
Capítulo 5 

O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

MÉTODO DE ANÁLISE PELO BARICENTRO (MAB) 

 

5.1 Considerações iniciais 

 

Muitos são os fatores que podem influenciar em uma tomada de decisão. Destes, cada 

um vai influenciar de uma maneira, dando indicação pela viabilidade do empreendimento 

(decisão favorável) ou pela inviabilidade (decisão desfavorável) ou, ainda, o fator pode se 

mostrar não conclusivo, não dando indicação, nem favorável e nem contra. Como será visto 

nas considerações seguintes, isso fica bem perceptível quando se utiliza o algoritmo para-

analisador, ou seja, quando os valores da evidência favorável (graus de crença) e da evidência 

contrária (graus de descrença), resultantes para cada fator, são plotados, de tal forma que cada 

fator fica representado por um ponto do reticulado τ.  

Entretanto, para se trabalhar com um número razoável de fatores, o que se propõe 

neste método é escolher e utilizar apenas os mais importantes, os de maior influência na 

decisão. Via de regra, pouco interessa saber como é a influência isolada de cada fator. O que 

realmente interessa na decisão sobre a viabilidade de um empreendimento é a influência 

conjunta de todos os fatores escolhidos. Essa influência conjunta é traduzida por um estado 

lógico resultante que se denomina baricentro (W), porque corresponde ao centro de 

gravidade dos pontos que representam os fatores isoladamente no reticulado τ  (observe-se 

que, se todos os fatores tiverem o mesmo peso na decisão, o centro de gravidade ou baricentro 

irá coincidir com o centro geométrico dos pontos). Portanto, para se obter o resultado final da 
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análise e se tomar a decisão, é necessário analisar o baricentro dos pontos que representam os 

fatores no reticulado τ. Por isso, esse processo de tomadas de decisão foi denominado de 

Método de Análise pelo Baricentro (MAB). 

O MAB consiste, basicamente, de oito etapas aqui enumeradas e que serão detalhadas 

na seqüência do texto. 

1) Fixar o nível de exigência da decisão que se pretende tomar. 

2) Selecionar os fatores mais importantes e de maior influência na decisão. 

3) Estabelecer as seções para cada um dos fatores (podem ser estabelecidas três, quatro, cinco 

ou mais seções, dependendo do caso e da precisão desejada). 

4) Construir a base de dados, que é constituída pelos pesos atribuídos aos fatores (quando se 

quer distingui-los pela importância) e pelos valores da evidência favorável (ou grau de crença) 

(a) e da evidência contrária (ou grau de descrença) (b) atribuídos a cada um dos fatores em 

cada uma das seções; os pesos e os valores das evidências são atribuídos por especialistas 

escolhidos convenientemente para opinar. (A base de dados pode, também,  ser construída 

com dados estatísticos armazenados, obtidos em experiências anteriores na realização de 

empreendimentos similares). 

5) Fazer a pesquisa de campo (ou levantamento de dados) para verificar, no caso em análise, 

em que seção (condição) cada um dos fatores se encontra. 

6) Obter um valor da evidência favorável (ai,R) e um valor da evidência contrária (bi,R), 

resultantes, com 1 ≤ i ≤ n, para cada um dos fatores (Fi) escolhidos, nas seções encontradas na 

pesquisa (Spj), por meio de aplicações das técnicas de maximização (operador OR) e de 

minimização (operador AND) da lógica Eτ. 

7) Obter o grau de evidência favorável (aW) e o grau de evidência contrária (bW) do baricentro 

dos pontos que representam os fatores escolhidos, no reticulado τ. 

8) Tomar a decisão, aplicando-se a regra de decisão ou o algoritmo para-analisador. 
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5.2 Etapas do Método de Análise pelo Baricentro (MAB) 

 

Quando se vai fazer uma análise de um empreendimento para uma tomada de decisão, 

o planejamento dessa análise fica sob a coordenação uma determinada pessoa (o próprio 

empresário, um engenheiro, um consultor, etc.), que trabalhará os dados de tal forma a 

"traduzi-los" para a linguagem da lógica Eτ, permitindo, assim, uma "plotagem" adequada às 

análises do ferramental oferecido por essa lógica. Esse especialista será chamado de 

engenheiro do conhecimento (EC). Portanto, cabe ao engenheiro do conhecimento organizar 

todo o processo de análise para a tomada de decisão final. 

 

5.2.1 Fixação do nível de exigência 

 

Sua primeira tarefa é fixar o nível de exigência da decisão a ser tomada. Não é difícil 

de entender que o nível de exigência depende da segurança que se quer ter na decisão (que, 

por sua vez, depende da responsabilidade que ela implica), do montante do investimento que 

está em jogo, do envolvimento ou não de risco para vidas humanas, etc. 

