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RESUMO 

O gerenciamento de riscos em projetos consiste em processos, ferramentas e 

técnicas que visam apoiar o gerente de projetos a decidir como tratar os riscos 

identificados. O foco nas ameaças é muito comum, porém pesquisas mostram que 

estender esse foco para oportunidades, além de trazer benefícios para os projetos, é 

um tema ainda pouco pesquisado. Dentre as ferramentas usadas para o 

gerenciamento de riscos, têm-se as matrizes de probabilidade e impacto (MPIs), que 

se destacam por sua simplicidade e popularidade, porém mostram-se imprecisas 

levando a priorização equivocada dos riscos, fenômeno denominado como 

ranqueamento reverso. Uma extensão das matrizes de probabilidade e impacto são 

as matrizes de probabilidade e impacto duplas (MPIDs) empregadas na tomada de 

decisão em riscos envolvendo não só ameaças, mas também oportunidades. O 

emprego de Sistemas de Inferência Fuzzy (SIFs) possibilita o tratamento de dados 

imprecisos por meio de funções de pertinência e regras de inferência, que podem ser 

extraídos do conhecimento de especialistas ou por aprendizados adaptativos 

baseados em redes neurais artificiais. Assim, o presente trabalho tem por objetivo 

desenvolver Sistemas de Inferência Fuzzy para tomada de decisão com Matrizes de 

Probabilidade e Impacto Duplas no gerenciamento de riscos em projetos. Com base 

em Matrizes de Probabilidade e Impacto encontradas no levantamento bibliográfico 

realizado, foi gerada uma base sintética de riscos com mil instâncias que possibilitou 

verificar as deficiências nos processos de classificação e ranqueamento dos riscos. 

Foram realizados dezoito experimentos com matrizes de probabilidade e impacto 

duplas com os seguintes sistemas de inferência desenvolvidos: sistemas de inferência 

fuzzy, sistemas de inferência fuzzy pós-processados por redes neurais artificiais, 

redes neuro fuzzy e redes neuro fuzzy pós-processadas por redes neurais artificiais. 

Os resultados obtidos com cada um desses sistemas apresentaram um melhor 

desempenho que as matrizes de probabilidade e impacto duplas, sendo que os SIFs 

pós-processados com redes neurais apresentaram o melhor desempenho entre os 

experimentos realizados. A avaliação dos modelos se deu por meio de métricas de 

avaliação como erro quadrático médio, índice quadrático de consistência, matrizes de 

confusão, e curvas ROC e RROC. Baseado na avaliação dos modelos, demonstrou-

se como desenvolver sistemas de inferência fuzzy para a tomada de decisão com 

matrizes de probabilidade e impacto duplas no gerenciamento de riscos em projetos. 

 

Palavras Chave: Matrizes de Probabilidade e Impacto, Matrizes de Probabilidade e 

Impacto Duplas, Sistemas de Inferência Fuzzy, Redes Neuro Fuzzy, Gerenciamento 

de Riscos em Projetos.  



ABSTRACT 

Project risk management consists of processes, tools and techniques that aim 

to assist the project manager in deciding how to address identified risks. The focus on 

threats is very common, but research shows that extending this focus to opportunities, 

as well as bringing benefits to projects, is still under-researched. Among the tools used 

for risk management are probability and impact matrices (MPIs), which stand out for 

their simplicity and popularity, but they are imprecise leading to the mistaken 

prioritization of risks, a phenomenon known as reverse ranking. An extension of the 

probability and impact matrices is the dual probability and impact matrices (MPID) used 

in risk decision making involving not only threats, but also opportunities. The use of 

Fuzzy Inference Systems (SIFs) allows the processing of inaccurate data through 

pertinence functions and rules of inference, which can be extracted from expert 

knowledge or by adaptive learning based on artificial neural networks. Thus, the 

present work aims to develop Fuzzy Inference Systems for decision making with Dual 

Probability and Impact Matrices in project risk management. Based on Probability and 

Impact Matrices found in the bibliographic survey carried out, we generated a synthetic 

base of risks with a thousand instances that made it possible to verify deficiencies in 

the classification and risk ranking processes. We carried out eighteen experiments with 

dual probability and impact matrices with the following developed inference systems: 

fuzzy inference systems, post-processed fuzzy inference systems by artificial neural 

networks, neurofuzzy networks and neurofuzzy networks post-processed by artificial 

neural networks. The results obtained with each of these systems have presented a 

better performance than the double probability and impact matrices, and the post-

processed SIFs with neural networks presented the best performance among the 

experiments. The evaluation of the models took place through evaluation metrics such 

as mean square error, quadratic consistency index, confusion matrices, and ROC and 

RROC curves. Based on the evaluation of the models, we demonstrated how to 

develop fuzzy inference systems for decision making with dual probability and impact 

matrices in project risk management. 

Keywords: Probability and Impact Matrices, Double Probability and Impact Matrices, 

Fuzzy Inference Systems, Neuro Fuzzy Networks, Project Risk Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

As organizações frequentemente deparam-se com ambientes de negócios 

desafiadores, e frequentemente incertos, acarretando constantes mudanças 

induzidas por forças decorrentes das expectativas de clientes, por necessidade de 

inovação e desenvolvimento de novos produtos, bem como pela contínua busca por 

eficácia e eficiência. Para promover tais mudanças, as organizações empreendem 

iniciativas empregando técnicas de gerenciamento de projetos.  

Projetos são definidos como esforços temporários empreendidos para criar 

produtos, serviços ou resultados exclusivos. O gerenciamento de projetos é a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às suas atividades 

para atender aos seus requisitos (PMI, 2017). 

Para Kerzner (2011), o gerenciamento de projetos é um importante meio para 

que as organizações possam atingir seus objetivos, buscando assim alcançar o 

sucesso de forma contínua, o que significa que o sucesso dos projetos é crucial para 

as organizações. 

O campo de conhecimento de gerenciamento de projetos é amplo e com 

práticas que visam aparelhar o gerente de projetos para que possa desenvolver suas 

atribuições com sucesso, também visam possibilitar que as organizações possam 

construir metodologias de gerenciamento de projetos. 

Tais práticas são difundidas por meio de BoKs (Books of Knowledge), que são 

elaborados por organizações formadas por profissionais que aportam seus 

conhecimentos em tais publicações (CARVALHO; RABECHINI, 2011). 

Dentre os BoKs destaca-se o PMBoK (Project Management Book of 

Knowledge) publicado pelo PMI (Project Management Institute), organização mundial 

que congrega gerentes de projetos de diversas áreas de negócios.  

O PMBoK é estruturado em áreas de conhecimento, que são Integração, 

Escopo, Cronograma, Custo, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, 

Aquisições e Partes Interessadas. Cada área de conhecimento é dividida em 

processos para Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e 
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Encerramento e estabelecem um arcabouço de práticas integradas que possibilitam o 

gerenciamento de projetos bem-sucedido (PMI, 2017). 

Tendo em vista a natureza das motivações para realizar um projeto, bem como 

o fato de que os projetos são únicos, é natural que faltem informações estruturadas 

sobre a ocorrência de eventos incertos que podem influenciar na execução dos 

projetos. Tais eventos são denominados riscos (HILLSON, 2009).  

O termo risco pode ser aplicado a eventos cujos resultados ameaçam o 

sucesso dos projetos e também a eventos que resultem em oportunidades de ampliar 

seus resultados. (HILLSON, 2003). O gerenciamento de riscos em projetos consiste 

em processos que têm como aspecto central a definição de quais riscos devem ser 

tratados e quais devem ser negligenciados (KERZNER, 2011). 

Dentro do PMBoK, a área de conhecimento de gerenciamento de riscos inclui 

processos recomendados para o planejamento, identificação e análises qualitativa e 

quantitativa de riscos, planejamento e implementação de respostas aos riscos, bem 

como o seu monitoramento e controle (PMI, 2017). Existe uma correlação entre 

gerenciamento de riscos e sucesso do projeto, como mostram Carvalho e Rabechini 

Jr (2014) e Raz, Shenhar e Dvir (2002). 

Para Shenhar et al. (2001), o sucesso do projeto é um conceito 

multidimensional sobre o qual destacam-se os seguintes fatores: eficiência do projeto, 

impacto no cliente, sucesso direto, sucesso do negócio e preparação para o futuro.  

Normalmente os gerentes de projetos tendem a ter uma preocupação maior 

com os fatores que provocam o fracasso dos projetos e, consequentemente, dedicam 

um maior esforço em evitar as ameaças e do mesmo modo, assim como as pesquisas 

acadêmicas sobre a temática de riscos em projetos (LEHTIRANDA, 2014).  

Porém, trabalhos como Hiertajärvi, Aaltonen e Haapsalo (2017) e Eskerod, Ang 

e Andersen (2018) procuram argumentar que quando o foco do gerenciamento de 

riscos é ampliado para explorar também oportunidades, podem ocorrer melhores 

resultados, uma vez que as oportunidades são melhor percebidas e efetivamente 

exploradas. 

O gerenciamento de riscos em projetos, com foco ampliado para ameaças e 

oportunidades, não é essencialmente uma ideia nova, foi proposta inicialmente por 
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Olsson (2007) e Hillson (2002) e verificada como uma lacuna de pesquisa por 

Lehtiranda (2014). 

Por outro lado, Browning (2014) esclarece que o gerenciamento de riscos, 

incluindo ameaças e oportunidades deve focar em garantir ou aumentar o valor final 

de um projeto, ou seja, no seu real benefício para a organização.  

Ao abordar o gerenciamento de ameaças e oportunidades, podem ocorrer 

situações em que é necessário decidir entre mitigar ameaças ou explorar 

oportunidades, no sentido de procurar o melhor resultado de um projeto como 

recompensa (BROWNING, 2014). 

Johansen et al. (2016) explicam que a escolha pela exploração de uma 

oportunidade é uma decisão que deve oferecer um limite alto de recompensa, o que 

em geral não ocorre. 

Assim, o gerenciamento de riscos também pode ser entendido como um 

processo que apoia uma decisão, pois o gerente de projetos sempre deverá priorizar 

alguns riscos e negligenciar outros (KERZNER, 2011).  

Para Browning (2014) e Johansen et al. (2016), decisões sobre riscos em 

projetos devem levar em conta o impacto no resultado de um projeto. 

A título de exemplo, se uma oportunidade pode conduzir a resultados 

superiores ao esperado inicialmente, em contrapartida deve-se decidir por empregar 

todos os recursos necessários para consolidar esta oportunidade e, eventualmente, 

deixando de tratar algumas ameaças.  

No entanto, tal empenho de recursos muitas vezes pode ser uma barreira, pois 

uma vez que uma oportunidade seja identificada, pode haver pouca disposição em 

aproveitá-la.  

Por outro lado, quando o risco se caracteriza como ameaça, os resultados 

podem ficar abaixo do esperado, levando o gerente do projeto a promover ações mais 

drásticas para afastar a possibilidade de fracasso (JOHANSEN et al., 2016). 

O papel das decisões em organizações é primordial, para Eisenhardt (1989) 

em ambientes nos quais as organizações precisam de decisões rápidas e eficazes 

para garantir sua sobrevivência, a capacidade de analisar informações, definir 
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alternativas e integrar decisões estratégicas com o planejamento tático são 

características essenciais para que os tomadores de decisão sejam bem-sucedidos. 

Deste modo, é necessário estabelecer um processo decisório estruturado que 

tenha como elementos centrais os cenários, as alternativas e os impactos destas 

decisões bem como regras de preferência, que são fatores condicionantes de uma 

decisão (MARCH, 1991). Portanto, espera-se que o gestor realize suas escolhas 

buscando a eficácia da decisão, ou seja, visando sua contribuição para o sucesso da 

organização. 

As pesquisas sobre decisões constituem-se um tema amplo e normalmente 

subdividido em dois eixos (YU, 2011). O primeiro eixo, denominado prescritivo, cujo 

objetivo é o de estabelecer métodos apoiados em técnicas quantitativas para 

encontrar a decisão cujo resultado seja ótimo, destacando-se entre eles Savage 

(1972) e Raiffa (1977) para quem tais técnicas sempre se fundamentam em uma 

estrutura da decisão formada por escolhas sobre as consequências esperadas de 

uma alternativa em um dado cenário.  

O segundo eixo, denominado por Yu (2011) como descritivo, trabalha com 

pesquisas para entender como as decisões são tomadas e neste eixo destacam-se 

autores que desenvolveram teorias que explicam os processos decisórios e suas 

limitações, como Simon (1955), que introduz o conceito da racionalidade limitada e 

Kahneman e Tversky (1979), que desenvolveram a Teoria dos Prospectos. 

De um modo geral, os autores do eixo descritivo afirmam que há barreiras para 

tomar decisões com resultados ótimos, pois estas são influenciadas por fatores 

inerentes ao tomador de decisões, muitas vezes limitados por seu conhecimento, pela 

dificuldade de coletar e computar todas as informações necessárias (SIMON, 1955), 

bem como por aspectos cognitivos como heurísticas e vieses (KAHNEMAN; 

TVERSKY, 1979). 

Assim, pode-se argumentar que, num ambiente focado no gerenciamento de 

riscos, sejam estes ameaças ou oportunidades, e na busca pelo sucesso dos projetos, 

o gerenciamento de riscos suporta um processo decisório estruturado, pois, por meio 

de seus processos, ferramentas e técnicas, é possível elencar os eventos, as 

respectivas alternativas e as consequências ao sucesso no projeto e escolher as 



5 

alternativas que mais beneficiem, ou que menos prejudiquem, conforme definido por 

March (1991). 

Diante de um contexto em que há a ocorrência de eventos incertos e múltiplos 

critérios para determinação do sucesso métodos que possam facilitar uma tomada de 

decisão racional e isenta de vieses assumem um papel fundamental na gestão 

(BAZERMAN; MOORE, 2014). 

Esses métodos destacam-se por possibilitar a definição das melhores 

estratégias para tratar os riscos e incertezas dos projetos (PICH, LOCH; DE MEYER, 

2002) e até mesmo na maneira como é conduzida a gestão do projeto (SHENHAR; 

DVIR, 2007). 

Um aspecto fundamental do gerenciamento de riscos de um projeto é a escolha 

entre quais riscos devem ser aceitos ou negligenciados de modo que seus efeitos não 

afetem o sucesso de projetos (Kerzner, 2011).  

Uma ferramenta para esta tomada de decisão são as Matrizes de Probabilidade 

e Impacto (MPI) comumente empregadas para priorizar os riscos em projetos 

(HILSSON, 2009). 

Com foco no gerenciamento de riscos de um modo mais amplo, essas 

ferramentas são bastante empregadas em diversos campos do conhecimento, sendo 

também denominadas matrizes de risco (MR) (COX, 2008), 

Uma MPI exibe a noção agregada de risco por meio de um gráfico, 

representando duas dimensões, probabilidade e impacto organizados em categorias 

discretas, que podem ser descritas em regras do tipo SE-ENTÃO (MARKOWSKI; 

MANNAN, 2008).  

Para possibilitar a classificação de oportunidades na gestão de projetos, foi 

proposta a Matriz de Probabilidade e Impacto Dupla (MPID) que é duplicada no eixo 

dos impactos visando estabelecer uma escala que comporta risco e oportunidades 

(HILLSON, 2009). 

As MPIs permitem a visualização das duas dimensões do risco, probabilidade 

e impacto, mas também sintetizam regras de decisão SE-ENTÃO, possibilitando a 

comunicação entre membros da equipe do projeto e estabelecem um padrão para que 
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as decisões sejam tomadas dentro de um critério pré-estabelecido. Porém 

apresentam problemas, pois os valores de cada eixo, podem se tornar vagos 

(MARKOWSKI; MANNAN, 2008), imprecisos (GOERLANDT; RENIERS, 2016) e 

também estão sujeitos a erros na classificação, dependendo da forma como são 

desenhadas (COX, 2008 e BAYBUTT, 2015). 

Considerando que projetos têm como principal objetivo o sucesso, que é um 

conceito multidimensional, uma decisão torna-se mais complexa em função da 

quantidade de objetivos que devem ser ponderados para a tomada de decisão, 

demandando por métodos multicritério como o Processo de Análise Hierárquica – 

AHP (SAATY, 1990), Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT) (KEENEY; 

RAIFFA,1993) e métodos híbridos como Tomada de Decisão Interativa Multicritério 

(TODIM) (GOMES; GONZÁLEZ; CARIGNANO, 2004). 

De um modo geral, tais métodos exigem alguma precisão nas informações 

utilizadas, o que nem sempre é possível, demandando, assim, por outras perspectivas 

da tomada de decisão, entre elas o emprego de informações imprecisas, que podem 

ser representadas de modo linguístico fundamentados na Teoria dos Conjuntos 

Fuzzy, proposta por Zadeh (1965). 

O emprego da Teoria dos Conjuntos Fuzzy (TCF) justifica-se em situações em 

que os elementos de uma decisão não estão enquadrados entre fronteiras bem 

definidas, ou seja, não são conhecidos precisamente (BELLMAN; ZADEH, 1970). 

Para Bellman e Zadeh (1970) a forma como o conhecimento se apresenta em 

cada tipo de problema de decisão pode ser difusa. A ideia de difuso, segundo Bellman 

e Zadeh (1970), consiste num tipo de imprecisão em que não há uma transição brusca 

entre o pertencimento e o não pertencimento. 

Para Zadeh (1996) as abordagens convencionais para análise de decisão 

baseiam-se no pressuposto de que as probabilidades que entram na avaliação das 

consequências de uma decisão são números conhecidos, o que é uma premissa de 

validade questionável, uma vez que no mundo real os dados a partir dos quais as 

probabilidades devem ser estimadas são geralmente incompletos e imprecisos. 

Assim, as probabilidades podem ser assumidas como sendo difusas ao invés 

de números reais. Zadeh (1996) mostra como tais probabilidades podem ser 
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estimadas a partir de dados difusos e estabelece como probabilidades fuzzy, 

operacionalizadas e que são generalizações simples das propriedades 

correspondentes de probabilidades reais. Por exemplo, muito provável, provável, 

improvável, muito improvável, são conjuntos nos quais podem ser verificados limites 

difusos e graus de pertencimento, enquanto quando se trabalha com probabilidades 

reais cada é representado por um número único. 

Uma vez que as probabilidades podem ser representadas como números fuzzy 

e nada impede que impactos também sejam apresentados dessa maneira, é razoável 

supor que a sua aplicação em gerenciamento de riscos tornou-se um campo de 

aplicação de técnicas baseadas na TCF. 

Dentre as técnicas empregadas, podem ser citados métodos como Fuzzy 

Analytical Hyerarchic Process, proposta por Van Laarhoven e Predrycz (1983), Fuzzy 

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) (CHEN, 

2000), Árvores de Falha Fuzzy (ZOU; LI, 2010), Redes Bayesianas Fuzzy (REN et al., 

2009) e Redes Fuzzy Neurais (RFNs) (CHENG; TSAI; HSIEH, 2009). 

Considerando os projetos como eventos únicos, não repetitivos, é importante 

notar que a imprecisão contida nas informações, ou mesmo sua ausência, constitui 

um cenário factível para a aplicação da TCF. 

Dentro da TCF, destacam-se os Sistemas de Inferência Fuzzy (SIF) que são 

sistemas baseados na TCF e que vêm sendo empregados com sucesso em 

problemas como predição de séries temporais, controle automático de processos, 

tomada de decisão entre outros (ISLAM et al., 2017). 

Os Sistemas De Inferência Fuzzy (SIF) se fundamentam na teoria dos 

conjuntos fuzzy, nas regras fuzzy i Se-Então e no processo de raciocínio fuzzy, 

encontrando aplicações em várias áreas como classificação de dados, automação, 

reconhecimento de padrões, robótica, séries temporais, análise de riscos e tomada de 

decisão.  

Um SIF é composto por um conjunto de regras Se-Então, um banco de dados 

que defina as funções de pertinência (MFs) a serem utilizadas nas regras fuzzy e um 

mecanismo de raciocínio fuzzy (JANG; SUN; MIZUTANI, 1997). 
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As funções de pertinência são funções matemáticas que permitem o processo 

de fuzzificação de um número não fuzzy, ou crispy, relacionando a pertinência deste 

valor a um ou mais conjuntos, normalmente relacionado aos valores linguísticos 

antecedentes (JANG; SUN; MIZUTANI, 1997). 

Uma vez determinados os graus de pertinência aos valores linguísticos estes 

são submetidos às regras de inferência, que relacionam valores linguísticos 

antecedentes e consequentes, ou seja, entradas e saídas do sistema. 

Após a definição dos graus de pertinência aos valores linguísticos 

consequentes, cujos resultados são números fuzzy agregados para obter valores 

crispy para a variável consequente, por um processo de desfuzzificação (JANG; SUN; 

MIZUTANI, 1997). 

Dentro dos SIFs, as bases de regras de inferência desempenham um papel 

importante e muitas vezes são levantadas junto a um especialista, possibilitando 

desenvolver sistemas que relacionam as variáveis antecedentes e consequentes com 

base no conhecimento contido neste conjunto de regras (JANG; SUN; MIZUTANI, 

1997). 

Diversas arquiteturas podem derivar da combinação de um SIF com uma rede 

neural artificial (RNA) como, por exemplo, rede Fuzzy Neural (RFN) ou sistema Fuzzy 

Neural em que são usadas várias RNAs em paralelo para determinar as regras de 

inferência do SIF e as redes Neuro Fuzzy (RNF) ou sistemas Neuro Fuzzy que 

empregam uma RNA treinada de forma a encontrar uma combinação linear das 

variáveis de entrada que correspondam a variável de saída (JANG, 1993). RFNs e as 

RNFs são na sua essência SIFs parametrizados por meio de aprendizado adaptativo 

a partir de uma base de dados de treinamento. 

As RFNs e RNFs têm sido amplamente empregadas em várias áreas temáticas 

e aplicações, como reconhecimento de padrões, controle adaptativo inteligente, 

regressão ou estimativa de densidade entre outros (WANG; WANG; CHEN 2014 e 

RAJAB; SHARMA, 2018). 

Dentro do contexto apresentado, a tomada de decisão por meio de MPIs que 

empregam SIFs para tomada de decisão com MPIs no gerenciamento de riscos em 
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projetos parecem ser fatores que convergem para constituir um trabalho de pesquisa 

significante dentro do respectivo contexto 

Tal significância deriva do fato de que é possível aplicar tais sistemas às 

informações de uma MPI de forma a obter modelos de tomada de decisão que 

minimizem erros inerentes de sua construção que foram apontados, entre outros, por 

Cox (2008), Baybutt (2016) e Ruan, Yin e Frangopol (2015) e assim resultando em 

informações mais confiáveis e consistentes para a tomada de decisão. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS DE PESQUISA 

A revisão sistemática da bibliografia sobre gerenciamento de riscos em projetos 

mostra que a abordagem conjunta de ameaças e oportunidades é um tema que 

configura uma oportunidade de pesquisa, como verificado por Lehtiranda (2014) uma 

vez que tem sido um tema ainda pouco explorado por pesquisas de um modo geral. 

O levantamento bibliográfico realizado também permitiu observar que as 

pesquisas empíricas visando compreender como as oportunidades são gerenciadas 

dentro do escopo do gerenciamento de riscos em projetos, tema explorado pelos 

trabalhos de Hietajärvi, Aaltonen e Haapasalo (2017) e Eskerod, Ang e Andersen 

(2018) e Johansen et al. (2016) que foram baseados em estudos de campo que 

exploram as questões lançadas por Olsson (2007) e Hillson (2002). 

Tais pesquisas contribuíram para a teoria e para a prática do gerenciamento de 

projetos, no sentido de estabelecer as bases para que um gerenciamento de riscos 

aborde também as oportunidades, ampliando as possibilidades de sucesso de 

projetos. 

Por outro lado, verifica-se que o gerenciamento de riscos demanda a 

proposição de técnicas para análise, dentre as quais verificou-se o emprego de 

técnicas baseadas na TCF. 

