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6.4 Análise de Viabilidade da Implantação de um Sistema de Manufatura 

que Utiliza Tecnologias Avançadas29

 

Um problema com o qual se deparam os empresários ou os administradores, no 

momento em que a maquinaria de sua empresa fica obsoleta e precisa ser trocada, é o 

seguinte: o sistema de manufatura do processo produtivo será mantido e apenas máquinas 

antigas serão substituídas as por máquinas novas iguais, ou será feita uma inovação, 

substituindo-o por um mais moderno, com a introdução de tecnologias avançadas (novas 

máquinas, novas técnicas, novos processos, etc.)?  

Se a opção é introduzir inovações tecnológicas, ainda fica a dúvida: qual inovação 

tecnológica é a mais adequada? Muitas opções de sistemas de manufatura que utilizam 

tecnologias avançadas existem para serem adotadas e cada uma delas poderá apresentar 

vantagens ou desvantagens em relação ao sistema anterior, tradicional. Essas vantagens ou 

desvantagens estão ligadas a fatores estratégicos e a fatores econômico-operacionais, uns de 

caráter qualitativo e outros de caráter quantitativo. Esses fatores, por sua vez, estão 

relacionados com o montante do capital a ser investido e com os resultados operacionais e 

financeiros decorrentes desses investimentos (BRUNSTEIN, 2005).  

Então, o problema a que se propôs é, analisando a influência desses fatores de maneira 

combinada, verificar se há ou não vantagem em substituir o antigo sistema de manufatura com 

a tecnologia tradicional por um moderno sistema da manufatura, dotado de tecnologias 

avançadas e, também, qual dos novos sistemas é o mais adequado. 

 

___________________________________________________________________________ 
29 Este trabalho foi apresentado em The Fifth Congress of Logic Applied to Technology (LAPTEC 2005) 
realizado em Himeji, Japan, de 2 a 4 de abril de 2005, com o título "Decision Making based on Paraconsistent 
Annotated Logic". Foi publicado em Advances in Logic Based Intelligent Systems: Selected papers of LAPTEC 
2005. Edited by K. Nakamatsu e J. M. Abe. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2005. p. 55-62. (DE 
CARVALHO; BRUNSTEIN; ABE, 2005a). 
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Hodiernamente, vários sistemas de manufatura com inovações tecnológicas podem ser 

introduzidos no quotidiano de uma fábrica, podendo-se destacar entre eles: CAD/CAM – 

Projeto e Manufatura Automatizados por Computador30; GT/CM – Tecnologia de Grupo e 

Manufatura Celular; RE – Equipamentos de Robótica; FMS – Sistemas Flexíveis de 

Manufatura; AA – Montagem Automatizada; CIM – Manufatura Integrada por Computador 

(CHALOS, 1992, p.157). 

Por outro lado, são muitos os atributos (fatores ou indicadores), cujos desempenhos 

influem no resultado da implantação dessas inovações, de modo a torná-las vantajosas ou não 

em relação ao processo tradicional que estava sendo utilizado. Será por meio da análise 

comparativa do desempenho desses atributos no novo e no velho sistema que se decidirá pela 

viabilidade ou não da substituição do sistema velho pelo novo. 

A seguir, uma relação desses fatores, separados por classes: 

- fatores relacionados com os objetivos estratégicos da empresa: reputação 

tecnológica, fatia (compartimento) de mercado, posição competitiva e inovação do produto; 

- fatores qualitativos ou quantitativos, de caráter econômico ou operacional, 

relacionados com o montante do capital a ser investido: heterogeneidade do produto, número 

de peças produzidas, período de retorno (payback), valor presente líquido (NPV), custos 

operacionais futuros, valores residuais, vida útil, medidas de tempo real, entrega, 

confiabilidade do produto, tempo de resposta, economias de mão de obra direta, 

financiamento de criação, espaço no chão de fábrica, mão de obra indireta adicional, refugos, 

reivindicação (ou direito) de garantia, tempo de reposição, preparações, sobras, custo de 

reprocessamento, etc. (CHALOS, 1992, p.148). 

 

___________________________________________________________________________ 
30 A sigla CAD/CAM é mais comumente entendida como "projeto auxiliado por computador e manufatura 
auxiliada por computador" ou projeto e manufatura auxiliados por computador (GAITHER; FRAZIER, 2002, 
p.151). 
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O objetivo deste item é comparar um dos novos sistemas de manufatura citados, 

dotados de tecnologias avançadas, com o tradicional para saber qual deles é melhor, isto é, 

qual deles conduz a empresa a um melhor resultado econômico. Para cada análise, serão 

selecionados os fatores de influência mais significativos no desempenho do sistema de 

manufatura para comparar o novo sistema adotado levando-se em conta o antigo sistema. 

