esperado para cada ação e resultado. 

Chamaremos de   a variável aleatória dos valores atribuídos. Assim, para cada 

ação    teremos a esperança de  ,    |   . Obtendo a    |    para cada 

ação, poderemos encontrar qual ação tem a esperança de   maior, e esta será 

a ação ótima. No nosso exemplo, a ação ótima é   . 

 

 



18 
 

Tabela 3.1 – Valores atribuídos para cada resultado. 

 

Representamos o nosso problema em uma árvore de decisão com os 

valores atribuídos, como mostra a Figura 3.1. A árvore de decisão ajuda-nos a 

visualizar o problema como um todo com mais clareza. O valor esperado,   , é 

obtido ao percorrermos a árvore de trás para frente. As esperanças de cada 

ação estão representadas nos valores que se encontram nos nós em forma de 

círculo e a ação ótima é representada pelo valor a cima do nó em forma de 

quadrado. 

Figura 3.1 – Árvore de decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação          

Estados da Natureza 

  100 300 -50 

  40 -500 200 

   

𝑎  

𝐴 

𝑎  

𝑎3 

𝐵 

𝐴 

𝐵 

𝐴 

𝐵 
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3.2 – Solução Geral do Problema para   desconhecido 

Se supormos agora, que não temos nenhuma idéia sobre a distribuição 

de probabilidade dos estados da natureza, podemos encontrar uma solução 

para o problema em função de  . Assim, quando tivermos uma noção do valor 

de  , já saberemos qual a melhor decisão a ser tomada, ou seja, a ação ótima. 

Para tanto, temos que encontrar as equações    |      e esboçar as 

retas da esperança de   para cada   . 

Encontrando    |     , temos as seguintes equações, assumindo que   é 

a probabilidade de  : 

   |                          

   |                             

   | 3                                

A Figura 3.2 mostra o traço das retas    |       

Figura 3.2 – Retas do valor esperado em função de  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura mostra que se      , a melhor decisão a ser tomada é  3; mas 

se        , a ação ótima é   ; e se     , a melhor ação é   . Assim, para 

encontrarmos a solução geral do problema, basta descobrirmos    e   , o que 
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é facilmente obtido através da igualdade das retas    |      que cruzam o 

ponto   . 

                                      

                                            

Assim, optaremos pela ação  3 se       ; pela ação    se        

    ; e pela ação    se       . 

 

3.3 – Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP) 

O valor esperado da clarividência, ou valor esperado da informação 

perfeita (VEIP), é utilizado para calcular qual o valor máximo a ser pago por 

uma informação adicional.  

Para calcularmos o VEIP, é preciso considerar uma situação em que 

sabemos o estado da natureza antes de tomarmos uma decisão, ou seja, de 

saber o que vai acontecer, antes de decidir o que fazer. 

A árvore de decisão no caso de termos a informação perfeita é mostrada 

na Figura 3.3. O valor esperado também é obtido percorrendo a árvore de trás 

para frente. 

Figura 3.3 – Árvore de decisão com a informação perfeita. 
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Como podemos ver, o valor esperado encontrado neste caso é    , pois, 

denotando a clarividência por  : 

   |                         

Finalmente, o VEIP é encontrado pela diferença entre a esperança de   

com a informação perfeita e a esperança de   que tínhamos anteriormente. 

VEIP             

Considerando o caso em que não conhecemos   de  , o valor de   dado 

a clarividência em função de   é: 

   |                             

 

3.4 – Valor esperado com experimento  

O experimento pode ajudar o agente decisório a melhorar seus 

conhecimentos sobre as probabilidades dos estados da natureza. 

Consideremos como experimento, uma consulta a um especialista que 

acerta 80% dos casos em que   ocorre e 60% dos casos em que   ocorre. A 

Tabela 3.2 mostra as características do especialista. 

Tabela 3.2 – Características do especialista. 

 
Previsão de  , “ ” Previsão de  , “ ”  

   80 20 

  40 60 

 

A Tabela 3.3 mostra a distribuição bidimensional do problema, 

considerando a distribuição prévia de probabilidades para o estado de 

natureza, onde          e         . 

Tabela 3.3 – Distribuição bidimensional. 