Quando o EC fixa o nível de exigência da decisão, automaticamente ele está fixando 

as regiões de decisão e, por conseqüência, também a regra de decisão e o algoritmo para-

analisador25. De fato, por exemplo, se for fixado o nível de exigência igual a 0,70, ou seja, se 

for estabelecido que a decisão somente será tomada quando o módulo da diferença entre os 

graus de evidência favorável e de evidência contrária for, pelo menos, 0,70, regra de decisão e 

o algoritmo para-analisador serão os representados na Figura 5.1. 

__________________________________________________________________________ 
25 É conveniente ressaltar mais uma vez que, neste trabalho, optou-se pela divisão do reticulado τ em regiões 
simétricas. Porém, dependendo da aplicação, as regiões poderão ser modificadas e "ajustadas" para as finalidades 
a serem alcançadas. 
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Hcert  ≥  0,70   ⇒  decisão favorável (empreendimento viável); 

Hcert  ≤  – 0,70   ⇒  decisão desfavorável (empreendimento inviável); 

       – 0,70  <  Hcert  <  0,70   ⇒   análise não conclusiva. 
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 Figura 5.1 – Regra de decisão e algoritmo para-analisador, para nível de exigência igual a 0,70 (ou 70%). 

 

5.2.2 Escolha dos fatores de influência 

 

A segunda tarefa do EC é pesquisar e verificar quais são os fatores que influem no 

sucesso (ou fracasso) do empreendimento. Essa pesquisa engloba todo tipo de  consulta que 

ele pode fazer: consulta a pessoal que milita em instituição de mesmo ramo ou de ramo 

similar, a compêndios especializados, a especialistas no assunto, consulta a outros projetos do 

mesmo empreendimento ou de empreendimentos similares, etc.  

Pesquisados os fatores que influem no sucesso (ou fracasso) do empreendimento, 

também cabe ao EC selecionar os n fatores Fi (1 ≤ i ≤ n), mais importantes e de maior 

influência, ou seja, aqueles cujas condições poderão afetar acentuadamente o resultado da 

análise de viabilidade do empreendimento. Um desses fatores em condições muito favoráveis 

faz o resultado tender bastante para a viabilidade (decisão favorável) do empreendimento. Se 
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os fatores escolhidos podem influir de maneiras diferentes ou se têm importâncias diferentes 

na decisão, um mais que outro, essas diferenças poderão ser compensadas pela atribuição de 

pesos diferentes a cada um dos fatores escolhidos. 

 

5.2.3 Estabelecimento das seções para cada fator 

 

A  missão seguinte do EC é estabelecer as s seções Sj (1 ≤ j ≤ s), que traduzem as 

condições em que cada fator poderá encontrar-se. Então, dependendo do refinamento que 

pretende dar à análise, ele pode fixar mais (ou menos) seções.  

Se o EC optar por fixar três seções, elas serão: 

S1 – o fator está em condição favorável ao empreendimento; 

S2 – o fator está em condição indiferente ao empreendimento; 

S3 – o fator está em condição desfavorável ao empreendimento. 

Por exemplo, quando se está analisando a viabilidade de uma instituição de ensino 

superior abrir um novo curso em uma determinada região e o fator em questão é valor da 

mensalidade do curso (Mc), as três seções fixadas podem ser:  

S1: Mc < 80% Mm; S2: 80% Mm ≤ Mc ≤ 120% Mm;     S3: Mc > 120% Mm, 

sendo Mm o valor médio das mensalidades do mesmo curso (ou de cursos similares) nas 

outras escolas da mesma região. 

Se o engenheiro do conhecimento optar por fixar cinco seções, elas serão: 

S1 – o fator está em condição muito favorável ao empreendimento; 

S2 – o fator está em condição favorável ao empreendimento; 

S3 – o fator está em condição indiferente ao empreendimento; 

S4 – o fator está em condição desfavorável ao empreendimento; 

S5 – o fator está em condição muito desfavorável ao empreendimento. 
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Por exemplo, quando se analisa a viabilidade do lançamento de um novo produto no 

mercado e o fator em questão é preço (ϕ) do produto no mercado, as cinco seções a serem 

fixadas podem ser: 

S1: ϕ < 70%P;    S2: 70%P ≤ ϕ < 90%P;  

S3: 90%P ≤ ϕ ≤ 110%P;   S4: 110%P < ϕ ≤ 130%P;  

S5: ϕ > 130%P, 

sendo P o preço médio do mesmo produto (ou de produtos similares) já existente no mercado. 