De acordo com Islam et al. (2017), a aplicação de diferentes sistemas baseados 

na TCF tem sido um tema pesquisado na área de gerenciamento de riscos em projetos 

de construção. Essa pesquisa identificou 159 artigos sobre o uso de sistemas 

baseados na TCF, sendo que, deste grupo, 83 artigos foram analisados com maior 

profundidade (ISLAM et al., 2017). Desses resultados verificou-se que nenhum tratava 

diretamente das MPIs. 
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Adicionalmente verificou-se que, em diversos campos de aplicação do 

gerenciamento de riscos, como segurança em processos industriais e segurança 

pessoal, as MPIs vêm sendo objeto de estudo e proposição de aplicação de novas 

abordagens, dentre tais estudos destacam-se Cox (2008), Markowski e Mannan 

(2008), Baybutt (2016), Goerlandt e Reines (2016). 

Deste modo, pode-se afirmar que MPIs são uma temática importante no campo 

de gerenciamento de riscos, o que inclui sua aplicação em projetos, área na qual 

sistemas baseados na TCF vêm sendo continuamente aplicados.  

Por outro lado, deve-se observar que as MPIs ainda demandam por 

aprimoramentos e proposições de novas perspectivas. A necessidade de 

aprimoramentos vem da imprecisão inerente das MPIs. Em função do formato simples 

das MPIs, mesmo que se disponha de dados precisos há grandes probabilidades de 

erros nos seus resultados. Essas fontes de erros foram inspiração para trabalhos 

como Cox (2008), Markowski e Mannan (2008), Baybutt (2016) e Ruan, Yin e 

Frangopol (2015) entre outros. 

A demanda por novas perspectivas nos estudos com MPIs exibe a 

oportunidade de inserir neste contexto, as MPIDs que ainda não foram objetos de 

pesquisas visando avaliar sua consistência e acuracidade. 

Portanto, este trabalho possui dois aspectos relevantes, o primeiro é o 

desenvolvimento de sistemas de inferência fuzzy para tomada de decisão com 

matrizes de probabilidade e impacto duplas no gerenciamento de riscos em projetos 

que possam minimizar a incerteza apontadas na bibliografia pesquisada. O segundo 

aspecto é que tais sistemas são preparados para um processo decisório que possa 

processar ameaças e também oportunidades, tema que muitas vezes não é abordado 

nas pesquisas sobre modelos de tomada de decisão em projetos, o que se configura 

numa lacuna verificada nos trabalhos que tratam da precisão das MPIs 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

A temática a ser abordada situa-se em como desenvolver sistemas de 

inferência fuzzy para tomada de decisão com matrizes de probabilidade e impacto 

duplas no gerenciamento de riscos em projetos.  
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A pesquisa procura situar-se na avaliação e implementação de técnicas e 

ferramentas seguindo a linha de trabalhos prescritivos da Teoria da Decisão, que de 

acordo com Yu (2011) envolvem a proposição de procedimentos para tomada de 

decisão.  

Uma delimitação importante refere-se aos sistemas aplicados, todas derivadas 

da TCF, como os SIFs propostos por Mamdani e Assilan (1975), e métodos híbridos 

como as RNFs propostas por Jang (1993). A escolha das técnicas permitiu elaborar 

diferentes experimentos organizados numa escala evolutiva, partindo dos modelos 

tradicionais. 

A escolha dos SIFs justifica-se pelo fato de que vêm sendo aplicados com 

sucesso na análise de riscos em projetos (ISLAM et al., 2017) e em processos de 

tomada de decisão (LIU; LAO, 2017). 

Também foi considerado durante a escolha dos SIFs os seguintes pontos: a) 

foram encontradas poucas pesquisas com a aplicação da TCF em gerenciamento de 

riscos em projetos que considerassem os erros inerentes de uma MPI, b) a 

possibilidade de estender o uso de sistemas baseados na TCF para a inclusão de 

oportunidades no gerenciamento de riscos, c) a capacidade da TCF em lidar com 

informações imprecisas, desafio sempre presente no gerenciamento de riscos em 

projetos. 

No entanto, não foram identificadas pesquisas com modelos que abordem de 

forma integrada ameaças e oportunidades e também não foram identificados modelos 

que tenham por base as MPIs e busquem eliminar suas deficiências, amplamente 

apontadas no referencial pesquisado. 

Os resultados encontrados possibilitam comparar, com base na escala 

evolutiva dos modelos, os resultados partindo de técnicas muito simples (MPIs) até às 

mais refinadas (pós-processamento com redes neurais artificiais RNAs e redes neuro 

fuzzy RNFs. 

Não foram abordadas questões cognitivas e gerenciais na tomada de decisão 

sobre riscos em projetos, opção que impactou na definição dos procedimentos 

metodológicos em particular no delineamento da pesquisa. 
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1.4 PROBLEMA DE PESQUISA 

1.4.1 Situação problema (conceitos centrais estudados e o problema de 
pesquisa) 

A situação problema envolve o gerenciamento de projetos. No planejamento do 

projeto, são definidos diversos parâmetros como prazo, escopo e custos de uma 

sequência de atividades necessárias para que se atinja seus objetivos (PMI, 2017).  

Para garantir que o planejamento de um projeto seja cumprido o mesmo é 

planejado de modo que exista um conjunto A* que é a sequência que atende, de 

forma minimamente satisfatória, aos interesses da organização (PICH; LOCH; DE 

MEYER; 2002).  

Com base neste conjunto de atividades A*, são definidos diversos objetivos do 

projeto, que vão desde o tradicional triângulo de ferro: prazo, custo e desempenho, 

até fatores mais sofisticados como o sucesso comercial, ou o significado para o futuro 

da organização, entre outros propostos por Shenhar et al. (2001).  

O elenco de metas de sucesso do projeto relacionado a A* é o conjunto S* dos 

resultados esperados das atividades de A*.  

Quando do início do projeto começam os processos de monitoramento e 

controle, de modo a garantir que A* e S* aconteçam com os menores desvios do 

planejado.  

O espaço do gerenciamento do projeto se dá em dois ambientes no primeiro 

acontecem os processos de planejamento e no segundo ocorre o monitoramento do 

projeto.  

Porém, se existem eventos que podem desviar os resultados dos projetos 

impactando nos resultados esperados, é razoável admitir que exista uma regra ou 

escala de preferências entre as dimensões do sucesso, dada pelo conjunto K*, de 

modo que se possa decidir por fazer trade-offs sobre as dimensões do sucesso, ou os 

objetivos do projetos (KHANG; MYINT, 1999).  

Desse modo, é possível escolher a decisão que implique na maximização dos 

resultados, processos que ocupam lugar no espaço do processo decisório. O modelo 

geral da situação problema é apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Modelo da situação problema de pesquisa 



13 

 
Fonte: Adaptado pelo autor com base em Rabechini e Napolitano (2015). 

No modelo apresentado, adaptado de Napolitano e Rabechini (2015), que se 

basearam em Pich; Loch e DeMeyer (2002), existe um espaço do gerenciamento do 

projeto, no qual se desenvolvem as práticas como o planejamento do projeto, a 

elaboração de cronogramas, orçamentos e outros.  
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Num segundo espaço, ocorre o Processo Decisório, no qual as informações 

coletadas no processo de gerenciamento são entradas para escolhas entre 

alternativas com base em cenários que refletem os impactos nos objetivos do projeto.  

Em particular verifica-se que as decisões entre alternativas para tratar riscos 

em projetos podem ser sumarizadas por MPIs. No modelo, as decisões entre 

alternativas de riscos estão contidas na intersecção entre o espaço de gerenciamento 

do projeto e o espaço do processo decisório, formando o plano das ações do projeto. 

A MPI tem um papel central como uma regra de decisão no projeto, porém 

diversas pesquisas apontam para problemas no seu uso. Um dos principais problemas 

apontados é o erro no ranqueamento reverso de riscos (BAYBUTT, 2016) que ocorre 

quando a priorização dos riscos não é correspondente ao seu valor absoluto. Este 

efeito pode ser observado na Figura 2, na qual riscos na mesma linha de Iso-Riscos 

podem ser classificados como amarelos ou verdes, dependendo da configuração da 

matriz, há zonas em que a classificação é incerta, revertendo a hierarquia pretendida 

na MPI.  

Figura 2 – Ranqueamento reverso de riscos e zonas difusas de uma matriz de probabilidade e 
impacto. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor com base em Baybutt (2016). 

Na Figura 2 observa-se que, para riscos com valor 0,2, uma parte deles pode 

ser classificada como verde e outra como amarelo, além disso, pode-se argumentar 

como poderiam ser ranqueados os riscos com valor 0,19 ou 0,21.  
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Ainda que existam incertezas nessas estimativas (GOERLANDT; REINES, 

2016) é evidente que existem regiões difusas, que é um tipo de problema com 

características que possibilitam uma investigação com técnicas baseadas na TCF.  

A técnicas baseadas na TCF apontam para uma solução bastante plausível 

para o aprimoramento das MPIs (COX, 2008) e destacam-se por sua aplicação em 

gerenciamento de projetos (ISLAM et al., 2017) e no campo da teoria da decisão em 

aplicações como a tomada de decisão em problemas em situações de incerteza, com 

destaque para os estudos das decisões em condição de riscos com múltiplos critérios 

(BLANCO-MESA; MERIGÓ; GIL-LAFUENTE, 2017). 

Dentro da situação problema levantada, propõe-se a seguinte pergunta de 

pesquisa: 

Como desenvolver Sistemas de Inferência Fuzzy para tomada de decisão 

com Matrizes de Probabilidade e Impacto Duplas no gerenciamento de riscos 

em projetos. 

1.4.2 Hipóteses de resolução do problema  

A determinação das hipóteses de uma pesquisa é originada por meio de um 

processo sistemático, que começa com a formulação do problema, determinação e 

operacionalização das variáveis e estabelecimento dos métodos empregados para a 

resolução do problema de pesquisa, cujo detalhamento foi realizado no Capítulo 3. 

As hipóteses de pesquisa estão relacionadas a mensuração do impacto do 

emprego de uma técnica na acurácia e consistência de decisões com MPI no 

gerenciamento de riscos em projetos. 

A relação das hipóteses propostas é a seguinte: 

− H_1 Os SIFs possuem maior acurácia e consistência que as MPID 

Tradicionais.  

− H_2 Um SIF pós-processado por uma RNA possui maior acurácia e 

consistência que as MPID Tradicionais. 

− H_3 Uma RNF possui maior acurácia e consistência que as MPIDs 

Tradicionais. 

− H_4 Uma RNF pós-processado por uma RNA possui maior acurácia e 

consistência que as MPIDs Tradicionais. 
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Essas hipóteses foram agrupadas de acordo com os sistemas a serem 

empregados nos experimentos e são operacionalizadas de acordo com as definições 

de variáveis a serem operacionalizadas em cada experimento do capitulo 3. Porém 

deve-se observar que um elemento fundamental na validação das hipóteses é sua 

comparação com os resultados de acurácia e consistência das MPIDs tradicionais. 

1.5 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

1.5.1 Objetivo geral 

Desenvolver Sistemas de Inferência Fuzzy para tomada de decisão com 

Matrizes de Probabilidade e Impacto Duplas no gerenciamento de riscos em projetos. 

1.5.2 Objetivos específicos 

− Caracterizar modelo conceitual do processo de decisão com MPIDs. 

− Desenvolver e aplicar MPIDs tradicionais para tratar riscos em projetos. 

− Desenvolver e aplicar SIFs em MPIDs para tratar riscos em projetos. 

− Desenvolver SIFs pós-processados por RNA (SIFNs) aplicados em MPIDs para 

tratar riscos em projetos. 

− Desenvolver SIFs neuro fuzzy (RNFs) aplicados em MPIDs para tratar riscos em 

projetos. 

− Desenvolver SIFs neuro fuzzy pós-processados por RNAs (RNFNs) aplicados em 

MPIDs para tratar riscos em projetos. 

− Comparar e avaliar os resultados dos SIFs com MPIDs tradicionais 

− Comparar e avaliar os resultados entre as SIFs para selecionar o sistema que 

apresentou a melhor acurácia. 

1.6 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Matrizes de probabilidade e impacto ou matrizes de risco são amplamente 

aplicadas em diversas áreas de negócios para analisar e classificar risco e são uma 

das principais ferramentas neste campo (COX, 2008). 

Há a necessidade de novas pesquisas, pois ainda que bastante citadas, as 

pesquisas que envolvem o desenvolvimento e aplicações de sistemas com o emprego 

de MPIs com TCF demandam por novas abordagens apontada por Cox (2008) e que 

vem sendo continuamente aprimorada como mostra o trabalho de Islam et al. (2017) 

e Liu e Lao (2017). 
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Dentro das possíveis novas abordagens, o gerenciamento de riscos estendido 

às oportunidades de projetos, aparece como um tema relevante e novo, ainda pouco 

explorado sob a ótica da teoria da decisão e da TCF.  

Por outro lado, SIFs vêm sendo empregados no gerenciamento de riscos em 

projetos, por apresentarem técnicas que ao serem implementadas são de fácil 

utilização, ao contrário de ferramentas tradicionais de gerenciamento de riscos, que, 

por serem complexas, constituem barreiras para ampliar o emprego do gerenciamento 

de riscos em projetos (ZWIKAEL; SADEH, 2007 e WILLIAMS, 1995). Porém, não se 

verificou que os SIFs desenvolvidos em pesquisas anteriores, considerassem os 

problemas de desempenho das MPIs e o gerenciamento de riscos considerando 

ameaças e oportunidades. 

Considerando esses pontos, o desenvolvimento de sistemas de inferência que 

possibilitem a tomada de decisão e que possam empregar o conhecimento e 

preferências do tomador de decisão, contidos numa MPID, alinhando sua ampla 

difusão com a capacidade de automatizar procedimentos complexos, apresentam 

relevância, atualidade e importância dentro das áreas de pesquisa na qual este 

trabalho se desenvolve, justificando seu desenvolvimento. 

1.7 MODELO TEÓRICO (CONSTRUCTO TEÓRICO PREVISTO) 

A presente pesquisa se baseia em quatro grandes eixos teóricos que são o 

gerenciamento de riscos, a gestão de projetos que definem a área de aplicação da 

pesquisa. Os demais eixos são a Teoria da Decisão e a Inteligência Artificial, que 

oferecem conceitos e métodos para a solução do problema de pesquisa.  

A gestão de riscos em projetos é uma intersecção do eixo teórico do 

gerenciamento de riscos com o eixo gestão de projetos, uma vez que nesta primeira 

área é que são desenvolvidas ferramentas e técnicas para tratar riscos e que 

posteriormente são aplicadas na gestão de projetos, como no caso das MPIs.  

A teoria da decisão, na qual se concentram as pesquisas sobre a tomada de 

decisão, preferências, métodos de decisão multiatributo, teoria da utilidade e outros, 

que são conceitos fundamentais para a resolução do problema.  

Por fim, um último eixo referente a esta pesquisa é o da inteligência artificial 

(IA), em que residem os conhecimentos necessários para que se delimite a aplicação 

das técnicas de computação inteligentes.  
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Este eixo da pesquisa que estabelece o núcleo de conhecimento que 

possibilitará determinar as técnicas, em particular SIFs e suas variações, que 

possibilitam a resolução do problema de pesquisa.  

O conhecimento a ser produzido neste trabalho é delimitado pela relação a ser 

estabelecida entre os dois eixos. Tal estrutura é apresentada na Figura 3. 

Figura 3 – Estrutura do modelo teórico da pesquisa. Delimitação da pesquisa 

 
Fonte: Autor 

O modelo teórico apresentado delimita-se as áreas do conhecimento a serem 

abordadas. Em particular a área de aplicação de técnicas inteligentes baseadas na 

TCF, constituem a principal fronteira desta pesquisa. Sendo assim a investigação será 

feita em torno da comparação entre as MPIs e SIFs. 

1.7.1 Organização do trabalho 

O trabalho foi organizado da seguinte forma, no capítulo 2 é apresentado o 

referencial teórico referente ao gerenciamento de projetos e o gerenciamento de 

riscos em projetos.  

Ainda no capítulo 2, a seguir apresentam-se tópicos sobre a Teoria da Decisão 

e discute-se sobre a decisão para tratar riscos em projetos, para depois tratar das 

MPIs como uma ferramenta para as decisões no gerenciamento de riscos em projetos. 

Por fim, apresentam-se aspectos teóricos sobre a TCF, RNAs, RFNs e RNFs. 

No capítulo 3, é feita a caracterização metodológica da pesquisa, definidas 

premissas e descritos os procedimentos realizados nos experimentos 

computacionais, bem como as formas de mensuração e avaliação de seus resultados. 

No capítulo 4, é feita a apresentação e discussão dos resultados dos 

experimentos e a validação das hipóteses. 
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No capítulo 5, apresentam-se as conclusões e no capítulo 6 um memorial de 

publicações derivadas desta pesquisa e a seguir são relacionadas as referências 

bibliográficas. 

  



20 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico deste trabalho foi dividido em oito seções principais. Inicia-

se com a seção 2.1 se estabelece a visão geral do gerenciamento de projetos 

enfocando na definição das métricas de sucesso do projeto. Na seção 2.2 

apresentam-se os conceitos de risco e incerteza, uma vez que estes configuram o 

ambiente de tomada de decisões e na seção 2.3 são apresentados os conceitos de 

decisões em condições de risco e incerteza. Na seção 2.4, discutem-se os conceitos 

referentes ao gerenciamento de riscos em projetos e sobre suas relações com as 

teorias da decisão em condições de risco. Amparados pelas discussões anteriores na 

seção 2.5 são examinados os aspectos teóricos das MPIs e MPIDs, na seção 2.6, são 

explorados os conceitos fundamentais da tomada de decisões no gerenciamento de 

riscos em projetos. Os fundamentos e conceitos da TCF, inclusive os sistemas de 

inferência fuzzy (SIFs) são apresentados na seção 2.7. Na seção 2.8, são discutidas 

as redes neurais artificiais RNAs, redes neuro fuzzy RNFs e as redes fuzzy neurais 

RFNs.  

2.1 UMA VISÃO GERAL SOBRE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado exclusivo (PMI, 2017). A sua natureza temporária indica um início e um 

término bem definidos. O gerenciamento de projetos é definido como a aplicação de 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de 

atender aos seus requisitos (PMI, 2017). 

Os projetos são frequentemente utilizados para desenvolver o plano estratégico 

de uma organização, surgindo em função de demandas de mercado, oportunidades 

ou necessidades do negócio, solicitações do cliente, para se adaptar ao avanço 

tecnológico, pela estratégia de inovação ou por um requisito legal (PMI, 2017). 

Carvalho e Rabechini (2011) explicam que nos anos 90, proliferaram esforços 

para estruturar o gerenciamento de projetos, como resultado destes esforços foram 

publicados diversos guias de conhecimento, denominados Books of Knowledge 

(BoKs). 

A proposição desses BoKs, foi feita por comunidades ligadas ao gerenciamento 

de projetos, como institutos ou associações de profissionais e sintetizam a visão 
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dessas comunidades sobre as boas práticas de gerenciamento de projetos e, 

geralmente, são estruturados em áreas de conhecimento (CARVALHO; RABECHINI 

JR., 2011). 

Dentre os BoKs destacam-se o IPMA Competence Baseline (ICB) publicado 

pela International Project Management Association (IPMA), o Projects in Controlled 

Environment (PRINCE 2) do Office of Government Commerce (OGC) do Reino Unido, 

que é um BoK focado em aquisições governamentais na área de Tecnologia da 

Informação (TI).  

No Brasil, o BoK mais difundido é o Project Management Book of Knowledge 

(PMBoK) publicado pelo Project Management Institute (PMI) de origem americana, 

mas presente em diversos países (CARVALHO; RABECHINI, 2011). Em ciclos 

quadrienais são feitas revisões de conteúdo, no sentido de manter o guia atualizado 

e abrangente, em 2017 foi lançada a 6ª edição. 

Na abordagem do PMI (2017) as práticas de gestão de projetos são 

organizadas em grupos de processos que são 1) iniciação, 2) planejamento, 3) 

execução, 4) monitoramento e controle e 5) encerramento, que são concatenados 

com as áreas de conhecimento, que são: 1) integração, 2) escopo, 3) cronograma, 4) 

custo, 5) qualidade, 6) recursos humanos, 7) comunicações, 8) riscos, 9) aquisições 

e 10) partes interessadas. 

Cada processo é definido em função de entradas, ferramentas, técnicas e as 

respectivas saídas. A ordenação em grupos de processos e áreas de conhecimento é 

feita de forma a permitir a sequenciação dos processos. Ou seja, as entradas de um 

processo são saídas dos processos que o precederam. 

Por exemplo, ao terminar todos os processos do grupo da iniciação, deve-se 

executar os processos do planejamento ordenados pelas áreas de conhecimento, ou 

seja, primeiro serão realizados os processos de gerenciamento da integração, depois 

os processos do gerenciamento do escopo, do cronograma, do custo, e assim por 

diante até que se esteja em condições de iniciar os processos de execução.  

De acordo com o PMI (2017), muitos projetos apresentam uma característica 

iterativa, ou sejam são realizados mais de uma vez e devem retroalimentar os 

processos que os sucedem. 
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Cada processo refere-se a uma prática de gerenciamento de projetos que 

devem ser adaptados de acordo com características de cada organização e de cada 

projeto (PMI, 2017). 

Carvalho e Rabechini Jr. (2011) observam que há uma predominância de 

processos ligados ao planejamento e ao monitoramento e controle, tendência que 

continua presente na edição de 2017 dos 49 processos relacionados, 49% do total 

estão no grupo de processos de planejamento, dentre as áreas de conhecimento, o 

gerenciamento do cronograma e o gerenciamento de riscos são as que possuem mais 

processos de planejamento. 

Um projeto começa com requisitos de alto nível que são progressivamente 

tratados para serem transformados em planos detalhados que estabelecem como 

serão atendidos os requisitos e cumprir os objetivos do projeto (PMI, 2017).  

Deste modo, os detalhes planejados são monitorados de modo a garantir que 

sejam atendidos os objetivos, como cronograma, custo, satisfação do cliente, entre 

outros (PMI, 2017). 

Porém, todo projeto fica exposto a incertezas e riscos que podem afetar o 

atingimento de seus objetivos, deste modo é necessário definir risco e incerteza, o 

que será feito no próximo tópico.  

2.2 OS CONCEITOS DE RISCO E INCERTEZA 

No início do século XX, a humanidade passou por um ritmo intenso de 

mudanças, que impulsionaram estudos acadêmicos sobre a incerteza.  

A partir da Primeira Guerra Mundial, houve o consenso de que o estado das 

coisas começava a tornar-se muito mais incerto e arriscado, comparado a outros 

períodos da História (BERSNTEIN, 1997). 

A conceituação do risco foi um dos temas focados por estudiosos como Knight 

(1921) e Keynes (1921), ambos ligados à Economia. Knight (1921) conceitua de risco 

como uma incerteza mensurável, por meio de ferramentas probabilísticas, o que nem 

sempre é possível, seja por uma questão das informações disponíveis sobre a decisão 

a ser tomada, seja sobre como calcular as probabilidades das consequências. 

Neste sentido, medir o risco implica certo grau de conhecimento e informação 

sobre os eventos esperados no futuro, que permitirão sua previsão. 
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Consequentemente, a incerteza está relacionada com a capacidade de previsão 

desses eventos. 

As escolhas em jogos de azar permitem observar comportamentos nas 

decisões sobre eventos incertos que refletem o quanto se está preparado para tomar 

um rumo de ação (RAMSEY, 1931).  

Tal assertiva leva à discussão sobre o risco não só como uma questão de saber 

quais são as probabilidades de eventos futuros, mas também sua ligação como 

características intrínsecas de cada indivíduo. 

Deste modo as escolhas deste indivíduo partem de uma reflexão ou uma 

inferência que fundamenta um grau de crença (degree of belief), cuja noção geral foi 

definida por Keynes (1921) como uma relação α = aα /hα, na qual a são conclusões e 

h são premissas. 