 
“ ” “ ” Total 

    0,56 0,14 0,7 

  0,12 0,18 0,3 

Total 0,68 0,32 1,0 
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Aplicando o Teorema de Bayes, a partir da tabela temos: 

                                

   |     
    

    
      

   |          

   |     
    

    
      

   |          

Na Figura 3.4 podemos ver a árvore de decisão com experimento. Esta 

árvore também deve ser analisada de trás para frente para encontrar o valor 

esperado. 

Figura 3.4 – Árvore de decisão com experimento. 
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Como podemos ver, dependendo do que o especialista disser, já 

saberemos qual a melhor decisão a tomar, ou seja, saberemos a estratégia 

ótima. Se ele disser que ocorrerá  , a melhor ação será   , e se ele disser que 

ocorrerá  , a melhor ação será  3. 

A esperança de   se o especialista disser  ,    , é    , e se ele disser  , 

   , é 9 . Denotando o experimento por  , o valor esperado com experimento é 

dado pela regra do produto: 

   |             |               |                   9         

O valor máximo a ser pago pela consulta ao especialista é dado pela 

diferença entre o valor esperado com experimento e o valor esperado sem 

experimento: 

   |                        

 

3.5 – Estratégia, Dominância e Admissibilidade  

Durante um processo de decisão, o conjunto de ações para cada situação 

é chamado de estratégia. 

Uma estratégia é pura se indica qual ação devemos escolher em cada 

situação. Como na nossa suposição temos três ações possíveis e dois estados 

da natureza, temos    9 estratégias puras. 

Uma estratégia criada a partir da distribuição de probabilidades de 

estratégias puras é chamada de estratégia mista. 

Para podermos comparar as estratégias e ver qual a melhor estratégia a 

ser seguida, devemos calcular o valor esperado de cada estratégia em cada 

possível estado da natureza. 

A Tabela 3.4 representa cada estratégia pura da nossa suposição com 

seus respectivos valores esperados em cada estado da natureza. A estratégia 

é denominada por           , onde    é a ação a ser escolhida se o experimento 

resultar em     e    se o experimento resultar em    . O valor esperado para 
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cada estratégia    em cada estado da natureza é representado por     |   e 

    |  .  

A partir dos valores esperados, podemos perceber que algumas 

estratégias são inferiores a outras, independente de qual for o estado da 

natureza. A estratégia   , por exemplo, tem valor esperado em ambos estados 

da natureza menor que   ,  3,  4 e  6. Quando isso ocorre, dizemos que estas 

estratégias são dominantes se comparadas a    ou que    é dominada por   , 

 3,  4 ou  6. 

Tabela 3.4 - Estratégias puras e seus valores esperados. 

               |       |   

           100 40 

           140 -284 

 3      3  70 136 

 4         260 -176 

 5         300 -500 

 6      3  230 -80 

 7   3     -20 104 

     3     20 -220 

     3  3  -50 200 

 

É comum que não haja uma estratégia pura que sozinha seja dominante 

sobre alguma outra, mas é possível criar uma estratégia mista a partir da 

combinação de duas ou mais estratégias e essa estratégia mista seja 

dominante sobre a outra estratégia analisada. 

As estratégias puras ou mistas que não são dominadas por outra 

concentram a solução do problema e são chamadas de estratégias 

admissíveis. 

O critério de decisão demonstrado aqui foi o critério de maximização do 

valor esperado. Contudo, existem outros critérios que podem ser usados, como 

o maximin, por exemplo, que maximiza os valores mínimos resultantes de cada 

ação. 

Outro critério é o minimax, utilizado quando os valores são perdas, esse 

critério minimiza a perda esperada. 
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Entretanto, não nos aprofundaremos na discussão desses critérios, pois 

foge do domínio deste trabalho. 

 

3.6 – Teoria da Utilidade 

Como foi dito no tópico 3.1, devemos atribuir valores para cada resultado 

possível em cada ação. Esses valores variam de acordo com o agente 

decisório, pois, para cada pessoa o resultado alcançado gera uma satisfação 

diferente. Ganhar R$1.000,00 pode ser um valor considerado alto para uma 

pessoa e baixo para outra; ou ainda, ganhar R$1.000,00 pode não significar 

tanto dinheiro quanto perder R$1.000,00. 

