
Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

 

Trabalhando como professor universitário, foi possível verificar que muitas decisões 

são tomadas diariamente na administração de uma universidade; que seus dirigentes, muitas 

vezes, deparam-se com dificuldades para tomar uma série de decisões. Tais dificuldades 

decorrem da existência de um número muito grande de fatores que nelas influem. Em face 

disso, na maioria das vezes, as decisões são tomadas com base em alguns dados, catalogados 

de maneira esparsa e não metodológica, e no conhecimento, experiência, sensibilidade, 

intuição, bom senso, etc. do(s) dirigente(s) responsável(is).  

Conforme Almir José Meireles, "em nenhuma outra época, os profissionais que 

ocupam cargos de gerência tiveram tanta informação disponível para orientar suas decisões. 

Mas, (...) o excesso de dados disponíveis tem sido muito mais fonte de ansiedade do que de 

ajuda." (CASSARRO, 2003, Prefácio). Portanto, fica claro que não basta ter as informações. 

É preciso saber usá-las de maneira adequada. Para tanto, há necessidade de serem criados 

processos de utilização das informações de maneira lógica e criteriosa, de modo a aproveitá-

las com toda sua potencialidade. 

Como não se tinha conhecimento, até aquele momento, na literatura da área, da 

existência de uma metodologia científica baseada em critérios lógicos, para auxiliar nessas 

tomadas de decisão, pensou-se na possibilidade de utilizar um método para auxílio nas 

tomadas de decisão na administração de uma universidade. Foi o que se fez na dissertação de 

Mestrado (DE CARVALHO, 2000). De início, a pretensão era apenas analisar um dos 

problemas com o qual se deparam, freqüentemente, seus administradores: a conveniência ou 

não da abertura de um determinado curso. Mas, com o desenvolvimento das idéias, observou-

se que o método poderia ser estendido para os mais variados tipos de decisão. Descoberto 
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isso, passou-se a pesquisar de modo mais amplo, tendo como objetivo a aplicação do processo 

decisório nos diferentes campos do saber. Viu-se que a idéia inicial poderia ser aplicada, com 

variações ou adaptações, praticamente, a todo problema que envolvesse tomada de decisão. 

Dessas pesquisas surgiu um processo de tomada de decisão baseado em lógica paraconsistente 

anotada evidencial Eτ que será apresentado neste trabalho. 

Em toda análise de um empreendimento, seja ele uma aplicação financeira, o 

lançamento de um produto, a implantação de uma fábrica, a modernização de um processo 

produtivo, a feitura de um diagnóstico, a abertura de um novo curso por uma instituição de 

ensino, etc., sempre é possível identificar um conjunto de fatores que influem no sucesso ou 

no fracasso do empreendimento, ou seja, que influem na decisão de levar adiante o 

empreendimento ou de não realizá-lo.  

Esses fatores são, de certa forma, indicadores que dão informações sobre o possível 

sucesso ou fracasso do empreendimento; que podem, alguns, estar indicando condições 

favoráveis, outros, condições desfavoráveis e, um terceiro grupo, indicando condições 

indiferentes ao sucesso do empreendimento. Tais fatores podem ser de diferentes ordens: 

econômicos, sociais, legais, climáticos, econômico-financeiros, técnicos, logísticos, etc. 

Surgem, então, algumas indagações. O empreendimento em vista é de interesse social 

para a região onde se pretende implantá-lo? Terá importância para o desenvolvimento sócio-

econômico da região? Será deficitário, comprometendo a saúde econômica da instituição? 

Para que o empreendimento não seja deficitário, haverá necessidade de lançar o produto a um 

valor de venda muito elevado, de modo a tornar-se inviável para os clientes potenciais?  

Todos estes são exemplos de questionamentos que ocorrem e precisam ser 

respondidos para que o dirigente possa tomar a decisão final. É oportuno lembrar que "quanto 

mais elevado estiver o gerente na estrutura organizacional e/ou quanto maior for o valor 

envolvido, maiores serão suas margens de risco" (CASSARRO, 2003, pág. 12), as quais 
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(margens de risco) podem ser diminuídas na medida em que o uso das informações lhe 

permita (ao gerente) maior grau de segurança nas decisões. Afinal, "uma decisão nada mais é 

do que uma escolha entre alternativas, obedecendo a critérios previamente estabelecidos." 