 

5.2.4 Construção da base de dados 

 

Uma tarefa importante a ser executada pelo EC é a construção da base de dados. Para 

isso, deverá escolher m especialistas Ek (1 ≤ k ≤ m), da área ou de áreas afins. Cada um dos 

especialistas escolhidos usará seus conhecimentos, experiências, vivência, sensibilidade, 

intuição, bom senso, etc. para dar informações sobre as possibilidades do empreendimento nas 

condições estabelecidas pelas seções, para cada um dos fatores de influência escolhidos.  

Na escolha dos especialistas, se possível, deve-se procurar pessoas com formações 

diferentes, para que a atribuição de valores não seja decorrente de uma única linha de 

pensamento.  

Por exemplo, um quadro de especialistas adequado para analisar a viabilidade de uma 

instituição de ensino superior abrir um novo curso em uma determinada região é: um com 

formação de sociólogo, outro economista, outro pedagogo e um último com formação em 

administração de empresas.  

Evidentemente, é possível aumentar a abrangência do processo com relação às áreas 

de formação dos especialistas. Para isso, basta utilizar mais de quatro especialistas e/ou  

profissionais de outras áreas de formação. Nada impede também que se utilize mais de um 
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especialista da mesma área de formação. Cabe ao EC decidir sobre a escolha dos 

especialistas. 

Note-se que o processo apresenta uma grande versatilidade, uma vez que permite a 

escolha de mais (ou menos) fatores de influência, permite o estabelecimento de três ou mais 

seções para cada fator, como também a utilização de um número maior (ou menor) de 

especialistas. Embora o processo permita, não é aconselhável a utilização de menos de quatro 

especialistas, para que o resultado não fique dotado de muita subjetividade. 

Primeiramente, os especialistas dirão se, dentre os fatores escolhidos, há distinção 

quanto à importância. Se não houver, a eles será atribuído o mesmo peso (que pode ser igual a 

1 (um) para todos); se houver, cada especialista atribuirá a cada fator o peso Qi,k que julgar 

adequado, levando-se em conta a importância do fator em relação aos outros na decisão que 

será tomada.  

Na atribuição desses pesos, algumas restrições podem ser impostas pelo EC. Por 

exemplo, pode ser imposto que os pesos devam ser números inteiros positivos e que 

pertençam ao intervalo [1, 10]. Atribuídos os pesos a todos os fatores por todos os 

especialistas convocados, adotar-se-á como peso final Pi de cada fator a média aritmética dos 

pesos atribuídos pelos especialistas.  

m

Q
P

m

k
ki

i

∑
== 1

,

  (5.1) 

Observe-se que há a possibilidade de o EC distinguir os especialistas conforme o 

background (prática, experiência, conhecimento) de cada um, atribuindo ele mesmo pesos 

diferentes Rk aos especialistas. Nesse caso, o peso final Pi de cada fator deixaria de ser uma 

média aritmética e passaria a ser uma média ponderada.  
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Essa é apenas uma nuança do método, mostrando a sua versatilidade e a grande 

quantidade de opções que ele dá ao EC. 

Estabelecidos os pesos finais dos fatores, deve ser solicitado aos especialistas que 

atribuam (ainda fazendo uso de seus conhecimentos, experiências, vivência, sensibilidade, 

intuição, bom senso, etc.) o valor da evidência favorável (ou grau de crença) (a) e da 

evidência contrária (ou grau de descrença) (b) a cada um dos fatores nas condições em que 

poderá ser encontrado, definidas pelas seções estabelecidas. 

Cada par ordenado (ai,j,k; bi,j,k) formado pelos valores das evidências favorável e 

contrária, atribuídos por um especialista Ek a um fator Fi dentro da condição definida por uma 

seção Sj, constitui uma anotação simbolizada por  μi,j,k. 

A base de dados é constituída pela matriz dos pesos, MP, matriz coluna [Pi] de n linhas 

formada pelos pesos médios Pi dos fatores, e pela matriz das anotações, MA, a matriz [μi,j,k] de 

n x s linhas e m colunas, ou seja, com n x s x m elementos (anotações bivaloradas), formada 

por todas as anotações que os m especialistas atribuem a cada um dos n fatores dentro das 

condições definidas pelas s seções. 

A matriz [μi,j,k] pode ser representada por [(ai,j,k; bi,j,k)], uma vez que cada um de seus 

elementos μi,j,k é um par ordenado da forma  (ai,j,k; bi,j,k). 

Por exemplo, numa situação com quatro especialistas (m = 4), cinco fatores (n = 5) e 

três seções para cada fator (s = 3), as matrizes que constituem a base de dados têm a forma da 

Tabela 5.1. 