O elemento risco influencia cada pessoa de forma diferente, fazendo com 

que o verdadeiro valor dos possíveis resultados de cada ação varie de pessoa 

para pessoa. 

Diante dessa realidade, a Teoria da Utilidade age de forma a expor o 

verdadeiro valor dos possíveis resultados das decisões das pessoas, 

mostrando o comportamento delas diante do risco. 

A Teoria da Utilidade associa a cada resultado possível, um valor abstrato 

chamado de utilidade. O conjunto dos valores associados por um agente 

decisório é sua função de utilidade. Assim, cada pessoa tem uma função de 

utilidade. Essa função representa como a pessoa se comporta diante de uma 

situação de risco. 

Ao associar a função de utilidade ao problema de decisão, seguimos os 

mesmos passos ditos nos tópicos anteriores com a maximização da utilidade 

esperada para encontrar a melhor ação. 

Uma situação aleatória com a maximização do seu valor esperado tem 

um ou mais valores que se equivalem ao valor esperado, chamado de 

equivalente certo. 

O equivalente certo é o valor cujo agente decisório aceitaria para não 

participar da situação que pode ser um jogo, uma loteria etc. 
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Cada pessoa terá equivalentes certos diferente das outras pessoas, pois 

cada uma age de modo diferente diante do risco. Algumas pessoas tem 

aversão ao risco, outras são indiferentes e outras têm propensão ao risco. 

Para definir a função de utilidade, o comportamento do agente decisório 

deve obedecer aos seguintes axiomas, onde     significa que   tem 

preferência sobre  ,       significa que   é indiferente a  ,     significa que 

  tem preferência sobre   e             representa uma situação aleatória 

que leva ao estado de natureza   com probabilidade   e ao estado de natureza 

  com probabilidade    : 

1) Axioma da ordenabilidade: dados os estados da natureza   e  , eles 

possuem umas das relações    ,       ou    . 

2) Axioma da transitividade: se     e    , logo    . 

3) Axioma da continuidade: existe um   entre 0 e 1, do qual 

                 se      . 

4) Axioma da substituibilidade: dado que      ,                        

  . 

5) Axioma da redutibilidade:                       pode ser reduzido 

para              . 

6) Axioma da monotonicidade: dado que     e    ,             

           . 

As propriedade da função de utilidade     , onde   é o estado de 

natureza ou uma situação aleatória, são: 

1)               

2)                  

3)                

4)                                
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Se somarmos ou multiplicarmos      a uma constante maior que 0, 

chegaremos a uma função de utilidade,      , equivalente a       

A determinação da função de utilidade é contestada por nem sempre a 

ação das pessoas obedecer aos axiomas da teoria da utilidade. Porém, as 

escolhas das pessoas são, muitas vezes, irracionais, portanto, nenhuma teoria 

matemática seria capaz de explicar todas as decisões de todas as pessoas.  

Além disso, há uma grande diferença entre o indivíduo estar numa 

situação hipotética e o indivíduo estar diante da situação real. Portanto, como a 

função de utilidade é definida, na maioria das vezes, quando a pessoa não está 

no momento exato da decisão, a função encontrada não é totalmente confiável, 

mas é uma boa aproximação. 

Suponhamos que um indivíduo participa de um jogo   , de cara (C) ou 

coroa (K), no qual ele ganhará R$1000,00 se sair C e perderá R$300,00 se sair 

K. Assumindo que o agente decisório atribui utilidades           e 

          e que ele admite que R$450 é seu equivalente certo para este 

jogo, temos: 

Figura 3.5 – Jogo   . 

 

  

 

                                              

Logo, 

           

Suponhamos que em outro jogo,   , com prêmios R$450 se sair C e R$-

300,00 se sair K, o agente decisório declare que o equivalente certo, neste 

caso, é R$100,00. 
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Figura 3.6 – Jogo   . 

  

 

 

                                                

            

 Se considerarmos o jogo 3,  3, que leva aos prêmios de R$1000,00 se 

sair C e R$100,00 se sair K, com equivalente certo de R$600,00, temos 

Figura 3.7 – Jogo   . 