(CASSARRO, 2003, pág. 41)  

 Como se observa, os fatores que influem não são muito claros, de modo que seja 

possível precisar o "sim" ou o "não" na decisão de executar ou não o empreendimento. Um 

fator poderá dar indicação bastante favorável à execução de um empreendimento, mas 

raramente dirá com absoluta certeza a conveniência de sua realização. Por outro lado, pode 

haver fatores dando indicação altamente favorável e outros, altamente desfavorável.  

Com base nessas observações, verificou-se que a lógica clássica bivalorada, de cunho 

aristotélico, que trabalha com o "sim" (ou "verdadeiro") ou o "não" (ou "falso") absoluto, via 

de regra, não é a mais adequada para o tratamento do problema de auxílio nessas tomadas de 

decisão. Notou-se que seria conveniente uma lógica capaz de aceitar um "sim" ou um "não" 

relativo, com certo grau de possibilidade, um não excluindo o outro; de aceitar um "pode ser 

que sim" ou "pode ser que não", cada um deles com um grau de possibilidade. Também, seria 

conveniente uma lógica capaz de aceitar e trabalhar com inconsistências e contradições que, 

certamente, aparecem no estudo de viabilidade da implantação (ou do encerramento) de um 

determinado empreendimento. 

Feita uma pesquisa da literatura, descobriu-se uma nova espécie de lógica que permite 

expressar os conceitos de incerteza, inconsistência e paracompleteza de modo "natural", que 

permite manipulação computacional "simples" e, também, capaz de ser aplicada em 

implementações eletrônicas. Tal é a lógica paraconsistente anotada evidencial Eτ. Nesta, são 

atribuídas às proposições constantes de anotação, cujos componentes podem ser obtidos com 

base em dados já catalogados, coletados estatisticamente, ou com base no conhecimento, 

experiência, intuição, etc. de especialistas que farão atribuição de seus valores.  
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Então, foi considerado que a lógica paraconsistente anotada evidencial Eτ permite 

traduzir conhecimento, experiência, vivência, intuição, bom senso, etc. de especialistas no 

assunto abordado, quantitativamente. Além disso, foi observado que essa lógica é capaz de 

lidar com conceitos como os de incerteza e inconsistência, sem se tornar trivial, e de 

manipular verdade ou falsidade "relativas", ao contrário da lógica clássica que trata esses 

valores de forma absoluta.  

A linguagem da lógica Eτ é composta de proposições com constantes de anotação do 

tipo (a; b). Nestas, a indica a evidência favorável (ou crença favorável) expressa pela 

proposição, enquanto b indica a evidência contrária (ou crença desfavorável ou descrença) 

expressa pela mesma proposição (DA COSTA et al., 1999). Dessa forma, as proposições 

relativas à vida real são tratadas de uma maneira mais expressiva do que o faz uma lógica 

clássica, que só trata da verdade absoluta ou da falsidade absoluta, não admitindo meios 

termos. 

Com essas características, a lógica Eτ permite que conceitos, como conhecimento, 

experiência, intuição, vivência, bom senso, etc. de especialistas, sejam quantificadas, de modo 

a transformar informações qualitativas, próprias do conhecimento e da experiência dos 

especialistas, em quantitativas. 

Por exemplo, se se pretende tomar a decisão sobre a abertura de um novo curso 

superior por uma universidade, devem ser usados o conhecimento, a experiência, a vivência, a 

intuição, o bom senso, etc. de profissionais que militam na área, tais como pedagogo, 

administrador escolar, economista, profissional de marketing e outros que o responsável pela 

decisão julgar conveniente. Vislumbrada essa possibilidade, propôs-se, então, a trabalhar, 

pesquisar e criar uma ferramenta que constitui o escopo e o conteúdo desta tese. 

Julgou-se que a lógica paraconsistente anotada evidencial Eτ seria uma ferramenta 

capaz de aproveitar todo o potencial acumulado dos especialistas, de maneira organizada, para 
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a decisão de abrir (ou não) um novo curso superior. Dessa forma, foi possível utilizar, de 

maneira metodológica, dados e informações armazenados, além de conhecimento, 

experiência, sensibilidade, intuição, bom senso, etc. de especialistas experientes nos ramos de 

atividade correspondentes. Cumpre ressaltar que parte desta questão foi tratada em na 

dissertação de mestrado (DE CARVALHO, 2000), na qual se fez um tratamento preliminar. 

Esta tese constitui um aprofundamento e uma generalização da dissertação citada. 