Assim, desde que exista um conhecimento de hα que justifique uma crença 

racional em aα, este pode ser medido por um grau de crença α. Portanto quando se 

diz que um evento é improvável, provável, ou certo é estabelecido um grau de crença 

na ocorrência deste evento. 

Ao lidar com os riscos em projetos, serão identificados eventos que podem 

afetar seu sucesso, sobre os quais será possível ou não atribuir uma probabilidade 

(KERZNER, 2011), o que será feito com base em um grau de crença, de acordo com 

as proposições de Keynes. 

Porém, se observado sob a perspectiva proposta por Knight (1921) o risco 

necessita ser mensurado e distinguido da incerteza, cuja natureza não permite 

estabelecer uma escala, o que não pode ser feito de forma acurada pelo grau de 

crença do tomador de decisão. 

Deste modo ao planejar um projeto o gerente deverá lidar com situações de 

incerteza ou de risco, cuja diferenciação depende de sua capacidade de mensuração 

da probabilidade de ocorrência destes eventos. 

Para Wideman (1992) a incerteza é decorrente de uma falta de conhecimento 

sobre eventos futuros, sendo que estes podem ser favoráveis ou desfavoráveis para 

o sucesso do projeto.  

Assim, o gerenciamento de riscos em projetos pode estar baseado num 

continuum, variando conforme o conhecimento sobre eventos futuros, podendo então 

situar-se entre a total certeza e a total incerteza, e nas camadas intermediárias está o 

risco.  



24 

Do mesmo modo, Pich, Loch e De Meyer (2002) explicam que o entendimento 

do risco passa pelo conhecimento das variáveis que influenciam o resultado de um 

projeto, as informações sobre seus possíveis estados, bem como das relações de 

causalidade dos mesmos, que permite definir formas de tratar o risco, que diverge do 

modo como lidar com as incertezas.  

A classificação proposta por Wideman (1992), que se baseia na previsibilidade 

quando combinada com a noção de tratabilidade definida por Loch, De Meyer e Pich 

(2002) possibilita representar os conceitos representados num plano definido pela 

previsibilidade de ocorrência de um risco e pela possibilidade de seu tratamento, a 

tratabilidade formando um continuum Incerteza-Certeza, como uma função do 

conhecimento e da informação, representado na Figura 4. 

Figura 4 – O continuum Incerteza-Certeza, como uma função do conhecimento e da informação. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor com base em Wideman (1992) e Pich, Lock, De Meyer (2002). 

Uma vez compreendida a conceituação da incerteza, do risco e da certeza é 

necessário entender sua incidência, que pode ser sobre os indivíduos ou sobre a 

organização.  

Para Milliken (1987) a incerteza relativa ao ambiente pode ser separada em 

três dimensões, a incerteza de estado que é relativa ao ambiente de negócios, a 

incerteza de efeito, que reflete a clareza aos impactos da tomada de decisões 

referindo-se a uma lacuna nas relações de causa e a incerteza de efeito de resposta 
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que está relacionada com a lacuna de conhecimento em escolher uma resposta ou 

suas consequências. 

Se por um lado os indivíduos estão sujeitos a incertezas, é razoável supor que 

as organizações também o são, o que ocorre quando se observam as incertezas 

oriundas do ambiente no qual as organizações estão inseridas e considerando seus 

efeitos não é possível estabelecer um cenário de certeza.  

Tal assertiva é fundamentada nos trabalhos de Lawrence e Lorsch (1967) e 

Perrow (1967) que estudaram o efeito da incerteza, e dos riscos nas organizações. 

Os efeitos da incerteza como um fator descritivo e mensurável para o ambiente 

interno e externo da organização foi utilizado por Lawrence e Lorsch (1967) que 

concluíram que a incerteza está relacionada à necessidade de integração e 

diferenciação entre os departamentos de uma organização, como forma de lidar com 

o ambiente em que estão inseridas. 

O efeito da incerteza nas organizações também foi estudado por Perrow (1967) 

que utilizou a incerteza para diferenciar o nível tecnológico das empresas. Para 

Perrow (1967) a incerteza pode ser caracterizada por duas dimensões, a primeira é 

definida pela quantidade de casos excepcionais encontrados nas tarefas e a segunda 

é componente pelo processo denominado como busca. 

A busca pode ser rotineira, ou seja, refere-se ao tratamento mais claro e 

analisável do que em situações na quais a ação não é tão óbvia ou sequer analisável. 

Pode-se exemplificar um processo de busca rotineira um determinado procedimento 

pré-definido em um manual operacional, sendo que este se refere a um determinado 

curso de ação a ser realizado em uma determinada situação. 

Uma busca não rotineira poderia ser exemplificada por meio de experimentos 

ou protótipos, aplicados numa situação em que não há um curso de ação pré-definido. 

O modelo de Perrow (1967) é apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 – A incerteza como um atributo de exceções em procedimento e dos processos de busca. 

 
Fonte: Adaptado de Perrow (1967) 

Os estudos de Perrow (1967) permitem compreender que a primeira resposta 

das organizações à incerteza é o estabelecimento de rotinas de busca para o 

tratamento das exceções de modo a normatizar a tomada de decisão.  

Porém, em ambientes de alta incerteza caracterizados por um alto nível de 

exceções bem como a dificuldade na busca, leva as organizações a diminuírem esse 

grau de normatização. 

Complementarmente aos conceitos inicialmente propostos por Perrow (1967), 

Pich, Loch e De Meyer (2002) apresentaram estratégias, em uma abordagem 

contingencial, na qual o tratamento de riscos e incertezas depende da necessidade 

de busca. 

Protótipos e projetos piloto são exemplos de processos de busca para diminuir 

incertezas e riscos decorrentes de produtos com tecnologias inovadoras. Por outro 

lado, projetos com tecnologias dominadas podem ser tratados por meios de métodos 

baseados em conhecimentos passados, como, por exemplo, estatísticas (PICH; 

LOCH; DE MEYER, 2002). 

Portanto, pode-se argumentar que o processo de gerenciamento de risco é um 

processo estruturado de busca por exceções caracterizadas por eventos incertos e 
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esse processo visa suportar uma decisão sobre quais eventos incertos devem ser 

tratados.  

E deste modo, é preciso entender o conceito de decisão em condições de 

incerteza discutido na próxima sessão. 

2.3 O CONCEITO CLÁSSICO DA DECISÃO EM CONDIÇÕES DE INCERTEZA 

A utilidade como forma de mensurar riscos é um tema clássico e amplamente 

empregado nas pesquisas em ciências sociais aplicadas como economia e 

administração, em muito por sua argumentação baseada em dois elementos 

fundamentais os fatos objetivos e a visão subjetiva do ganho (BERSTEIN, 1997).  

A utilidade também foi base teórica para a construção da teoria dos jogos, na 

qual foi ampliada por meio da definição de uma base axiomática e de uma refinada 

modelagem matemática proposta por Von Neumann e Morgenstein (1945) que ao 

desenvolvê-la mantiveram-se alinhados ao conceito de aversão ao risco delineado por 

Bernoulli (1954), que pode ser entendido como o limite da disposição em tomar 

decisões (BERSTEIN, 1997, p. 237). 

Bernoulli (1954) propôs uma nova forma de mensurar o risco, cuja principal 

característica está em considerar a natureza do homem questionando uma hipótese 

amplamente aceita até então, que “os valores esperados são calculados 

multiplicando-se cada ganho possível pelo número de meios pelos quais pode ocorrer 

e depois se dividindo a soma destes produtos pelo número total de casos” 

(BERNOULLI, 1954, p. 23). 

Para Bernoulli (1954), tal hipótese é imperfeita, uma vez que duas pessoas não 

teriam a mesma percepção de risco, e isto dependeria de seus desejos e percepções 

atribuindo pesos diferentes.  

Tal argumento fundamenta-se na observação de que o valor percebido de uma 

riqueza por seu proprietário difere de seu valor monetário, há então de se considerar 

seu valor moral, ou a sua utilidade, que está relacionada a uma percepção de valor. 

Tal conceito foi depois confirmado como uma hipótese válida por autores como 

Simon (1955), Von Neumann e Morgenstein (1945) e Savage (1972). Em sua 

argumentação Bernoulli (1954) propõe que o preço de um item é igual para todos, 
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mas sua utilidade depende das circunstâncias de quem faz tal estimativa e das 

diferentes percepções associadas. 

 Além disso, Bernoulli (1954) estabeleceu um postulado em que a utilidade do 

crescimento da riqueza decresce em função da riqueza anteriormente possuída, de 

forma que a utilidade supostamente apresenta-se como uma função exponencial de 

x, que é o valor da riqueza, assumindo uma função descrita por Bekman e Costa neto 

(2010) em (1): 

𝑈 (𝑥) = 1 − 𝑒𝛾𝑥 (1) 

Sendo γ é um parâmetro ajustado experimentalmente, a utilidade cresce de 

forma diferente do valor monetário da riqueza, sendo seu acréscimo decrescente, 

conforme a Figura 6. 

Figura 6 – Representação gráfica da função utilidade de Bernoulli e da utilidade marginal. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Bekman e Costa Neto (2010) 

Para Bernoulli (1954), o valor calculado de um risco pelo o produto de sua 

probabilidade de ocorrência por sua consequência expressa num valor numérico seria 

então a diferente da utilidade esperada de um dado evento de risco. 
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Essa diferença estaria no fato de que cada indivíduo possui uma diferente 

percepção deste valor de risco e há uma função que retorna o valor destas diferentes 

percepções (BERNOULLI, 1954).  

Deste modo a utilidade possibilita considerar a subjetividade de cada indivíduo, 

por meio de uma função matemática. O problema agora passa a ser como determinar 

a função utilidade de um determinado tomador de decisão. Ainda que seja um tema 

sujeito a controvérsias, segundo Bekman e Costa Neto (2010) é possível estabelecer 

uma curva de utilidade aproximada. 

Para ilustrar melhor o conceito de utilidade, é proposto o exemplo a seguir que 

será aqui apresentado como um caso dentro do contexto de gestão de projetos, mas 

seus resultados são similares aos propostos por Bekman e Costa Neto (2010). 

Uma empresa reúne um comitê para decidir as ações cabíveis em três projetos. 

No primeiro projeto denominado L1, há uma boa expectativa de um lucro de $ 

1.000.000, porém há também a igual probabilidade de prejuízo de $ -500.000.  

Considerando uma probabilidade 50% para ambos os eventos, o valor 

monetário esperado (VME) é de $ 500.000, supondo que a decisão da empresa seja 

de manter o projeto em andamento e assumir o risco, pode-se dizer que a utilidade de 

L1 equivale a utilidade de 0 ou seja U(L1) = U(0).  

Adotando: 

𝑈(1.000.000) = 1 𝑒 𝑈(−500.000) = 0 

𝑈(𝐿1) = 0,50 × 𝑈(1.000.000) + 0.50 × 𝑈(−500.000)
= 0,50 × 1,00 + 0,50 × 0,00  U(𝐿1) = 0.00 

(2) 

No projeto L2 a situação é representada por iguais possibilidades de $ 

1.000.000 e $ 0, na melhor e pior hipótese, respectivamente. 

A empresa decide que mesmo havendo um valor monetário de $ 500.000, 

estaria disposta a investir além do orçado para garantir um ganho certo de $ 400.000 

no projeto, logo U(L2) = U(400.000) e portanto: 

𝑈(𝐿2) = 0,50 × 𝑈(1.000.000) + 0.50 × 𝑈(0.00)
= 0,50 × 1,00 + 0,50 × 0,50  U(𝐿2) = 0.75 

(3) 
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Finalmente no projeto L3 a melhor hipótese prevê 0 de lucro ou um prejuízo de 

$ -500.000, o comitê entende que gastaria até $ 300.000, para cancelar o projeto e 

indenizar clientes e contratados e não correr o risco de maiores perdas, assim 

teríamos que u(L3) = u(-300.000), consequentemente: 

𝑈(𝐿3) = 0,50 × 𝑈(0.00) + 0.50 × 𝑈(−500.00)
= 0,50 × 0,50 + 0,50 × 0,00  U(𝐿2) = 0.25 

(4) 

Na Figura 7 é apresentada a função utilidade do comitê. 

Figura 7 – Curva de utilidade da empresa com base nas loterias L1 L2 e L3. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Bekman e Costa Neto (2010) 

O exemplo demonstra como as noções propostas por Bernoulli, pode traduzir 

em linguagem matemática um comportamento diante do risco. Porém percebe-se que 

em organizações como no exemplo, as probabilidades e a utilidade nem sempre são 

obtidas por meio de observação de frequências de eventos, mas também por meio de 

crenças, como proposto por Ramsey (1931) e Keynes (1921).  

De acordo com Kahneman e Tversky (1972) as probabilidades subjetivas 

desempenham um importante papel no dia a dia das pessoas, já que muitos dos 

julgamentos necessários para tomada de decisão estão ligadas as possibilidades 

percebidas de eventos incertos. 

Existem vários conceitos de probabilidade, cujas escolas foram estudadas por 

diversos autores uma relação sucinta destas escolas significantes para os estudos da 

decisão é apresentada por Surowik (2002) para quem podem ser divididas em quatro 

escolas: A escola clássica de Bernoulli e Laplace, para a qual a probabilidade é a 

razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos totais.  
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A escola frequentista, que estabelece como significado da probabilidade de um 

evento como sua probabilidade de ocorrências em relação a um grande número de 

observações, essa é a escola estatística que é utilizada, por exemplo, para o teste de 

hipóteses e foi desenvolvida por Fisher, Neyman entre outros.  

A escola lógica proposta por Keynes postula que a probabilidade está ligada 

com proposições e que pode ser deduzida a partir do grau de crença das premissas 

inferidas nestas proposições. 

A escola subjetivista, proposta por Savage e De Finetti, que definem a 

probabilidade como um grau de convicção que pode ser atribuído a qualquer evento, 

seja ele repetido ou não. 

A abordagem subjetivista, em particular o trabalho de Savage (1972) traduz um 

esforço em trazer uma visão personalista da probabilidade. Para tanto o autor propôs 

as seguintes definições: 

− O mundo é objeto com que a pessoa está preocupada. 

− Um estado do mundo é uma descrição deste objeto, considerando todos 

os seus aspectos relevantes. 

− O estado real do mundo é um estado que descreve a real situação do 

objeto. 

− Um evento é um conjunto de estados. 

Para Savage (1972) uma decisão ocorre quando uma pessoa deve escolher 

entre dois atos, levando em conta as possíveis consequências destes. Tal escolha e 

a forma como foi feita pode ser apresentada pelo exemplo a seguir, proposto por 

Savage (1972, p. 14), no qual ao preparar uma omelete com seis ovos uma pessoa 

se depara com o sexto ovo, que por qualquer motivo, parece suspeito.  

Assim, uma decisão deve ser tomada, utilizar ou não o ovo, se o ovo estiver 

bom, não há problemas em utilizá-lo, caso contrário, a omelete estará arruinada. Com 

este exemplo, Savage (1972) introduz os conceitos de estados do mundo ou das 

coisas, atos e consequências, que são apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Exemplificação de estados do mundo, atos e consequências 

Atos ou 
alternativas 

Estados ou cenários 

Bom Ruim 

Consequências ou impactos 

Quebrar o ovo na 
tijela (f) 

Uma omelete de seis ovos Nenhuma omelete e cinco bons ovos 
estragados 

Quebra o ovo 
num pires (g) 

Uma omelete de seis ovos e um 
pires para lavar 

Uma omelete de cinco ovos e um pires 
para lavar 

Jogar o ovo fora 
(h) 

Uma omelete de cinco ovos e um 
ovo bom destruído 

Uma omelete de cinco ovos 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Savage (1972, p.14). 

Assim podem-se considerar os atos como funções dos estados que levam a 

consequências ou ainda Ato (Estados) = Consequência,  

Considerando os atos f, g e h em função dos estados do ovo temos então as 

seguintes consequências: 

• f (Bom) = Uma omelete de seis ovos 

• f (Ruim) = Nenhuma omelete e cinco bons ovos estragados 

• g (Bom) = Uma omelete de seis ovos e um pires para lavar 

• g (Ruim) = Uma omelete de cinco ovos e um pires para lavar 

• h (Bom) = Uma omelete de cinco ovos e um ovo bom destruído 

• h (Ruim) = Uma omelete de cinco ovos 

Deste modo, o indivíduo estabelece um sistema de preferências entre os atos, 

em função de suas consequências. As preferências por atos obedecem a mesma 

ordem de suas utilidades esperadas (Savage, 1972) na qual: 

f ⪰g  E(u(f)) ⪰ E(u(g))  (5) 

O símbolo ⪰ significa ‘preferível a’. As notações aqui utilizadas para 
preferências seguem as notações utilizadas por (BEKMAN; COSTA NETO, 2009), 
que são: 

• A ⪯ B que significa que B é preferível a A 

• A ⪰ B que significa que A é preferível a B 

• A ≈ B que significa indiferença entre A e B 

Ou seja, o ato f é preferível ao ato g se e somente se o valor esperado da 

utilidade de f for preferível ao valor esperado da utilidade de g (Savage, 1972). 

Posteriormente tais conceitos puderam ser mais bem entendidos por meio de 

estudos ligados aos aspectos cognitivos da tomada de decisão, com destaque para 

(KAHNEMANN; TVERSKY 1979). 
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Por outro lado, o uso de probabilidades subjetivas tem sido continuamente 

estudado. Em seu extenso trabalho sobre a teoria estatística da decisão, Raiffa (1977) 

mostra como as probabilidades subjetivas são uma situação real no processo 

decisório, mas que também existem métodos para trata-las e até para a calibração de 

suas estimativas. 

O estudo da precisão das escalas de mensuração de probabilidades subjetivas 

feito por Haase; Renkwitt e Betsch (2013) demonstra que as probabilidades pessoais 

parecem sofrer da desvantagem de serem muito imprecisas, quando comparadas com 

as probabilidades levantadas por meio de frequências, por exemplo, o uso de uma 

escala numérica possibilita uma maior acuracidade no julgamento dos indivíduos, já 

as escalas verbais propiciam resultados mais difusos. 

Importante notar que os processos de identificação de riscos e análise 

qualitativa de riscos estão relacionados com os conceitos propostos por Savage 

(1972) seja para identificar os estados do mundo, seja para estimar eventos que 

prejudiquem o resultado do projeto, ou sua utilidade.  

Por outro lado, a dificuldade em lidar com procedimentos estatísticos de forma 

natural e intuitiva é a essência do trabalho de Daniel Kahneman e Amos Tversky, cujo 

interesse em pesquisa iniciou-se com a pergunta se os indivíduos são bons 

estatísticos intuitivos (KAHNEMAN, 2003) e cuja resposta levou ao desenvolvimento 

de uma teoria de conteúdo cognitiva, mas de grande aplicação em estudos 

econômicos (KAHNEMAN, 2003; BERSTEIN, 1997). 

Nesse ponto se faz necessário esclarecer o gerenciamento de riscos em 

projetos e como este se relaciona com os conceitos da teoria da decisão 

apresentados, que é o tema do próximo tópico. 

2.4 GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS E SUAS RELAÇÕES COM A 

TEORIA DA DECISÃO 

De acordo com Wideman (1992), muitos projetos falham em atingir seus 

objetivos devido à ocorrência de eventos imprevistos, revelando um gerenciamento 

de riscos ineficaz e geralmente reativo. Isto foi observado por Ibbs e Kwak (2000) em 

empresas do setor da construção.  
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Recentes resultados da pesquisa Pulse of the Profession (PMI, 2018) 

mostraram que empresas com maior maturidade em gestão de projetos, e que 

praticam em maior intensidade o gerenciamento de riscos esse indicador cai de 24% 

para 6%. 

Para Carvalho e Rabechini Jr. (2014) existe uma correlação entre o uso de 

ferramentas de gerenciamento de riscos e o atingimento das metas de sucesso de um 

projeto, o que também foi observado por Raz, et al. (2002). Porém, os mesmos autores 

concluem que a adoção de ferramentas de gerenciamento de riscos em projetos não 

é tão frequente. 

Um mapa básico das práticas envolvidas no gerenciamento de riscos pode ser 

observado no guia de práticas para gerenciamento de riscos do PMI (PMI, 2017) que 

pode ser entendido como o processo básico para o gerenciamento de riscos em 

projetos e cujas sete etapas básicas estão representadas na Figura 8. 

. Figura 8 – Processos de gerenciamento de riscos em projetos. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor com base em PMI (2017) 

Planejar o gerenciamento de riscos é o primeiro passo, no qual se definirá o 

plano de trabalho, além de identificar como ele se relacionará com as outras áreas de 

conhecimento do projeto, como integração, prazo, custo, recursos humanos, 

comunicações, aquisições e etc... 

Para Chapman e Ward (2003) é fundamental a compreensão do contexto do 

projeto, após o que se deve planejar o processo de gerenciamento de riscos. Para 
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Conrow (2003) neste processo define-se a estratégia de como identificar, manusear, 

analisar e gerenciar os riscos. 

Identificar os riscos consiste em um processo de avaliar as variáveis que podem 

influir no sucesso dos projetos (Kerzner, 2011), para Conrow (2003) esta atividade 

deve iniciar-se logo que nos primeiros momentos do planejamento do projeto de modo 

que os riscos devem ser identificados dentro das estruturas analíticas do projeto 

(EAPs), ou work breakdown structures (WBS), combinadas com a opinião de 

especialistas. 

Para Cooper, et al. (2005) a identificação de riscos começa no entendimento 

do contexto do projeto em particular suas metas, partes interessadas e seus 

elementos chave, sobre este cenário, são determinadas as perguntas sobre o que 

pode acontecer e como o risco pode exercer impactos no projeto.  

Deste modo, autores como Chapman e Ward (2003), PMI (2017), Conrow 

(2003), Pich, Loch e De Meyer (2006) e Cooper, et al. (2005) destacam a necessidade 

de um gerenciamento de riscos proativo, caracterizado pela recorrência da 

identificação e tratamento dos riscos ao longo do projeto.  

Tamhain (2013) argumenta que o comprometimento de todos os envolvidos é 

um fator crítico para o sucesso do projeto o que também vale para o gerenciamento 

de riscos. 

Para Olsson (2007) e Eskerod, Ang e Andresen (2018), o gerenciamento de 

riscos estendido para ameaças e oportunidades leva a um maior comprometimento 

da equipe. 

Os processos de avaliação e análise de riscos oferecem uma miríade de 

técnicas e ferramentas para definição de prazo, escopo e custo. Para Williams (1995) 

muitas técnicas de planejamento, como project evaluation and review technique – 

critical path method (PERT-CPM), graphical evaluation and review technique (GERT), 

simulação de Monte Carlo, oferecem a possibilidade de prover a equipe do projeto de 

uma capacidade de previsão de um futuro estado do projeto o que também foi 

observado por Pich, Loch e De Meyer (2006) e Zwikael e Sadeh (2007).  
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Pich, Loch e De Meyer (2002) estabelecem estes processos de análise de risco 

como um modelo de busca para um resultado ótimo do projeto, o qual tem por base a 

identificação das variáveis internas ou externas que influenciam nos resultados. 

Ghosh e Jintanapakanont (2004) realizaram uma pesquisa para identificar 

fatores de riscos relevantes em projetos de infraestrutura, os resultados de sua 

pesquisa explicam como o entendimento das variáveis ambientais por parte dos 

participantes de um projeto podem envolver temas multidisciplinares resultando em 

complexidade nas suas tratativas. 

As categorias verificadas por Ghosh e Jintanapakanont (2004) foram: riscos 

financeiros e econômicos, contratuais e legais, riscos de subcontratadas, riscos 

operacionais, riscos de segurança pessoal e social, risco de projeto e especificação 

técnica, força maior, riscos físicos e riscos de atrasos. 

Para Napolitano e Rabechini Jr. (2015) o esforço no processo de identificação 

de riscos leva a uma melhor estruturação dos elementos da decisão e aumentam as 

chances de as decisões atingirem seus objetivos. 

Um processo de planejar as respostas aos riscos e o processo de 

implementação das respostas estabelecidas deve ser destacado e as referências 

estudadas parecem convergir é que deve haver um plano no qual estarão definidas 

as estratégias de respostas aos riscos conforme estabelecido em PMI (2017). 