Usando técnicas da lógica paraconsistente anotada para analisar a influência combinada de 

todos os fatores, pode-se concluir se a introdução do novo sistema com tecnologias avançadas 

produz ou não melhor resultado para a empresa do que o antigo. 

 

6.4.1 Coeficiente de desempenho de um novo sistema de manufatura comparado com o 

antigo, para um determinado fator de influência 

 

Primeiramente, será definido um número que traduz o desempenho de um novo 

sistema de manufatura (N), usando tecnologias avançadas, comparado-o com o sistema antigo 

(A), para um determinado indicador (I) ou fator de influência. 

Sejam I0 e I os valores de um indicador de desempenho da empresa no antigo sistema 

de manufatura e no novo, respectivamente. Para este indicador, será definido o coeficiente de 

desempenho do novo sistema de manufatura comparado com o antigo da seguinte maneira:  

CDN,A (I) = 1 ± ( ΔI / I0 ), sendo ΔI = I – I0.  (6.1) 

O sinal ± deve ser usado da seguinte forma: se o desempenho (D) do sistema melhora 

quando I aumenta, deve-se usar o sinal +; se o desempenho (D) do sistema melhora quando I 

diminui, deve-se usar o sinal –. Isto é, usa-se o sinal + quando D é uma função crescente de I, 

e o sinal – quando D é uma função decrescente de I.  

Pode-se dizer que o desempenho (D) de um novo sistema produtivo em relação ao 

antigo é uma função crescente da receita bruta (R). De fato, é aceito que o desempenho do 
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sistema de produção torna-se melhor quando ele consegue aumentar a receita da empresa (R). 

Assim, se o indicador usado for a receita, deve-se usar o sinal +. Por exemplo, se, com a 

introdução do novo sistema, a receita cresce de I0 = $10.000 para I = $12.000, então o 

coeficiente de desempenho, em relação à receita, será: CDN,A (R) = 1 + (+2.000 / 10.000) = 

1,20; se a receita decresce de I0 = $10.000 para I = $8.000, então o coeficiente de 

desempenho, em relação à receita, será: CDN,A (R) = 1 + (– 2.000 / 10.000) = 0,80.  

Analogamente, pode-se dizer que o desempenho (D) de um novo sistema produtivo 

em relação ao antigo é uma função decrescente do custo de produção (C). Assim, se o 

indicador utilizado é o custo de produção, deve-se usar o sinal –. Se com a introdução do novo 

sistema o custo de produção da empresa aumenta de I0 = $10.000 para I = $13.000, então o 

coeficiente de desempenho será: CDN,A (C) = 1 – (+3.000 / 10.000) = 0,70. Isto é, custo de 

produção aumenta e CD é menor que 1 (o desempenho se torna pior). Se  o custo de produção 

da empresa diminui de I0 = $10.000 para I = $7.000, então o coeficiente de desempenho será: 

CDN,A (C) = 1 – (–3.000 / 10.000) = 1,30. Neste caso, o custo de produção diminui e CD é 

maior que 1 (o desempenho melhora). 

Estes exemplos, permitem observar que, se CDN,A > 1, o novo sistema de produção 

(N) melhora o desempenho da empresa em relação ao antigo (A); se CDN,A < 1, piora. 

 

6.4.2 Fixando o nível de exigência 

 

Para as tomadas de decisão, será fixado o nível de exigência 0,75. Isto significa que a 

decisão será tomada se |Hcert| ≥ 0,75, ou seja, estão sendo adotadas como linhas limites de 

verdade e de falsidade os segmentos definidos pela condição  |Hcert| = 0,75. Portanto, a decisão 

somente será favorável se o grau de evidência faovrável superar o grau de evidência contrária 

em, pelo menos, 0,75. É um alto nível de exigência. 
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Assim, a regra de decisão e o algoritmo para-analisador já estão fixados (Figura 6.12). 

 

 

 

Hcert  ≥   0,75  ⇒   decisão favorável (projeto viável); 

    Hcert ≤ – 0,75   ⇒   decisão desfavorável (projeto inviável);  

   – 0,75 < Hcert <  0,75 ⇒   análise não conclusiva. 
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Figura 6.12 – Regra de decisão e algoritmo para-analisador para o nível de exigência 0,75. 

 

6.4.3 Identificando os fatores de influência (atributos ou indicadores) 

 

A seguir, será apresentada uma lista de fatores de influência que podem (ou não) ser 

usados na análise de viabilidade de um novo sistema de manufatura com tecnologias 

avançadas; o uso ou não uso do fator depende do sistema que está em análise. Para alguns 

sistemas, o fator pode ser importante; para outros, não. Então, a importância do fator é 
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relativa. Os fatores mais importantes serão usados na análise; os menos importantes ou sem 

importância alguma não serão usados.  

