
 

CASO DE ENSINO 14.2: LARY JUNIOR DEVE IR AO TRIBUNAL, OU ENTRAR 

EM ACORDO? – CASO DE ENSINO 

 

Bruno Shinji Kimoto Namikawa - brunonamikawa@gmail.com - PUC-Campinas 

Gustavo de Almeida Wolfart - gustavo_wolfart@hotmail.com - PUC-Campinas 

João Vitor Nicolau da Silva - joao.vitor.niccolau@gmail.com - PUC-Campinas 

Lesly Kaori kawase - lesly.kah98@gmail.com - PUC-Campinas 

Matheus Luz Jacques - matheus.luzjaqcques@hotmail.com - PUC-Campinas 

Nicolly dos Santos Cesario - nicollycesario@gmail.com - PUC-Campinas 

Marcos Ricardo Rosa Georges - marcos.georges@puc-campinas.edu.br - PUC-Campinas 

R. Dom Humberto Mazoni – Parque dos Jacarandás, Campinas – SP 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem, por meio do ponto de vista da sua natureza, a característica aplicada. 
O trabalho envolve pesquisas e levantamento bibliográfico sobre os assuntos chave do 
problema em questão, por meio de livros e artigos, nesse contexto foi utilizado também para 
compreender como a árvore de decisão funciona. O caso de ensino escolhido pelo grupo, foi 
disponibilizado pelo professor localizado no livro Modelagem de planilha e análise de decisão, 
na página 653, caso 14.2. O professor explicou como ocorreria o desenvolvimento do trabalho, 
a estrutura a ser formulada e os cálculos realizados, sempre apoiando o grupo para dúvidas e 
perguntas. 

 

PALAVRAS CHAVES: Metodologia Ativa; Árvore de Decisão. 

 

ABSTRACT 

The present work has, from the point of view of its nature, the applied characteristic; in addition, 
the work involves research and bibliographic survey on the key issues of the problem in 
question, through books and articles, in this context it was also used to understand how the 
decision tree works. The teaching case, chosen by the group, was provided by the teacher 
located in the book Spreadsheet Modeling and Decision Analysis, on page 653, case 14.2. The 
teacher explained how the work would be developed, the structure to be formulated and the 
calculations carried out, always supporting the group with doubts and questions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 PO ou Pesquisa Operacional faz parte de uma área de conhecimento ao qual 
utiliza diversas técnicas lógico- Científicas, ou seja, trata-se da aplicação de métodos analíticos 
como forma de solucionar problemas e auxiliar no processo de tomada de decisão. 

 Entretanto uma decisão tomada sem a sua esquematização, pode resultar em uma 
escolha equivocada e gerar consequências negativas. Nesse sentido, a Arvore de decisão pode 
ser utilizada como forma de estruturar um problema complexo de maneira mais simples, ao 
dividi-lo em subconjuntos.  

 Outro ponto a ser destacado no quesito solução de problemas é a importância da 
aprendizagem, autonomia e reflexão no processo de trabalho do aluno como protagonista. Em 
outras palavras, trata-se das metodologias ativas, que nada mais é do que um conjunto de formas 
de aprendizagens que permitem a liberdade do aluno na condução de seu trabalho. O trabalho 
desenvolvido por ele representa a problematização da realidade, e tal metodologia ativa 
proporciona autonomia e reflexão. O professor passaria a ter o papel de mediador e orientador, 
ficando apenas como auxiliar no desenvolvimento do trabalho.  

 Em relação ao caso específico que representa a problematização da realidade, ou 
seja, em relação ao caso que será tratado neste artigo, falaremos de um caso de ensino chamado 
Larry Junior deve ir ao tribunal ou entrar em acordo?  Tal caso está disponível no livro 
Modelagem de planilha e análise de decisão, capítulo 14, páginas 653 e 654. O caso aborda a 
questão da necessidade de desenhar uma arvore de decisão para auxiliar uma série de escolhas, 
que envolvem diversos cenários e resultados. O caso finaliza com a solicitação:  
a. Crie uma árvore de decisão para esse problema. 
b. Qual decisão deve ser tomada por Larry Junior de acordo com o critério de VME? 
c. Qual é a oferta mínima de acordo que Larry Junior deveria aceitar segundo o critério de VME? 
d. O que você faria se fosse Larry Junior? 
e. Se você fosse o consultor de Larry Junior, que outras questões você consideraria ao tomar 
essa decisão? 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Pesquisa Operacional (PO) 
Segundo Rodrigues et.al (2014) a pesquisa operacional ou PO faz parte do 