Para estabelecer uma governança nesses processos, Pich, Loch e De Meyer 

(2006) propõem uma matriz de priorização, com base no seu impacto financeiro, 

medido pelo valor monetário esperado e seu estado durante a execução no projeto, 

assim o risco é monitorado dinamicamente e dependendo de seu contexto de valor e 

variância diante do planejado poderia ser listada e seguir em uma busca engajada por 

uma solução.  

Deste modo verifica-se que as diferentes abordagens propostas seguem a 

mesma estrutura, ou seja, planejar – executar – monitorar e controlar. Mesmo com 

pequenas variações, é evidente a necessidade de um instrumento para classificar os 

riscos e definir um plano de ação. 

A necessidade de planos nos quais os riscos sejam tratados é um aspecto que 

foi observado por March (2007) de que planos e contratos definem regras de decisão, 
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baseados numa expectativa de futuro, que por sua vez é fundamentada em um 

aprendizado ocorrido no passado. 

De acordo com Hillson (2002) e PMI (2017) os riscos podem ser tratados por 

quatro estratégias básicas, que podem ser desenvolvidas por diferentes táticas, de 

um modo geral procura-se agir de modo a evitar as ameaças e potencializar as 

oportunidades, dependendo de suas prioridades. O modelo geral proposto por Hillson 

(2003) de forma a incluir a dualidade ameaça/oportunidade é apresentada na Figura 

9. 

Figura 9 – Estratégias básicas para tratamento de riscos numa visão dual (ameaça e oportunidade) 
em função da prioridade. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor com base em Hillson(2003). 

A noção de explorar significa fazer com que a oportunidade definitivamente 

aconteça. As estratégias de prevenção são aquelas que buscam eliminar ameaças e 

explorar oportunidades. Em geral essas estratégias visam ações para influenciar 

probabilidade ou impactos, diminuindo ou aumentando de acordo com seus impactos 

no resultado do projeto (HILLSON, 2003).  

A transferência de risco envolve a alocação de recursos para permitir o 

gerenciamento efetivo de uma ameaça, como a contratação de um seguro. Isso pode 

ser espelhado pelo compartilhamento de oportunidades – procurando uma para outra 

parte mais capaz de gerenciar a oportunidade e maximizar a chance de isso acontecer 

(HILLSON, 2003). 

A mitigação procura modificar o grau de exposição ao risco e, para ameaças, 

isso envolve menor probabilidade e / ou impacto. O equivalente para oportunidade 
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equivalente é aumentar a oportunidade – aumentando sua probabilidade e / ou 

impacto para maximizar o benefício para o projeto.  

Porém em função da intensidade do risco, é aceitável que ocorram efeitos 

residuais de uma ameaça ou que a oportunidade seja apenas parcialmente 

aproveitada (HILLSON, 2003; PMI, 2017). 

Aceitar ou negligenciar as ameaças inclui um risco potencial sem medidas 

especiais e na sua ocorrência os impactos são aceitáveis. Oportunidades também 

podem ser aceitas – adotando uma abordagem reativa sem tomar ações explícitas 

(HILLSON, 2002; PMI, 2017). 

Uma vez identificados os riscos e a forma de tratá-los é necessário que se 

tomem decisões num processo estruturado, cuja ferramenta que se destaca é a Matriz 

de Probabilidade e Impacto (MPI). Quando o gerenciamento de riscos tem foco em 

ameaças e oportunidades Hillson (2002) indica como ferramenta uma adaptação da 

MPI que é a MPID que será apresentada mais adiante. 

2.5 MATRIZES DE PROBABILIDADE E IMPACTO 

As Matrizes de Probabilidade e Impacto (MPIs) são ferramentas empregadas 

para análise de riscos em projetos (COX, 2008 e PMI, 2017). De acordo com Ale, 

Burnap e Slater (2015) MPIs podem ser empregadas para visualizar e tratar os mais 

diferentes tipos de riscos como os que envolvem a vida humana, a saúde ou meio 

ambiente, ou ainda riscos em mercados financeiros e dentro das organizações.  

De um modo geral as MPIs refletem uma expectativa, sobre um ou mais 

eventos incertos, sobre os quais pode-se estimar uma probabilidade e um impacto, o 

que se configura num risco, de acordo com a definição de Knigth (1921). 

As MPIs possibilitam a visualização do risco na forma de quadrantes de um 

plano que combinam as estimativas de probabilidade e impacto, com uma decisão a 

tomar. De acordo com uma determinada combinação de probabilidade ou impacto, 

ações podem ser definidas de forma prévia e visualizadas como uma terceira 

dimensão, geralmente algum esquema de cores vermelho, amarelo, verde (COX, 

2008). 

Para Ale, Burhap e Slater (2015) MPI é uma apresentação do risco como pontos 

ou linhas em um plano de coordenadas probabilidade e impacto pode ser entendida 
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como um mecanismo de decisão e a escolha das demarcações entre essas áreas é 

um aspecto relevante, o que também foi observado por Cox (2008). 

Portanto um aspecto importante de uma MPI é o de representar de forma visual, 

um conhecimento sobre um rumo de ação a tomar, quando uma determinada 

combinação e probabilidade e impacto é esperada de um evento incerto. Além disso, 

uma MPI, permite que as atitudes com relação aos riscos sejam reproduzidas 

mediante um padrão (ALE; BURHAP; SLATER, 2015). 

De acordo com Ale, Burhap e Slater (2015), a simplicidade de uma MPI tem 

feito com que os requisitos de governança corporativa e muitos órgãos reguladores 

as empreguem para padronizar medidas para tratamentos de riscos. 

O processo de elaboração de uma MPI consiste na estruturação de um grupo 

corporativo que discute uma lista de oportunidades e ameaças identificadas e atribui-

lhes estimativas de probabilidade e impacto, muitas vezes baseados em três ou cinco 

categorias cada (ALE, BURHAP e SLATER, 2015 e PMI, 2017). 

No gerenciamento de projetos o processo de atribuição de estimativas de 

probabilidades e impactos para riscos identificados resultando numa definição de uma 

ação para seu tratamento é denominado análise de riscos (PMI, 2017).  

Uma MPI é uma ferramenta que além de padronizar a decisão sobre os riscos, 

também permite a visualização do conjunto de riscos identificados e analisados para 

um dado projeto. 

Portanto as MPIs são técnicas de visualização qualitativa para auxiliar na 

tomada de decisões. As MPIs são consideradas muito úteis e de fácil emprego, sendo 

citadas pela literatura como de ampla aplicação e difusão. 

A aplicação das MPIs não ocorre exclusivamente na gestão de projetos, mas 

em quaisquer áreas de conhecimento em que o gerenciamento de riscos seja 

empregado (COX, 2008; MARKOWSKI; MANNAN, 2008; RUAN; YIN; FRANGOPOL, 

2015 e ALE, BURHAP e SLATER, 2015) 

Uma MPI exibe a noção agregada de risco por meio de um plano, 

representando suas duas dimensões, probabilidade e impacto. Uma MPI tradicional 

utiliza categorias discretas de consequência, probabilidade e risco, que podem ser 

facilmente descritas em regras do tipo Se-Então (MARKOWSKI; MANNAN, 2008). ^$s 
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MPIs podem variar no número de linhas e colunas da matriz e na coloração das zonas 

de priorização (COX, 2008; MARKOWSKI; MANNAN, 2008).  

Na Figura 10 são apresentados três exemplos de MPIs citados por Cox (2008), 

variando o número de linhas e colunas.  

Figura 10 – Três exemplos de MPIs 

 
Fonte: Adaptado de Cox (2008). 

No primeiro exemplo da Figura 10 é mostrada a MPI (a) com duas colunas e 

duas linhas nas quais a probabilidade e o impacto estão categorizadas em baixo e 

alto e as decisões em verde ou risco baixo, amarelo ou risco médio e vermelho ou 

risco alto.  

No segundo exemplo da Figura 10, na MPI(b), probabilidade e impacto estão 

categorizados em baixo, médio e alto de modo que são propostas três categorias de 

decisões: a) agir nos casos mais arriscados, b) monitorar os casos medianos e c) 

negligenciar os menores riscos.  

No terceiro exemplo da Figura 10, na MPI(c), os impactos e probabilidades são 

divididos em cinco categorias muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo e os riscos 

são categorizados da mesma forma que o segundo exemplo. 

Portanto o plano probabilidade-impacto, possui zonas coloridas de acordo com 

a prioridade que cada combinação das dimensões do risco demanda. Por exemplo o 

vermelho é utilizado para os riscos de alta prioridade a ser tratada com a maior 

urgência, amarelo designando os riscos de prioridade média a ser monitorada e a 

zona verde contendo riscos de baixa prioridade (HILLSON, 2009). 
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Cox (2008) sugere que para fins de avaliação de uma MPI, que se considere o 

eixo de impactos com uma escala normalizada, ou seja o valor máximo de um impacto 

equivale a um e o mínimo a zero permitindo que diferentes formatos de matrizes sejam 

visualizados de uma forma mais clara. Tal recurso será aplicado a todas as MPIs 

empregadas neste trabalho, exceto nos casos em que a exceção for diretamente 

mencionada. 

A aplicação de uma MPI requer a utilização de categorias discretas. Esse 

recurso recebeu críticas de Cox (2008), Baybutt (2015) e de Ball e Watt (2013), 

embora qualquer avaliação dos riscos não baseada puramente de avaliação de 

consequências matemáticas são necessárias avaliações subjetivas dos impactos 

(COX, 2008).  

Portanto, a questão não é apenas um problema de aplicação da MPI, mas 

também as avaliações a priori de probabilidade e consequência de eventos adversos 

que são imprecisos.  

Porém tais avaliações subjetivas são necessárias uma vez que, devido ao fato 

de que nem sempre se tem a disposição informações precisas sobre os riscos, tais 

como estatísticas de frequência (COX, 2008 e BALL; WATT, 2010).  

Estudos realizados por Smith, Siefert e Drain (2009) e Hubbard e Evans (2010) 

reconhecem que a categorização pode ser necessária, porém recomendam sempre 

que possível utilizar escalas numéricas ainda que sem muita granularidade, por estas 

serem menos subjetivas.  

O eixo de probabilidades seria dividido em uma escala com dois fatores 

discretos alto e baixo. Sendo que alto seria uma probabilidade acima de 50% e baixo 

um valor menor que 50%. Ou seja, a mesma probabilidade que um sorteio aleatório 

com uma moeda, constatação que para Cox (2008) justifica que não se empreguem 

MPIs com duas linhas e duas colunas. 

Para ilustrar este conceito, pode-se verificar uma MPI com duas linhas e duas 

colunas na Figura 11. 

Figura 11 – MPI 2 X 2.  
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Fonte: Adaptado pelo autor de Cox (2008) 

Para Cox (2008) a categorização de impacto pode exigir julgamentos 

inerentemente subjetivos refletindo o grau pessoal de aversão ao risco do avaliador 

ou decisões arbitrárias sobre a extensão de múltiplos eventos pequenos e frequentes.  

Por fim, Cox (2008) conclui que a necessidade de tais julgamentos e o seu 

potencial de inconsistências, devido à forma como eles são feitos por diferentes 

pessoas, implicam que não há maneira objetivamente correta de preencher uma MPI. 

Assim, a informação de uma MPI representa uma combinação de informações 

factuais sobre o risco e a interpretação dessas informações com base na percepção 

de risco da pessoa ou pessoas que realizam a categorização do risco.  

É importante ressaltar que Cox (2008) não considera o contexto da análise 

qualitativa de riscos em projetos, que tem por objetivo identificar e analisar os riscos 

em projetos de uma forma ainda preliminar, mas estabelecendo um nível de 

prioridade, de modo que os riscos priorizados sejam analisados de forma mais 

consistente (PMI, 2013). 

Com o objetivo de melhorar o desempenho das MPIs, Cox (2008) propõe três 

axiomas: consistência fraca, inter-relação e coloração consistente, que são 

sumarizados em um teorema cujo enunciado é: 

“Em uma matriz de risco que satisfaça consistência fraca, inter-relação e 

coloração consistente: (a) todas as células na coluna mais à esquerda e na linha 

inferior são verdes (prioridade mais baixa); (b) todas as células na segunda 

coluna a partir da esquerda e na segunda linha a partir do fundo não são 

vermelhas” (Cox, 2008, p.504).  
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Cabe observar que Cox (2008) usa o termo matriz de risco, mas que tem o 

mesmo significado de MPI, denominação empregada em gerenciamento de riscos em 

projetos e adotado ao longo deste trabalho. 

Seguindo o referido teorema, MPIs do tipo 3 x 3 e 5 x 5, teriam necessariamente 

as representações mostradas na Figura 12. 

Figura 12 – MPIs 5x5 e 3x3, respectivamente, de acordo com o Teorema de Cox.  

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Cox (2008) 

Duijim (2015) e Goerlandt e Reines (2016) apontam como problemas em MPIs: 

a falta de consistência entre a MPI e medidas quantitativas e a correspondente 

necessidade de adequação de decisões baseadas em matrizes de risco, a 

classificação subjetiva de impacto e probabilidade.  

A necessidade de uma definição (linear ou logarítmica) de escores de risco e 

sua relação ao escalonamento das categorias, dificuldades no uso das MPIs de forma 

uniforme em toda a organização, padronizar uma vez que os riscos podem ser 

percebidos de formas diferentes pelos indivíduos de uma mesma organização. 

Ainda que exista relevância em todos os problemas citados anteriormente, o 

trabalho de Baybutt (2015) explica que as MPIs podem parecer simples e úteis para o 

gerenciamento de riscos em diversas áreas.  

Porém, ao analisar sua estrutura verificam-se falhas. E se os devidos cuidados 

não forem tomados no seu desenvolvimento decisões completamente inconsistentes 

e equivocadas podem levar à classificação reversa de riscos, também denominado 

ranqueamento reverso dos riscos.  
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A classificação reversa, segundo Baybutt (2015), ocorre quando um risco cujo 

produto dos respectivos probabilidade e impacto, é priorizado em detrimento de outro 

cujo mesmo produto resulta num valor absoluto maior. 

De acordo com Baybutt (2015) tal fenômeno ocorre porque ao definir 

quadrantes como representado anteriormente na Figura 2, no capítulo 1, as áreas do 

plano probabilidade-impacto, são delimitadas por retas.  

Porém ao unir todos os pontos cujo produto valor de risco é igual, mas com 

abscissas e coordenadas diferentes observa-se que seu formato não é retilíneo, tendo 

como efeito uma distorção nos resultados obtidos, justamente definida por Baybutt 

(2015), como ranqueamento ou classificação reversa de riscos. 

Este problema ocorre em situações em que riscos com valores inferiores são 

priorizados em função de inconsistências que aparecem  

Cabe destacar ainda que esse foi também um problema abordado por Cox 

(2008) que apresentou seu teorema com o objetivo de manter a simplicidade das MPIs 

e mitigar o problema da classificação reversa. 

2.5.1 Matrizes de Probabilidade e Impacto Dupla 

Um tema pouco explorado na literatura sobre gerenciamento de riscos é a 

incorporação de oportunidades e ameaças, dentro do mesmo instrumento de 

visualização. 

Um conceito similar às escalas de probabilidades subjetivas, bem como a 

aplicação de estimativas subjetivas em impactos dos projetos, é verificado em Hillson 

(2002) que propôs o uso da ferramenta denominada Matriz de Probabilidades e 

Impactos Dupla (MPID) para a estimativa de riscos, que sejam estes ameaças ou 

oportunidades.  

Hillson (2002) propõe a estruturação de uma matriz de probabilidade e impacto 

com base numa escala discreta, similar as escalas empregadas nas MPIs, variando 

de muito baixo a muito alta aplicada à probabilidade e impactos dos eventos de risco. 

Porém a escala de impactos comportaria valores positivos e negativos, representando 

oportunidades e ameaças, respectivamente. 
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Hillson (2002) recomenda o uso das MPID como ferramenta para análise 

qualitativa de riscos do projeto, e que após a determinação de cada uma das variáveis 

seja dada um nível de atenção e tratamento em função do resultado da coordenada 

impacto e da abscissa probabilidade.  

A MPID proposta por Hillson (2002) é apresentada na Figura 13. 

Figura 13 – Matriz de probabilidade e impactos para ameaças e oportunidades em projetos.  

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Hillson (2003) 

De acordo com PMI (2017) as MPIs devem incorporar ameaças e 

oportunidades. Neste trabalho optou-se pela denominação empregada por Hillson 

(2002). A MPID é uma ferramenta que permite que ameaças e oportunidades sejam 

avaliadas e priorizadas usando um processo que é similar ao que é empregado nas 

MPIs, porém com a diferença que atendem a proposição de abranger oportunidades 

no processo de gerenciamento de riscos em projetos, conforme proposto por Olsson 

(2007) e Eskerod, Ang e Andersen (2018). 

No PMBoK (2017) são feitas recomendações para o emprego de MPIDs 

apresentando riscos no interior dos quadrantes que é apresentado na Figura 14.  

Figura 14 – Matriz de probabilidade e impactos para ameaças e oportunidades em projetos com 
valores numéricos.  

 
Fonte: Adaptado pelo autor de PMI (2017) 
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Ainda que nos resultados não se verifiquem problemas de ranqueamento 

reverso, observa-se que com uma probabilidade alta de 0,70 e um impacto baixo de 

0,10 o valor do risco é 0,07 que é um risco baixo, ou verde, porém um risco 0,08 é 

classificado como médio, ou amarelo. Ou seja, pequenas variações na estimativa 

percentual dentro de um mesmo quadrante podem levar a classificações diferentes. 

2.6 AS DECISÕES NO GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS 

Nota-se que os processos de identificação de riscos e análise qualitativa de 

riscos estão relacionados com os conceitos propostos por Savage (1972) ou seja 

identifica-se os estados do mundo que comtemplam a ocorrência de eventos que 

prejudiquem ou favoreçam o resultado do projeto.  

O gerente do projeto, com base nos riscos identificados deve fazer uma análise 

qualitativa e com base nas estimativas de probabilidade e impacto de cada evento e 

aplica-los a uma MPI, para visualizar os riscos e decidir sobre como tratá-los, elemento 

chave no gerenciamento de riscos em projetos (KERZNER, 2011). 

Para tratá-los o gerente de projetos irá dedicar recursos de acordo com os 

conceitos de utilidade vistos na seção 2.3. O conceito da utilidade estabelece que o 

tomador de decisão, dentro de um contexto e uma escala de valores inerentes a sua 

atitude com relação ao risco, decidirá por um rumo de ação, seja alocar recursos, 

dinheiro ou negligenciar um risco uma vez que o valor esperado do mesmo é visto 

como irrelevante. 

Este tópico, visa fundamentar os conceitos da decisão sobre riscos em 

gerenciamento de projetos, revisando alguns conceitos já apresentados, mas que 

agora são contextualizados de modo a fundamentar os elementos teóricos que 

fundamentam esta pesquisa. 

As MPIs e as MPIDs podem ser vistas como um modelo de tomada de decisão 

sobre riscos em projetos, uma vez que representam as atitudes de risco de um 

tomador de decisões, conceito que foi verificado por Baybutt (2015) e Ruan, Yin e 

Frangopol (2015). 

Enquanto Baybutt (2015) estabelece as relações teóricas entre as MPIs e a 

função utilidade, por meio da atitude de risco, Ruan, Yin e Frangopol (2015) 

incorporaram a função utilidade como um elemento de uma MPI, tendo como base 

uma pesquisa um estudo de caso que possibilitou a respectiva regressão de uma 

função utilidade. A base do trabalho reforça a fundamentação teórica de que uma MPI 
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é similar curvas de indiferença geradas pelas funções utilidade e utilidade marginal 

como as apresentadas na Figura 15. 

Figura 15 – Funções Utilidade e Utilidade Marginal para diferentes atitudes com relação ao risco  

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Ruan, Yin e Frangopol (2015) 

O resultado da pesquisa de Ruan, Yin e Frangopol (2015) mostra as relações 

entre o conceito de utilidade relacionada a uma MPI, destacando-se as curvas de 

indiferença apresentadas no plano inferior da superfície da utilidade apresentada na 

Figura 16 e sobreposta à MPI proposta por Ruan, Yin e Frangopol (2015). 

Figura 16 – Relação entre MPI e Função Utilidade proposta por Ruan, Yin e Frangopol (2015). 

 
Fonte; Elaborado pelo autor com base em Ruan, Yin e Frangopol (2015)  



48 

A Figura 16 mostra a função utilidade obtida por Ruan, Yin e Frangopol (2015) 

junto a gerentes de projetos em uma empresa de construção civil e estabelece uma 

função utilidade, cujos argumentos são probabilidade e impacto, esta superfícies pode 

ser rebatida num plano probabilidade e impacto, naqual os diferentes níveis de risco 

podem definir curvas de indiferença. 

Na Figura 16 podem ser observados a delimitação de riscos em áreas em 

diferentes cores, sendo que a mudança de cor indica um diferente nível de atitude 

diante de valores de risco, e para os valores riscos dentro de uma mesma cor há uma 

indiferença na decisão a ser tomada. 

No plano probabilidade-impacto na parte inferior da Figura 16, pode-se 

observar que existem curvas em que valores similares do produto probabilidade 

impacto são unidos por uma curva, que Baybutt (2015) define como iso-risco.  

Em determinados valores de risco, o tomador de decisão entende que sua 

atitude deve ser diferente, ao verificar um paralelo do conceito apresentado na Figura 

16, verifica-se que há uma relação entre o plano probabilidade e impacto e a MPID 

proposta por PMI (2017). 

Ambas podem ser entendidas como funções que retornam uma ação, tendo 

como argumentos a probabilidade e o impacto de um risco, argumento com o qual 

Ruan, Yin e Frangopol (2015) estabeleceram uma MPI a partir das funções derivadas 

da função utilidade e apresentadas no plano probabilidade-impacto da Figura 16. 

A seguir, são apresentados os conceitos da Teoria da decisão de modo a 

contextualizar os principais campos dessa área dentro do emprego de MPIs e MPIDs 

nas decisões sobre riscos em projetos. 

2.6.1 As decisões em riscos em projetos 

Uma das principais críticas aos modelos de gerenciamento de riscos 

tradicionais é sua limitação para lidar com as incertezas, ou seja, situações em que 

não é possível determinar probabilidade de ocorrência dos eventos ou de suas 

consequências como se pode verificar em Pich, Loch e De Meyer (2002) e Chapman 

e Ward (2003). 
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Nestas condições Pich, Loch e De Meyer (2002) definiram uma modelagem 

para o processo de gerenciamento de riscos do projeto, que para além de considerar 

o gerenciamento de riscos, como tradicionalmente apresentado, por exemplo, no 

PMBOK (PMI, 2017) considera a estrutura da decisão. 

Esta abordagem incorpora elementos da escola tradicional da teoria da decisão 

como, por exemplo, Savage (1972) e Raiffa (1977) e da racionalidade limitada 

proposta por Simon (1955). 

O conceito de racionalidade limitada, proposta no trabalho seminal de Simon 

(1955) estabelece que ao contrário do que as teorias tradicionais propõem o tomador 

de decisão busca por resultados satisfatórios e não resultados ótimos, visto que se 

encontram muitas vezes limitados por recursos que possibilitem atingir o ótimo. 

Portanto é razoável admitir, que dentro do conceito de Racionalidade Limitada, 

o tomador de decisão, envolva estimativas, crenças e valores com algum tipo de 

imprecisão, buscando um resultado satisfatório. 

 Considerando que os possíveis estados das variáveis A* = {w1, w2, ..., wn} 

correspondem a um estado da rede de atividades do projeto, mudanças nestes 

estados podem impactar nesta rede ao longo da execução do projeto (PICH; LOCH; 

DE MEYER, 2002). 

Essas mudanças de estados podem variar de acordo com o espectro de 

incerteza proposto por Wideman (1992) indo da incerteza imprevisível, até a certeza. 