 

 

 

   3                                            

             

Podemos graficar as utilidades encontradas e traçar uma linha que forma 

a curva de utilidade do agente decisório. É possível obter mais pontos, porém, 

devido as variações do agente decisório e do próprio problema, teríamos que 

aproximá-los a uma curva, pois os pontos não seguem uma curva perfeita. 

Quando a curva de utilidade tiver concavidade para baixo, significa que o 

agente decisório possui aversão ao risco. Se, ao contrário, tiver concavidade 

para cima, significa que o agente possui propensão ao risco. Quando o agente 

é indiferente ao risco, a curva de utilidade é linear. 

Como podemos ver na Figura 3.8, nosso agente decisório é propenso ao 

risco. 

As funções de utilidade alcançadas através de entrevista com o decisor 

possuem uma curva menos acentuada do que a curva de utilidade real do 
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decisor, indicando que o indivíduo é menos averso ao risco do que realmente 

é. 

Geralmente, o equivalente certo não será um valor único, mas sim um 

intervalo de valores, pois há de se convir que se determinar um equivalente 

certo por   , o agente decisório aceitaria  +/- .  Assim, a curva da utilidade 

deve ser representada por uma faixa de valores ao invés de uma linha. 

Figura 3.8 – Curva de utilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os conceitos vistos sobre teoria da decisão em situações aleatórias com 

estados da natureza discretos podem ser ampliados, com algumas 

modificações matemáticas, para situações aleatórias com estados da natureza 

contínuos. A diferença é que, neste caso, os possíveis resultados serão uma 

variável aleatória contínua associada a uma função densidade de 

probabilidade,     ; e o equivalente certo será alcançado através da seguinte 

equação: 

   ̃  ∫           
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4 - INFERÊNCIA BAYESIANA 

 

Neste capítulo, trataremos de inferência bayesiana, relacionando-a com o 

problema do hospital, indicado na Introdução. 

Inferir significa deduzir, raciocinar sobre a amostra que se conhece e tirar 

conclusões sobre a população. A Inferência Bayesiana é uma das linhas de 

inferência estatística e apesar de ainda ser pouco divulgada, está em ascensão 

entre os estatísticos desde 1960. 

 

4.1 - Distribuição de Poisson 

A distribuição de Poisson com parâmetro  ,        , Equação 4.1, 

geralmente, é utilizada para estimar a taxa de ocorrência de um evento por 

unidade de tempo ou por unidade de área.  

Esta distribuição surge das seguintes suposições. Assumiremos que as 

ocorrências dos eventos são independentes, ou seja, no decorrer do tempo ou 

na região da área, a ocorrência de um evento não depende da ocorrência ou 

não de outro evento. Além disso, considera-se que dois eventos não ocorrem 

ao mesmo tempo ou na mesma região da área. No entanto, a distribuição de 

Poisson pode ser estendida para o caso dependente, mas foge do escopo 

deste trabalho. Essa distribuição também pode ser usada como uma 

aproximação da distribuição Binomial,          , com   grande e   pequeno. 

Nesse caso,     .  

A distribuição de Poisson é dada pela função de probabilidade: 

        
      

  
                                                   (4.1) 
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Figura 4.1 – Distribuição de Poisson 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 – Distribuição Gama 

Dizemos que uma variável aleatória   tem distribuição Gama se sua 

função densidade de probabilidade for:  

              {
 

       
         ⁄           

                                     
                   (4.2) 

 

 com os parâmetros        . 

A média de uma variável aleatória   com distribuição Gama é dada por: 

         

e sua variância é obtida por: 
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Figura 4.2 – Distribuição Gama 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 – Família Poisson-Gama 

Suponha que observaremos uma amostra            , que será 

modelada por uma distribuição Poisson(  , e que nosso objetivo é estimar  . 

Na visão subjetivista de probabilidade, qualquer entidade desconhecida é 

passível de ser modelada por uma função de probabilidade. Isto é, podemos 

construir uma função de probabilidade em base à informação que temos sobre 

tal entidade.  

Em nosso exemplo, o parâmetro   é desconhecido. Portanto, podemos 

atribuir uma função de probabilidade para  , que representará a informação 

disponível sobre seu valor. 