conhecimento Management Science, ao qual utiliza várias técnicas lógico-cientificas com o 
intuito de solucionar questões relacionadas a gestão para auxílio no processo de tomada de 
decisão. O histórico da PO tem origem na Segunda guerra mundial onde surge a necessidade 
militar de gerenciamento de recursos em campo de batalha. Nessa época era de extrema 
importância que os recursos como alimento, munição e medicamentos fossem administrados na 
quantidade necessária gastando o mínimo possível, para que assim as operações pudessem 
prosseguir. Nesse contexto os governos britânicos e norte-americanos solicitaram que cientistas 
e matemáticos trabalhassem em conjunto para a realização de estudos/pesquisas a respeito das 
operações militares, com o intuito otimizar tais operações. Assim surgiu a primeira técnica da 
PO, a chamada Programação Linear, cujo objetivo é otimizar por meio da busca pela solução 
ótima, ou seja, a melhor combinação de variáveis para encontrar o melhor resultado possível.  
Tais estudos posteriormente resultaram na vitória em batalhas.  



 

  Rodrigues et.al (2014) explicam que após o fim da guerra surgiram diversos 
problemas complexos nas empresas que apesar de não se tratar de operações militares, 
percebeu-se uma certa semelhança. Foi então que em 1950 a PO passa a ser utilizada também 
nas mais diversas áreas e atividades organizacionais. Com a popularização dos computadores 
após 1980, passaram a surgir problemas de alto nível de complexidade, onde sua resolução só 
era possível por meio do uso de computadores, onde devido a sua alta capacidade de 
processamento, realizavam diversos cálculos em questão de segundos utilizando a técnica PO 
classificada como Simulação computacional. Posteriormente as informações fornecidas pela 
PO são utilizadas na elaboração de modelos matemáticos como por exemplo o modelo Pidd de 
1998, onde com a utilização de informações obtidas de problemas reais, é criado um problema 
baseado na realidade com intuito de estudo deste. Tal representação não contém o detalhamento 
em mínimos detalhes do problema, pelo contrário, contém apenas informações fundamentais 
para a solução ou contém fatores que influenciam o problema.  O motivo para tal é devido à 
complexidade do problema que quando detalhado nos mínimos detalhes pode resultar na 
representação abstrata.  De forma resumida o principal objetivo da PO é entregar aos tomadores 
de decisões somente aquelas informações relevantes, de forma prática e eficiente.    

Por fim Rodrigues et.al (2014) explicam que que a PO é composta por diversas técnicas 
como as já mencionadas anteriormente Programação linear e Simulação computacional, além 
das técnicas Teoria dos jogos, Teoria das filas e PERT/ CPM. Entretanto segundo Vargas (2010) 
um dos principais modelos matemáticos utilizado para auxiliar o processo decisório de 
priorização e seleção de projetos é a programação multicritério AHP.  

Para Marins (2011) qualquer profissional que assuma posição em uma empresa vai em 
algum momento deparar-se com a tomada de decisões. As decisões são inerentes ao processo 
de gestão e são itens básicos em todos os níveis operacionais, sejam eles, estratégico, tático ou 
operacional. 

Marins (2011) elucida que embora existam diferentes abordagens decisórias pertinentes 
a cada gestor e suas particularidades, algumas etapas são igualmente importantes e podem ser 
aplicadas ao processo. São elas: identificação do problema, formulação do objetivo, análise das 
limitações e a avaliação das alternativas. 

2.2 Árvore de Decisão 

De acordo com Faceli et al (2011) a estratégia dividir para conquistar, resolver um 
problema de decisão está presente na estrutura de uma arvore de decisão. Sendo assim, o autor 
relata que em uma arvore de decisão se tratando de um problema complexo, o mesmo é dividido 
em problemas simples na qual é utilizado a mesma estratégia, formando subproblemas e 
buscando soluções para eles até chegar em uma solução concreta para o problema complexo. 

Para Garcia (2003) árvores de decisão é maneira mais simples e eficaz de representar o 
conhecimento, uma vez que é baseado na ideia dividir para conquistar, na qual é realizado a 
divisão de um conjunto em vários subconjuntos, até que os mesmos permaneçam na mesma 
classe, não necessitando de novas divisões. 