 



 136

Tabela 5.1 – Base de Dados: matrizes dos pesos, MPi, e das anotações, MA. 
  E1         E2       E3         E4

Seção S1 μ1,1,1     μ1,1,2     μ1,1,3     μ1,1,4

Fator F1 Seção S2 P1 μ1,2,1     μ1,2,2     μ1,2,3     μ1,2,4

Seção S3 μ1,3,1     μ1,3,2     μ1,3,3     μ1,3,4

Seção S1 μ2,1,1     μ2,1,2     μ2,1,3     μ2,1,4

Fator F2 Seção S2 P2 μ2,2,1     μ2,2,2     μ2,2,3     μ2,2,4

Seção S3 μ2,3,1     μ2,3,2     μ2,3,3     μ2,3,4

Seção S1 μ3,1,1     μ3,1,2     μ3,1,3     μ3,1,4

Fator F3 Seção S2 P3 μ3,2,1     μ3,2,2     μ3,2,3     μ3,2,4

Seção S3 μ3,3,1     μ3,3,2     μ3,3,3     μ3,3,4

Seção S1 μ4,1,1     μ4,1,2     μ4,1,3     μ4,1,4

Fator F4 Seção S2 P4 μ4,2,1     μ4,2,2     μ4,2,3     μ4,2,4

Seção S3 μ4,3,1     μ4,3,2     μ4,3,3     μ4,3,4

Seção S1 μ5,1,1     μ5,1,2     μ5,1,3     μ5,1,4

Fator F5 Seção S2 P5 μ5,2,1     μ5,2,2     μ5,2,3     μ5,2,4

Seção S3 μ5,3,1     μ5,3,2     μ5,3,3     μ5,3,4

 

 

5.2.5 Pesquisa de campo 

 

As providências tomadas pelo EC até a construção da base de dados (de 1 até 4) 

completam o seu dispositivo de tomadas de decisão. A partir disso, ele está apto para aplicar o 

método e chegar a decisão final, usando informações que serão coletadas por meio de 

pesquisa sobre a condição (definida pela seção) de cada fator de influência. Portanto, o passo 

seguinte é fazer a pesquisa de campo e verificar qual é a condição real de cada um dos fatores 

de influência, ou seja, é pesquisar em que seção Sj cada um dos fatores se encontra. 

Assim, usando o exemplo anterior (parágrafo 5.2.3) da abertura de um curso por uma 

instituição de ensino, se a mensalidade Mc necessária para o funcionamento sadio do curso for 

igual a 130%Mm, sendo Mm o valor médio da mensalidade do mesmo curso (ou de cursos 

similares) nas outras escolas da mesma região, dir-se-á que o fator "valor da mensalidade do 
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curso" está em condição desfavorável para a abertura do curso, ou seja, que a condição desse 

fator é traduzida pela seção S3 ou que esse fator está na seção S3. 

Analogamente, se no outro exemplo visto no mesmo parágrafo 5.2.3, a pesquisa 

mostrar que o preço ϕ de lançamento do produto é 80%P, sendo P o preço médio do mesmo 

produto (ou de produtos similares) já existente no mercado, dir-se-á que o fator "preço do 

produto no mercado" está em condição favorável para o lançamento do produto, ou seja, que 

a condição desse fator é traduzida pela seção S2 ou que esse fator está na seção S2. 

Feita essa pesquisa, o EC obtém um conjunto de n seções resultantes da pesquisa, Spi, 

com 1 ≤ i ≤ n, uma para cada fator, que traduzem em que condições reais os fatores se 

encontram. Esses n valores das seções resultantes da pesquisa constituem uma matriz coluna 

de n linhas, que será chamada de matriz pesquisada, Mpq = [Spi]. Com essa seleção das seções 

feita por meio da pesquisa de campo, pode-se buscar na base de dados as opiniões dos 

especialistas sobre a viabilidade do empreendimento nas condições em que os fatores se 

encontram. Essas opiniões são traduzidas pelos valores das evidências favorável e contrária 

por eles atribuídos aos fatores nas condições das seções selecionadas. 

Dessa forma, da matriz MA da base de dados, pode ser destacada uma outra matriz, 

subconjunto dela, que será chamada de matriz dos dados pesquisados, MDpq = [λi,k], de n 

linhas e m colunas, constituída pelas linhas de MA correspondentes às seções Spi obtidas na 

pesquisa. 

Tabela 5.2 – Matrizes pesquisada, Mpq, dos pesos, MPi, e dos dados pesquisados, MDpq. 
  E1      E2      E3       E4

Fator F1 Sp1 P1 λ1,1     λ1,2     λ1,3     λ1,4

Fator F2 Sp2 P2 λ2,1     λ2,2     λ2,3     λ2,4    

Fator F3 Sp3 P3 λ3,1     λ3,2     λ3,3     λ3,4

Fator F4 Sp4 P4 λ4,1     λ4,2     λ4,3     λ4,4

Fator F5 Sp5 P5 λ5,1     λ5,2     λ5,3     λ5,4
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5.2.6 Cálculo das anotações resultantes 

 

Além do resultado obtido na pesquisa (matriz dos dados pesquisados, MDpq), para a 

aplicação das técnicas da lógica Eτ, uma providência deve ser tomada pelo EC: dividir os 

especialistas em grupos segundo critérios que ele mesmo deverá definir. Ou seja, como serão 

constituídos os grupos de especialistas? 