Destacam-se duas classes de fatores (CHALOS, 1992). Primeiramente, os fatores 

relacionados com os objetivos estratégicos da empresa. Estes são fatores não mensuráveis, 

quase intangíveis, de modo que só podem ser enquadrados em uma seção por experientes 

especialistas no assunto. 

F01 – reputação tecnológica 

F02 – fatia (ou compartimento) de mercado ocupado pela empresa  

F03 – posição competitiva da empresa dentro do mercado por ela ocupado 

F04 – inovação do produto produzido pela empresa. 

Em segundo lugar, destacam-se os fatores relacionados com os resultados operacional 

e econômico da empresa. Entre esses fatores, alguns são mensuráveis e outros não. Os 

primeiros podem ser enquadrados na seção por critérios quantitativos, mas os segundos só 

podem sê-lo por critérios qualitativos, por meio de pessoas experientes e especializadas no 

assunto. 

F05 – investimento total   F06 – despesas totais 

F07 – valor presente líquido (NPV) F08 – período de retorno (payback) 

F09 – valores residuais    F10 – financiamento de criação 

F11 – heterogeneidade do produto  F12 – confiabilidade do produto 

F13 – vida útil do sistema  F14 – flexibilidade do sistema 

F15 – custos operacionais futuros F16 – custos de mão de obra direta 

F17 – custo de reprocessamento  F18 – custos de mão de obra indireta adicional 

F19 – custo de material   F20 – custo do investimento de capital 

F21 – medidas de tempo real  F22 – tempo de reposição 

F23 – tempo de entrega   F24 – tempo de resposta   

 



 
 

188

F25 – tempo de preparação  F26 – tempo de utilização das máquinas 

F27 – tempo de espera   F28 – espaço no chão de fábrica 

F29 – número de peças produzidas F30 – reivindicação (ou direito) de garantia 

F31 – refugos    F32 – sobras. 

 

6.4.4 Estabelecendo as seções para os fatores de influência 

 

Para cada indicador, serão estabelecidas cinco seções, Sj, com 1 ≤ j ≤ 5, de tal forma 

que S1 represente uma situação muito melhor do novo sistema com tecnologias avançadas 

quando comparado com o antigo sistema; S2, represente uma situação melhor; S3, uma 

situação indiferente; S4, uma situação pior; e S5 represente uma situação muito pior do novo 

sistema quando comparado com o antigo. 

Dir-se-á que a situação do novo sistema com tecnologias avançadas comparado com o 

sistema antigo, sem tecnologias avançadas, é muito melhor quando o coeficiente de 

desempenho (CD) for maior que 1,30. Então, a seção S1 é caracterizada por CD > 1,30. 

Analogamente, todas as seções estabelecidas podem ser caracterizadas com segue:  

S1: CD > 1,30 (o novo sistema é muito melhor do que o antigo);  

S2: 1,10 < CD ≤ 1,30 (o novo sistema é melhor do que o antigo); 

S3: 0,90 ≤ CD ≤ 1,10 (o novo sistema é equivalente ao antigo); 

S4: 0,70 ≤ CD < 0,90 (o novo sistema é pior do que o antigo); 

S5: CD < 0,70 (o novo sistema é muito pior do que o antigo). 

É importante observar que certos fatores não são mensuráveis. Como exemplo desses 

fatores, podem ser citados os atributos estratégicos e os qualitativos. Esses fatores (ou 

indicadores) não podem ser traduzidos por um valor I e, portanto, para eles não é possível 

definir o coeficiente de desempenho. Neste caso, o enquadramento do fator na seção será feito 

 



 
 

189

por um especialista no assunto, que dirá, para cada fator considerado, se o novo sistema é 

melhor ou pior que o antigo.  Então, o especialista, usando dados qualitativos, seu 

conhecimento, sua experiência, vivência, intuição, bom senso, etc., enquadra os fatores nas 

seções, que são caracterizadas de modo análogo. 

S1: o novo sistema é muito melhor do que o antigo;  

S2: o novo sistema é melhor do que o antigo; 

S3: o novo sistema é equivalente ao antigo; 

S4: o novo sistema é pior do que o antigo; 

S5: o novo sistema é muito pior do que o antigo. 

 

6.4.5 Construção da base de dados 

 

A base de dados é constituída pelos pesos dos fatores e pelos graus de evidência 

favorável e graus de evidência contrária que os especialistas atribuem a todos os fatores, em 

cada uma das cinco seções estabelecidas. Portanto, a base de dados é constituída pelas 

matrizes MP = [Pi] e MA = [μi,j,k] = [(a i,j,k, b i,j,k)], das anotações. 

Será admitido que a matriz MA, que constitui uma das matrizes da base de dados, seja 

a mesma para o estudo de viabilidade de qualquer novo sistema de manufatura com 

tecnologias avançadas (CAD/CAM – Projeto e Manufatura Automatizados pelo Computador; 

GT/CM – Tecnologia de Grupo e Manufatura Celular; RE – Equipamentos de Robótica; FMS 

– Sistemas de Manufatura Flexíveis; AA – Montagem Automatizada; CIM – Manufatura 

Integrada por Computador; etc.)  