Ainda de acordo com Faceli et al (2011) a ideia básica de dividir o espaço de instâncias 
em subespaços e cada subespaço ajustado utilizando diversos modelos, aparece por trás de 
algoritmos baseados em arvores de decisão. Dessa forma, os modelos de árvore são definidos 
árvores de decisão quando se trata de problemas de classificação, e árvores de regressão 
quando se refere a problemas de regressão. A figura abaixo representa uma árvore de decisão e 
a divisão correspondente no espaço definido pelos atributos x1 e x2. 



 

 

Figura 1 – Exemplo de árvore de decisão e as regiões de decisão no espaço de objetos. 

 

Fonte: Faceli (2011, p.84) 

 

Segundo Laber (2017) com relação a estrutura da árvore de decisão é formada pela raiz 
onde é o ponto de partida, tem também os nós internos que correspondem aos atributos testados, 
as folhas que determinam a classe e por fim os arcos no que se refere aos valores dos atributos. 

Para Celles (2017) a estrutura da árvore decisão é utilizado o fluxograma por ser um 
ferramental que possibilita uma visão e entendimento melhor. Como primeira etapa da 
estruturação da árvore. A figura 2 demonstra a estrutura de uma árvore de decisão. 
 

Figura 2 – Demonstração da estrutura de uma árvore de decisão. 

 

Fonte: Celles (2017) 



 

 

Celles (2017) relata que o início é através de um nó que corresponde a decisão a ser 
tomada, posteriormente são feitas ramificações que estão relacionadas com a probabilidade dos 
eventos anteriores e, por fim o resultado final de cada uma delas é visível, esse processo é feito 
em todas as ramificações para que a decisão final seja tomada, para a estruturação da arvore de 
decisão são utilizados alguns símbolos para melhor entendimento, conforme a figura abaixo. 

 

Figura 3 – Símbolos que são utilizados na estrutura de uma árvore de decisão. 

 

 

Fonte: Celles (2017) 

Para Faceli (2011) árvores de decisão são um dos algoritmos mais utilizados seja no 
meio acadêmico quanto em aplicações reais, os pontos positivos desta ferramenta é a 
flexibilidade, uma vez que não assumem distribuição para os dados, e também são métodos não 
paramétricos. 

 A robustez por serem invariantes e transformações monótonas de variáveis de entrada. 
A seleção de atributos, uma vez que na estruturação da árvore e selecionado os atributos 
utilizados no formato de decisão. A interpretabilidade, por se tratar de decisões complexas e 
globais podem ser aproximadas em decisões mais simples, é importante ressaltar que as 
decisões são baseadas em valores dos atributos da descrição do problema. 

Sendo assim, podemos concluir após as pesquisas bibliográficas que objetivo das 
arvores de decisão é separar os dados obtidos em grupos cada vez mais homogêneos em relação 
ao desfecho. Tem início com o nó raiz, passando para novos nós conforme as decisões vão 
sendo tomadas até chegar ao final, denominado como folha. 

2.3 Metodologia Ativa 

Para Morán (2015) a educação tradicional tanto presencial quanto à distância, utiliza de 
diversos conteúdos escritos ou audiovisuais que são previamente elaborados. No entanto, 
conclui-se que tal teorização não se faz totalmente eficiente em todas as situações. É como 
dirigir um carro, ler sobre como dirigir o mesmo, não te fará dominar todas as técnicas 
envolvidas, para isso é necessária a prática. 



 

Segundo Morán (2015) as metodologias precisam acompanhar as necessidades. Por 
exemplo, caso você queira exercitar a proatividade; atividades mais complexas precisariam ser 
aplicadas. Caso queira exercitar a criatividade, atividades mais lúdicas podem ser exploradas, 
e assim por diante. O autor afirma que as metodologias ativas são essenciais para desenvolver 
pensamentos mais críticos e reflexivos, ou seja, quanto mais próximos estivermos da vida real, 
maiores ganhos e maiores possibilidades podemos ter. 

De acordo com Diesel e Baldez (2017), as metodologias ativas foram vistas pela 
primeira vez nas obras de Emílio de Jean Jacques Rosseau datadas entre 1712 e 1778. Tais 
metodologias consistem em tornar o estudando o centro do processo de ensino e aprendizagem. 
De acordo com os autores, existem princípios básicos que compõe uma metodologia ativa, 
como visto a seguir: 
 

Figura 4 - Princípios que constituem as metodologias ativas de ensino 

 

Fonte: Diesel e Baldez, 2017. 