Se houver um conhecimento que possibilite estimar uma probabilidade e um impacto 

para um evento, caracterizado por uma mudança de estado no conjunto de variáveis 

A*, este é considerado um risco (PICH; LOCH; DE MEYER, 2002). 

Para lidar com esses eventos são geradas alternativas, um conjunto dado por 

= {f(A*), g(A*), h(A*)} que são selecionadas com base em uma escala de 

preferências sobre o conjunto U = {U (f(A*)), U (g(A*)), U (h(A*))} que descreve a 

utilidade de uma alternativa para o tomador de decisão, (PICH; LOCH; DE MEYER, 

2002). 

Para lidar com a complexidade do mundo real, as variáveis de interesse do 

conjunto A* são monitoradas ao longo do tempo de modo que sua variação possa ser 

identificada nos estados que indiquem riscos ou oportunidades ao projeto, para que 
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possam ser usados em decisões que favoreçam o atingimento do sucesso (PICH; 

LOCH; DE MEYER, 2002). 

O trabalho de Pich, Loch e De Meyer (2002) apresenta aspectos relevantes das 

teorias racionais de decisão como os conceitos propostos por Bernoulli (1954) e 

Savage (1972), mas também se caracteriza por abordar conceitos da racionalidade 

limitada, como adaptação, buscas e aprendizado no sentido de formular estratégias 

para lidar com a incerteza, dentro do contexto de gerenciamento de riscos em projetos. 

Um aspecto único de análise de decisão é que a sua teoria e procedimentos 

foram desenvolvidos para apresentar formalmente e processar julgamentos subjetivos 

na avaliação de alternativas. Julgamentos de especialistas são uma parte importante 

dos principais problemas enfrentados no contexto de tomada de decisões (KEENEY, 

1982).  

Em diversas etapas do gerenciamento de riscos, é recomendado a consulta a 

especialistas externos e internos ao projeto, julgamentos profissionais sobre as 

probabilidades de várias consequências resultantes de cada alternativa são 

necessários para a avaliação das escolhas possíveis (PMI, 2017). 

Por outro lado, segundo Keeney (1982), a maioria das análises de problemas 

de decisão importantes deixou de utilizar processos e ferramentas racionais de 

decisão para dar espaço aos procedimentos informais com suposições não 

identificados e à intuição dos tomadores de decisão. Nesta condição os tomadores de 

decisão podem ser levados a decisões equivocadas, provocadas por vieses como os 

apontados por Kahneman e Tversky (1979), quando fundamentaram a Teoria dos 

Prospectos.  

Para Bazerman e Moore (2014) em diversos contextos gerenciais, o excesso 

de confiança, e o consequente otimismo é devido a aspectos emocionais e 

motivacionais, mas que pode ser calibrado por meio de procedimentos que 

racionalizem a decisão. 

De acordo com Keeney (1982) um processo para análise de decisão pode ser 

um conjunto de quatro etapas que são: 

i. Definir a estrutura do problema de decisão,  

ii. Avaliar os possíveis impactos das alternativas,  
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iii. Definir preferência dos tomadores de decisão e  

iv. Avaliar e comparar as alternativas.  

Dentro de cada etapa são propostas ações que possibilitem avançar para 

próxima etapa e do mesmo modo são verificados os fatores que determinam a 

complexidade do processo de tomada de decisão. Deste modo algumas 

características de cada problema de decisão podem tornar o processo mais ou menos 

complexo. 

Para caracterizar a decisão entre as alternativas de risco em projetos elencam-

se alguns pontos que permitem esboçar um modelo baseado numa loteria para a 

decisão entre alternativas de riscos, conforme sugerido por Beckman e Costa Neto 

(2009). 

Através do planejamento do projeto são definidos estados do mundo, com base 

nas n dimensões do sucesso que o projeto tem como objetivo, que será definido como 

S* = (S*1, S*2, ..., S*m ). 

Por meio do processo de identificação de riscos verifica-se que existe um 

evento X, cujo resultado impacta no sucesso S* do projeto. Com base no 

conhecimento dos membros da equipe do projeto são estabelecidas as probabilidades 

a priori de ocorrência de X é p(X). 

Para cada evento existem ao menos duas alternativas, sendo uma ação efetiva 

A1 e uma ação passiva de aceitar o risco A0 (KEENEY, 1982). 

O caráter probabilístico do evento X, bem como os impactos das alternativas 

estabelecem uma loteria. Se X ocorre e é escolhida A0 tem-se o impacto total da 

alternativa, se a escolhe recaí sobre A1 tem-se o impacto mitigado do risco.  

Se X não ocorre o impacto resume-se ao custo da alternativa, no caso de A0 

este custo é 0, já para A1 pode haver um custo. A ideia de impacto e custo aqui não 

está relacionada somente aos valores financeiros, mas a quaisquer desvios em 

termos das unidades pela qual dimensão de sucesso é medida. 

Também é necessário estabelecer uma forma de atribuir uma função utilidade 

para cada uma das dimensões do sucesso do projeto, de modo que se obtenham 

utilidades parciais para cada dimensão e que estas contribuam uma utilidade total da 

alternativa conforme sugerido por Gomes, González e Carignano (2004). 

Com o objetivo de esclarecer o processo decisório sobre riscos em um projeto 

é necessário apresentá-lo numa estrutura baseada no paradigma da teoria da 



52 

decisão, extraindo informações de uma MPID e definindo uma árvore de decisão 

conforme as orientações de Bekman e Costa neto (2010) e Raiffa (1976). Para tanto 

começa-se estabelecendo três premissas que são apresentadas a seguir: 

Premissa 1: De acordo com os conceitos de decisão em gerenciamento de riscos em 

projetos discutidos anteriormente, o processo decisório com relação aos riscos do 

projeto parte da identificação da ocorrência de um evento X, que tem como 

consequência um impacto IMP e uma probabilidade p(X), que será denominada PRO. 

O valor do risco é determinado por meio do produto de IMP com PRO. A 

probabilidade de não ocorrer X é dada por p(~X) =1-PRO. O risco R(X), que será 

denominado RISK e pode ser calculado com base nos valores esperados de PRO e 

IMP, o que é apresentado na Equação (6). 

RISK = PRO*IMP (6) 

Premissa 2: De acordo com Cox (2008) para tratar um determinado risco, podem ser 

consideradas três alternativas: (1) negligenciar o risco, (2) monitorar o risco e (3) 

propor uma ação para mitigar ou eliminar o risco.  

Assim, após identificar um evento X, avaliar seu impacto IMP e sua 

probabilidade PRO, a seguir calcula-se o valor do risco RISK, pela Equação (6). O 

próximo passo consiste em ponderar sobre seus efeitos nos resultados do projeto e 

atribuir um determinado nível de prioridade escolhendo um dos estados (1), (2) ou (3) 

resultando num determinado nível de esforço conforme a decisão escolhida, obtém-

se então um valor para a decisão DEC. 

Premissa 3: Implementando o processo de tomada de decisão com uma MPI, na 

forma de uma árvore de decisão seguindo os procedimentos sugeridos por Beckman 

e Costa neto (2010) e de modo similar ao método empregado por Ruan, Yin e 

Frangopol (2015). 

Assume-se que negligenciar o risco tem como possíveis consequências IMP=I, 

na qual I é o valor total do impacto previsto caso X ocorra. Caso X não ocorra IMP 

assume o valor 0, pois esta alternativa implica que não serão definidos recursos para 

evitar o impacto IMP.  

Para a alternativa de agir, assume-se que o impacto caso X ocorra será IMP = 

0. Porém caso X não ocorra existirão recursos alocados, ou seja o custo de agir (Cagir). 

No caso da alternativa monitorar, assume-se que o impacto será 0, desde que se 



53 

decida agir na iminência de X ocorrer, e caso X não ocorra os recursos empregados 

para o monitoramento são Cmonitorar. Por fim, Cmonitorar < Cagir < I. 

Com base nas três premissas apontadas pode-se implementar uma árvore de 

decisão, conforme recomendações de Bekman e Costa Neto (2010) e Raiffa (1976), 

tal árvore é mostrada na Figura 17. 

Figura 17 – Árvore de decisão sobre os riscos do projeto. 

 
Fonte: Adaptada de Bekman e Costa Neto (2010). 

Considerando a árvore da Figura 17 a decisão será fundamentada pelo valor 

esperado de X simbolizado por E(X). De acordo com Bekman e Costa Neto (2010), 

pode-se calcular E(X) pela Equação (7) a seguir: 

E(X) = p(X) * ( Cagir  + Cmonitorar + I) + (1-p(X)) * ( Cagir  + Cmonitorar ) 

E(X) = p(X) * Cagir  + p(X) * Cmonitorar + p(X) * I +Cagir  + Cmonitorar  p(X) * Cagir  + p(X) * Cmonitorar 

 E(X) = p(X) * I + Cagir  + Cmonitorar   (7) 

Como resultado desta equação, pode-se avaliar a variação de Cmonitorar, Cagir  e I, em 

relação a PRO e IMP, que são apresentados na Figura 18. 

Figura 18 – Implementação da função Árvore de decisão sobre os riscos do projeto. 
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Fonte: Autor 

A implementação da árvore de decisão, na forma de uma função, permite 

compreender quais são os comportamentos esperados em função do valor percebido 

dos custos.  

Enfim a estratégia escolhida depende de um nível de indiferença em relação 

ao valor de RISK, onde Cmonitorar é o limite aceitável para que se decida dedicar recursos a 

monitorar os riscos e Cagir é o limite para dedicar recursos de forma mais intensiva, como 

contratar mais pessoas, realizar horas extras, contratar seguros e outros. 

PRO e IMP também podem ser usadas para representar a função risco, assim 

o risco pode ser apresentado na forma de um plano e por meio de um gráfico e os 

valores de RISK são adotados Cmonitorar = 0,2 e Cagir = 0,6 assumem a forma de curvas 

que delimitam regiões que definem a melhor estratégia em função de cada par PRO 

e IMP, o que é apresentado na Figura 19. 

Figura 19 – Visualização dual dos resultados da árvore de decisão. 

 
Fonte: Autor 
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Quando se analisam essas funções encontram-se os problemas no 

ranqueamento dos riscos, como preveem Cox (2008) e Baybutt (2016).  

Esses problemas podem ser visualizados na Figura 20, na qual cada par IMP 

e PROB é colocado com uma cor referente sua classificação com uma MPI 

convencional. 

Figura 20 – Visualização dual dos resultados da árvore de decisão e a classificação de risco 
empregando uma MPI convencional. 

 
Fonte: Autor 

A Figura 20 permite uma compreensão da problemática do uso de MPI, pois 

percebe-se que em muitas situações a classificação dos riscos não corresponde aos 

limites de decisão para as alternativas monitorar e agir, mas não ocorre esta 

correspondência. 

Os dados das Figura 19 e 20 foram gerados randomicamente e classificados 

por meio de regras extraídas de duas MPIs sugeridas por Cox (2008). As curvas foram 

calculadas fixando os valores de risco em 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 e variando 

os valores de probabilidade num intervalo entre 0 e 1 para encontrar o valores de 

impacto, que unidos formam as curvas desenhadas no gráfico. As áreas foram 

delimitadas sob as curvas de risco 0,2 e 0,6 para representar que nestas zonas há 

uma mudança de decisão. 

O exemplo anterior e as premissas desse tópico foram empregados nos 

experimentos realizados, como uma base para comparação dos resultados de cada 

um dos Sistemas de Inferência Fuzzy avaliados nos experimentos. 
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2.7 TEORIA DOS CONJUNTOS FUZZY 

2.7.1 Conjuntos Fuzzy  

Zadeh (1965) define um conjunto fuzzy como uma classe de objetos associados 

a funções de pertinência, tais funções associam um objeto a um grau de pertinência 

variando entre zero e um e podem ser usadas para descrever objetos cuja associação 

a uma determinada grandeza é imprecisa. 

A teoria de conjuntos clássica constitui um elemento indispensável em diversas 

áreas do conhecimento, como a matemática, a ciência da computação e a lógica. No 

entanto tal teoria é limitada quando é necessário tratar informações imprecisas.  

Por exemplo o conjunto dos números reais positivos menores que 1,6 podem 

ser escritos, conforme apresentado em (8): 

C = {𝑥 ∈ ℝ+∗ |𝑥 < 1,6} (8) 

Que é uma definição precisa, mas é limitada quando se deseja criar um 

conjunto de “pessoas baixas” na vida real. Ou seja, um conjunto de pessoas baixas 

não é apenas um conjunto de pessoas com altura menor que 1,6 metros. 

Nesse exemplo, a natureza binária dos conjuntos tradicionais faria com que o 

conjunto de pessoas baixas incluísse pessoas com 1,599 metros e excluísse pessoas 

com 1,601 metros. Ainda que a altura dessas pessoas seja praticamente igual, estarão 

em conjuntos diversos. Assim o problema principal está na forma como se inclui ou 

exclui um elemento do conjunto. 

Tal efeito decorre de que em um conjunto tradicional C pode-se dizer que um 

elemento x pertence ou não a este conjunto. Estabelecendo uma relação binária, isto 

é, “x pertence a C” equivale a 1, e “x não pertence a C”, equivale a 0.  

A Teoria dos Conjuntos Fuzzy (TCF) propõe um tratamento diferente, descrito 

a seguir: em um conjunto fuzzy a noção binária de pertencer atribuída a um elemento 

em um conjunto é substituída por uma função de pertinência (MF) que atribui a cada 

objeto um grau de pertinência que varia entre 0 e 1 (ZADEH, 1965). 

Segundo Jang, Sun e Mizutani (1997), a definição formal de um conjunto fuzzy 

é uma extensão da definição de um conjunto clássico: se X é uma coleção de objetos 
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denotados genericamente por x, então um conjunto fuzzy C em X é definido como um 

conjunto de pares ordenados, conforme enunciado em (10): 

C = {[𝑥, 𝜇c(𝑥)] |𝑥 ∈ 𝑋}, (9) 

na qual 𝜇c(𝑥) é a função de pertinência (MF) para o conjunto fuzzy C. A MF 

mapeia cada elemento de X com um grau de pertinência entre 0 e 1. Deste modo, X 

é denominado de universo de discurso e pode consistir de objetos discretos 

ordenados e não-ordenados, ou de um espaço continuo. 

Quando o universo de discurso X é um espaço contínuo, X pode ser dividido 

em vários conjuntos fuzzy definidos por MFs denominados valores linguísticos (JANG; 

SUN; MIZUTANI, 1997). 

Um exemplo dado por Jang, Sun e Mizutani (1997), tendo X como uma variável 

linguística “IDADE” que pode assumir os seguintes valores linguísticos “Jovem”, “Meia 

Idade” e “Velho”. Tais conjuntos são definidos respectivamente pelas MFs 𝜇jovem (𝑥), 

𝜇meia idade (𝑥) e 𝜇velho (𝑥) que cobrem todo universo do discurso X, conforme 

exemplificado na Figura 21. 

Figura 21 – Funções de pertinência de valores linguísticos.  

 
Fonte: Adaptado de Jang, Sun e Mizutani (1997) 

As especificações das MFs podem ser subjetivas e refletem preferências 

pessoais. No exemplo da Figura 21, as MFs não são definidas por um método 

estatístico, mas pelo conhecimento intrínseco. Ou seja, uma MF depende de como 

conceitos abstratos são expressados, sem relação com grandezas estatística. Essa é 

a principal diferença entre o estudo dos conjuntos fuzzy e a teoria das probabilidades, 
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que lida com o tratamento objetivo do fenômeno aleatório (JANG; SUN; MIZUTANI, 

1997). 

Os universos de discurso podem ser discretos, mas em geral, conjuntos fuzzy 

possuem como universo de discurso um conjunto de número contínuos definidos 

como uma função matemática. Segundo Jang, Sun e Mizutani (1997), alguns 

conceitos são importantes para a definição das MFs como suporte, core, normalidade, 

ponto de cruzamento, fuzzy singleton, convexidade, simetria e número fuzzy. Tais 

conceitos são definidos a seguir: 

O suporte de um conjunto fuzzy C é o conjunto de todos os pontos x em X no 

qual 𝜇C(𝑥) > 0: 

𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(C) = {𝑥|𝜇C(𝑥) > 0}. (10) 

O core de um conjunto fuzzy C é o conjunto de todos os pontos x em X em que 

𝜇C(𝑥) = 1: 

𝑐𝑜𝑟𝑒(C) = {𝑥|𝜇C(𝑥) = 1}. (11) 

Um conjunto fuzzy A é dito normal se seu core não é vazio: 

∃𝑥 ∈ 𝑋|𝜇C(𝑥) = 1}. (12) 

Um ponto de cruzamento, ou crossover, de um conjunto fuzzy C é um ponto x 

em X, tal que, 𝜇C(𝑥) = 0,5: 

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟(C) = {𝑥|𝜇C(𝑥) = 0,5}. (13) 

Um fuzzy singleton é um conjunto fuzzy unitário e normal. 

Um conjunto fuzzy C é convexo se, e somente se, para cada 𝑥1,𝑥2 ∈ 𝑋 e 

qualquer 𝜆 ∈ [0,1], no qual 𝜆 é um escalar que possibilita combinações lineares de 𝑥1 

e 𝑥2: 

𝜇C(𝜆𝑥1 +(1−𝜆)𝑥2) ≥ min [𝜇C(𝑥1),𝜇C(𝑥2)]. (14) 

Um conjunto fuzzy é simétrico se sua MF é simétrica ao redor de um ponto 𝑥 = 

𝑐: 

𝜇C(𝑐 +𝑥) = 𝜇C(𝑐 −𝑥) ∀𝑥 ∈ 𝑋 (15) 

Um número fuzzy é um conjunto fuzzy na reta real (ℝ) que satisfaz as condições 

de normalidade e convexidade. 
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Os conceitos de suporte, core, normalidade, ponto de cruzamento, e simetria 

são exemplificados na Figura 22, que mostra uma MF normal e convexa na reta real, 

um número fuzzy. 

Figura 22 – Conceitos de suporte, core, normalidade, ponto de cruzamento em uma MF.  

 
Fonte: Adaptado de Jang, Sung e Mizutani (1997) 

A Figura 23 mostra exemplos de (a) duas MF convexas e (b) uma MF não-

convexa.  

Figura 23 – Exemplos de (a) duas MF convexas e (b) uma MF não-convexa.  

 
Fonte: Adaptado de Jang, Sung e Mizutani (1997) 

Existem vários tipos de MFs, em geral definidas como funções matemáticas 

parametrizadas.  

A seguir apresentam-se alguns exemplos de funções aplicadas em MFs 
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A MF triangular, é definida por três parâmetros {a, b, c}, conforme demonstra 

a equação 17. 
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De modo similar a MF triangular, a MF trapezoidal, conforme a equação 18, 

possui quatro parâmetros {a, b, c, d}. 
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A função gaussiana, que possui apenas dois parâmetros {c, σ}, conforme 

equação 19. 
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E a função sino generalizada (generalizated bell), é especificada por três 

parâmetros {a, b, c}: 
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(19) 

A Figura 24 mostra exemplos dessas MFs, mostrando os valores de seus 

respectivos parâmetros: 

Figura 24 – Funções de Pertinência (MF) a) Triangular, b) Trapezoidal, c) Gaussiana e d) Sino 
Generalizada. 

 
Fonte: Adaptado de Jang, Sun e Mizutani (1997) 
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As funções também podem ser bidimensionais, o que pode ser interessante 

quando se necessita tratar de variáveis com diferentes universos de discurso. Jang, 

Sung e Mizutani, propõem uma MF gaussiana bidimensional dada pela seguinte 

função paramétrica: 

( ) ( )
2 2

( , )

x a y c

b d

A x y e e

   − −
   − −
   
   =   

(20) 

Sendo que cada um desses componentes da função seria a projeção da 

mesma em seu respectivo eixo. Assim a visualização gráfica de µA com parâmetros a 

= 3, b = 2, c = 4 e d =1 e suas respectivas projeções em X e Y são apresentadas na 

Figura 25, em que o eixo Z representa o grau de pertinência. 

Figura 25 – Função de pertinência bidimensional (a) e suas projeções em X (b) e Y (c).  

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Jang, Sun e Mizutani (1997) 

Do mesmo modo em que existem operações com conjuntos tradicionais, 

podem ser feitas operações com conjuntos fuzzy, como a união, a intercessão e o 

complemento, relacionadas com os operadores lógicos OR, AND e NOT, 

respectivamente.  

De acordo com Zadeh (1965), a união ou disjunção de dois conjuntos fuzzy A 

e B é um conjunto fuzzy C, no qual C = A∪B ou C = A OR B e sua MF d é dada por: 

𝜇C(𝑥) = max(𝜇A(𝑥), 𝜇B(𝑥)) = 𝜇A(𝑥)∨𝜇B(𝑥). (21) 

No caso da intercessão ou conjunção, o mesmo autor definem que para dois 

conjuntos fuzzy A e B sua conjunção será um conjunto fuzzy C, e C = A∩B ou C = A 

AND B. Nesse caso, a MF do conjunto C é dada por: 

𝜇C(𝑥) = min(𝜇A(𝑥), 𝜇B(𝑥)) = 𝜇A(𝑥)∧𝜇B(𝑥). (22) 

Por fim o complemento ou negação de um conjunto fuzzy A é denotado por A  ̅

(¬A, NOT A). A MF do conjunto fuzzy A ̅ é dada por:  

𝜇A ̅(𝑥) = 1−𝜇A(𝑥). (23) 
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Para exemplificar as operações, dado por uma variável 𝑥 ∈  ℝ | 0 ≤ 𝑥 ≤ 100 e 

duas funções de pertinência e respectivos parâmetros µA(x) = gbellmf(x,20,4,60), que 

é uma função sino generalizada, e µB(x) = gaussmf(x,70,20), que é uma função 

gaussiana.  

As operações de intercessão, união e complementos de dois conjuntos são 

exemplificadas na Figura 26. 

Figura 26 – Operações de intercessão, união e complementos de dois conjuntos.  

 
Fonte: Jang Sun e Mizutani (1997) adaptado pelo autor. 

Para Barros e Bazzanezi (2010) também são necessários operadores que 

atribuam um valor que indique o quanto a proposição “a está em A” é verdadeira, com 

A sendo um conjunto fuzzy, sabendo que um elemento x pode pertencer a A com 

valores no intervalo [0, 1].  

Para realizar a avaliação lógica dos conectivos no sentido fuzzy, é necessário 

estender os conectivos por meio de normas e conormas triangulares. 

De acordo com Jang, Sun e Mizutani (1997) a intersecção de dois conjuntos 

fuzzy A e B pode ser especificada por uma função 𝑇: [0,1] × [0,1] → [0,1], que agrega 

duas funções de pertinência conforme a equação (24). 

 (24) 

Na qual *é um operador binário da função T denominado T-norma (norma 

triangular) e devem seguir as seguintes condições: 

( ) ( ( ), ( )) ( )* ( )A B A B A Bx T x x x x     = =
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− elemento neutro: T(0,0) = 0, T(a,1)=T(1,a)=a 

− comutativa: T(a,b) = T(b,a) 

− associativa: T(a,T(b,c)) = T(T(a,b),c) 

− monotonicidade: se T(a,b)≤T(c,d) se a≤c e b≤d 

A operação t-norma estende o operador ∧ que modela o conectivo “e” 

(BARROS; BARANEZZI, 2010). 

Para ilustrar estes conceitos apresentam-se quatro exemplos dos operadores 

t-norma propostos por Jang, Sun e Mizutani (1997). 

− Mínimo – 𝑇𝑚𝑖𝑛(𝑎, 𝑏) = min(𝑎, 𝑏) = 𝑎 ∧ 𝑏  (25) 

− Produto Algébrico – 𝑇𝑝𝑎(𝑎, 𝑏) = 𝑎𝑏 (26) 

− Produto Limitado – 𝑇𝑝𝑙(𝑎, 𝑏) = 0 ∨ (𝑎 + 𝑏 + 1) (27) 

− Produto Drástico – 𝑇𝑝𝑑(𝑎, 𝑏) = {
𝑎, 𝑠𝑒 𝑏 = 1,
𝑏, 𝑠𝑒 𝑎 = 1

0, 𝑠𝑒 𝑎, 𝑏 < 1
 

(28) 

Entendendo que a e b estão entre 0 e 1, essas quatro t-normas podem ser 

representadas por meio de uma superfície função de a e b, como se pode observar 

na Figura 27. 