Antes de observada a amostra, a informação sobre o parâmetro é 

chamada distribuição a priori do parâmetro, e será denotada por     . 

Depois de observada a amostra, a informação atualizada sobre o 

parâmetro é chamada distribuição a posteriori do parâmetro, e será denotada 

por    |  , fazendo uso da notação e do conceito de probabilidade condicional. 

Usaremos a regra de Bayes para fazer tal atualização. 

Dessa mesma forma,    |   pode se tornar a distribuição a priori de um 

novo experimento, que, após ocorrido, acarretará numa nova distribuição a 

posteriori. 
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Considerando a função de probabilidade de   dado o valor  , Equação 

4.4,    |  , podemos definir a função de verossimilhança de  . A função de 

verossimilhança para um valor   quantifica quão verossímil é esse valor de   

para a amostra observada; em outras palavras, ela indica quão bom é o ajuste 

do modelo Poisson    para a amostra observada  . Como   já ocorreu, e 

portanto é fixo,    |   é função apenas de  . Nessas circunstâncias, não é 

função de densidade de probabilidade em  . 

Na distribuição de Poisson, o seu parâmetro  , representa a média de 

ocorrências de um evento. Para isso, podemos obter uma distribuição de 

densidade de probabilidade a posteriori à observação da amostra, o que é 

facilmente alcançado pelo Teorema de Bayes. Sendo a amostra            , 

temos: 

   |    
        |  

    
              |   

A distribuição Gama,               , Equação 4.2, pode ser utilizada 

para representar diversas informações a priori para  , como podemos ver pela 

Figura 4.2.  

Utilizando, então, como distribuição a priori de  , uma distribuição gama, 

   , temos  

     
  

    
                                                    (4.3) 

 

Como  

   |   
  

∑   
 
        

∏   
 
   

      ∑   
 
                                   (4.4) 

 

então obtemos a distribuição a posteriori: 

   |       ∑                                                    (4.5) 
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Observemos que a distribuição a posteriori também é Gama. 

Uma família de distribuição é dita conjugada para uma verossimilhança, 

se dada uma priori nesta família, a posteriori também pertence à mesma 

família. No nosso exemplo, a família Gama é conjugada a uma amostragem 

Poisson. 

Desse modo, é possível comparar as distribuições a priori e a posteriori e 

observar as mudanças ocorridas de uma para outra. 

Observemos que    |  , Equação 4.5, depende da amostra somente em 

termos de ∑   e  . 

Dizemos, neste caso, que ∑   é uma estatística suficiente para  . As 

estatísticas suficientes são, neste exemplo, o total de ocorrências na amostra 

completa de um certo evento, ∑  , e o tamanho da amostra observada.  

As estatísticas suficientes são mais sucintas do que toda a amostra e 

possuem a informação essencial para  , ou seja, a distribuição a posteriori 

obtida conhecendo apenas as estatísticas suficientes é a mesma obtida com a 

amostra total. 

 

4.4 – Aplicação 

Retornando ao caso do hospital, a distribuição de Poisson é considerada 

adequada para o problema, se assumirmos que as visitas são homogêneas no 

tempo e, por simplicidade matemática, que elas são independentes. Entretanto, 

como já foi visto, o parâmetro   da Poisson, que é a média de visitas ao 

hospital, é desconhecido e, por isso, é necessário estimá-lo. 

Para auxiliar na compreensão e resolução do problema, nos basearemos 

em uma simulação da amostra. Esta foi obtida através do programa R, que nos 

forneceu a seguinte amostra de tamanho     , para      ,    2, 3, 3, 4, 

3, 2, 5, 4, 2, 6, 3, 0, 1, 2, 1, 4, 1, 3, 0, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 0, 3, 3, 2, 3, 0, 1, 

8, 1, 6, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 0, 3). 
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A partir da amostra observada, a distribuição a posteriori para   deve ser 

encontrada. Segundo o que foi visto no tópico anterior, Família Poisson-Gama, 

como estamos assumindo uma distribuição de Poisson para a amostra 

observada, podemos utilizar a distribuição Gama para modelar a informação 

sobre o parâmetro  , obtendo uma distribuição a priori e a posteriori de  . 