Esta é uma hipótese simplificadora que se está adotando neste trabalho. E está sendo 

adotada, porque se está admitindo, também, que somente a diferenciação da matriz dos pesos 

é suficiente para se ter análises de viabilidade de novos sistemas de manufatura com validade 
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e fidedignidade suficientes. Mas, nada impede que o EC faça, para cada análise, uma matriz 

de anotações diferente. 

Portanto, neste trabalho, a matriz das anotações, MA, será sempre a mesma, mas a 

matriz dos pesos, MP, variará a cada novo sistema com tecnologias avançadas que estará 

sendo analisado, para que a especificidade de cada um seja considerada. 

A Tabela 6.13 constitui a matriz MA, isto é, contém os graus de evidência favorável 

(ou de crença) e de evidência contrária (ou de descrença), atribuídos pelos especialistas aos 

fatores, nas condições estabelecidas pelas cinco seções. É uma das matrizes da base de dados. 

Também faz parte da base de dados a matriz dos pesos de cada fator escolhido. Os 

especialistas os atribuem levando em conta o novo sistema de manufatura com tecnologias 

avançadas que está sendo analisado.  

Para a atribuição desses pesos, o EC pode fazer algumas restrições, tal como: os pesos 

devem ser números inteiros do intervalo [0; 10]. (peso 0 significa que o fator respectivo não 

tem importância alguma na análise que está sendo feita e que, portanto, deve ser excluído 

dessa análise). 

Um fator Fn pode ter maior importância na análise da viabilidade de um novo sistema 

X do que na de outro Y. Então esse fator Fn deve ter peso maior na primeira análise do que na 

segunda. Já com um outro fator Fm pode ocorrer exatamente o contrário: sua importância pode 

ser menor na análise de X do que de Y. Neste caso, Fm deve ter peso menor na primeira 

análise do que na segunda. Portanto, o peso de um fator não depende só dele; depende 

também do sistema que está sendo analisado. Pode haver fator desprezível (peso = 0) na 

análise de um sistema, mas considerável (peso ≠ 0) na análise de outro. Para a análise de 

viabilidade de implantação de cada sistema deve ser feita, além de uma nova seleção dos 

fatores mais importantes, uma nova atribuição de pesos aos fatores escolhidos. Portanto, 

embora esteja sendo admitido que a matriz das anotações, MA = [μi,j,k] = [(a i,j,k, b i,j,k)], seja a 
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mesma, a matriz dos pesos, MP = [Pi], deve variar para a análise de cada novo sistema de 

manufatura utilizando novas tecnologias. 

"Esses pesos são tremendamente importantes. Eles indicam a importância relativa 

de todas as medidas, quantificáveis e não quantificáveis, que constituem o sucesso 

da firma no mercado. Esses pesos podem ser derivados de um consenso de opiniões 

gerenciais: técnica, financeira, marketing e administrativa." (CHALOS, 1992, 

p.154)31.  

Por isso mesmo, os pesos são atribuídos pelos especialistas, em consenso entre eles ou 

considerando a média dos pesos que cada um atribui, isoladamente (ver 5.2.4). 

É conveniente que os especialistas chamados para a constituição da base de dados 

tenham formações diferentes e complementares, para que os diferentes aspectos do problema  

sejam levados em conta. Por exemplo, neste trabalho será considerado um conjunto de quatro 

especialistas assim constituído: E1 – um engenheiro de produção (técnico); E2 – um 

profissional de marketing; E3 – um profissional de finanças; e E4 – um administrador 

industrial.  

Como a finalidade é apresentar a nova metodologia de tomadas de decisão, estão 

sendo usados dados fictícios que, dentro da limitação deste trabalho, foram aproximados da 

realidade.  

Para reduzir o espaço utilizado no corpo deste texto, não está sendo colocada, aqui, 

toda a base de dados. Foram omitidos os dados referentes aos fatores de F 030033 a F15 e de F19 a 

F31. Apesar disso, evidentemente, os cálculos que virão a seguir utilizam a base de dados 

completa, que é apresentada no Apêndice A (p.298). 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
31 No original: "These weights are tremendously important. They indicate the relative importance of all the 
quantifiable and non quantifiable measures that constitute the firm's success in the marketplace. These weights 
should be derived from a consensus of managerial opinion: technical, financial, marketing and administrative." 
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Tabela 6.13 – Matriz das anotações: graus de evidência favorável e de evidência contrária  
atribuídos pelos especialistas aos fatores, em cada uma das seções. 

a i,j,1 b i,j,1 a i,j,2 b i,j,2 a i,j,3 b i,j,3 a i,j,4 b i,j,4 a i,j,1 b i,j,1 a i,j,2 b i,j,2 a i,j,3 b i,j,3 a i,j,4 b i,j,4