Figura 27 – Os operadores T-norma Mínimo, Produto Algébrico, Produto Limitado e Produto Drástico, 
como uma função de a e b.  

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Jang, Sun e Mizutani (1997) 

De acordo com Jang, Sung e Misutani (1997) um operador▽(x,y) = x▽y é uma 

T-conorma ou S-norma ao satisfazer as seguintes condições: 

• elemento neutro: S(1,1) = 1, S(0,a) = S(a,0) = a;  
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• comutativa: S(a,b) = S(b,a) 

• associativa: S(a,S(b,c)) = S(S(a,b),c) 

• monotonicidade: S(a,b) ≤ S(c,d) se a ≤ c e b ≤ d 

Barros e Bazzanezi (2010) explicam que o operador T-conorma T: [0,1]×[0,1] 

→ [0,1] estende o operador ∨ do conectivo “ou”. 

De forma similar aos operadores T-norma, exemplificados anteriormente, pode-

se especificar os seguintes operadores T-conorma (JANG; SUN; MIZUTANI, 1997): 

− Máximo – 𝑆𝑚𝑎𝑥(𝑎, 𝑏) = max(𝑎, 𝑏) = 𝑎 ∨ 𝑏 (29) 

− Soma Algébrica – 𝑆𝑠𝑎(𝑎, 𝑏) = 𝑎 + 𝑏 − 𝑎𝑏 (30) 

− Soma Limitada – 𝑆𝑠𝑙(𝑎, 𝑏) = 1 ∧ (𝑎 + 𝑏) (31) 

− Soma Drástica – 𝑆𝑠𝑑(𝑎, 𝑏) = {
𝑎, 𝑠𝑒 𝑏 = 0,
𝑏, 𝑠𝑒 𝑎 = 0

1, 𝑠𝑒 𝑎, 𝑏 > 1
 

 

(32) 

Entendendo que a e b estão entre 0 e 1, essas quatro t-conormas podem ser 

representadas por meio de uma superfície função de a e b, como se pode observar 

na Figura 28. 

Figura 28 – Os operadores T-conorma Máximo, Soma Algébrica, Soma Limitada e Soma Drástica, 
como uma função de a e b.  

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Jang, Sun e Mizutani (1997) 

2.7.2 Regras fuzzy Se-Então 

Um exemplo de uma regra fuzzy Se-Então seria “Se x é A, então y é B”, na qual 

A e B são variáveis linguísticas definidas por subconjuntos fuzzy dentro dos universos 
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de discurso X e Y. Os valores linguísticos x e y pertencem respectivamente às 

variáveis linguísticas X e Y.  

A proposição “x é A” é denominada antecedente, enquanto a proposição “y é 

B” é denominada consequente. A regra condicional “Se x é A, então y é B” pode ser 

denotada pela forma abreviada, por A → B.  

Essencialmente, uma regra Se-Então descreve uma relação entre x e y, 

sugerindo que uma regra fuzzy Se-Então pode ser definida como uma relação fuzzy 

binária R.  

Segundo Jang, Sun e Mizutani (1997), existem duas formas de interpretar a 

expressão A → B, na primeira, se a interpretação for “A acoplado com B”, tem-se: 

𝑅 = 𝐴 → 𝐵 = 𝐴 × 𝐵 =  ∫ 𝜇𝐴(𝑥) ∗̃ 𝜇𝐵(𝑦) ∕ (𝑥𝑦)
 

𝑋×𝑌
, (33) 

Na qual ∗̃ é um operador t-norma. 

Entretanto, se interpretar-se a expressão A → B for interpretada como uma 

relação de implicação entre A e B, então pode-se escrevê-la de quatro formas: 

 

Implicação material: 𝑅 = 𝐴 → 𝐵 =  ¬𝐴 ∪ 𝐵 (34) 

Calculo proposicional: 𝑅 = 𝐴 → 𝐵 =  ¬𝐴 ∪ (𝐴 ∩ 𝐵) (35) 

Calculo proposicional estendido: 𝑅 = 𝐴 → 𝐵 =  ¬𝐴 ∩ ¬𝐵) ∪ 𝐵 (36) 

Generalização do modus ponens: 

𝜇𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑠𝑢𝑝{𝑐|𝜇𝐴(𝑥) ∗̃ 𝑐 ≤ 𝜇𝐵(𝑦) 𝑒 0 ≤ 𝑐 ≤ 1} 

𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙 ∗̃  é 𝑢𝑚 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑡 − 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎. 

(37) 

Essas quatro formas são equivalentes a 𝐴 → 𝐵 ≡ ¬𝐴∪𝐵, em que A e B possuem 

uma relação de causalidade. 

As duas interpretações da expressão 𝐴 → 𝐵, podem formar vários operadores 

t-norma e s-norma para calcular a relação fuzzy binária 𝑅 = 𝐴 → 𝐵.  

Desse modo, R pode ser visto como um conjunto fuzzy definido por uma MF 

bidimensional: 

μR(𝑥,𝑦) = 𝑓(μ𝐴(𝑥),μ𝐵(𝑦)) = 𝑓(𝑎,𝑏) (38) 

Na qual μ𝐴(𝑥) = 𝑎 e μ𝐵(𝑦) = 𝑏, e a função 𝑓 é denominada de função de 

implicação fuzzy.  

A função implicação transforma os graus de pertinência de x em A e y em B 

nos seus equivalentes de (x, y) em 𝐴 → 𝐵.  
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As regras fuzzy Se-Então, e suas relações, permitem estabelecer raciocínios 

com variáveis fuzzy. 

O raciocínio fuzzy se baseia numa derivação da regra do sistema de lógica 

formal, o modus ponens.  

De acordo com Barros e Bazzanezi (2010) o modus ponens é um silogismo 

hipotético construtivo do tipo: p implica q; p é verdadeiro, logo q é verdadeiro.  

Tal silogismo hipotético pode ser expresso com o uso dos conectivos se e 

então, como por exemplo a seguinte estrutura: 

Premissa 1: x é A  

Premissa 2:Se x é A então y é B  

Conclusão: y é B 

No raciocínio humano, entretanto, o modus ponens é realizado de maneira 

aproximada. Assim, na lógica fuzzy utiliza-se o modus ponens generalizado: 

Premissa 1 (fato): 𝑥 é 𝐴’  

Premissa 2 (regra): 𝑆𝑒 𝑥 é 𝐴, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑦 é 𝐵  

Conclusão: 𝑦 é 𝐵’ 

Na qual 𝐴’ está próximo a 𝐴, 𝐵’ está próximo a 𝐵 e 𝐴, 𝐵, 𝐴’ e 𝐵’ são conjuntos 

fuzzy de seus respectivos universos de discurso. 

A comparação entre o raciocínio exato e o raciocino aproximado pode ser 

representada graficamente se por uma dada função y = f(x), para se x =a então y=b. 

No raciocínio fuzzy, x e y representam os limites de uma área de possibilidades (Jang, 

Sun e Mizutani, (1997).  

Desse modo, o procedimento de inferência do raciocínio fuzzy pode ser definido 

da seguinte forma: sejam 𝐴, 𝐴’ e 𝐵 conjuntos fuzzy dos universos de discurso 𝑋, 𝑋 e 

𝑌, respectivamente. Assume-se que a implicação fuzzy 𝐴 → 𝐵 é expressa como uma 

relação fuzzy 𝑅 em 𝑋 ×𝑌. Então, o conjunto fuzzy 𝐵 pode ser obtido por “𝑥 é 𝐴’” e da 

regra fuzzy “𝑆𝑒 𝑥 é 𝐴, então 𝑦 é 𝐵” definido por: 

𝜇𝐵′(𝑦) = 𝑚𝑎𝑥𝑥 𝑚𝑖𝑛[𝜇𝐴′(𝑥),𝜇𝑅(𝑥,𝑦)] = ⋁𝑥[𝜇𝐴′(𝑥)∧𝜇𝑅(𝑥,𝑦)]. (39) 

Ou, de forma equivalente, por: 
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𝐵′ = 𝐴′ ∘𝑅 = 𝐴′ ∘(𝐴 → 𝐵). (40) 

Na qual o símbolo “∘” indica o operador de composição. 

Um exemplo simples para ilustrar o procedimento de inferência para o modus 

ponens generalizado, utilizando a função de implicação fuzzy de Mamdani e Assilian 

(1975) (𝑓(𝑎,𝑏) = 𝑚𝑖𝑛(𝑎,𝑏)) e a composição max-min, encontra-se na Figura 29. 

Figura 29 – Composição max-min.  

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Jang, Sun e Mizutani (1997) 

Na Figura 29, pode-se notar a seguinte simplificação, apresentada na Equação 

41: 

𝜇𝐵′(𝑦) = {⋁𝑥[𝜇𝐴′(𝑥)∧𝜇𝐴(𝑥)]}∧𝜇𝐵′(𝑦) = 𝜔 ∧𝜇𝐴′(𝑥), (41) 

Na qual 𝜔 denota o grau de compatibilidade entre 𝐴 e 𝐴’.  

Quando a parte antecedente é formada por múltiplos antecedentes e estes são 

conectados por um operador 𝐴𝑁𝐷, então este é chamado de grau de satisfação ou 

firing strength da regra fuzzy: 

𝜔1 ∧𝜔2 ∧…∧𝜔𝑛 = 𝜔. (42) 

Desse modo, o processo de raciocínio fuzzy pode ser, conforme Jang, Sun e 

Mizutani (1997), resumido nos seguintes passos:  

• Grau de compatibilidade: comparar os fatos com os antecedentes das 

regras fuzzy;  

• Firing strength: combinar os graus de compatibilidade dos antecedentes por 

meio de um operador AND ou OR;  
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• Consequente induzido: aplicar os firing strengths às MFs consequentes; 

• Saída global: agregar as MFs consequentes induzidas e obter uma saída 

global.  

2.7.3 Sistemas de inferência fuzzy 

Os Sistemas de Inferência Fuzzy (SIF) se fundamentam na teoria dos conjuntos 

fuzzy, nas regras fuzzy i Se-Então e no processo de raciocínio fuzzy, encontrando 

aplicações em várias áreas como classificação de dados, automação, reconhecimento 

de padrões, robótica, séries temporais, análise de riscos e tomada de decisão.  

Um SIF é composto por um conjunto de regras Se-Então, um banco de dados 

que defina as funções de pertinência (MFs) a serem utilizadas nas regras fuzzy e um 

mecanismo de raciocínio fuzzy.  

Além disso para encontrar um valor exato (crisp), pode-se necessitar de um 

método de defuzzificação. 

A Figura 30 mostra um diagrama de um sistema de inferência fuzzy. 

Figura 30 – Diagrama de um sistema de inferência fuzzy. 

 
Fonte: Adaptado de Jang, Sun e Mizutani (1997). 

A entrada do sistema, pode ser um conjunto fuzzy ou um número crisp. No caso 

de uma entrada crisp, será processada por uma operação de fuzzificação, que é o 

mapeamento do domínio crisp para o domínio fuzzy. Esse mapeamento ocorre por 

meio de MFs que representam valores linguísticos de dada variável (SIMÕES; SHAW, 

2007).  

As regras Se-Então e o mecanismo de raciocínio fuzzy produzem uma saída 

fuzzy. Esse conjunto fuzzy pode ser convertido em um número exato, através de um 

mecanismo de defuzzificação.  
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Existem vários métodos de defuzzificação, os mais utilizados, segundo Simões 

e Shaw (2007), são o Centro-da-Área (C-o-A), o Centro-do-Máximo (C-o-M) e a Média-

do-Máximo (M-o-M).  

Os métodos de fuzzificação e defuzzificação podem ser mais bem 

compreendidos através de um exemplo do SIF com duas entradas não-fuzzy x e y, as 

quais são fuzzificadas e a saída global do sistema é defuzzificada. 

Para exemplificar o raciocínio fuzzy, foi implementado um modelo simples com 

o Fuzzy Toolbox do Matlab, que considera duas variáveis de entrada (X e Y) e seus 

respectivos universos de discurso X (Baixo, Médio, Alto) com função de pertinência 

apresentada na Figura 31: 

Figura 31 – Funções de Pertinência para a Entrada A.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Do mesmo modo uma segunda entrada Y (Baixo, Médio e Alto) cuja função de 

pertinência é apresentada na Figura 32: 

Figura 32 – Funções de Pertinência para a Entrada B. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A composição de A resulta na Saída (Baixo, Médio, Alto) cuja função de 

pertinência é apresentada na Figura 33: 

Figura 33 – Funções de Pertinência para a Saída de A e B  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

As regras de inferência são apresentadas na Figura 34: 

Figura 34 – Base de regras de Inferência para relacionar as entradas X e Y com Saída. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor  

A composição de A e B com a saída resultante pode ser visualizada por meio 

de uma superfície de resposta apresentada na Figura 35: 

Figura 35 – Superfície de Resposta para as entradas A e B e Saída. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

As regras e os parâmetros de entrada e saída podem ser observados em três 

situações diferentes na Figura 36: 
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Figura 36 – Sistema de regras de inferência (Fuzzificação e Desfuzzificação). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Neste sistema temos alguns exemplos de entradas e saídas: 

− entradas X = 0,500 e Y=0,300 a Saída = 0,465 

− entradas X = 0,300 e Y=0,500 a Saída = 0,500 

− entradas X = 0,800 e Y=0,800 a Saída = 0.652 
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2.7.4 Sistemas de Inferência de Takagi-Sugeno 

Até o presente momento foram apresentados SIFs baseados em regras 

linguísticas, porém existem outras formas de construir relações entre antecedentes e 

consequentes, dentre as quais destacam-se os modelos paramétricos (SIMÕES; 

SHAW, 2007). 

Em tais modelos as regras são expressas da seguinte forma (SIMÕES; SHAW, 

2007): 

SE x1 é A1i e x2 é A2i e ... e xn é Ani, ENTÃO y = fi(x1, x2, ..., xn),  

em que A1i, A2i, ..., Ani são conjuntos fuzzy dos antecedentes enquanto que o 

consequente y é uma função das variáveis de entrada. 

Takagi e Sugeno (1993) e Sugeno e Kang (1988) introduziram modelos com 

esta abordagem na qual a função y = fi(x1, x2, ..., xn) é representada por um polinômio. 

No caso da função fi como uma constante tem-se um modelo de Sugeno de ordem zero, 

se fi for uma função de primeiro grau, denomina-se o modelo como Sugeno de 

primeira ordem.  

De acordo com Simões e Shaw (2007) a abordagem paramétrica, como nos 

modelos de Sugeno, pode gerar valores mais precisos e é facilmente implementada 

em modelos computacionais de forma adaptativa, por meio de algoritmos de 

aprendizado de máquina, como as redes neurais artificiais apresentadas as seguir. 

2.8 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

As RNAs podem ser considerados modelos bio-inspirados uma vez que sua 

estrutura é inspirada no funcionamento do cérebro humano em processos como: 

aprendizagem, associação, generalização e abstração.  

A partir de elementos simples denominados de neurônios artificiais ou nós, são 

formadas redes que são capazes de resolver problemas por meio de um algoritmo de 

aprendizado com capacidade de aprender a partir de dados incompletos e sujeitos a 

ruídos (HAYKIN, 2010). 

O conceito de neurônio artificial foi proposto no seminal artigo de Mcculoch e 

Pitts (1943), que estabeleceram a ideia de que com um número suficiente de 

neurônios artificiais, seria possível representar expressões lógicas.  
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Na sequência vieram os trabalhos os trabalhos de Hebb (1949) e Rosenblatt 

(1958) que possibilitaram o desenvolvimento da teoria sobre RNAs. Na Figura 37 é 

mostrada uma representação do neurônio artificial. 

Figura 37 – Representação do neurônio artificial. 

 
Fonte: Adaptado de Kovács ((2006) 

O Perceptron, cuja arquitetura baseada no neurônio biológico foi proposta por 

Rosemblatt (1958) com o objetivo de classificar as entradas xi (ou estímulos) em duas 

classes através de um hiperplano, que funciona como fronteira dos resultados. No 

caso simples de um espaço em duas dimensões, o hiperplano fica reduzido a uma 

reta, cuja equação é representada na equação (43): 

∑ 𝑥𝑖 + 𝑤0 = 0

𝑛

𝑖=0

 (43) 

A ativação do neurônio artificial é realizada através da função de ativação 𝝋, 

que ativa ou não a saída dependendo da soma ponderada de suas entradas. 

Enfim, a aprendizagem do Perceptron se dá através dos ajustes dos pesos 

sinápticos. O valor do peso sináptico W(t+1) no instante t+1, será determinado em 

função do seu valor na iteração anterior wt, conforme na equação (44) a seguir:  

𝑤𝑖
𝑡+1 =  𝑤𝑖

𝑡 + ∆𝑤𝑖
𝑡 (44) 

A atualização dos pesos depende do algoritmo de aprendizado utilizado, mas 

geralmente procura-se a minimização do erro 𝜀𝑖 entre os valores previstos pela rede 

e as saídas yi desejadas, conforme equação (45): 

𝜀𝑖 =  ∑ 𝜑(𝑤𝑖𝑥)𝑖 − 𝑦𝑖 (45) 

Desta forma, o aprendizado em uma RNA é definido por Haykin (2001), como 

o ajuste iterativo dos pesos sinápticos, visando a minimização dos erros. Existem duas 
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formas básicas de aprendizado nas RNAs: aprendizado supervisionado e aprendizado 

não-supervisionado.  

No aprendizado supervisionado, existe um conhecimento prévio sobre os 

valores das entradas xi e respectivas saídas yi, representado por um conjunto de pares 

ordenados (xi,yi) conhecidos e que recebem o nome de base de dados de 

aprendizado. 

Na aprendizagem não supervisionada (ou autossupervisionado), não se 

conhece os valores das saídas desejadas yi, e a aprendizagem ocorre através da 

identificação de padrões nas entradas. 

A arquitetura de uma RNA varia com o problema no qual se pretende sua 

aplicação, e é definida entre outros fatores, como número de camadas, número de 

nós em cada camada, pelo tipo de conexão entre os nós (feedforward ou feedback) e 

por sua topologia (KOVÁCS, 2006). 

Kovács (2006) explica que em determinados problemas (como por exemplo o 

OU-exclusivo ou XOR) o Perceptron não é capaz de realizar o aprendizado.  

Em resposta a esta limitação desenvolveram-se outros tipos de RNAs mais 

poderosas do ponto de vista computacional, que ampliaram capacidade de solução 

de problemas quando comparadas ao neurônio de Rosemblatt, destacando-se a 

Multilayer Perceptron (MLP), as quais serão apresentadas a seguir. 

Uma MLP consiste de um conjunto de unidades (nós ou neurônios) que 

constituem a camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de 

saída, na qual o sinal de entrada se propaga pela RNA camada por camada.  

Para Haykin (2010), um dos algoritmos de treinamento mais usados nas MLP 

é o de retro-propragação do erro (error backpropagation) cujo funcionamento se dá 

da seguinte maneira: 

• Apresenta-se um padrão à camada de entrada da rede,  

• O padrão é processado camada por camada de forma recursiva até que 

a camada de saída forneça a resposta processada, fMLP, conforme a 

equação (46):  

𝑓𝑀𝐿𝑃 = 𝜑 (∑ 𝑣𝑖 ∙ 𝜑 (∑ 𝑤𝑙𝑖𝑥𝑙 + 𝑏10

𝑚

1

)

𝑛

1

+ 𝑏0) (46) 
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Na qual, vl e wlj são pesos sinápticos; bl0 e b0 são os biases; e φ a função de 

ativação, comumente especificada como sendo a função sigmóide. 

O princípio básico deste algoritmo é o cálculo dos erros nas camadas 

intermediárias realizado por retroalimentação, possibilitando desta forma o ajuste dos 

pesos proporcionalmente a cada um dos valores das conexões entre camadas.  

A MLP possui as seguintes características: função de ativação não-linear 

(sigmoidal), uma ou mais camadas de neurônios ocultos e um alto grau de 

conectividade (HAYKIN, 2010).  

Por meio de uma RNA do tipo MLP devidamente treinada com o algoritmo de 

retro-propagação é possível realizar um mapeamento não-linear de entrada-saída, o 

que possibilita extrapolar esta relação, realizando classificações, regressões e 

classificação, conforme for estabelecida a arquitetura da rede. 

Na Figura 38 visualiza-se a estrutura básica de uma rede do tipo MLP. 

Figura 38 – Arquitetura básica de uma MLP. 

 
Fonte: Adaptado de Kovacs (2006) 

Para Haykin (2010), matematicamente uma RNA é um processo que possibilita 

a determinação de uma função f: A→B na qual A é um conjunto de dados de entrada, 

ou instâncias de A, sendo que alguns elementos de B são conhecidos a priori.  

A determinação da função f é possível graças ao Teorema de Andrei 

Kolmogorov sobre representação e aproximação de funções contínuas, conforme 

apresentado a seguir: 

Qualquer função contínua f(xi) i = 1,m, com imagem In = [0;1]m pode ser 

representada na forma da equação (47): 
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𝑓(𝑥𝑖) =  ∑ 𝑔 (∑ 𝜆𝑝ℎ𝑝(𝑥𝑝))

2𝑚+1

𝑞=1

 
i = 1,..., m 
p = 1,..., m (47) 

O Teorema de Kolmogorov estabelece a representação para uma função 

contínua, mas não como proceder para encontrar estas funções, o para Mitchell 

(1997) é uma abordagem semelhante ao estudo de inferência estatístico não-

paramétrico. 

2.8.1  Redes neurais artificiais e sistemas de inferência fuzzy 

A combinação de RNAs com SIFs pode ser feita de diversas maneiras e é 

necessário ter uma visão geral das possibilidades que estes sistemas híbridos podem 

oferecer. 

Em linhas gerais, a combinação de RNA e SIF apresenta como principal 

vantagem constituírem sistemas que possuem a capacidade de realizar raciocínios 

com variáveis fuzzy.  

Tais raciocínios permitem que os sistemas gerados pela combinação entre 

RNAs e SIFs adaptem-se às mudanças no ambiente. 

Esta capacidade de adaptação é feita por meio de ajustes nas regras de 

inferência, que são propiciados pela capacidade de aprendizado das RNAs (TAKAGI; 

HAYASHI, 1991).  

Takashi (2000) elaborou um quadro geral para descrever e classificar os 

sistemas que combinam lógica fuzzy com RNAs, como apresentado na Figura 39, a 

seguir. 
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Figura 39 – Classificação de Takashi para sistemas que combinam lógica fuzzy com RNAs 

 
Fonte: Adaptado de Hayashi (2000). 

A descrição de cada sistema é apresentada a seguir: 
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− No item (a), uma RNA e um SIF são utilizados de forma independente no 

mesmo sistema.  

− Em (b) é combinada uma saída de uma RNA e um SIF, havendo duas 

situações em que o SIF modifica a saída da RNA de forma concorrente.  

− Nos itens (c) e (d) são os casos em que a RNA e o SIF são conectados em 

cascata. Como esta conexão pode ser aplicável ao processamento de sinal 

pré ou pós-processamento. Takashi (2000) explica que este modelo foi 

aplicado em várias tarefas de processamento de sinal, como análise de 

dados, reconhecimento de imagens, compreensão de imagens, 

reconhecimento de fala e outros.  

− O item (e) é o caso que designa o aprendizado de regras por meio de uma 

RNA. Tais modelos se caracterizam pela introdução de algoritmos feed-

forward ou de back-propagation e pela aplicação do ajuste por RNA.  

− O item (f) apresenta o caso em que a RNA é usada para determinar o 

raciocínio fuzzy 

− No item (g) é o caso de uma RNA configurar regras de raciocínio fuzzy. 

− No item (h) tem-se o caso de certas partes de um SIF serem substituídas 

por RNA. 