 

3 METODOLOGIA 

 O presente trabalho tem, por meio do ponto de vista da sua natureza, a 
característica aplicada, na qual para Fleury (2016) se refere a problemas presente nas atividades 
das empresas, e está empenhada em na identificação e elaboração das buscas por soluções, 
através do conhecimento aplicado. 

Além disso, o trabalho envolve pesquisas e levantamento bibliográficos sobre os 
assuntos chave do problema em questão, por meio de livros e artigos, nesse contexto foi 
utilizado também para compreender como a pesquisa operacional funciona. O caso de ensino, 
trata-se de uma situação pedagógica retirada do livro Modelagem de planilha e análise de 
decisão, capítulo 14, páginas 653 e 654, cujo foco era a decisão Larry Junior deve ir ao tribunal 



 

ou entrar em acordo? O professor explicou como ocorreria o desenvolvimento do trabalho, a 
estrutura a ser formulada e os cálculos realizados, sempre apoiando o grupo para dúvidas e 
perguntas.  

 

4 CASO DE ENSINO 

Em meados da década de 1990, a DHL era a maior transportadora do mundo, com $ 5,7 
bilhões em receitas e 60.000 funcionários. Larry Hillblom era o “H” na DHL e fundador da 
empresa. Com um orçamento apertado, a DHL foi fundada em 1969, e seu plano de negócios 
consistia na entrega de documentos de transporte por via aérea para portos dias antes da chegada 
de navios de carga, de modo que os navios pudessem ser descarregados rapidamente e continuar 
em seu caminho. A empresa cresceu e se transformou em uma transportadora aérea 
internacional, e Hillblom se tornou um milionário antes de completar 30 anos. Embora não tão 
famosa nos Estados Unidos quanto a Federal Express, a DHL é tão onipresente no 

exterior que seu nome é sinônimo de transportadora aérea 24 h, da mesma maneira que 
a palavra “Coca” é usada como sinônimo de “refrigerante”. 

Para evitar o imposto de renda dos Estados Unidos, Hillblom mudou-se da Baía de São 
Francisco para Saipan, um paraíso fiscal tropical localizado mil milhas ao sudeste da costa do 
Japão. Ele se tornou um chefão da Micronésia, abrindo dezenas de empresas e financiando 
projetos de desenvolvimento urbano nas Filipinas, no Havaí e no Vietnã. Ele possuía castelos 
e hotéis europeus, um jato chinês, uma empresa aérea chamada Continental Micronésia e, além 
de sua mansão em Saipan, tinha residências em Manila, Havaí e Half Moon Bay. Seus hobbies 
incluíam equipamentos de som de última geração, barcos, aviões, carros de luxo e, 
supostamente, relacionamentos ilícitos com jovens garotas asiáticas. 

Em 21 de maio de 1995, Hillblom e dois sócios decolaram da Ilha Pagam para Saipan 
em seu hidroavião bimotor para uma viagem curta de negócios. O mau tempo fez os viajantes 
voltarem, mas logo depois, os despachantes de voo perderam contato com o avião. Na manhã 
seguinte, uma equipe de resgate localizou partes do avião e os corpos encharcados dos 
companheiros de Hillblom. O seu corpo nunca foi encontrado. 

Larry Hillblom nunca casou ou teve filhos legítimos. Infelizmente para o patrimônio de 
Hillblom, seu testamento não continha uma cláusula de deserdação de quaisquer filhos 
ilegítimos. Nos termos da legislação vigente, ele poderia ter excluído seus filhos do testamento, 
mas como não o fez, qualquer um que pudesse comprovar ser seu filho teria direito a uma 
herança. Logo após a morte de Hillblom, um filho, Larry Junior (12 anos), entrou com uma 
ação reivindicando uma parte da herança. (Meses depois de sua morte, várias jovens mulheres 
do Vietnã, das Filipinas e das ilhas da Micronésia alegaram ter tido um breve caso com Hillblom 
que resultou em crianças. Veja em <http://dna-view.com/sfstory.htm> para saber mais detalhes 
sórdidos.) 

