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ESTIMATIVA PONTUAL E INTERVALAR DO TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO DE 
SISTEMA DE FILAS M/M/1 UTILIZANDO A SIMULAÇÃO DE BOOTSTRAP 

  JORGE, ANA PAULA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP) 

RINALDI, JOSÉ GILBERTO SPASIANI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP) 

O método de Simulação Bootstrap é um método de simulação intensivo que baseia na construção de
distribuições por reamostragem. O mesmo foi utilizado nesse trabalho com o objetivo de estimar o tempo médio
de espera para atendimento de um sistema M/M/1 (com fator de utilização 0,9) a fim de verificar a eficiência do
método em estimar medidas de desempenho de sistemas de filas conhecidos (nesse caso a M/M/1) para
posteriores aplicações em sistemas que não se conhece a priori o seu comportamento e/ou filas com poucos 
dados disponíveis, por exemplo, as filas de transplantes. Para desenvolvimento do trabalho, foram gerados no
programa privado General Purpose Simulation System (GPSS) cinco mil tempos de espera em fila de um 
sistema M/M/1. Com o comando “sample” e o pacote “boot” do software estatístico R foram geradas amostras de
tamanho n=20, 50 e 100 e calculadas as mil reamostras bootstrap e estimado o tempo médio de espera em fila e
os intervalos de confiança bootstrap. No entanto, a maior parte dos estudos de filas se dá quando o sistema se
encontra em estado de equilíbrio, ou seja, quando o comportamento do sistema independe do tempo e do
estado em que o sistema se encontra. Agora, considerando o estado de equilíbrio (nesse caso, retirando os 
3000 tempos iniciais referentes ao período de estabilização) as mesmas análises foram realizadas. A estimativa
do tempo médio de espera para atendimento (dos 5000 tempos) é 3,22670, enquanto que para os dados em
equilíbrio a mesma estimativa é dada por 2,91679, essa ultima com um intervalo ao nível de 95% de confiança
igual a [2,7684 ; 3,0651]. Para a amostra n=50 (sistema em estado de equilíbrio) o método de bootstrap
apresentou uma estimativa do tempo de espera para atendimento igual a 3,2222 com um vício 0,0032. Ao 
comparar os resultados originais com as estimativas bootstrap, a amostra de tamanho n=50 do sistema em
equilíbrio apresentou um melhor resultado. Portanto, tem-se que o método de Simulação Bootstrap foi eficiente 
quanto à precisão em estimar o tempo médio de espera para atendimento de um sistema de filas M/M/1. É
importante ressaltar que os intervalos bootstrap apresentaram maiores amplitudes quando comparados com os
originais, mas, em geral, o viés foi muito pequeno. Mas não devemos descartar a variabilidade presente no
comportamento da fila M/M/1, o que torna essa fila uma interessante ferramenta de estudos. Portanto, esse
método mostra-se eficiente para estimar medidas de desempenho de sistemas com alguma estrutura
desconhecida e/ou sistemas com número de observações reduzido, porém, quanto maior a quantidade de
dados, melhores serão as estimativas.  
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MODELAGEM ECONOMÉTRICA DO PIB BRASILEIRO COM ALGUMAS VARIÁVEIS DE CONSUMO 
  ALMEIDA, LETÍCIA CARLA PINESSO DE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