Na constituição dos grupos de especialista para aplicação dos operadores OR e AND 

em estudo de casos reais de auxílio às tomadas de decisão, alguns detalhes devem ser 

observados.  

Como foi visto em 3.5.5.2 (p.113), o operador OR tem o mesmo sentido da disjunção 

clássica, ou seja, o sentido de fazer a maximização dos componentes das anotações. Portanto, 

deve ser aplicado em situações em que as opiniões de dois ou mais especialistas (ou itens 

pesquisados) não são todas determinantes, bastando que um deles dê opinião favorável (ou 

tenha condição favorável) para se considerar satisfatório o resultado da análise. Assim, se 

entre os especialistas houver um que mereça especial destaque no assunto, ele deve ficar 

sozinho em um grupo, para que sua opinião seja considerada, necessariamente. Mas, se 

houver dois especialistas de mesmo nível e atuantes na mesma área ou em áreas correlatas, os 

dois podem ser colocados no mesmo grupo, pois, se a opinião de um for satisfatória, já é 

suficiente para se considerar a opinião desse grupo como favorável ao empreendimento.  

O operador AND, que tem o mesmo sentido da conjunção clássica (ver 3.5.5.3, p.115), 

ou seja, o sentido de fazer a minimização dos componentes das anotações, deve ser aplicado 

em situações em que as opiniões dos dois ou mais especialistas (ou itens pesquisados) são 

todas determinantes, sendo indispensável que todas sejam favoráveis para que se possa 

considerar o resultado da análise satisfatório.  
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Assim, por exemplo, tendo-se entre os especialistas dois de alto gabarito, esses devem 

ficar em grupos diferentes e sozinhos, para que as opiniões de ambos sejam necessariamente 

consideradas e não compartilhadas com as de outros. 

Recordando o caso dos médicos, visto como ilustração no parágrafo 3.5.5.4 (p.117) do 

Capítulo 3 (Figura 3.16). Eram quatro médicos, dois com opiniões indispensáveis e dois com 

opiniões compartilháveis. Assim, foram formados dois grupos, A e B, com apenas um médico 

cada, e um grupo C com dois médicos.  

Feita essa divisão, aplica-se a regra de maximização (operador OR) dentro de cada 

grupo (intragrupos) e, depois, a regra de minimização (operador AND) entre os resultados 

obtidos nos grupos (entre grupos). No exemplo dos médicos, aplicação dos operadores ficou 

assim: 

 [(E1)] AND [(E4)] AND [(E2) OR (E3)]    ou     

[GA] AND [GB] AND [GC]. 

A importância da análise de uma situação real por meio dos operadores OR e AND 

está no fato de que, mesmo que as condições analisadas apresentem resultados contraditórios, 

estes são levados em conta. Isto significa que este método aceita bases de dados que 

apresentam contradições, ou seja, consegue lidar com situações contraditórias (inconsistentes 

ou paracompletas).  

A aplicação destes operadores permite determinar os valores da evidência favorável 

(ai,R) e da evidência contrária (bi,R), com 1 ≤ i ≤ n, resultantes, para cada fator Fi, na seção Spj 

encontrada na pesquisa.  

Lembrando que cada anotação (μ ou λ) é, neste trabalho, um par ordenado da forma 

(a; b), concluímos que a matriz MDpq = [λi,k] dos dados pesquisados pode ser representada por 

[(ai,k;  bi,k)]. Assim, a Tabela 5.2 para a ter a forma da Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 – Matrizes pesquisada, Mpq, dos pesos, MPi, e dos dados pesquisados, MDpq. 
       E1                   E2                     E3                   E4

Fator F1 Sp1 P1 (a 1,1;  b 1,1)   (a 1,2;  b 1,2)   (a 1,3;  b 1,3)  (a 1,4;  b 1,4) 
Fator F2 Sp2 P2 (a 2,1;  b 2,1)   (a 2,2;  b 2,2)   (a 2,3;  b 2,3)  (a 2,4;  b 2,4) 
Fator F3 Sp3 P3 (a 3,1;  b 3,1)   (a 3,2;  b 3,2)   (a 3,3;  b 3,3)  (a 3,4;  b 3,4) 
Fator F4 Sp4 P4 (a 4,1;  b 4,1)   (a 4,2;  b 4,2)   (a 4,3;  b 4,3)  (a 4,4;  b 4,4) 
Fator F5 Sp5 P5 (a 5,1;  b 5,1)   (a 5,2;  b 5,2)   (a 5,3;  b 5,3)  (a 5,4;  b 5,4)

 
 

Suponha-se que o EC distribua os m especialistas em p grupos Gh, com 1 ≤ h ≤ p, 

cada um com gh especialistas, sendo ∑ . 
=

=
p

h

h mg
1

 Assim, o grupo Gh será constituído pelos seguintes gh especialistas: E1h, E2h, ..., Eghh. 