Vários possíveis impedimentos estavam no caminho da reivindicação de Larry Junior 
pelo patrimônio de Hillblom. Primeiro, Larry Junior e seus advogados devem aguardar o 
resultado de um projeto de lei (conhecido como a Lei Hillblom) escrito sob uma grande pressão 
financeira dos advogados do patrimônio de Hillblom. Se aprovado pelo Poder Legislativo 

e assinado pelo governador, o projeto de lei invalidaria retroativamente as 
reivindicações de herdeiros ilegítimos que não foram especificamente mencionados em um 
testamento. Os consultores de Larry Junior estimam uma probabilidade de 0,60 de o projeto de 



 

lei ser aprovado. Se aprovado, os advogados de Larry Junior pretendem contestar sua 
constitucionalidade e atribuem uma probabilidade de 0,7 de essa contestação ser bem-sucedida. 

Se a Lei Hillblom não for aprovada (ou for aprovada e mais tarde for considerada 
inconstitucional), Larry Junior ainda terá de apresentar evidências de que é filho do falecido 
Larry Hillblom. Tais alegações de paternidade são rotineiramente comprovadas ou refutadas 
usando a comparação de DNA. No entanto, Hillblom desapareceu sem deixar traços físicos. 

(Doze litros de ácido muriático foram entregues à casa de Hillblom logo após a sua 
morte, e quando o advogado de Larry Junior chegou lá, a casa havia sido limpa com 
antissépticos.) Mas, durante uma cirurgia de reconstrução facial realizada após outro acidente 
de avião que Larry Hillblom havia sofrido e sobrevivido, um sinal foi removido de seu rosto. 
Esse sinal poderia ser usado para o teste de DNA caso o advogado de Larry Junior pudesse ter 
acesso a ele. Mas o sinal está na posse de um centro médico que é o principal beneficiário do 
patrimônio de acordo com o testamento contestado. Sem a evidência do DNA, o caso não vai 
em frente. O advogado de Larry Junior estima uma probabilidade de 0,8 de conseguir obter a 
evidência de DNA apropriada de uma forma ou de outra. Se eles conseguirem obter uma 
amostra de DNA, os advogados estimam uma probabilidade de 0,7 de que essa amostra 
comprovará a relação biológica entre Larry Junior e o falecido. 

Se for estabelecida a prova de DNA do alegado parentesco de Larry Junior, seu 
advogado acredita que o patrimônio de Hillblom oferecerá um acordo de aproximadamente $ 40 
milhões para evitar que o caso vá ao tribunal. Se esse acordo for recusado, a equipe jurídica de 
Larry Junior enfrentará um resultado incerto no tribunal. O advogado acredita que há 0,20 de 
chance de a reivindicação ser rejeitada pelo tribunal (e nesse caso Larry Junior receberia $ 0). 
No entanto, mesmo se forem bem-sucedidos no tribunal, o valor da indenização para Larry 
Junior dependeria de quantos outros filhos ilegítimos terão sucesso em suas reivindicações ao 
patrimônio. Os consultores de Larry Junior estimam uma probabilidade de 0,04 de ele ganhar 
$ 338 milhões, uma probabilidade de 0,16 de receber $ 68 milhões, uma probabilidade de 0,40 
de receber $ 34 milhões e uma probabilidade de 0,20 de receber $ 17 milhões. 

Embora negassem veementemente que Larry Junior era filho do sr. Hillblom, no início 
de 1996 (e antes do resultado da Lei Hillblom), os fiduciários do patrimônio de Hillblom 
ofereceram a Larry Junior um acordo em torno de $ 12 milhões se ele renunciasse a todas as 
suas reivindicações ao patrimônio de Hillblom. Assim, Larry Junior e seus advogados 
enfrentam uma decisão difícil. Eles devem aceitar o acordo do patrimônio ou esperar que a Lei 
Hillblom não seja aprovada e que a evidência de DNA estabeleça a legítima reivindicação de 
Larry Junior ao patrimônio de Hillblom? 
 

4.1 Árvore de Decisão 

Nesta seção serão explicados os cálculos deste trabalho. Diante da situação identificada 
no problema em questão, foram realizadas as decisões citadas e desenvolvidas para a resolução 
do caso disponibilizado na seção 4. A partir do cenário esquematizado pela arvore de decisão, 
foram realizados os cálculos.   

