
Capítulo 8 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Como fecho desta tese, destacam-se algumas observações e conclusões a respeito do 

método apresentado, ou seja, do Método de Análise pelo Baricentro (MAB). Comparando-o 

com outros métodos encontrados na literatura, é possível destacar suas vantagens e 

desvantagens e mostrar que, por utilizar-se de técnicas da lógica paraconsistente anotada 

evidencial Eτ, constitui uma valiosa e inédita ferramenta para auxílio às tomadas de decisão. 

Primeiramente, destaca-se que, como foi observado nos exemplos de aplicação 

analisados, o método apresenta resultados plenamente coerentes. Indica igualmente se o 

resultado da pesquisa acusa a viabilidade (verdade) ou a inviabilidade (falsidade) do 

empreendimento analisado ou se o resultado é não conclusivo, recomendando uma nova 

análise mais apurada.  Além disso, pela posição dos pontos representativos dos fatores de 

influência no reticulado τ, e do baricentro deles (ponto W), o método dá indicação do nível de 

inconsistência ou de paracompleteza apresentado pelos dados, relativo a cada fator de 

influência ou a todos eles, vistos conjuntamente.  

Portanto, o método indica, por exemplo, se há contradição entre os dados utilizados e 

se essa contradição é acentuada ou não, pelo distanciamento ou proximidade do baricentro à 

linha perfeitamente definida (LPD), (ou pelo cálculo do grau de contradição do baricentro, 

Gcontr,W = a + b – 1); indica, também, se a contradição apresentada constitui uma 

inconsistência ou uma paracompleteza (falta de informações) pela posição baricentro, acima 

ou abaixo da linha perfeitamente definida (ou pelo sinal do grau de contradição, positivo ou 

negativo). Portanto, além de aceitar dados contraditórios, dá indicações sobre o grau de 

contradição desses dados e, o que é mais importante, permite a sua manipulação mecânica. 

Por exemplo, se as informações de um dos especialistas apresentam alto grau de contradição, 
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o EC pode optar por fazer uma análise da razão da inconsistência. Isto é possível porque o 

método se baseia em lógica paraconsistente, que aceita contradições, sem se tornar trivial.  

Este processo de decisão abre a importante possibilidade de análises qualitativas (de 

balanço, de investimentos, etc.) poderem vir a ser transformadas em análises quantitativas, 

que são dotadas de maior precisão e serventia para os profissionais da área correspondente e 

são mais fáceis de serem tratadas por processos computacionais. 

Assim, pode ocorrer que, na análise de um empreendimento por um processo 

tradicional, se obtenha um resultado que permite inferir pela sua viabilidade. Mas, fazendo-a 

pelo MAB, pode ocorrer de os dados apresentarem um grau de contradição inaceitável. 

Portanto, pelo MAB, o resultado seria não conclusivo, que não permite decidir pela 

viabilidade ou inviabilidade do empreendimento. 

Uma das grandes vantagens que o MAB apresenta é a sua grande versatilidade. É 

possível torná-lo mais preciso e confiável de diversas maneiras: utilizando maior número de 

fatores de influência, fixando mais de três faixas para cada fator, aumentando o nível de 

exigência, tomando-se as opiniões de um número maior de especialistas para a construção da 

base de dados, etc. 

Além disso, pela sua própria estrutura, o MAB permite fácil informatização em sua 

aplicação. Por exemplo, sem muitas dificuldades, foi possível implementá-lo em um 

programa desenvolvido com base na planilha eletrônica do Excel, capaz de executar as 

operações e chegar à conclusão muito rapidamente.  