Resolvido esse problema, vislumbrou-se a possibilidade de aplicar o mesmo processo 

em outras tomadas de decisão. Tentou-se, com êxito, a aplicação do método na área de 

marketing, analisando a viabilidade do lançamento de um novo produto no mercado (DE 

CARVALHO; BRUNSTEIN; ABE, 2003a). Em seguida, foi aplicado para a análise de 

viabilidade de implantação do projeto de uma fábrica (DE CARVALHO; BRUNSTEIN; 

ABE, 2003c). E assim, sucessivamente, novas aplicações foram encontradas (DE 

CARVALHO; BRUNSTEIN; ABE, 2005a). Ficou constatado, pois, que o método podia ser 

aplicado nas mais diferentes áreas, inclusive para a previsão de diagnósticos de máquinas ou 

de doenças (DE CARVALHO; BRUNSTEIN; ABE, 2005b). 

Portanto, o que se pretende com a tese é mostrar como se pode aplicar a lógica Eτ 

como ferramenta útil para auxílio às tomadas de decisão em temas de Engenharia de 

Produção. Para isso, far-se-ão algumas considerações sobre decisão, serão discutidos os 

principais conceitos de lógica com destaque para a lógica paraconsistente anotada, mostrar-se-

á como, a partir desta última, são feitas as tomadas de decisão e será desenvolvida uma 

sistemática para sua aplicação às tomadas de decisão. 

A idéia, de uma maneira resumida, é criar um processo de auxílio às tomadas de 

decisão capaz de juntar vários especialistas em diferentes áreas correlatas ao que se está 

analisando e transformar suas opiniões em valores numéricos, operáveis, de modo a poder-se 
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chegar a um número final único, absoluto, soberano, que sugere claramente a decisão a ser 

tomada. 

Conseguiu-se chegar a esse número final por meio de aplicações das técnicas da lógica 

paraconsistente anotada evidencial Eτ (DA COSTA et al, 1999), desenvolvendo um método 

de análise embasado no algoritmo para-analisador (DA SILVA FILHO, 1998) (DA SILVA 

FILHO; ABE, 2001), que se utiliza das informações obtidas de vários especialistas sobre os 

diferentes fatores (indicadores) que influem no sucesso (ou fracasso) de um empreendimento. 

O método desenvolvido, chamado de Método de Análise pelo Baricentro (MAB), será 

desenvolvido e justificado neste trabalho. 

A análise da influência de um fator isolado sobre um empreendimento por meio da 

lógica paraconsistente anotada evidencial Eτ já havia sido desenvolvida por (DA COSTA et 

al., 1999). Entretanto, uma das inovações introduzida nesta tese é a possibilidade de analisar a 

influência conjunta de todos os fatores sobre o empreendimento, por meio do baricentro dos 

pontos que os representam no algoritmo para-analisador (DE CARVALHO, 2000).  

A presente tese consta deste Capítulo 1, "Introdução", sete outros capítulos, 

referências bibliográficas, apêndices de A até F, e um anexo. No Capítulo 2, "O Processo de 

Tomada de Decisão: Revisão da Literatura", faz-se uma revisão da literatura sobre teoria de 

decisões, procurando verificar o que de mais recente existe na área e se existe algo semelhante 

àquilo que está sendo proposto, ou seja, a utilização da lógica paraconsistente anotada 

evidencial Eτ como ferramenta para auxílio às tomadas de decisão. Essa revisão será 

importante porque permitirá mostrar a aderência desta proposta com teorias já existentes. 

No Capítulo 3, "Embasamento Teórico", será apresentado ao leitor um apanhado sobre 

lógica, procurando detalhar um pouco mais a lógica Eτ. Nesse capítulo, serão destacadas 

algumas aplicações já conhecidas desta última. Cumpre observar que não se terá a 

preocupação com o rigor formal e lingüístico que essa ciência requer e, assim, serão 
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permitidos alguns abusos de linguagem. Adotar-se-á a pressuposição que o leitor possua 

algum conhecimento básico da lógica tradicional. 

No Capítulo 4, "A Regra de Decisão", será apresentada a proposta de auxílio às 

tomadas de decisão na análise de viabilidade de um empreendimento; será mostrado como é 

feita a tomada de decisão e como é estabelecida a regra de decisão, baseando-se nos conceitos 

da lógica paraconsistente anotada evidencial Eτ (DE CARVALHO, 2002). Dar-se-á ênfase 

especial ao algoritmo (ou dispositivo) para-analisador introduzido por J. M. Abe e J. I. da 

Silva Filho em (DA SILVA FILHO; ABE, 2001), que também permite as tomadas de decisão, 

além de permitir que as análises dos resultados sejam feitas de maneira clara e didática. 