Utilizamos o critério VME ou Valor médio esperado, onde para os cálculos, são feitos 
utilizando o princípio frequentista, ou seja, a partir da somatória de erros e acerto faz-se a média, 
que posteriormente resulta no valor monetário esperado.  



 

O primeiro passo para calcular a arvore de decisão é ir até a ramificação final, e fazer o 
cálculo de VME, conforme mostra a figura 5. O cálculo é a porcentagem vezes o seu respectivo 
valor, somado a porcentagem vezes o seu respectivo valor, e assim consecutivamente. 
 

Figura 5 - Cenário/ estado futuro da natureza: aguardando manifestação filhos ilegítimos 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
 Em seguida, com o valor anteriormente obtido, aloco o valor na bolinha amarela 

e dou continuidade ao cálculo, sempre do final da arvore e seguindo rumo ao início dela. Com 
o valor anteriormente obtido, cálculo o próximo, conforme mostra a figura 6, seguindo o mesmo 
esquema de cálculo.  

 
Figura 6 - Cenário/ estado futuro da natureza: aguardando audiência 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
 Em relação a arvore de decisão, pode-se dizer que quando é bolinha, representa 

cenário ou estado futuro ao qual estou condicionado e não tenho influência sobre, então faço o 
cálculo do VME; entretanto quando é quadrado azul representa uma decisão, então basta fazer 
a escolha do maior valor, conforme ensina no critério VME e podemos observar na figura 7. 

 
 

 



 

Figura 7 - Decisão aceitar o acordo ou ir ao tribunal 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
 Vou repetindo o processo até chegar a um ponto onde ele abre outra ramificação 

da arvore e não há como continuar, conforme mostra na figura 8. Neste caso interrompo os 
cálculos dessa ramificação e sigo para próxima ramificação, e faço o mesmo processo. Cálculos 
do final da ramificação e seguindo rumo ao início dela. Com o valor anteriormente obtido, 
cálculo o próximo.  Se tiver bolinha representa cenário ou estado futuro ao qual estou 
condicionado e não tenho influência sobre, então faço o cálculo do VME; entretanto quando é 
quadrado azul representa uma decisão, então basta fazer a escolha do maior valor, conforme 
ensina no critério VME. 

 
Figura 8 - Cenário/ estado futuro da natureza: aguardando resultado aprovação da Lei 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
Terminado os cálculos das ramificações, posso dar continuidade a etapa de cálculo que 

foi interrompida, então faço o mesmo processo fazer o cálculo de VME, para calcular a 
porcentagem vezes o seu respectivo valor, somado a porcentagem vezes o seu respectivo valor, 
e assim consecutivamente, conforme mostra a figura 9. Com o valor anteriormente obtido, 



 

cálculo o próximo.  Com toas as ramificações calculadas, a decisão final basta escolher o maior 
valor.  

 
Figura 9 - Cenário/ estado futuro da natureza: aguardando resultado aprovação da Lei 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
 

4.2 Resultados 

Nesta seção serão apresentadas as respostas das questões contidas no final do caso de 
ensino. A arvore de decisão para este problema, dividida em 2 partes, é a seguinte:  

 
Figura 10 – Árvore de Decisão Parte 1 



 

  
Fonte: Elaborada pelos autores 



 

Figura 11 – Árvore de Decisão Parte 2 
 

 



 

Fonte: Elaborada pelos autores 
 

a) A decisão a ser tomada por Larry Junior segundo o critério VME é recusar o acordo de 
$12 milhões. Se a lei for aprovada, Larry Junior deve contestar a constitucionalidade, solicitar 
a amostra, fazer o teste e aceitar o acordo de $ 40 milhões para evitar ir ao tribunal. Agora caso 
a lei não seja aprovada, Larry Junior deve solicitar a mostra, fazer o teste e aceitar o acordo de 
$ 40 milhões para evitar ir ao tribunal. 

 
Explicando um pouco melhor os resultados, podemos dizer que a decisão a ser tomada 

por Larry Junior segundo o critério VME é recusar o acordo de $12 milhões, conforme mostra 
a figura 10. Isto pois o valor médio esperado possibilita receber um valor superior ao do acordo. 
Aguardar a aprovação da lei gera VME de $18,368 milhões, contra $ 12 milhões do acordo. 
 