Uma ocorrência que foi observada na aplicação do MAB em todos os exemplos 

analisados é que, em todos eles, o resultado final não apresentou alto grau de contradição. Isso 

mostra que as bases de dados utilizadas não apresentavam grandes inconsistências, ou seja, as 

opiniões dos especialistas eram bastante coerentes. 
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Observou-se, também, que na análise do curso X’ na região Y’ (parágrafo 6.1), 

quando todos os fatores estavam em condições favoráveis (todos nas condições caracterizadas 

pela seção S1), pode-se inferir pela viabilidade do curso ao nível de exigência de 0,60, pois 

resultou para o baricentro grau de certeza igual a 0,75. Entretanto, se for feita a análise de um 

curso X na região Y, numa situação em que todos os fatores são desfavoráveis (todos estão 

em condições caracterizadas pela seção S3), não será possível inferir pela inviabilidade do 

curso com o mesmo nível de exigência, 0,60, pois o grau de certeza do baricentro resultará 

igual a – 0,52. Portanto, nessas condições, só será possível inferir pela inviabilidade do curso 

a um nível de exigência máximo de 0,52.  

Qual seria uma explicação para esta diferença de resultados? Provavelmente, os 

especialistas, por possíveis motivos que serão comentados a seguir, foram mais “generosos” 

ao atribuir o grau de crença do que, o grau de descrença. Estavam, intimamente, impelidos a 

acreditar mais em sucesso do que em fracasso do curso a ser aberto. 

Esse ímpeto dos especialistas pode ser visto por vários motivos.  

a) Pela formação. Por exemplo, um especialista com formação de sociólogo poderia 

ter uma tendência de ver mais os efeitos sociais (para a comunidade) da abertura do curso do 

que os seus efeitos econômicos (para a escola). Abrir um curso novo é sempre um benefício 

para a sociedade.  

b) Pelo otimismo natural. Um especialista dotado de otimismo acentuado poderia ter a 

tendência natural de acreditar mais no sucesso do curso do que em seu fracasso.  

c) Pela experiência de vida. Uma pessoa acostumada a arriscar-se e a ter sucessos 

tende a acreditar mais do que a desacreditar nos empreendimentos.  

d) Pelo estado de espírito no momento de opinar. Com um certo grau de segurança, 

pode-se esperar que, num momento de depressão, o especialista tende a desacreditar mais do 
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que a acreditar no empreendimento; pode-se esperar o contrário, nos momentos de alegria, de 

euforia. 

Uma outra possibilidade para o método é que, para as tomadas de decisão, poder-se-ia 

utilizar uma lógica paraconsistente anotada, com anotações de três valores, colocando o 

terceiro componente como sendo, por exemplo, o grau de importância dos especialistas, ou 

um indicador de sazonalidade, ou um indicador da aceitabilidade de quem está empreendendo 

junto ao público interessado, etc. Nesse caso, ter-se-ia o cubo unitário do espaço cartesiano e 

as regiões de decisão teriam o formato de sólidos (tridimensionais), ao invés de superfícies 

(bidimensionais). 

Para complementar, serão feitos alguns comentários sobre os capítulos, analisando até 

que ponto cumpriram com aquilo a que se destinavam e mostrando de que maneira cada um 

contribuiu para esta tese e para seu autor. 

No Capítulo 2 (p. 31), “O Processo de Tomada de Decisão: Revisão da Literatura”, 

ficou evidenciado que este assunto vem ocupando os pesquisadores da área desde há muito 

tempo e que, por mais que já tenha sido feito, problemas continuam a existir. Mostrou que o 

assunto já foi abordado das mais diferentes maneiras e com o uso das mais diversas 

ferramentas, matemáticas, computacionais e outras. Pelo que pode inferir, o assunto é 

inesgotável e, pode-se ousar a dizer, nunca será encontrada uma solução definitiva e 

totalmente confiável. 

No Capítulo 3 (p. 65), “Embasamento Teórico”, no qual se fez uma incursão através 

da lógica, este maravilhoso ramo da Matemática, observou-se que aquela ciência, apesar de 

árida, é de grande valia para a pesquisa dentro dos mais diferentes ramos do saber. Sua 

aplicação se estende desde as ciências jurídicas (lógica deôntica, lógica da argumentação, 

etc.), passa por todas as ciências ligadas à realidade e chega a mais pura das ciências, a 

Matemática, da qual é um fragmento. Neste capítulo, deparou-se com uma dificuldade, pois, 
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ao mesmo tempo em que não queria alongar em demasia, deseja-se colocar o mínimo 

necessário para que o leitor não familiarizado com essa ciência pudesse compreendê-la e 

entender toda a seqüência colocada. Há esperança de se ter conseguido o intento. 