Então, a aplicação da regra de maximização dentro de grupo Gh (intragrupo), pode ser assim 

esquematizada: 

(E1h)  OR  (E2h)  OR  ...  OR  (Eghh) ou 

(ai,1h;  bi,1h)  OR  (ai,2h;  bi,2h)  OR  ...  OR  (ai, ghh;  bi, ghh) 

Como resultado dessa maximização obtém-se o par ordenado (ai,h;  bi,h), no qual 

ai,h  = máx. {ai,1h , ai,2h , ... , ai, ghh } e bi,h  = máx. {bi,1h , bi,2h , ... , bi, ghh } 

Como são n fatores, obtêm-se n pares ordenados dessa forma, constituindo a matriz 

resultante do grupo Gh, MGh = [(ai,h;  bi,h)], com n linhas, pois 1 ≤ i ≤ n, e uma coluna. 

Observe-se que, como são p grupos, obtêm-se p matrizes coluna semelhantes a esta. 

Voltando ao exemplo ilustrativo de n = 5 fatores, s = 3 seções e m = 4 especialistas e, 

admitindo que os quatro especialistas foram distribuídos em dois grupos (p = 2), o primeiro, 

G1, pelos especialistas E1 e E4 e o segundo, G2, pelos especialistas E2 e E3, a aplicação da 

regra de maximização seria feita da seguinte maneira: 

dentro do grupo G1: (E1) OR (E4);  

dentro do grupo G2: (E2) OR (E3) ou 

(ai,1;  bi,1)   OR   (ai,4;  bi,4), resultando em (ai,g1;  bi,g1) para o grupo G1 e 
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(ai,2;  bi,2)   OR   (ai,3;  bi,3), resultando em (ai,g2;  bi,g2) para o grupo G2, sendo 

 ai,g1  = máx { ai,1,  ai,4}; bi,g1  = máx { bi,1,  bi,4} e 

ai,g2  = máx { ai,2,  ai,3}; bi,g2  = máx { bi,2,  bi,3}. 

Obtém-se, então, p = 2 matrizes colunas com n = 5 linhas como resultado da aplicação 

da regra de maximização dentro dos grupos G1 e G2 (intragrupos). São elas: 

MG1 = [(ai,g1;  bi,g1)] = [ρi,g1]   e   MG2 = [(ai,g2;  bi,g2)] = [ρi,g2] , que podem ser 

representadas de outra forma, como na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 – Matrizes dos grupos, MG1 e MG2, resultantes da aplicação da regra de maximização. 

(a 1,g1;  b 1,g1) ρ1,g1 (a 1,g2;  b 1,g2) ρ1,g2

(a 2,g1;  b 2,g1) ρ2,g1 (a 2,g2;  b 2,g2) ρ2,g2

MG1 = (a 3,g1;  b 3,g1) = ρ3,g1    MG2 = (a 3,g2;  b 3,g2) = ρ3,g2    

(a 4,g1;  b 4,g1) ρ4,g1 (a 4,g2;  b 4,g2) ρ4,g2

(a 5,g1;  b 5,g1) ρ5,g1 (a 5,g2;  b 5,g2) ρ5,g2

 

Aplicadas as regras de maximização (operador OR) dentro dos grupos (intragrupos), o 

passo seguinte é a aplicação da regra de minimização (operador AND) entre os p grupos 

(entre grupos), que pode ser assim esquematizada: 

(G1) AND (G2) AND ... (Gh) … AND (Gp) ou  

(ai,g1;  bi,g1) AND (ai,g2;  bi,g2) AND … (ai,gh;  bi,gh) ... AND (ai,gp;  bi,gp),  

donde se obtém para cada fator Fi a anotação resultante (ai,R;  bi,R), na qual 

ai,R = mín {ai,g1, ai,g2, ..., ai,gh, ..., ai,gp} e 

bi,R = mín {bi,g1, bi,g2, ..., bi,gh, ..., bi,gp}. 

Como são n fatores, estes resultados vão constituir uma matriz coluna com n linhas, 

que será chamada de matriz resultante, MR = [(ai,R;  bi,R)] = [ωi,R]. 