Adotaremos a distribuição a priori com densidade               , 

Equação 4.3, com          . 

Figura 4.3 – Distribuição a priori de  , com          . 

 

 

 

 

 

 

Para verificar a influência da amostra sobre a informação que temos de  , 

consideraremos amostras parciais da amostra total observada, tomando as 5 

primeiras observações, depois as 10 primeiras, e assim por diante até tomar as 

50 observações. 

O resultado desse exercício é apresentado na Figura 4.4, que mostra a 

distribuição a posteriori de  , Equação 4.5, para cada uma destas subamostras. 

Observemos que com     , soma da amostra     , já é possível obter um 

valor confiável de  , pois, a partir desse tamanho de amostra, o gráfico não 

varia mais significativamente. 

Essa prática de inserir os valores da amostra parcialmente é possível pelo 

Teorema de Bayes. Isso nos permite parar a amostra a qualquer momento, não 

sendo necessário estipular o tamanho da amostra anteriormente e segui-la até 

o final do experimento. Se inserirmos a amostra em parcelas ou de uma só vez, 

ao final, chegaremos à mesma distribuição a posteriori. Assim, economizamos 
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recursos financeiros e tempo, se decidirmos parar a amostragem quando 

houver evidências suficientes para tal. 

Figura 4.4 – Distribuição a posteriori de  ,          . 

 

 

 

 

 

 

 

A análise da simulação comprova a eficácia dos métodos utilizados, o que 

nos dá segurança para aplica-los no caso real. Além disso, verificamos que é 

possível utilizar ferramentas estatísticas para racionalizar problemas de tomada 

de decisão e para atualizar informações que podem interferir nessa decisão. 

Apesar da ação e da decisão das pessoas serem imprevisíveis, é possível 

utilizar ferramentas estatísticas para racionalizar uma decisão e diminuir os 

riscos de insatisfação gerada por essa decisão. Como no caso do hospital, é 

possível evitar o gasto desnecessário de recursos para aplicar uma intervenção 

que, através desses métodos, poderia ser comprovada como uma intervenção 

ineficaz, o que levaria a administração do hospital a pensar em outra solução. 

 

4.5 – Análise após a intervenção 

Suponhamos agora que o hospital realiza a intervenção nesses pacientes. 

Geraremos uma nova amostra, após tal intervenção para observarmos as 

mudanças ocorridas. A nova amostra também obtida através do programa R, 

com     ,    , foi   (0, 0, 3, 0, 2, 3, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 

0, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 0, 1, 1). 

n = 35, s = 83 

n = 50, s = 120 
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A distribuição a priori de  , com          , escolhida é:  

Figura 4.5 – Distribuição a priori de  ,          . 

 

 

 

 

 

 

Acrescentando a amostra parcialmente, temos o seguinte resultado de 

distribuição a posteriori de  , para n=40, ∑  , s=39 e n=50, ∑  , s=50: 

Figura 4.6 – Distribuição a posteriori de  ,          . 

 

 

 

 

 

 

Uma das questões levantadas no início era saber em que momento 

podemos afirmar que o  , neste caso, a média de visitas dos pacientes ao 

hospital, diminuiu após a intervenção.  

Ao observarmos essa última amostra, logo no início, já é possível notar 

que o   mudou em relação ao   anterior. Com a amostra no tamanho n=15, por 

exemplo, a diferença entre o   da amostra feita anterior à intervenção e o   da 

amostra pós-intervenção é nítida, como podemos ver na Figura 4.7. 
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Figura 4.7 – Distribuição a posteriori de  , antes e após a intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, a amostragem só deve prosseguir se desejarmos ter mais 

certeza sobre o novo valor de  , pois, pela figura a cima, já sabemos que a 

intervenção funcionou, ou seja, que a média de visitas dos pacientes que 

receberem a intervenção diminuiu. 
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5 – APÊNDICE 

 

Programas utilizados: 

1. R, versão 2.15.2 - Copyright (C) 2012 The R Foundation for 

Statistical Computing. 

2. Wolfram Mathematica, versão 8.0 for students. 
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