Para refinar as tomadas de decisão, tornando-as mais (ou menos) exigentes, ou seja, 

com mais (ou menos) segurança, será definido um parâmetro, chamado nível de exigência, 

que configura a regra de decisão e o algoritmo para-analisador.  

 No Capítulo 5, "O Processo de Tomada de Decisão", será apresentado o processo de 

decisão desenvolvido, Método de Análise pelo Baricentro (MAB), que constitui o conceito 

fundamental desta tese, agregando-o ao algoritmo para-analisador (DE CARVALHO; 

BRUNSTEIN; ABE, 2003b). Usando as informações de especialistas de maneira 

metodológica e as técnicas da lógica Eτ, o método permite análises de empreendimentos e 

tomadas de decisão sobre sua viabilidade ou inviabilidade. Com essas técnicas, os dados 

decorrentes de informações catalogadas ou provenientes de especialistas são trabalhados até 

que se chegue a um resultado final, único, que permite a tomada de decisão.  

 No Capítulo 6, "Exemplos de Aplicação", serão analisadas algumas aplicações do 

MAB, mostrando sua aplicabilidade e utilidade em diferentes áreas. O capítulo inicia pelo 

exemplo que deu origem à idéia de criar um método de auxílio às tomadas de decisão: análise 

de viabilidade da abertura de um novo curso, numa dada região, por uma instituição de ensino 

superior. Em seguida, o método será aplicado na análise de viabilidade do lançamento de um 
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novo produto no mercado. O terceiro exemplo consiste na análise de viabilidade da 

implantação do projeto de uma fábrica. Continuando com os exemplos, o método será 

aplicado no auxílio à decisão de substituir (ou não) um sistema de manufatura clássico por um 

outro dotado de modernas tecnologias e, também, à decisão de escolher, dentre sistemas de 

manufatura com inovações tecnológicas, o mais adequado. Como quinto e último exemplo, 

será apresentada uma diversificação do método de auxílio às tomadas de decisão, aplicando-o 

em previsão de diagnósticos. Para fundamentar a exposição, será focado o processo de 

previsão de diagnóstico médico, embora o mesmo método possa ser aplicado para outros 

diagnósticos, como de defeito de máquinas (máquinas industriais, automóveis, caminhões, 

tratores), etc.  

Em alguns dos exemplos, serão analisadas situações triviais, de decisão evidente, mas 

que se prestam para fazer uma avaliação da coerência do MAB. De fato, por meio da 

aplicação a alguns casos extremos, de resultados plenamente previsíveis, será possível atestar 

a fidedignidade do método desenvolvido. 

Para completar o Capítulo 6, será apresentada a aplicação do método a um caso real 

(case). Ou seja, será feita a aplicação de um dos exemplos analisados a uma situação real e 

serão discutidos os resultados, fazendo considerações sobre aspectos positivos e negativos do 

método. De propósito, no Capítulo 6 serão apresentados vários exemplos para que se possa 

em cada um deles mostrar uma nova nuança do MAB e destacar sua versatilidade. 

No Capítulo 7, "O Processo de Decisão em Algumas Empresas", procurar-se-á mostrar 

como são tomadas as decisões em algumas empresas, por meio de entrevistas com seus 

dirigentes. Serão escolhidas empresas de modo que não sejam do mesmo setor e nem de 

tamanhos próximos. Assim, entre as escolhidas deverão estar empresas de produção e de 

prestação de serviços, empresas de grande, médio e pequeno porte. 
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Em cada uma das entrevistas, procurar-se-á verificar de que forma ocorre o processo 

de decisão na empresa e como o método que aqui está sendo proposto para auxílio às tomadas 

de decisão poderá ajudar no processo de decisão adotado pela empresa. Além disso, para 

ilustrar, procurar-se-á fazer uma aplicação do método aqui desenvolvido para as tomadas de 

decisão numa das empresas entrevistadas. 

No Capítulo 8, "Conclusões e Perspectivas", procurar-se-á enumerar algumas 

conclusões decorrentes das pesquisas e do trabalho realizados para o desenvolvimento desta 

tese, que poderão ser tidas como um subproduto obtido e, também, poderão servir como 

inspiração e temas para outras pesquisas na mesma área. 

 Encerrando, serão colocadas as "Referências Bibliográficas" utilizadas nesta tese. Para 

as referências, no decorrer do texto, será adotado o sistema autor-data (FUNARO et al, 2004). 

 Após as referências, serão colocados seis apêndices (de A a F) e um anexo (A), 

julgados relevantes para o complemento e ilustração deste trabalho.  

 