Figura 12 – Decisão aceitar ao acordo de $ 12 milhões ou aguardar aprovação da lei 

 
Fonte: Fonte: Elaborada pelos autores 

 
Em seguida, Larry Junior fica condicionado a 2 cenários futuros ao qual ele está sujeito 

e não possui controle algum sobre, ou seja, Lei ser aprovada ou não aprovada, conforme mostra 
a figura 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Figura 13 - Cenário/ estado futuro da natureza: aguardar a Lei ser aprovada 

 
Fonte: Fonte: Elaborada pelos autores 

 
Caso a lei seja aprovada, Larry Junior deve contestar a constitucionalidade, solicitar a 

amostra, fazer o teste e aceitar o acordo de $ 40 milhões para evitar ir ao tribunal. Agora caso 
a lei não seja aprovada, Larry Junior deve solicitar a mostra, fazer o teste e aceitar o acordo de 
$ 40 milhões para evitar ir ao tribunal. Em ambos os casos Larry deve aceitar ao acordo de $ 40 
milhões pois o valor do acordo é superior ao VME do tribunal. Ir ao tribunal possibilitará 
receber uma média de $ 33,12 milhões enquanto o acordo oferta $ 40 milhões, conforme mostra 
a figura 14. 

 
Figura 14 - Decisão fazer acordo ou ir ao tribunal 

 
Fonte: Fonte: Elaborada pelos autores 

 



 

 
b) A oferta mínima de acordo que Larry Junior deve aceitar é um valor que seja superior 
$18,368 milhões. Isto pois segundo o critério VME, enquanto o valor de acordo for inferior ao 
resultado de aprovação da lei, valera muito mais a pena recusar o acordo e tentar a sorte uma 
vez que a média do valor monetário é superior ao valor do acordo. 
c) Caso fossemos Larry Junior, o grupo optaria por aceitar ao acordo de $ 12 milhões. Isto 
pois levar em consideração o critério VME é ter em mente que ele é baseado no princípio 
frequentista, ou seja, seus cálculos são a somatória de erros e acerto que na média resulta no 
valor monetário esperado. Segundo este princípio pode perder ou ganhar. Entretanto em um 
caso como o de Larry Junior não é como se houvesse infinitas possibilidades de conseguir um 
bom resultado, ou como se fosse um jogo de loteria que estaria disposto a levar tudo ou nada.  
Assim, se fossemos Larry Junior, aceitaríamos ao acordo. Melhor garantir os $ 12 milhões a o 
risco de não levar nada.  
d) Caso nós fossemos os consultores de Larry Junior, consideraríamos também a 
possibilidade de consultar o trabalho de um adivinho, para assim levar em consideração o valor 
esperado da informação perfeita. Com as porcentagens obtidas das previsões seria possível abrir 
uma outra ramificação na arvore de decisão para calcular e aplicar a probabilidade conjunta 
condicional. Com isto Larry Junior teria outra possibilidade de decisão.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do processo de elaboração deste artigo, podemos dizer que foi muito satisfatório 
concluir o caso. Isto pois ele desafiou o grupo, e tiveram momentos em que queríamos 
simplesmente desistir e optar pela escolha de outro caso de ensino. Entretanto a satisfação por 
solucionar o problema proposto é muito gratificante uma vez que mesmo diante das 
dificuldades encontradas, não desistimos e conseguimos finalizar e solucionar o caso. 
Acreditamos que mais do que obter a aprovação na matéria, nosso maior orgulho sem dúvidas 
será apresentar este artigo, uma vez que assim podermos compartilhar nossas experiencias e 
aprendizados.   

 No início surgiram algumas dificuldades em relação a interpretação do texto, e 
posteriormente tivemos dificuldades para transcrever as informações do texto para o formato 
arvore de decisão. Então decidimos reassistir as aulas e anotar as dúvidas para posteriormente 
consultar o nosso professor e orientador Marcos Ricardo Rosa Georges. Após a orientação, o 
grupo enfim identificou os equívocos e assim conseguimos finalizar a arvore de decisão.  

Entretanto nas etapas finais do caso, após alguns cálculos, novamente tivemos 
dificuldades, e mesmo depois de reassistir as aulas, não conseguimos prosseguir. Então diante 
da situação solicitamos novamente o auxílio do professor, que em horário fora do período de 
aula, disponibilizou um tempo para atender o grupo. Ao final da orientação enfim 
compreendemos o erro e assim conseguimos finalizar o trabalho.  
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