Voltando ao exemplo, de n = 5 fatores, s = 3 seções e m = 4 especialistas, a aplicação 

da regra de minimização se reduziria a (G1) AND (G2), obtendo-se: 

a1,R = mín {a1,g1, a1,g2 } e   b1,R = mín {b1,g1, b1,g2 }; 
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a2,R = mín {a2,g1, a2,g2} e   b2,R = mín {b2,g1, b2,g2}; 

a3,R = mín {a3,g1, a3,g2} e   b3,R = mín {b3,g1, b3,g2} 

a4,R = mín {a4,g1, a4,g2} e   b4,R = mín {b4,g1, b4,g2} 

a5,R = mín {a5,g1, a5,g2} e   b5,R = mín {b5,g1, b5,g2} 

A matriz resultante, matriz coluna de 5 linhas, fica representada como na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 – Matriz resultante, MR. 

(a 1,R;  b 1,R) ω1,R

(a 2,R;  b 2,R) ω2,R

MR = (a 3,R;  b 3,R) = ω3,R   

(a 4,R;  b 4,R) ω4,R

(a 5,R;  b 5,R) ω5,R

A aplicação das regras de maximização (OR) e de minimização (AND) a esse 

exemplo que está sendo analisado pode ser assim resumida: 

[(E1) OR (E4)] AND [(E2) OR (E3)] ou  [G1] AND [G2]. 

Nas aplicações, as matrizes vistas nas Tabelas 5.2 e 5.3 (matrizes dos pesos, 

pesquisada e dos dados pesquisados), 5.4 (matrizes dos grupos) e 5.5 (matriz resultante) serão 

colocadas como colunas da tabela de cálculos, que tem o formato da Tabelas 5.6 ou 5.7. 

Tabela 5.6 – Tabela de cálculos, com a indicação das anotações bivaloradas. 

Tabela 5.7 – Tabela de cálculos, com a indicação dos valores das evidências favorável (a) e contrária (b). 

MP Mpq MG1 MG2 MR

Fi Pi Spi E1 E2 E3 E4 E1 OR E4 E2 OR E3 G1 AND G2

F1 P1 Sp1 λ1,1 λ1,2  λ1,3  λ1,4 ρ1,g1 ρ1,g2 ω1,R

F2 P2 Sp2 λ2,1  λ2,2  λ2,3 λ2,4    ρ2,g1 ρ2,g2 ω2,R

F3 P3 Sp3 λ3,1 λ3,2  λ3,3 λ3,4      ρ3,g1 ρ3,g2 ω3,R

F4 P4 Sp4 λ4,1  λ4,2 λ4,3 λ4,4 ρ4,g1 ρ4,g2 ω4,R

F5 P5 Sp5 λ5,1 λ5,2 λ5,3 λ5,4 ρ5,g1 ρ5,g2 ω5,R

MDpq

  
 

MP Mpq

Fi Pi Spi

F1 P1 Sp1 a 1,1 b 1,1 a 1,2 b 1,2 a 1,3 b 1,3 a 1,4 b 1,4 a 1,g1 b 1,g1 a 1,g2 b 1,g2 a 1,R b 1,R

F2 P2 Sp2 a 2,1 b 2,1 a 2,2 b 2,2 a 2,3 b 2,3 a 2,4 b 2,4 a 2,g1 b 2,g1 a 2,g2 b 2,g2 a 2,R b 2,R

F3 P3 Sp3 a 3,1 b 3,1 a 3,2 b 3,2 a 3,3 b 3,3 a 3,4 b 3,4 a 3,g1 b 3,g1 a 3,g2 b 3,g2 a 3,R b 3,R

F4 P4 Sp4 a 4,1 b 4,1 a 4,2 b 4,2 a 4,3 b 4,3 a 4,4 b 4,4 a 4,g1 b 4,g1 a 4,g2 b 4,g2 a 4,R b 4,R

F5 P5 Sp5 a 5,1 b 5,1 a 5,2 b 5,2 a 5,3 b 5,3 a 5,4 b 5,4 a 5,g1 b 5,g1 a 5,g2 b 5,g2 a 5,R b 5,R

E1 E2 E3 E4 E1 OR E4 E2 OR E3 G1 AND G2

MRMDpq MG1 MG2
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Os valores das evidências favorável (ai,R) e contrária (bi,R), resultantes, obtidos para 

todos os fatores, permitem determinar como é a influência de cada fator na viabilidade do 

empreendimento. Isto é feito por meio do algoritmo para-analisador. 

Basta plotar no plano cartesiano os pares (ai,R;  bi,R), obtendo n pontos que representam 

os n fatores, e verificar a posição desses pontos no reticulado τ. Se o ponto pertencer à região 

de verdade, o fator correspondente influi no sentido de recomendar a execução do 

empreendimento; se pertencer à região de falsidade, o fator recomenda a não execução do 

empreendimento; mas, se o ponto pertencer a uma região diferente dessas, dir-se-á que o fator 

é não conclusivo, ou seja, que não recomenda a execução e nem a não execução do 

empreendimento. 