− Finalmente no item (i) apresenta-se o caso em que a RNA é modificada para 

lidar com números fuzzy nas entradas, saídas e pesos, e o aprendizado da 

RNA é aplicado no processo de fuzzyficação. 

2.8.2 Redes neuro-fuzzy e Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) 

As RNAs e os SIFs podem ser aplicados isoladamente ou combinados por meio 

de arquiteturas híbridas, combinando as características positivas de cada técnica, o 

Adaptative Neuro-Fuzzy System (ANFIS) é uma arquitetura híbrida que combina a 

capacidade de lidar com dados imprecisos dos SIF, com o aprendizado adaptativo 

das RNAs.  

Jang (1993) define um Adaptative Neuro-Fuzzy System (ANFIS) como um SIF 

na forma de uma RNA, na qual os nós representam regras de inferência e funções de 

pertinência. Deste modo as regras de inferência e os parâmetros das funções de 

pertinência são obtidos por meio dos algoritmos de aprendizado empregados nas 

RNAs como a retropropagação de erro (AFFONSO, 2010). 
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Através das regras de inferência obtidas a partir da base de dados de 

aprendizagem é construida uma superfície de resposta, a partir da qual faz-se 

inferências sobre os valores da saída do sistema, para valores que não fazem parte 

da base de dados de aprendizado, através do critério da distância euclidiana mínima 

(AFFONSO, 2010).  

Na Figura 40 é mostrada uma projeção no espaço 3D da superfície de resposta 

mapeada pela RNF. 

Figura 40 – Projeção da superfície de resposta mapeada pela RNF no espaço 3D. 

 
Fonte: Adpatdo de Affondo (2010) 

A arquitetura de uma RNF ANFIS é apresentada na Figura 41, a seguir, a 

camada C1 representa os valores crisp de entradas da rede, e a saída desta camada 

corresponde aos valores das funções de pertinência. Na camada C2 a rede é treinada 

a partir de um conjunto de regras de inferência.  

Figura 41 – Arquitetura de uma Rede Neuro Fuzzy ANFIS (RNF). 

 
Fonte: Adaptado de Jang, Sun e Mizutani (1997). 
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De acordo com Jang, Sun e Mizutani (1997) a primeira camada tem o objetivo 

de fuzzificação, portanto cada neurônio representa um conjunto fuzzy das respectivas 

entradas possuindo como resposta a pertinência às funções linguísticas 

parametrizadas associadas a cada neurônio. 

A segunda camada do modelo ANFIS tem a função de calcular a pertinência 

dos antecedentes e cada neurônio é associado a uma regra Se Então tendo como 

saída o produto dos graus de pertinência de cada antecedente conforme cada regra, 

podendo ser calculada por uma T-norma (JANG; SUN; MIZUTANI, 1997). 

Na terceira camada é feita a normalização do grau de ativação de cada regra, 

a saída do neurônio é o valor normalizado do grau de ativação da regra, igual a razão 

do grau de ativação da regra associada ao neurônio pela soma dos graus de ativação 

de todas as regras calculado por wmi = wi /Σ w. 

A finalidade da quarta camada é o cálculo do consequente da regra sendo que 

cada neurônio está associado a uma regra SE-ENTÂO. Os neurônios são adaptativos 

e sua é o valor da função no consequente da regra multiplicada pelo grau de ativação 

normalizado. Num modelo Sugeno de primeira ordem a saída deste nó é wmi = (px + 

qy + r) na qual p, q e r são os parâmetros consequentes. 

Na quinta camada é feita a defuzzyficação e há um neurônio fixo. A resposta 

do modelo é a média ponderada dos consequentes das regras, dada por z = (wm1*z1 

+ ... + wmn * zn). Os resultados encontrados são comprados aos dados de treinamento 

aplicando a métrica do erro médio quadrático. O ajuste dos parâmetros é feito 

aplicando pelo algoritmo de treinamento denominado retropropagação do erro ou 

backpropagation, que aplica novos valores aos parâmetros do modelo, até que se 

obtinha um valor de erro quadrático médio desejado. 

2.9 QUADRO GERAL COM OS PRINCIPAIS CONCEITOS DO REFERENCIAL 

TEÓRICO 

A seguir é apresentado o Quadro 2 que sumariza os principais conceitos e 

definições apresentados no referencial teórico. 

Quadro 2 Principais conceitos e definições apresenatdos no referencial teóricos 

Conceito/Definição Autor 

Projeto é um esforço temporário empreendido para 
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo  

PMI (2017) 
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Conceito/Definição Autor 

O gerenciamento de projetos é definido como a 
aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas 
e técnicas às atividades do projeto a fim de atender 
aos seus requisitos. 

PMI (2017). 

Risco é uma incerteza mensurável, por meio de 
ferramentas probabilísticas, o que nem sempre é 
possível, seja por uma questão das informações 
disponíveis sobre a decisão a ser tomada, seja sobre 
como calcular as probabilidades das consequências 

Knigth (1921) 

A incerteza é decorrente de uma falta de 
conhecimento sobre eventos futuros, sendo que estes 
podem ser favoráveis ou desfavoráveis para o 
sucesso do projeto 

Wideman (1992) 

O entendimento do risco passa pelo conhecimento 
das variáveis que influenciam o resultado de um 
projeto, as informações sobre seus possíveis estados, 
bem como das relações de causalidade dos mesmos, 
que permite definir formas de tratar o risco, que 
diverge do modo como lidar com as incertezas.  

Pich, Loch e De Meyer (2002) 

O valor percebido de uma riqueza por seu proprietário 
difere de seu valor monetário, há então de se 
considerar seu valor moral, ou a sua utilidade, que 
está relacionada a uma percepção de valor  

Bernoulli, 1954 

Identificar os riscos consiste em um processo de 
avaliar as variáveis que podem influir no sucesso dos 
projetos  

Kerzner (2011) 

Identificação de riscos começa no entendimento do 
contexto do projeto em particular suas metas, partes 
interessadas e seus elementos chave, sobre este 
cenário, são determinadas as perguntas sobre o que 
pode acontecer e como o risco pode exercer impactos 
no projeto.  

Cooper, et al. (2005) 

O gerenciamento de riscos necessita ser proativa, 
caracterizada pela recorrência da identificação e 
tratamento dos riscos ao longo do projeto.  

Chapman e Ward (2003), PMI (2017), 
Conrow (2003), Pich, Loch e De Meyer 
(2006) e Cooper, et al. (2005) 

Muitas técnicas de planejamento, oferecem a 
possibilidade de prover a equipe do projeto de uma 
capacidade de previsão de um futuro estado do 
projeto).  

Williams (1995)  
Pich, Loch e De Meyer (2006) e Zwikael 
e Sadeh (2007 

Os processos de análise de risco são um modelo de 
busca para um resultado ótimo do projeto, o qual tem 
por base a identificação das variáveis internas ou 
externas que influenciam nos resultados. 

Pich, Loch E De Meyer (2002) 

As Matrizes de Probabilidade e Impacto (MPIs) são 
ferramentas empregadas para análise de riscos em 
projetos.  

Cox (2008) e PMI (2017) 

Uma MPI exibe a noção agregada de risco por meio 
de um plano, representando suas duas dimensões, 
probabilidade e impacto. Uma MPI tradicional utiliza 
categorias discretas de consequência, probabilidade 
e risco, que podem ser facilmente descritas em regras 
do tipo Se-Então. 

Markowski e Mannan (2008) 

Com o objetivo de melhorar o desempenho das MPIs, 
propõem-se três axiomas: consistência fraca, inter-
relação e coloração consistente, que são 
sumarizados no teorema de Cox 

Cox (2008) 

O gerente do projeto, com base nos riscos 
identificados deve fazer uma análise qualitativa e com 

Kerzner (2011). 
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Conceito/Definição Autor 

base nas estimativas de probabilidade e impacto de 
cada evento e aplica-los a uma MPI, para visualizar 
os riscos e decidir sobre como tratá-los, elemento 
chave no gerenciamento de riscos em projetos  

As MPIs e as MPIDs podem ser vistas como um 
modelo de tomada de decisão sobre riscos em 
projetos, uma vez que representam as atitudes de 
risco de um tomador de decisões. 

Baybutt (2015) e Ruan, Yin e Frangopol 
(2015) 

O conceito de racionalidade limitada estabelece que 
ao contrário do que as teorias tradicionais propõem o 
tomador de decisão busca por resultados satisfatórios 
e não resultados ótimos, visto que se encontram 
muitas vezes limitados por recursos que possibilitem 
atingir o ótimo. 

Simon (1955) 

Um conjunto fuzzy é uma classe de objetos 
associados a funções de pertinência, tais funções 
associam um objeto a um grau de pertinência 
variando entre zero e um e podem ser usadas para 
descrever objetos cuja associação a uma 
determinada grandeza é imprecisa. 

Zadeh (1965) 

A ideia de difuso consiste num tipo de imprecisão 
onde não há uma transição brusca entre o 
pertencimento e o não pertencimento. 

Bellman e Zadeh (1970), 

Um SIF é composto por um conjunto de regras Se-
Então, um banco de dados que defina as funções de 
pertinência (MFs) a serem utilizadas nas regras fuzzy 
e um mecanismo de raciocínio fuzzy. 

Jang, Sun Mizutani (1997). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos autores citados no referencial teórico. 

No Anexo I denominado revisão da produção acadêmica sobre Matrizes de 

probabilidade e impacto, apresenta-se a produção acadêmica relacionada às MPIs, 

demonstrando sua relevância em diversas áreas do conhecimento. 

Os principais conceitos apresentados no capítulo 2 fundamentam o 

desenvolvimento dos sistemas que são objetos desta pesquisa, dentro do modelo 

teórico apresentado no capitulo 1 no qual são enumerados os campos do 

conhecimento envolvidos. 

Uma vez definido o referencial teórico, no próximo capitulo será apresentada a 

estrutura metodológica da pesquisa, no qual serão conceituados e apresentados os 

procedimentos empregados para realizar os experimentos desenvolvidos 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

Uma vez estabelecida toda a problemática da pesquisa, objetivos gerais e 

específicos bem como um referencial teórico que suporta a resolução do problema de 

pesquisa, define-se os procedimentos metodológicos que serão empregados neste 

trabalho.  

Tais procedimentos foram desenvolvidos ao longo deste capítulo em primeiro 

lugar na seção 3.1 foi feita a caracterização da pesquisa, na seção 3.2 a formulação 

do problema apresentada no capitulo 1 foi detalhada e aprofundada, na seção 3.3 

foram definidas as variáveis, hipóteses e o desenho da pesquisa, partindo de um 

modelo conceitual até que seja definida sua estrutura operacional, para a seguir, na 

seção 3.4 definiu-se e descreveu-se as métricas de avaliação dos sistemas 

desenvolvidos. Na seção 3.5 detalhou-se a condução dos experimentos, na seção 3.6 

foi apresentada e discutida a seleção da amostra e geração dos dados de entrada dos 

experimentos. Na seção 3.7 foram listados os softwares e hardwares empregado e na 

seção 3.8 foi apresentado e detalhado o fluxo de dados dos experimentos. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Para Collado, Sampieri e Lucio (2013) a pesquisa é definida como um conjunto 

de processos sistemáticos e empíricos aplicados ao estudo de um fenômeno, que 

compreendem sua observação e avaliação, estabelecendo suposições ou ideias 

decorrentes destas observações e avaliações.  

Na sequência deve-se demonstrar que tais ideias e suposições devem ser 

fundamentadas no conhecimento pré-existente, essas demonstrações devem ser 

revisadas por meio de provas e análise.  

Por fim essas provas e análises devem permitir a proposição de novas 

observações e avaliações que possibilitem esclarecer, fundamentar ou modificar as 

suposições ou ideias (COLLADO; SAMPIERI; LUCIO, 2013). 

O enfoque da pesquisa pode ser quantitativo ou qualitativo. O processo 

quantitativo é sequencial e comprobatório, baseado em perguntas bem delimitadas e 

específicas devendo evitar as tendências do pesquisador e outras partes.  



84 

As hipóteses definidas previamente e a coleta de dados é fundamentada na 

medição e análise, em geral com emprego de técnicas estatísticas (COLLADO; 

SAMPIERI; LUCIO, 2013). 

No enfoque qualitativo as etapas não são sequenciais, mas iterativas 

(COLLADO; SAMPIERI; LUCIO, 2013) e baseadas numa lógica de replicação por 

exemplo o pesquisador pode estudar elementos diferentes como organizações, 

indivíduos e cada caso serve como um experimento distinto que se mantém por si só 

como uma unidade analítica.  

Como uma série de experimentos de laboratório relacionados, vários casos são 

experimentos discretos que servem como replicações, contrastes e extensões para a 

teoria emergente (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). 

Tendo em vista a questão de pesquisa, que foca no desenvolvimento de 

Sistemas de Inferência Fuzzy para a tomada de decisões de riscos em projetos, a 

possibilidade da realização de experimentos para a verificação do modelo, bem como 

a formulação de hipóteses fundamentadas em um conhecimento antecedente, 

consolidado em um marco teórico, o enfoque da pesquisa é quantitativo. 

No enfoque quantitativo as análises são feitas de acordo com previsões iniciais 

(hipóteses) e os estudos anteriores (marco teórico) A interpretação é uma explicação 

sobre como os resultados se encaixam no conhecimento existente (CRESWELL; 

CRESWELL; 2005). 

O processo do enfoque quantitativo segundo Collado, Sampieri e Lucio (2013) 

sugerem as fases apresentadas na Figura 42 e que serviram de base para a definição 

da metodologia empregada neste trabalho. 

  



85 

Figura 42 – Fases de uma pesquisa. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Collado, Sampieri e Lucio (2013) 

A pesquisa foi organizada e planejada incluindo etapas já realizadas ou a serem 

realizadas, inicialmente é feita uma introdução que visa discorrer sobre aspectos 

gerais considerados no planejamento da pesquisa, as demais etapas do procedimento 

metodológico foram organizadas da seguinte forma:  

a. no tópico 3.1 é feita a caracterização da pesquisa, 

b. no tópico 3.2 é detalhada a formulação do problema, 

c. no tópico 3.3 são apresentadas e discutidas as variáveis, as hipóteses e o 

desenho de pesquisa, 

d. no tópico 3.4 são definidos os critérios de avaliação dos experimentos que 

são a matriz de confusão, curva ROC e RROC, o erro quadrático médio e o 

índice de consistência. 

e. no tópico 3.5 são descritos e caracterizados os experimentos 

computacionais 

f. no tópico 3.6 são apresentados os critérios de seleção da amostra e 

geração dos dados de entrada dos experimentos 

g. no tópico 3.7 são relacionados os software e hardware empregados. 

h. No tópico 3.8 é apresentado o fluxo de dados ao longo dos experimentos 

Tendo em vista que este trabalho consiste na busca de uma resposta à seguinte 

pergunta de pesquisa: 
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Como desenvolver Sistemas de Inferência Fuzzy para tomada de decisão 

com Matrizes de Probabilidade e Impacto Duplas no gerenciamento de riscos 

em projetos. 

Ao responder esta pergunta deve-se atender ao seguinte objetivo:  

Desenvolver Sistemas de Inferência Fuzzy para tomada de decisão com 

Matrizes de Probabilidade e Impacto Duplas no gerenciamento de riscos em 

projetos. 

Um aspecto importante a determinar na pesquisa é estabelecer um instrumento 

de mensuração baseado em construtos que possibilitem confirmar as hipóteses 

formuladas. Os construtos são variáveis complexas, geralmente multidimensionais, 

constituídos de diversas variáveis operacionais, mensuradas por índices ou 

indicadores (GIL,2002; COLLADO; SAMPIERI; LUCIO, 2013). Portanto, cita-se os 

trabalhos de Nunnaly e Bernstein (1994) e Jarvis, Mackenzie e Podskoff (2003) que 

esclarecem a importância destes procedimentos: 

 “Existem três aspectos principais da validação de constructo: (1) especificando o 

domínio dos observáveis relacionados ao construto; (2) determinar em que medida 

os observáveis tendem a medir a mesma coisa... a partir de pesquisas empíricas e 

análises estatísticas; e (3) realizar estudos de diferenças individuais subsequentes 

e / ou experimentos para determinar até que ponto as supostas medidas do 

construto são consistentes “melhores suposições” sobre o construto.” (NUNNALLY; 

BERNSTEIN, 1994, p. 86-87). 

“... a falha em especificar adequadamente o significado conceitual dos construtos 

focados em um estudo... desencadeia uma sequência de eventos que prejudica a 

validade de construto (principalmente devido à deficiência de medida), validade de 

conclusão estatística (devido aos efeitos de polarização da espectrometria 

incorreta) e validade interna (devido a uma combinação de fatores).” (JARVIS; 

MACKENZIE; PODSKOFF, 2003). 

Mackenzie, Podsakoff e Podsakoff (2011) propõe os seguintes fatores para 

definir construtos (i) avaliar como o construto foi usado anteriormente, (ii) especificar 

a natureza do domínio conceitual do construto, (iii) determinar os atributos e 

características do construto e (iv) definição clara e não ambígua do construto. 
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Assim o planejamento da pesquisa deve definir em primeiro lugar quais as 

áreas de conhecimento devem suportar esta avaliação essas áreas estão definidas 

no Figura 43, que explica a estrutura dos eixos teóricos da pesquisa. 

Figura 43 – Eixos teóricos da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para Jarvis, Mackenzie e Podsakoff (2003) a construção de um modelo de 

mensuração que permita verificar a validade de uma pesquisa de caráter empírico 

inicia com a definição de um modelo conceitual.  

Tal modelo será desenvolvido por meio de uma revisão de descobertas e 

conhecimento obtidos em pesquisa anteriores, esses conceitos devem permitir a 

definição de construtos, que são variáveis teóricas, dependentes de variáveis latentes 

que são características não observáveis empiricamente, que por sua vez são 

mensuradas por características observáveis, os indicadores.  

Da relação entre os indicadores extraem-se, por meio de métodos de análise 

pré-definidos, as relações que sustentam a teoria almejada. Por meio de painéis, 

situações diferentes podem ser analisadas e avaliadas, no sentido de verificar a 

diferenciação entre os modelos avaliados.  

Portanto, para realizar esta pesquisa cujos objetivos visam desenvolver e 

aplicar um determinado conjunto de técnicas previamente escolhidas, é necessário 

definir um modelo conceitual, referente ao fenômeno sob análise, constituído dos 

respectivos construtos e suas relações.  
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No caso desta pesquisa, o modelo conceitual deve refletir as decisões com 

MPIs em gerenciamento de riscos em projetos. Para cada uma das técnicas 

escolhidas desenvolveu-se um painel, de modo que cada um possa ser mensurado e 

comparado.  

O principal benefício desta estrutura consiste em poder analisar cada série de 

resultados experimentais individualmente, mas também fazer comparações entre os 

SIFs desenvolvidos.  

Na Figura 44 apresenta-se uma visualização da estrutura metodológica, 

conforme definida por Jarvis, Mackenzie e Podsakoff (2003) e adaptada para este 

trabalho.  

Figura 44 – Estrutura metodológica definida por Jarvis, Mackenzie e Podsakoff (2003).  

 
Fonte: Adaptado de Jarvis, Mackenzie e Podsakoff (2003). 

Um procedimento para definir o modelo de mensuração em uma pesquisa, 

parte da formulação do problema e da definição dos seus objetivos, Mackenzie, 

Podasakoff e Podasakoff (2011) propõem tal procedimento, fundamentado num 

processo que deve a partir da conceitualização do modelo, deve propiciar o 

desenvolvimento de escalas que permitam comprovar a validade do modelo, por meio 

do empregos de conceitos, escalas e técnicas, aportadas por estudos prévios 

identificados na pesquisa bibliográfica. 

A mensuração de resultados de experimentos também é um tema relevante 

dentro da Ciência da Computação, para Tedre e Moisseinen (2014), entre os 
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pesquisadores em disciplinas de computação, há amplo suporte para as visões da 

computação como uma ciência empírica ou experimental.  

No entanto, os termos empírico e experimental nem sempre são usados 

coerentemente. Nas ciências em geral, é relativamente comum ver o termo “empírico” 

usado para se referir a pesquisas que se baseiam na coleta de dados primários 

baseada em observação (TEDRE; MOISSEINEN, 2014), deste modo o termo 

“pesquisa empírica” contrasta com a pesquisa teórica e analítica. 

Com o passar do tempo, muitos autores em ciência da computação 

recomendam metodologias experimentais nessa área, tais como Glass (1995), 

Denning (2005) e Tichy (1998). 

Em muitos campos da ciência, o termo “experimental” é mais profundo do que 

“empírico” e refere-se a um tipo específico de pesquisa em que experimentos 

controlados são usados para testar hipóteses. No entanto, no campo da computação, 

o termo “experimental” tem sido usado em termos muito mais amplos de significados 

(TEDRE; MOISSEINEN, 2014). 

Dado que esse encorajamento foi devido a inspiração de outros campos, é 

interessante olhar o contexto do debate da ciência experimental através de três 

elementos que Tedre e Moisseinen definiram como: a) dimensões empíricas da 

computação, b) objetos de experimentação, c) atividades experimentais.  

Todos os diferentes relatos de experimentos em computação – de 

experimentos controlados a algoritmos experimentais – caem na categoria mais ampla 

de trabalho empírico. Computação e pesquisa empírica foram acopladas na literatura 

de várias maneiras, das quais uma perspectiva particular é discutida abaixo.  

Computação e computadores são, por um lado, sujeitos de pesquisa e por outro 

lado eles são instrumentos de pesquisa. Terceiro, eles podem ser ambos ao mesmo 

tempo. Estas são dimensões da pesquisa empírica definidas por Tedre e Moisseinem 

(2014). 

Tedre e Moisseinem (2014) enumeram uma variada lista de exemplos de 

técnicas que podem constituir modelos experimentais em variadas áreas de aplicação 

que são objetos, mas também instrumentos de pesquisa, uma vez que a 
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experimentação se dá por sua aplicação. Dentre os modelos citados estão RNAs, 

simulação, teoria das filas e outros. 

Esta pesquisa teve por objeto determinadas técnicas de computação, como os 

SIFs, RNAs e RNFs cujo aplicação definirá modelos de aplicação que devem ser 

mensurados em relação às técnicas tradicionalmente empregadas na área, que 

constituem os elementos de controle. 

Os modelos nos experimentos realizados, são ao mesmo tempo objetos e 

instrumentos. Por outro lado, a simulação é um importante instrumento que possibilita 

a geração de dados para a aplicação dos modelos e a análise. Denning et al. (1989) 

consideram a modelagem como um importante pilar da computação e reforçam que 

os experimentos desempenharam um papel semelhante ao seu papel nas ciências 

naturais. 

E deste modo, Denning et al. (1989) propõem o ciclo de trabalho no lado da 

ciência da computação através de quatro etapas, (1) Formulação de hipótese, (2) 

construção dos modelos, (3) desenho dos experimentos e coleta de dados, e (4) 

análise dos resultados.  

Dentro do contexto dos experimentos computacionais Tedre e Moisseinem 

(2014) consideram estes quatro elementos com as atividades experimentais. 

Tais elementos estão considerados na definição metodológica desta pesquisa 

e que serão melhor detalhadas nos próximos tópicos. 

3.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

No capítulo Introdução, o problema foi contextualizado e delimitado, no 

segundo capítulo apresentou-se o referencial teórico que estabeleceu o conhecimento 

necessário para a abordagem do problema.  

Neste capítulo a formulação do problema foi refinada, no sentido de estabelecer 

as condições para a operacionalização de experimentos que visam responder à 

pergunta de pesquisa, bem como atender aos objetivos previamente determinados. 

Um ponto central na formulação do problema, está em estabelecer como 

mensurar os resultados. Em pesquisas quantitativas é feita a aplicação de técnicas 
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em uma base de dados e um modelo é ajustado de modo a estabelecer uma relação 

entre as variáveis dependente e independentes.  

Em princípio, pode-se pensar que as decisões resultantes de uma MPIs 

cumpririam este papel. Porém, um dos aspectos teóricos que fundamentam este 

trabalho é de que os resultados de uma MPI são imprecisos e, portanto, usá-los como 

um padrão para sua mensuração resultaria num processo de propagação dos erros. 