S1 1,00 0,00 0,90 0,10 1,00 0,10 0,90 0,00 S1 0,99 0,06 0,94 0,16 0,99 0,11 0,84 0,01
S2 0,70 0,20 0,80 0,30 0,80 0,20 0,70 0,30 S2 0,57 0,48 0,62 0,43 0,52 0,45 0,52 0,47
S3 0,50 0,50 0,60 0,50 0,60 0,40 0,50 0,40 S3 0,55 0,45 0,65 0,40 0,45 0,55 0,55 0,45
S4 0,30 0,70 0,40 0,60 0,40 0,70 0,30 0,60 S4 0,13 0,81 0,14 0,92 0,17 0,93 0,01 0,96
S5 0,00 1,00 0,10 0,80 0,20 0,90 0,20 1,00 S5 0,02 0,94 0,14 0,88 0,15 1,00 0,18 0,91
S1 1,00 0,05 0,95 0,15 1,00 0,10 0,85 0,00 S1 0,88 0,22 0,98 0,21 0,88 0,12 0,98 0,12
S2 0,75 0,25 0,85 0,25 0,85 0,30 0,73 0,35 S2 0,55 0,45 0,65 0,40 0,45 0,55 0,55 0,45
S3 0,55 0,45 0,55 0,45 0,65 0,40 0,45 0,55 S3 0,57 0,48 0,62 0,43 0,52 0,45 0,52 0,47
S4 0,35 0,65 0,40 0,65 0,35 0,75 0,24 0,65 S4 0,10 0,86 0,15 0,93 0,24 0,98 0,08 1,00
S5 0,00 0,95 0,15 0,75 0,15 0,85 0,25 1,00 S5 0,13 0,81 0,14 0,92 0,17 0,93 0,01 0,96

F03 S1 0,92 0,08 0,98 0,18 0,88 0,12 0,82 0,07 F19 S1 0,98 0,90 0,04 0,12 0,93 0,87 0,02 0,02

F15 S5 0,06 0,86 0,11 0,93 0,20 0,98 0,08 1,00 F31 S5 0,00 1,00 0,10 0,80 0,90 0,08 1,00 0,15
S1 0,99 0,06 0,94 0,16 0,99 0,11 0,84 0,01 S1 0,99 0,25 0,90 0,19 0,84 0,14 0,94 0,15
S2 0,57 0,43 0,67 0,38 0,47 0,53 0,57 0,43 S2 0,55 0,45 0,65 0,40 0,45 0,55 0,55 0,45
S3 0,57 0,44 0,62 0,39 0,52 0,41 0,52 0,43 S3 0,57 0,48 0,62 0,43 0,52 0,45 0,52 0,47
S4 0,14 0,86 0,19 0,93 0,28 0,98 0,12 1,00 S4 0,14 0,86 0,19 0,93 0,28 0,98 0,12 1,00
S5 0,13 0,78 0,14 0,89 0,17 0,90 0,01 0,93 S5 0,06 0,86 0,11 0,93 0,20 0,98 0,08 1,00

F16 F32

F01 F17

F02 F18

E1 E2 E3 E4Fi Sj Fi Sj
E1 E2 E3 E4

 

 

6.4.6 Análise de viabilidade da implantação de um Sistema Flexível de Manufatura  

 

Para evidenciar a metodologia de análise de viabilidade para tomadas de decisão, 

baseada na lógica Eτ, ela será aplicada no estudo da viabilidade da implantação de um 

Sistema Flexível de Manufatura ou Flexible Manufacturing System (FMS).   

Lembre-se que "FMS são grupos de máquinas de produção organizados em 

seqüência, ligados por máquinas automatizadas de manuseio de materiais e transferência, e 

integrados por um sistema de computador" (GAITHER; FRAZIER, 2002, p.148). 

Para este caso, com base no capítulo Justifying Capital Investment de (CHALOS, 

1992, p.142), foram escolhidos como fundamentais os fatores de influência relacionados a 

seguir. 

Será admitido que, em consenso, os especialistas atribuíram a cada um desses fatores, 

de acordo com sua importância na decisão sobre a viabilidade de implantação do FMS, os 
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pesos colocados entre parêntesis ao lado esquerdo de cada um deles, numa escala de 1 a 10 

(os fatores com peso 0 (zero) no estudo da implantação do FMS já estão excluídos desta lista). 

Essa assunção também foi baseada no capítulo citado. Portanto, os números entre parênteses 

ao lado esquerdo de cada fator constituem a matriz dos pesos, MP = [Pi], que completa a base 

de dados, para este caso.  