Essa análise da influência dos fatores também pode ser feita, calculando-se o grau de 

certeza (Hcert,i = ai,R – bi,R) para cada fator e aplicando-se a regra de decisão. Se Hcert,i ≥ Nexig, o 

fator Fi recomenda a execução do empreendimento; se Hcert,i ≤ – Nexig, o fator Fi recomenda a 

não execução do empreendimento; e se – Nexig  < Hcert,i <  Nexig, o fator Fi é não conclusivo, ou 

seja, não recomenda a execução e nem a não execução do empreendimento. 

 

5.2.7 Determinação do baricentro 

 

De um modo geral, não há muito interesse em saber a influência de cada fator, 

isoladamente. Entretanto, é de fundamental importância saber como é a influência conjunta de 

todos os fatores sobre a viabilidade do empreendimento, pois isso leva à decisão final. A 

influência conjunta dos fatores é determinada pela análise do centro de gravidade ou 

baricentro (W) dos pontos que os representam no plano cartesiano. Para determinar o 

baricentro, calculam-se suas coordenadas que são os graus de evidências favorável (aW) e 

contrária (bW). O grau de evidência favorável do baricentro (aW) é igual à média ponderada 
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das evidências favoráveis resultantes de todos os fatores, tomando-se como coeficientes 

(pesos) os pesos (Pi) atribuídos pelos especialistas aos fatores. Analogamente, é calculado o 

grau de evidência contrária do baricentro (bW). 

 
∑
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  (5.3) 

No caso particular em que todos os fatores têm os pesos (Pi) iguais, as médias 

ponderadas acima se transformam em média aritmética e o centro de gravidade dos pontos 

que representam os fatores passa a ser o centro geométrico desses pontos. 

Nesse caso:  
n

a
a

n

i
Ri

W
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== 1

,

  e 
n

b
b

n

i
Ri

W

∑
== 1

,

   (5.4) 

 

5.2.8 Tomada de decisão 

 

Determinados os valores da evidência favorável (aW) e contrária (bW) do baricentro, já 

se está em condições de efetuar a tomada de decisão final, por meio do algoritmo para-

analisador. 

Para isso, é suficiente plotar o par ordenado (aW; bW) no plano cartesiano e verificar a 

que estado de decisão do reticulado τ o baricentro W pertence. Se pertence à região de 

verdade, a decisão é favorável, isto é, o empreendimento é viável; se pertence à região de 

falsidade, a decisão é desfavorável, isto é, o empreendimento é não viável; mas se pertence a 

qualquer região do reticulado τ diferente dessas duas, diz-se que a análise é não conclusiva. 

Neste caso, não se conclui pela viabilidade do empreendimento e nem pela sua inviabilidade; 

diz-se apenas que a análise foi não conclusiva e que, se for de interesse, novos estudos devem 

 



 145

ser feitos para se tentar chegar a uma conclusão positiva (viabilidade ou inviabilidade), 

sempre tendo como apoio os estados não-extremos correspondentes. 

Uma outra maneira de se obter a decisão final é pela aplicação da regra decisão. Neste 

caso, basta calcular o grau de certeza do baricentro (Hcert,W = aW –  bW ) e aplicar a regra de 

decisão. Se Hcert,W ≥ Nexig, a decisão é favorável e recomenda a execução do empreendimento 

(viável); se Hcert,W ≤ – Nexig, a decisão é desfavorável e recomenda a não execução do 

empreendimento (inviável); e se – Nexig < Hcert,W < Nexig, diz-se que a análise é não conclusiva, 

ou seja, o resultado não recomenda a execução e nem a não execução do empreendimento. 

Sugere apenas que, se for de interesse, novos estudos sejam feitos para se tentar resolver a 

indecisão. 

Observe-se, pois, que o grau de certeza do baricentro (Hcert,W) é o número final, bem 

determinado, que permite a decisão final. Todo o processo acaba levando a esse número final, 

fundamental para a tomada de decisão com a obtenção de novas evidências. 

Encerrando este capítulo, cumpre observar que todas as operações descritas, desde a 

busca das opiniões dos especialistas na base de dados, uma vez conhecido o resultado da 

pesquisa (etapa 5), até o cálculo dos valores das evidências favorável e contrária do baricentro 

(etapa 7) e a tomada de decisão (etapa 8), são feitas por um programa de computador 

desenvolvido com o auxílio da planilha eletrônica do Excel, e que passará a ser chamado de 

programa de cálculos para o Método de Análise pelo Baricentro (MAB). 

 