O Capítulo 4 (p. 123), “A Regra de Decisão”, retratou uma das idéias principais deste 

trabalho: o critério adotado para as tomadas de decisão e como estabelecê-lo; mostrou a 

possibilidade de ajustar o instrumento de decisão conforme a necessidade e a especificidade 

de cada caso, criando, para isso, um conceito novo: o nível de exigência.  

No Capítulo 5 (p. 128), “O Processo de Tomada de Decisão – Método de Análise pelo 

Baricentro (MAB)”, foi descrito o processo de decisão idealizado. Como foi escrito de modo 

genérico e abstrato, permitiu com que os diferentes conceitos fossem muito bem pensados e 

assimilados, de modo que todas as nuanças do processo fossem percebidas. Após algumas 

tentativas, conseguiu-se uma seqüência, julgada ideal, para o desenvolvimento do método e 

que dá um roteiro seguro para aqueles que dele vierem a utilizar-se. 

No Capítulo 6 (p. 146), “Exemplos de Aplicação”, foram mostradas aplicações 

detalhadas do MAB, todas de cunho prático e com tratamento numérico. Intencionalmente, 

foram analisados vários exemplos para destacar a versatilidade do método e, em cada um 

deles, evidenciar diferentes aspectos do processo. Utilizou-se dessa diversidade de aplicações 

para, também, mostrar possíveis variantes na maneira de aplicar o método. 

Na aplicação 6.1 (p. 146), “Decisão sobre a Abertura de um Novo Curso Superior por 

uma Instituição de Ensino”, como foi a primeira, aplicou-se o método da forma mais singela 

possível. Aos fatores de influência foram atribuídos pesos iguais (todos com peso um), foram 

estabelecidas apenas três seções para cada fator e utilizados quatro especialistas. Este exemplo 

mostrou que o nível de exigência igual a 0,60, nele adotado, embora pareça pequeno, na 

verdade não o é. De fato, este valor significa que para se poder tomar uma decisão (favorável 

ou desfavorável) a diferença entre os graus de evidência favorável e contrária deve ser, em 



 285

módulo, pelo menos igual a 0,60. Por exemplo, se o grau de evidência favorável for igual a 

0,80, o grau de evidência contrária poderá ser, no máximo, 0,20. É uma situação bastante 

favorável para o empreendimento.  

Esta observação com relação ao nível de exigência aflorou quando, ao fazer-se um 

teste de fidedignidade do método, notou-se que mesmo estando todos os fatores na condição 

desfavorável (seção S3), o resultado acusou “análise não conclusiva”, uma vez que o grau de 

certeza do baricentro resultou igual a – 0,52. 

Foi feita, no parágrafo 6.6 (p. 210) uma aplicação real (case) do exemplo de aplicação 

apresentado no parágrafo 6.1. No desenvolvimento do case, verificou-se que obter dados 

estatísticos é uma tarefa difícil, principalmente, quando se tratam de dados de caráter social e 

por meio de órgãos públicos. Este caso real reforçou a consciência do verdadeiro significado 

do nível de exigência, uma vez que, mesmo com nove fatores em condições favoráveis, dois 

indiferentes e apenas um em condição desfavorável, o grau de certeza da análise resultou 

igual a 0,52. 

Este case foi aproveitado para se fazer uma análise de sensibilidade do MAB 

(parágrafo 6.6.9, p. 232) diante das variáveis “pesos dos fatores”, “seções em que os fatores 

podem encontrar-se” e "nível de exigência". O resultado mostrou que o método é bastante 

sensível a essas variáveis. 