A estatística econômica se ocupa principalmente da coleta, sistematização e apresentação de dados
econômicos na forma de quadros e tabelas. O estatístico matemático tem a tarefa de coletar dados sobre PIB
(Produto Interno Bruto), emprego, desemprego, preços, etc. Assim, os dados coletados constituem os dados 
brutos do trabalho econométrico. . Estudar a Análise de Regressão aplicada às variáveis econômicas consume
renda dentro da Economia Brasileira com o intuito de encontrar um modelo que melhor descreva a relação
existente entre elas, ou seja, aplicação de métodos econométricos. Modelar a relação entre a variável resposta
PIB (renda) e as variáveis regressoras (consumo): Vendas industriais de refrigeradores (quantidade), Consumo
de energia elétrica no setor residencial (quantidade – GWh) e Vendas de automóveis nacionais (quantidade)
afim de verificar uma certa relação entre elas, e posteriormente fazer estimativas futuras. . Na realização deste
trabalho, foram utilizadas técnicas de análise de regressão linear múltipla, incluindo análise de resíduos, seleção 
de variáveis, teste de falta de ajuste, transformações em variáveis tendenciosas e algumas possíveis técnicas
utilizadas especificamente na área de Econometria, no qual Minitab é o software utilizado para obtenção dos
resultados. As variáveis preditoras utilizadas foram selecionadas a fim de verificar uma semelhança entre elas, já
a variável Venda de automóveis nacionais foi colocada propositalmente para demonstrar sua independência. . O
modelo que melhor se ajustou, e seguiram todas as pressuposições da regressão linear múltipa, foi o modelo em
que o PIB era a variável resposta, em que a variável Venda de automóveis nacionais (quantidade) foi retirada,
uma vez que não era significativa para o modelo. As variáveis Vendas industriais de refrigeradores (quantidade) 
e Consumo de energia elétrica no setor residencial (quantidade – GWh) seguiam uma tendência, logo, sofreram 
alterações, log(x) e –x², respectivamente, e os resíduos seguiam uma distribuição normal, porém podem existir
outros modelos em que expliquem melhor esta relação: Consumo e Renda, uma vez que o PIB é composto por
inúmeras variáveis de consumo existente na nossa economia, e no caso deste projeto, somente duas delas
foram utilizadas.  
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PERFIL DE INADIMPLÊNCIA DA CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE, BASEADO EM CONSULTAS 

REALIZADAS NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
(ACEPP) 

  SANTOS, GABRIELLE GOMES DOS (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

SILVESTRE, MIRIAM RODRIGUES (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP) 

A sociedade brasileira está cada vez mais consumista, influenciada pelo apelo que as empresas fazem por meio
de publicidades. Com tantas influências, muitos compram coisas supérfluas e sem necessidade, somente para
atender à vontade de comprar ou para ter status. O termo consumismo é o ato de consumir produtos e/ou
serviços de forma descontrolada e irresponsável. Ele pode desenvolver nas pessoas uma doença chamada
oneomania. A oneomania é o ato de comprar indiscriminadamente e atinge pessoas caracterizadas como 
consumidoras compulsivas. Para auxiliar essas pessoas foi criado um grupo conhecido como Devedores
Anônimos (DA), que segue o estilo de uma terapia em grupo onde o endividado pode encontrar conforto com
pessoas na mesma situação que a sua. Mas existem também os casos à parte, em que as pessoas se
endividam por algum acontecimento ao decorrer de sua vida, como: desemprego, atraso de salário, doença na
família, entre outros motivos. Dependendo dos motivos que levam as pessoas a serem ou estarem 
momentaneamente inadimplentes, é preciso buscar alternativas que lhes possibilitem a solução desse problema,
as quais podem incluir a ajuda de profissionais da área de psicologia, quando o problema está relacionado a
fatores emocionais; ou da área financeira, quando o problema envolve o controle das finanças pessoais.
Atualmente, já existem cursos com instruções para que as pessoas regularizem suas pendências e sites com
dicas para que o consumidor não se torne inadimplente. Mas quem são as pessoas que se encontram em 
situação de inadimplência? Qual é o seu perfil? Essas são algumas das perguntas que serão respondidas nesse
trabalho. A partir dos resultados finais deste trabalho, ou seja, do perfil construído da amostra dos inadimplentes,
espera-se poder auxiliar as empresas na tomada de decisões, a fim de aumentarem seus lucros e diminuírem a
inadimplência. As decisões podem ser desde definir a melhor forma de pagamento até a recusa do fornecimento
de crédito e/ou venda de produtos para um determinado cliente. Para isso, será construído o perfil de um 
inadimplente, com o auxílio de um questionário que será aplicado na Associação Comercial e Empresarial de
Presidente Prudente (ACEPP). O questionário foi construído com a finalidade de conhecer as características do 
indivíduo e obter informações essenciais para a construção de um perfil, como: renda mensal, se possui casa
própria, se tem filhos, quantidade de bens em seu nome, entre outras. Além disso, também há questões
específicas sobre consumidor compulsivo. A construção desse perfil será realizada através da técnica de Árvore
de Classificação, uma das técnicas da Análise Multivariada. Vários algoritmos já foram criados para a execução
desta técnica, porém, neste trabalho será utilizado especificamente o algoritmo CHAID (Chi-Squared Automatic 
Detection), o qual se encontra implementado no software Clementine, atual IBM SPSS Modeler, da empresa
DMSS (Data Mining and Statistical Solutions).  
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