(5)  F01 – reputação tecnológica 

(4)  F02 – fatia (ou compartimento) de mercado ocupada pela empresa 

(6)  F03 – posição competitiva da empresa dentro do mercado por ela ocupado 

(4)  F04 – inovação do produto produzido pela empresa 

(10) F07 – valor presente líquido (NPV) 

(5)  F08 – período de retorno (payback) 

(3)  F11 – heterogeneidade do produto 

(3)  F12 – confiabilidade do produto 

(1)  F18 – custos de mão de obra indireta adicional 

(1)  F19 – custo de material 

(2)  F20 – custo do investimento de capital  

(1)  F24 – tempo de resposta  

(2)  F25 – tempo de preparação  

(3)  F29 – número de peças produzidas. 

Pesquisas feitas com especialistas e por meio de levantamentos junto às empresas que 

já adotaram e têm em funcionamento sistemas FMS permitem verificar em que seção, Spi, 

cada um desses fatores se encontra (ver coluna 3 da Tabela 6.14). Essas seções constituem a 

matriz pesquisada, Mpq = [Spi]. 

Os especialistas escolhidos serão distribuídos em dois grupos: grupo A – constituído 

pelos especialistas E1 (engenheiro de produção) e E2 (profissional de marketing) e grupo B – 
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pelos especialistas E3 (profissional de finanças) e E4 (administrador industrial). Dessa forma, 

o esquema para aplicação dos operadores OR (maximização) e AND (minimização) é o 

seguinte: 

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

Para as tomadas de decisão, considerando que a troca de um sistema tradicional por 

um FMS, envolve um alto investimento com risco de prejuízo grande para a firma, será 

adotado um valor grande para o nível de exigência, igual a 0,75. Isto significa que a decisão 

será tomada se |Hcert| ≥ 0,75, ou seja, que se está adotando como linhas limites de verdade e de 

falsidade os segmento definidos por |Hcert| = 0,75. Conseqüentemente, estão fixados a regra de 

decisão e o algoritmo para-analisador (ver 6.4.2, Figura 6.12, p.186). 

Tabela 6.14 – Cálculos e análise dos resultados feitos pelo MAB, adotando nível de exigência igual a 0,75. 
(a este nível a análise mostrou-se não conclusiva). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0,75

Fi Pi Spi a i,1 b i,1 a i,2 b i,2 a i,3 b i,3 a i,4 b i,4 a i,gA b i,gA a i,gB b i,gB a i,R b i,R Hcert Gcontr

F01 5 S1 1,00 0,00 0,90 0,10 1,00 0,10 0,90 0,00 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,90 0,10
F02 4 S2 0,75 0,25 0,85 0,25 0,85 0,30 0,73 0,35 0,85 0,25 0,85 0,35 0,85 0,25 0,60 0,10
F03 6 S1 0,92 0,08 0,98 0,18 0,88 0,12 0,82 0,07 0,98 0,18 0,88 0,12 0,88 0,12 0,76 0,00
F04 4 S2 0,70 0,26 0,86 0,30 0,80 0,21 0,66 0,31 0,86 0,30 0,80 0,31 0,80 0,30 0,50 0,10
F07 10 S1 0,95 0,15 1,00 0,10 0,85 0,00 1,00 0,05 1,00 0,15 1,00 0,05 1,00 0,05 0,95 0,05
F08 5 S1 0,98 0,18 0,88 0,12 0,82 0,07 0,92 0,08 0,98 0,18 0,92 0,08 0,92 0,08 0,84 0,00
F11 3 S2 0,86 0,30 0,80 0,21 0,66 0,31 0,70 0,26 0,86 0,30 0,70 0,31 0,70 0,30 0,40 0,00
F12 3 S1 0,94 0,14 0,84 0,08 0,78 0,03 0,88 0,04 0,94 0,14 0,88 0,04 0,88 0,04 0,84 -0,08
F18 1 S3 0,57 0,48 0,62 0,43 0,52 0,45 0,52 0,47 0,62 0,48 0,52 0,47 0,52 0,47 0,05 -0,01
F19 1 S5 0,01 0,94 0,13 0,88 0,14 1,00 0,17 0,91 0,13 0,94 0,17 1,00 0,13 0,94 -0,81 0,07
F20 2 S2 0,47 0,43 0,52 0,44 0,57 0,39 0,47 0,41 0,52 0,44 0,57 0,41 0,52 0,41 0,11 -0,07
F24 1 S4 0,14 0,86 0,19 0,93 0,18 0,02 0,21 0,95 0,19 0,93 0,21 0,95 0,19 0,93 -0,74 0,12
F25 2 S2 0,88 0,04 0,94 0,14 0,84 0,08 0,78 0,03 0,94 0,14 0,84 0,08 0,84 0,08 0,76 -0,08
F29 3 S1 0,97 0,90 0,03 0,12 0,92 0,87 0,01 0,02 0,97 0,90 0,92 0,87 0,92 0,87 0,05 0,79
- 50 - 0,85 0,23 0,63 0,08