Tendo em mãos o resultado do case, por curiosidade, foi feita, também, uma análise 

estatística dos dados fornecidos pelos especialistas (base de dados). Algumas conclusões se 

destacaram e foram colocadas no parágrafo 6.6.10 (p. 234). Do resultado desta análise, 

verificou-se a possibilidade de se elaborar uma variante do MAB: um processo de decisão que 

utilize o mesmo critério de decisão, a mesma base de dados, mas que os trate pelas técnicas da 

estatística e não da lógica Eτ. É uma perspectiva para uma pesquisa futura. 
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Na aplicação 6.2 (p. 159), “Análise da Viabilidade do Lançamento de um Produto”, 

procurou-se abordar uma outra possibilidade do MAB: trabalhar com um número de seções 

mais elevado, de modo que o processo tenha maior precisão e seja mais refinado.  Isso dá 

mais opções aos especialistas no momento de fazer a atribuição dos graus de evidência 

favorável e contrária aos fatores. Procurou-se também, nesta aplicação, fazer um teste de 

fidedignidade do MAB, analisando uma situação de resultado previsível, que foi confirmado 

pela aplicação do método, e destacar o papel do nível de exigência, comparando decisões 

tomadas diante da mesma situação, mas com níveis de exigência diferentes. 

Na aplicação 6.3 (p. 172), “Avaliação do Projeto de uma Fábrica”, procurou-se 

destacar a importância da atribuição de pesos aos fatores de influência e, ao mesmo tempo, 

mostrar a possibilidade de trabalhar com dados inconsistentes e de usar diferentes maneiras 

para distribuir os especialistas em grupos. Neste exemplo, foi feita uma repetição do teste de 

fidedignidade e da verificação da influência do nível de exigência na decisão. Considerou-se 

que em todas essas "experiências" os resultados foram satisfatórios. 

Na aplicação 6.4 (p. 182), “Análise da Viabilidade de Implantação de um Sistema de 

Manufatura que Utiliza Tecnologias Avançadas”, o objetivo era mostrar uma variante da 

aplicação do MAB, com algumas nuanças. Como são vários os sistemas que utilizam 

tecnologias avançadas, a decisão pode ser tomada em relação a cada um deles, 

separadamente.  

Então, fez-se a seleção de trinta e dois fatores que podem influir no sucesso da 

implantação dos novos sistemas e construiu-se uma base de dados única para todos. Pela 

atribuição dos pesos aos fatores, conseguiu-se diferenciar a importância de cada um na análise 

do particular sistema de manufatura que se está estudando; se o fator não tem importância na 

análise de um determinado sistema, nesse estudo é atribuído a ele peso igual a zero; se ele tem 
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importâncias diferentes na análise de sistemas diferentes, nesses estudos são atribuídos a ele 

pesos diferentes.  

Para esta aplicação, foi introduzido um conceito novo, o de coeficiente de desempenho 

de um novo sistema de manufatura comparado com o antigo, para um determinado fator de 

influência.  

Como exemplo, estudou-se a viabilidade de implantação de um sistema flexível de 

manufatura (FMS), utilizando quatorze dos trinta de dois fatores selecionados.  

O exemplo 6.5 (p. 199), “Previsão de Diagnósticos”, foi importante para mostrar mais 

uma variante da aplicação do MAB e que ele pode ser utilizado em diferentes áreas de 

conhecimento. Para fazer diagnósticos, sejam de doença (humana ou animal), de defeito de 

máquina (industrial, avião, automóvel, trator, caminhão, navio, etc.), a idéia básica é 

relacionar os sintomas apresentados com as possíveis doenças ou defeitos. A diferença em 

relação às aplicações anteriores é que, para os sintomas (que aqui fazem o papel dos fatores de 

influência) não se estabeleceram seções para traduzir em que condições ele se encontra; ou o 

elemento (ser ou máquina) apresenta o sintoma ou não apresenta. Mas para cada sintoma 

apresentado pelo ser (ou pela máquina), especialistas podem atribuir os graus de evidência 

favorável e contrária às doenças (ou defeitos) escolhidas para constituírem a base de dados. 