VIÁVEL
NÃO CONCLUSIVO

Baricentro W: médias ponderadas dos graus resultantes NÃO CONCLUSIVO

NÃO CONCLUSIVO
INVIÁVEL

 

NÃO CONCLUSIVO
NÃO CONCLUSIVO

VIÁVEL
VIÁVEL

NÃO CONCLUSIVO
VIÁVEL

VIÁVEL
NÃO CONCLUSIVO

VIÁVEL
NÃO CONCLUSIVO

E1 OR E2 E3 OR E4 Conclusões
Decisão

E1Fa
to

r

Pe
so

Se
çã

o

20
Grupo A Grupo B Grupo A Grupo B

A AND B
Nível de exigência =

E2 E3 E4

Feito o enquadramento dos fatores nas seções por meio da pesquisa de campo (coluna 

3 da Tabela 6.14), fixados os pesos (coluna 2) e os critérios (regra de decisão), com o auxílio 

MAB buscam-se na base de dados (Tabela 6.13) as opiniões dos especialistas (graus de 

evidência favorável e de evidência contrária) sobre o empreendimento nas condições em que 

se encontram os fatores, traduzidas pelas seções pesquisadas, obtendo as colunas de 4 a 11 da 

Tabela 6.14. De posse dessas opiniões, o mesmo MAB aplica a cada um dos fatores as 
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técnicas de maximização (OR) e de minimização (AND) da lógica Eτ, obtendo os graus de 

evidência favorável e de evidência contrária resultantes (colunas 16 e 17), que permitem 

calcular o grau de certeza para cada fator (coluna 18). Com esse valor, dentro do nível de 

exigência estabelecido (0,75), o próprio MAB conclui se o fator contribui pela viabilidade ou 

inviabilidade do empreendimento ou se o fator é não conclusivo (coluna 20). 

 

6.4.7 Análise dos resultados 

 

Neste caso da análise de viabilidade de implantação do FMS, apresentado como 

exemplo, ao nível de exigência 0,75, seis fatores (F01, F03, F07, F08, F12 e F25) mostraram-se 

favoráveis ao empreendimento, acusando a viabilidade de sua implantação; um, desfavorável 

(F19), que acusa a inviabilidade de sua implantação; e sete não conclusivos (F02, F04, F11, F18, 

F20, F24 e F29), tudo ao nível de exigência estabelecido (0,75). 

As influências de todos esses fatores na decisão da viabilidade do empreendimento 

podem ser resumidas pelo centro de gravidade ou baricentro (W) dos pontos que os 

representam no algoritmo para-analisador. Assim, para se ter a conclusão final e global da 

análise, levando-se em conta a influência combinada de todos os fatores, o MAB calcula os 

graus de evidência favorável e de evidência contrária do baricentro (W). Eles são obtidos 

calculando-se as médias ponderadas dos graus de evidência favorável e dos graus de 

evidência contrária, resultantes para cada um dos fatores. Com os graus de evidência 

favorável (aW) e de evidência contrária (bW) do baricentro (última linha das colunas 16 e 

17), é calculado o seu grau de certeza (última linha da coluna 18), que permite a decisão 

final (última linha da coluna 20): a análise feita para estudar a viabilidade da implantação 

do FMS é não conclusiva, ao nível de exigência estabelecido (0,75).  
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Alguns cálculos feitos pelo MAB, na Tabela 6.14, podem ser destacados. Para o 

baricentro foram obtidos o grau de evidência favorável (aW  = 0,85) e o grau de evidência 

contrária (bW  = 0,23). A partir desses valores, foi calculado o seu grau de certeza:  

Hcert ,W = aW – bW = 0,85 – 0,23 = 0,62. 

Uma vez que – 0,75 < 0,62 < 0,75, aplicando-se a regra de decisão, infere-se que a 

análise é não conclusiva, ou seja, a análise não sugere e, também, não rechaça a execução do 

empreendimento. 

A análise feita pela aplicação da regra de decisão, para cada fator em separado ou para 

o baricentro (que considera a influência conjunta de todos os fatores), pode ser feita, também, 

por meio do algoritmo para-analisador. Basta plotar os graus de evidência favorável e de 

evidência contrária resultantes (colunas 16 e 17) no reticulado τ, como se vê na Figura 6.13.  
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Figura 6.13 – Análise dos resultados pelo dispositivo para-analisador, ao nível de exigência 0,75  

(a este nível a análise mostrou-se não conclusiva). 

Nessa figura, nota-se que os pontos representativos de seis fatores pertencem à região 

de verdade (sugerem a implantação do FMS); um pertence à região de falsidade (sugere a não 
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implantação do FMS) e os outros sete pertencem a regiões diferentes dessas, sendo, pois, não 

conclusivos. Desses últimos, um pertence à região de inconsistência, mostrando que, para este 

fator e nessa seção, as opiniões dos especialistas apresentam um alto grau de contradição 

(inconsistência). 