Propositadamente, trabalhou-se com um número grande de doenças (32) e de sintomas 

(30) para mostrar que, mesmo a base de dados (Apêndice B) e as tabelas de cálculos 

(Apêndice C) sendo muito grandes, o MAB dá respostas imediatas, em fração de segundo. 

Analisou-se também, com êxito, a possibilidade de ser adotado um nível de exigência 

para que os diagnósticos fornecidos pelo MAB sejam ou não aceitos.  

Com relação a esta aplicação, está sendo feito um estudo de caso real (case), no qual, 

com auxílio de médicos e do Código Internacional de Doenças (CID), foram selecionados 32 

doenças e 30 sintomas para constituírem a base de dados. Médicos já foram solicitados para 
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atribuírem graus de evidência favorável e contrária a cada doença diante de cada sintoma e 

construir a base de dados. Entretanto, a divulgação deste case dependerá de autorização do 

Conselho de Ética Médica. 

No Capítulo 7 (p. 237), “O Processo de decisão em algumas empresas”, foram 

entrevistados dirigentes de quatro empresas com diferentes características. Essas entrevistas 

aumentaram a convicção de que, na maioria dos casos, a decisão se fundamenta na 

experiência, nas informações e na sensibilidade do próprio decisor, tendo este, apenas, que 

seguir algumas normas de caráter administrativo fixadas pela empresa. Das quatro empresas 

visitadas, ficou a impressão que a BCS Informática, por uma necessidade estrutural, é a que 

mais se preocupa com o processo decisório. Para atender a suas necessidades, adotou um 

sistema matricial de decisão, seguido a risca pelos componentes da empresa (sócios e 

funcionários). 

Como conseqüência dessas entrevistas, e para atender a uma meta que havia sido 

traçada, foi feita mais uma aplicação do MAB: em tomadas de decisão para a seleção de 

investimentos financeiros, possibilitando a apresentação de mais uma variante do método. 

Neste caso, utilizou-se uma variante que é uma composição das aplicações vistas de 6.1 a 6.3 

com a vista em 6.5. De fato, cada investimento foi encarado como uma doença do exemplo 

6.5 e cada fator de influência, como um sintoma de mercado, com a diferença que para esses 

sintomas (fatores de influência) foram estabelecidas seções que definem as condições em que 

se encontram.  

Como na aplicação 6.5, aqui também foi possível estudar a fixação de um nível de 

exigência mínima para que o resultado apontado pelo MAB como “melhor investimento” seja 

ou não aceito. O resultado foi positivo. 

Esta abordagem que se fez, de forma específica e metodológica, da aplicação de lógica 

paraconsistente anotada evidencial para desenvolver sistemas de apoio à tomadas de decisão 
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(MAB), explorando recursos computacionais úteis para a qualificação do planejamento 

estratégico de empresas, deve ser entendida como uma contribuição brasileira ao 

desenvolvimento de novos conhecimentos nas áreas de Engenharia de Produção, Ciência da 

Computação, Administração, Marketing e outras.  

Neste trabalho, ficou evidenciado que a utilização de lógica paraconsistente para 

edificar aplicativos não é uma tarefa tão complexa como se supunha há alguns anos; que essa 

metodologia representa uma alternativa de avaliação de acordo com o novo cenário das 

decisões; e que, por esta razão, tem possibilidade de ser testada e difundida entre as empresas. 

O MAB, como se viu, tem muitas vantagens, entre as quais, resumidamente, 

destacam-se: versatilidade, precisão, confiabilidade, fidedignidade, permitir lidar com dados 

contraditórios. 

Finalizando, externa-se a esperança de que este trabalho possa cumprir sua missão e 

seus objetivos, vindo a tornar-se um guia de orientação e consulta a ser utilizado pelos 

empreendedores. Estes que, freqüentemente, se deparam com a sempre difícil tarefa de 

decidir, poderão executá-la com base em dados estatísticos ou em opiniões de especialistas no 

assunto, tratados de maneira metodológica e com fundamento lógico, sem a necessidade de  

se basearem apenas em seus conhecimentos, experiências, intuição e sensibilidade. 

 