Se for alterado o nível de exigência, diminuindo-o para 0,60, observa-se que o 

baricentro passa a pertencer à região de verdade (Figura 6.14) e a análise feita passa a ser 

conclusiva. Chega-se a uma decisão favorável à implantação do sistema FMS, ou seja, a 

implantação do FMS é viável, ao nível de exigência 0,60.  

Algoritmo para-analisador

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Grau de evidência favorável

G
ra

u 
de

 e
vi

dê
nc

ia
 c

on
trá

ria

Fatores

Baricentro

Contorno

Fronteiras

Fronteiras

 

Figura 6.14 – Análise dos resultados pelo dispositivo para-analisador, ao nível de exigência 0,60 
(a este nível a análise acusou que o empreendimento é viável). 

 
Na Figura  6.14, nota-se que, ao nível de exigência 0,60, sete fatores pertencem à 

região de verdade (sugerem a implantação do FMS); dois pertencem à região de falsidade 

(sugerem a não implantação do FMS) e os outros cinco pertencem a regiões diferentes dessas, 

sendo, pois, não conclusivos. 
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A tabela de cálculos do MAB, neste caso, passa a ser a Tabela 6.15, que difere da 

Tabela 6.14 apenas na coluna da decisão (coluna 20), pois só o nível de exigência foi alterado. 

Tabela 6.15 – Cálculos e análise dos resultados feitos pelo MAB, adotando nível de exigência igual a 0,60 
(a este nível a análise mostrou que o empreendimento é viável). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0,60

Fi Pi Spi a i,1 b i,1 a i,2 b i,2 a i,3 b i,3 a i,4 b i,4 a i,gA b i,gA a i,gB b i,gB a i,R b i,R Hcert Gcontr

F01 5 S1 1,00 0,00 0,90 0,10 1,00 0,10 0,90 0,00 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,90 0,10
F02 4 S2 0,75 0,25 0,85 0,25 0,85 0,30 0,73 0,35 0,85 0,25 0,85 0,35 0,85 0,25 0,60 0,10
F03 6 S1 0,92 0,08 0,98 0,18 0,88 0,12 0,82 0,07 0,98 0,18 0,88 0,12 0,88 0,12 0,76 0,00
F04 4 S2 0,70 0,26 0,86 0,30 0,80 0,21 0,66 0,31 0,86 0,30 0,80 0,31 0,80 0,30 0,50 0,10
F07 10 S1 0,95 0,15 1,00 0,10 0,85 0,00 1,00 0,05 1,00 0,15 1,00 0,05 1,00 0,05 0,95 0,05
F08 5 S1 0,98 0,18 0,88 0,12 0,82 0,07 0,92 0,08 0,98 0,18 0,92 0,08 0,92 0,08 0,84 0,00
F11 3 S2 0,86 0,30 0,80 0,21 0,66 0,31 0,70 0,26 0,86 0,30 0,70 0,31 0,70 0,30 0,40 0,00
F12 3 S1 0,94 0,14 0,84 0,08 0,78 0,03 0,88 0,04 0,94 0,14 0,88 0,04 0,88 0,04 0,84 -0,08
F18 1 S3 0,57 0,48 0,62 0,43 0,52 0,45 0,52 0,47 0,62 0,48 0,52 0,47 0,52 0,47 0,05 -0,01
F19 1 S5 0,01 0,94 0,13 0,88 0,14 1,00 0,17 0,91 0,13 0,94 0,17 1,00 0,13 0,94 -0,81 0,07
F20 2 S2 0,47 0,43 0,52 0,44 0,57 0,39 0,47 0,41 0,52 0,44 0,57 0,41 0,52 0,41 0,11 -0,07
F24 1 S4 0,14 0,86 0,19 0,93 0,18 0,02 0,21 0,95 0,19 0,93 0,21 0,95 0,19 0,93 -0,74 0,12
F25 2 S2 0,88 0,04 0,94 0,14 0,84 0,08 0,78 0,03 0,94 0,14 0,84 0,08 0,84 0,08 0,76 -0,08
F29 3 S1 0,97 0,90 0,03 0,12 0,92 0,87 0,01 0,02 0,97 0,90 0,92 0,87 0,92 0,87 0,05 0,79
- 50 - 0,85 0,23 0,63 0,08

VIÁVEL
NÃO CONCLUSIVO

Baricentro W: médias ponderadas dos graus resultantes VIÁVEL

NÃO CONCLUSIVO
INVIÁVEL

INVIÁVEL
NÃO CONCLUSIVO

VIÁVEL
VIÁVEL

NÃO CONCLUSIVO
VIÁVEL

VIÁVEL
VIÁVEL
VIÁVEL

NÃO CONCLUSIVO
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