Para solucionar este problema deve-se estabelecer um padrão de decisão, com 

o qual se pode mensurar o erro apresentado por uma determinada técnica para uma 

mesma instância da base de dados. Dentro da Teoria da Decisão existem conceitos 

que permitem definir modelos decisórios.  

A relação da Teoria da Decisão e modelos decisório, em particular MPIs, foi 

investigado por Ruan, Yin e Frangopol (2015) que mostraram que MPIs podem ser 

derivadas da atitude de risco de um tomador de decisão, conceito este derivado da 

função Utilidade. Partindo desse pressuposto, a MPI e demais técnicas inteligentes 

podem ser mensuradas por meio de um padrão baseado no conceito de Utilidade.  

Um problema de decisão surge quando há mais de uma alternativa para a 

solução de um problema (GOMES; GONZÁLEZ; CARIGNANO, 2004). Portanto, 

escolher qual melhor alternativa para tratar riscos em projetos é um problema de 

decisão que no presente trabalho será resolvido por meio do desenvolvimento e 

aplicação de SIFs.  

Para Gil (2002) o problema de pesquisa deve ser reduzido a uma dimensão 

viável, portanto para viabilizar a operacionalização da pesquisa é necessário 

fundamentá-la com base no conhecimento pré-existente. Sendo assim, o primeiro 

passo é empregar os conceitos da Teoria da Decisão para estabelecer o problema, 

identificar as variáveis e formular as hipóteses da pesquisa.  

Neste ponto cabe um importante esclarecimento, um dos principais aspectos 

verificados no referencial teórico é que as MPIs, podem levar a decisões equivocadas, 

em função das limitações verificadas na bibliografia existente esse conceito será 

também estendido às MPIDs. Portanto, os resultados de MPIs e MPIDs não devem 

ser empregados como base para mensuração dos experimentos dos SIFs. 
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Porém os resultados das MPIDs e dos SIFs devem ser mensurados em relação 

a um padrão pré-estabelecido para depois serem comparados entre si. Deste modo, 

para a mensuração dos resultados dos experimentos com os SIFs foi realizada com a 

partir da análise de dados sintéticos gerados a partir das MPIs, recursos também 

empregados por Cox (2008), Ruan, Yin e Frangopol (2015), Baybutt (2015). 

Os conceitos da Teoria da Decisão foram traduzidos em premissas e são 

considerados de ampla aceitação, visto que são embasados em referências seminais 

como Raiffa (1976), Simon (1955), March (1991) e Savage (1972), anteriormente 

mencionados no capítulo 2, no qual foi feita uma implementação de árvore de decisão 

baseada no problema central desta pesquisa. 

O modelo apresentado no Capítulo 2, seção 2.6 nas páginas 51 a 55 foi usado 

como base para avaliação dos resultados dos experimentos, permitindo assim o 

emprego de métricas que serão definidas mais à frente. 

Deste modo os resultados dos experimentos computacionais foram medidos 

com base em avaliadores que serão apresentados na seção 3.4. Estes avaliadores 

foram aplicados a dois tipos diferentes de MPIs, permitindo uma avaliação 

comparativa entre SIFs e MPIs. 

Ao empregar uma forma matricial de grande granularidade, bem como formas 

diversas de um gráfico de função RISK = IMP*PROB a classificação torna-se muito 

imprecisa e a capacidade de comparar riscos é limitada. Observa-se que mesmo 

havendo informações precisas a comparação e a priorização dos riscos com uma MPI 

podem estar equivocadas em função das limitações do instrumento empregado na 

decisão.  

Cox (2008) propôs um teorema segundo os quais as matrizes podem ser 

elaboradas de modo a resultar numa classificação mais precisa, ainda assim verifica-

se que ao comparar riscos ordenados pelo valor de RISK e a respectiva classe do 

risco, obtida com a MPI, esta comparação é apresentada na Figura 45. 

Figura 45 – Comparação entre os valores de RISK calculados e a classificação de risco – No gráfico 
superior, a classificação é obtida empregando uma MPI Convencional e, no inferior, empregando uma 

MPI de Cox. 
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Fonte: Autor 

Portanto o problema central deste trabalho, consiste em desenvolver e aplicar 

SIFs obtendo resultados que permitam realizar o ranqueamento de um conjunto de 

riscos, sem que ocorram os erros apontados por Cox (2008) e Baybutt (2016). 

Um ponto importante que se faz oportuno esclarecer é que quando há um 

número pequeno de risco para classificar os problemas apontados por Cox (2008) e 

Baybutt (2016) são difíceis de visualizar e os erros das MPIs passam desapercebidos. 

Deste modo, o desempenho de uma MPI pode ser melhor observado quando 

há um grande número de instâncias para classificar, que nesta pesquisa foi definido 

em 1000 instâncias. 
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3.3  DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS, DAS HIPÓTESES E DO DESENHO DA 

PESQUISA 

A formulação do problema, inicialmente apresentada no capítulo 1 foi refinada 

no tópico anterior por meio de premissas, de modo a permitir que seja definido um 

modelo conceitual que será a base para a definição das variáveis, formulação das 

hipóteses e do desenho da pesquisa, também fundamentando o modelo de 

mensuração dos experimentos realizados. Dessas premissas é necessário observar 

três pontos básicos: 

a) o processo decisório com base em uma árvore de decisão na qual são 

conhecidos, R = Cmonitorar e R = Cagir cujo emprego permite decidir qual 

estratégia adotar em função de R(X). 

b) uma previsão da tomada de decisão, baseada em MPIs ou numa técnica 

inteligente que empregue uma MPI como base de conhecimento, para gerar 

valores de classificação que prevejam a decisão tomada no item (i)  

c) um erro na decisão, que será a diferença entre os valores obtidos no item 

(i) e (ii). 

Com base nestes pontos o modelo conceitual, pode ser proposto com base no 

esquema de Figura 46: 

Figura 46 – Modelo conceitual da pesquisa. 

 
Fonte: Autor 

Observa-se que tais elementos constituem elementos abstraídos partindo da 

observação do fenômeno, no caso a tomada de decisão com base em MPIs, bem 

como da pesquisa teórica realizada. 
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Para se chegar ao nível de observação é necessário explorar os conceitos 

observados, com base nos conhecimentos pré-existentes e nos objetivos propostos 

da pesquisa, tendo em vista que é fundamental considerar que ambos construtos 

sejam definidos numa mesma base de entradas e saídas, de modo que se possa 

medir os erros encontrados e compará-los e assim analisar como as técnicas 

desenvolvidas influenciam nos resultados das decisões tomadas. 

Estruturalmente o construto decisão é constituído dos elementos listados no 

Quadro 3: 

Quadro 3 -Detalhamento teórico dos elementos do construto decisão 
Elemento Conceito Autores 

Decisões A tomada de decisão é uma ação intencional e consequente baseada 
em quatro elementos, um conjunto de alternativas, um conjunto de 
consequências, uma escala de preferências e uma regra de decisão  

March (1991) 

Simon (1955) 

Alternativas Um conjunto de ações dentre as quais deve ser feita uma escolha March (1991) 

Simon (1955) 

Consequências São os resultados conhecidos ou esperados de cada escolha, ou ao 
menos uma distribuição de probabilidades das mesmas.  

March (1991) 

Simon (1955) 

Savage (1954) 

Cenário Também podem ser descritas por estados do mundo (SIMON, 1955 e 
SAVAGE, 1954), sendo que o mundo é um objeto envolvido na 
decisão e um estado é uma descrição do mundo após a tomada de 
decisão ou de um evento (SAVAGE, 1954) 

Simon (1955) 

Savage (1954) 

Bekman; Costa 
Neto (2010) 

Escala de 
preferências 

O tomador de decisão possui uma escala de preferências que 
representam valores ou da utilidade dos resultados esperados que 
podem ser atribuídos a uma determinada alternativa 

March (1991) 

Simon (1955) 

Savage (1954) 

Regras de 
decisão 

O tomador de decisão pode selecionar uma única alternativa como 
base na escala de preferências pelo valor ou da utilidade dos 
resultados esperados de cada alternativa 

March (1991) 

Simon (1955) 

Savage (1954) 

Ruan (2015) 

Fonte: Autor 

Ainda dentro do modelo conceitual é importante diferenciar que no construto 

Decisão o resultado é obtido pela classificação obtida por um modelo de árvore de 

decisão conforme definido na etapa de formulação do problema.  
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O construto Previsão da Decisão é o resultado obtido por meio da classificação 

com uma MPI ou com uma das técnicas inteligente. O construto Erro, justamente é a 

diferença entre a decisão prevista com o modelo baseado na Teoria da Decisão e o 

resultado do modelo construído com as técnicas. Portanto com base nos conceitos e 

definições apresentados no Quadro 3 o construto decisão pode ser representado pelo 

esquema da Figura 47. 

Figura 47 – Estrutura dos construtos 

 
Fonte: Autor 

Na sequência é preciso determinar como operacionalizar este construto, ou 

seja, estabelecer variáveis operacionais que possam ser observadas e possibilitem 

estabelecer hipóteses mensuráveis que possibilitem atingir os objetivos do trabalho. 

Na Figura 48 são apresentadas as estruturas que percorrem o caminho da 

observação à abstração e são apresentadas as variáveis operacionais que constituem 

cada um dos construtos. 
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Figura 48 – A estrutura operacional dos construtos 

 
Fonte: Autor 

Na estrutura apresentada na Figura 48 é importante distinguir que a decisão é 

o construto que permite estabelecer um padrão para avaliar a acuracidade dos 

sistemas que foram empregados nos experimentos. 

Porém é importante que estejam alinhadas com as hipóteses pré-definidas na 

seção 1.4, e com a estrutura operacional dos experimentos apresentada na Figura 56. 

Portanto é necessário definir as métricas que compões o modelo de mensuração e a 

seguir apresentar as hipóteses que serão consideradas em cada experimento. Dentro 

dessas hipóteses deve-se considerar que o padrão de acuracidade e consistência 

segue as premissas definidas na seção 3.2 Formulação do problema.  

Portanto, deve-se comparar as métricas obtidas nos experimentos com as 

MPIDs tradicionais com cada um dos experimentos realizados que serão os 

elementos usados para verificar cada uma das hipóteses. Deste modo, a seguir são 

definidas as métricas a serem usadas nesta comparação, o que é feito na seção 3.4 

a seguir. 
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3.4 MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO DOS SISTEMA DESENVOLVIDOS – MATRIZ DE 

CONFUSÃO, CURVAS ROC E RROC E ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA 

Havendo um padrão e um modelo para estimar este padrão é esperado que 

exista um erro nesta estimativa. Uma técnica empregada para avaliar o desempenho 

de um classificador é a matriz de confusão (CARVALHO, et al., 2011).  

Uma matriz de confusão consiste numa tabela na qual se enquadram as 

classificações corretas e as incorretas, segundo o padrão adotado. A título de 

exemplo, no caso das MPIs existem 3 decisões possíveis, NEGLIGENCIAR, 

MONITORAR E AGIR, ou 1,2 e 3, respectivamente.  

Supondo o conjunto de 1000 instâncias proposto na Figura 49 apresentada 

anteriormente, o modelo pode indicar, para uma decisão 1, três valores 1,2, e 3 sendo 

que o primeiro é um verdadeiro positivo e os demais falsos positivos. Na Figura 53 é 

apresentado uma matriz de confusão para este caso especifico. 

Figura 49 – Matriz de Confusão para o caso especifico das decisões em riscos de projetos. 

 
Fonte: Autor 

Aplicando uma MPI genérica ao caso da Figura 10, do Capitulo 1, o resultado 

seria a matriz de confusão apresentada na Figura 50. 

Figura 50 – Matriz de Confusão para avaliar uma MPI genérica. 

 
Fonte: Autor 
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Observa-se que a MPI convencional, apresenta um ótimo desempenho quando 

se trata de classificar decisões de AGIR (DEC =3), mas o desempenho quando as 

decisões são MONITORAR (DEC=2) e NEGLIGENCIAR (DEC = 1) o acerto é de 

apenas 61% e 66% dos casos, respectivamente. Na Figura 51 o mesmo procedimento 

é aplicado para uma MPI que não viola o Teorema de Cox. 

Figura 51 – Matriz de Confusão para avaliara uma MPI que segue o Teorema de Cox. 

 
Fonte: Autor 

Empregando a MPI de Cox, o bom desempenho na classificação quando DEC 

= 3 é mantido, mas há uma melhora no percentual de verdadeiros positivos quando 

DEC = 2 (82%) e quando DEC = 1 (70%). 

A partir da matriz de confusão pode-se derivar outros indicadores de 

desempenho. Destacam-se a sensibilidade ou taxa de verdadeiros positivos e a 

especificidade ou taxa de falsos positivos (CARVALHO et al., 2011), que para o caso 

específico podem ser calculados para cada decisão possível conforme apresentado 

no Quadro 4. 

Quadro 4 – Detalhamento dos fatores Sensibilidade e Especificidade 

Métrica Equação 

Sensibilidade 

DEC = 1 
𝑆𝐸1 =

𝑉𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 1 |𝑀𝑃𝐼 = 1)

𝑉𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 1 |𝑀𝑃𝐼 = 1) + 𝐹𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 1 |𝑀𝑃𝐼 = 2 + 𝐷𝐸𝐶 = 1|𝑀𝑃𝐼 = 3)
 

Sensibilidade 

DEC = 2 
𝑆𝐸2 =

𝑉𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 2 |𝑀𝑃𝐼 = 2)

𝑉𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 2 |𝑀𝑃𝐼 = 2) + 𝐹𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 2 |𝑀𝑃𝐼 = 1 + 𝐷𝐸𝐶 = 2|𝑀𝑃𝐼 = 3)
 

Sensibilidade 

DEC = 3 
𝑆𝐸3 =

𝑉𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 3 |𝑃𝐼 = 3)

𝑉𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 3 |𝑀𝑃𝐼 = 3) + 𝐹𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 3 |𝑀𝑃𝐼 = 2 + 𝐷𝐸𝐶 = 3|𝑀𝑃𝐼 = 2)
 

Especificidade 

DEC = 1 
𝐸𝑆1 =

𝐹𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 2 ⋀𝐷𝐸𝐶 = 3 |𝑀𝑃𝐼 = 1)

𝐹𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 2 ⋀𝐷𝐸𝐶 = 3 |𝑀𝑃𝐼 = 1) + 𝑉𝑁(𝐷𝐸𝐶 = 2|𝑀𝑃𝐼 = 2 + 𝐷𝐸𝐶 = 3|𝑀𝑃𝐼 = 3)
 

Especificidade 

DEC = 2 
𝐸𝑆2 =

𝐹𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 1 ⋀𝐷𝐸𝐶 = 3 |𝑀𝑃𝐼 = 2)

𝐹𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 1 ⋀𝐷𝐸𝐶 = 3 |𝑀𝑃𝐼 = 2) + 𝑉𝑁(𝐷𝐸𝐶 = 1|𝑀𝑃𝐼 = 1 + 𝐷𝐸𝐶 = 3|𝑀𝑃𝐼 = 3)
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Métrica Equação 

Especificidade 

DEC = 3 
𝐸𝑆3 =

𝐹𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 1 ⋀𝐷𝐸𝐶 = 2 |𝑀𝑃𝐼 = 3)

𝐹𝑃(𝐷𝐸𝐶 = 1 ⋀𝐷𝐸𝐶 = 2 |𝑀𝑃𝐼 = 3) + 𝑉𝑁(𝐷𝐸𝐶 = 1|𝑀𝑃𝐼 = 1 + 𝐷𝐸𝐶 = 2|𝑀𝑃𝐼 = 2)
 

Fonte: Autor 

Estes dois indicadores podem ser combinados num espaço ROC (Recevieng 

Operating Characteristics) tendo a especificidade no eixo x e a sensibilidade no eixo 

y, o que permite desenhar uma curva para comparar classificadores (CARVALHO, et 

al., 2011).  

Na diagonal da curva ROC costuma-se desenhar um eixo que representa um 

classificador aleatório, com 50% de chance de classificação, considerado um limite 

mínimo de desempenho para um classificador. Na Figura 52 a curva ROC é ilustrada 

para o caso da MPI Convencional e da MPI de Cox. 

Figura 52 – Curva ROC para a MPI Convencional e a MPI de Cox. 

 
Fonte: Autor 

As curvas ROC da Figura 52 mostram o desempenho das duas MPIs observa-

se que a MPI de Cox, possui maior sensibilidade e menor especificidade, ou seja a 

MPI de Cox tem uma menor chance de produzir falsos positivos. 

Uma métrica derivada da curva ROC e a Area Under Curve (AUC) que pode 

ser usada para comparar dois modelos, sendo que aquele que possui maior AUC é 

melhor pois possui alta sensibilidade e baixa especificidade. Porém a grande parte 
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das técnicas empregadas retorna valores contínuos, o que configura uma tarefa mais 

próxima da regressão do que da classificação.  

A adaptação da análise ROC para regressão foi tentada em muitas ocasiões. 

No entanto, não existe a adaptação “canônica” da análise ROC na regressão, uma 

vez que a regressão e a classificação são tarefas diferentes, e a noção de condição 

operacional pode ser completamente diferente (HERNÁNDEZ-ORALLO, 2013). 

Como alternativa às Curvas ROC para a regressão Hernández-Orallo (2013) 

propõe a curvas RROC, por meio das quais pode ser analisada a variabilidade de um 

modelo. 

O conceito principal de uma curva RROC é que para cada modelo de regressão 

e conjunto de dados, pode-se determinar o erro para cada instância e agrupar os erros 

positivos e negativos separadamente. O total dos erros positivos é o sobre ajuste e os 

erros negativos o sub ajuste (HERNÁNDEZ-ORALLO, 2013). Assim é proposto o 

algoritmo apresentado no Quadro 5: 

Quadro 5 – Algoritmo para desenho de uma curva RROC (HERNÁNDEZ-ORALLO, 2013). 

Algoritmo: PlotRROCCurve 
Entrada: Uma matriz de erro �̂� do tamanho n com os valores �̂� − 𝒚. 
Saída: os n + 2 pontos de vértice da curva nos vetores RROCX e RROCY 

// Desenha a curva do canto inferior esquerdo para o canto superior direito e 
classificar de forma decrescente (e) 

RROCX1 ← 0 
RROCY1 -∞ 

para i ←1 até n 
s ←-ei // Os deslocamentos como exemplos mudam de SOBRE Ajuste para SUB Ajuste 

t ←e + s // Aplica uma mudança constante s ao vetor e 

RROCXi + 1 ←∑ {𝑡𝑗|𝑡𝑗 > 0}𝑖 // OVER 

RROCYi + 1 ←∑ {𝑡𝑗|𝑡𝑗 ≤ 0}𝑖 // UNDER 

fim 
RROCXn + 2 ←∞ 
RROCYn + 2 ←0 

Fonte: Adaptado pelo autor de Hernández-Orallo (2013). 

O algoritmo RROC inicia com a ordenação dos erros dos valores ajustados em 

relação aos valores reais, o valor de s assume o valor do primeiro para da lista 

ordenada e t é o somatório da lista de erros adicionados de s. O valor de RROCX será 

a soma dos valores t>0 e de RROCY serão a soma dos valores t<0, o processo repete-

se até que todos os valores da lista de erros sejam percorridos. Os primeiros 

elementos da lista assumem os valores RROCX1 = 0 e RROCY1 = -∞. Os últimos 

elementos da lista assumem os valores RROCXn + 2 = ∞ e RROCYn + 2 = 0. 

Com este algoritmo traça-se uma curva, cujo gradiente está relacionado à 

variação dos valores estimados pelo modelo em relação aos dados reais. Um 
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gradiente alto significa ajustes a maior, ou sobre ajuste, um gradiente menor significa 

tendência de ajustes à menor, ou sub ajustes. 

Portanto, quanto mais um ponto da curva estiver próximo do ponto de origem 

da curva RROC, coordenada 0 e abscissa 0, melhor será o ajuste. Assim área sobre 

a curva, Area Over Curve (AOC) que é correlacionada à variância dos erros e ao 

contrário da AUC usada nas curvas ROC, valores menores da AOC nas curvas RROC 

indicam um melhor desempenho do modelo. 

Assim enquanto numa curva ROC o melhor valor possível de AUC é 1,0 numa 

curva RROC deseja-se que o AOC esteja mais próximo de 0,0. Com a curva RROC é 

possível avaliar se um modelo possui vieses entre sub ou sobre ajuste, o que no caso 

dos modelos a serem estudados nesta pesquisa possibilita sua comparação, não só 

em termos de ajuste global ao padrão, mas também em condições especificas como 

uma determinada zona de decisão. 

A título de exemplo será apresentado um caso, proposto por Hernández-Orallo 

(2013) que ilustra como a curva RROC pode ser operacionalizada e utilizada. 

O exemplo consiste de três modelos, modelo 1, modelo 2 e modelo 3, para 

ajustar um determinado conjunto de pontos. Os erros calculados para cada modelo 

modelos estão apresentados na Figura 53. 

Figura 53 – Erros calculaos de três modelos distintos de regressão  

  
Fonte: Adaptado pelo autor de Hernández-Orallo (2013) 
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Cada modelo demonstra características diferentes e condições operacionais 

nas quais o ajuste é mais preciso. Por exemplo o modelo 1 opera melhor numa 

condição mais próxima á média, o modelo 2 consegue melhores ajustes nos primeiros 

dados e modelo 3 tem um viés de sobre ajuste nas condições finais da amostra. 

A média dos erros e variância para o modelo 1 é -0.3107 e 1.123, 

respectivamente, para o modelo 2 a média é -8.882 e a variância é 1.762 e para o 

modelo 3 a média é 0,9216 e a variância é 1.278. essas métricas são capazes de dizer 

muito pouco sobre o desempenho dos modelos em determinadas condições 

operacionais. No entanto, ao visualizar a curva RROC, apresentada conforme o 

algoritmo do Quadro 5 obtém-se a Figura 54. 

Figura 54 – Curva RROC comparando os três modelos exemplos 

  
Fonte: Adaptado pelo autor de Hernández-Orallo (2013) 

Verifica-se que o modelo com a menor AOC é o modelo 1 que domina os 

resultados nos três primeiros pontos da amostra e vai perdendo eficiência até ser 

dominado pelo modelo 3. O modelo 2 possui a maior AOC o que indica uma maior 

variabilidade e uma pequena zona de dominância. 
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Hernández-Orallo (2013) argumenta que a identificação do desempenho em 

determinadas condições operacionais é uma informação útil que permite a construção 

de modelos híbridos que adaptam o melhor modelo para uma dada condição.  

Neste trabalho a curva RROC será usada para avaliar os resultados dos 

modelos que retornam dados contínuos mensurando sua variabilidade através da 

AOC, e sua tendência ao sobre e sub ajuste. 

Outra métrica importante é o erro quadrático médio, que será usado para 

comparar a diferença entre DEC e cada uma das técnicas utilizadas que é dado pela 

fórmula 49 

𝐸𝑄𝑀 =  
∑ (𝑉𝑀𝑖 − 𝐷𝐸𝐶𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

i = 1,..., n 
(48) 

Na equação 49 VMi refere-se ao valor retornado por um dado modelo para uma 

dada instância i e DECi ao valor da respectiva classe para essa mesma instância. 

A métrica de desempenho denominada Índice de Consistência (IC) visa 

mensurar o nível de classificações reversas obtidas. O IC é determinado ordenando 

as instâncias pelos valores de RISK e calculando a soma dos valores quando as 

diferenças entre as instâncias entre um sucessor e um predecessor forme menores 

que zero forem menores que zero, a seguir determina-se a quantidade de instâncias 

nas quais essa condição ocorre e divide-se pelo número total de instâncias.  

Em termos gerais o IC define a proporção e a amplitude dos desvios negativos 

entre um par de riscos ordenado, se este valor é negativo. Como os resultados de 

alguns dos experimentos retornam valores contínuos, deve-se avaliar IC pela sua 

variabilidade, com este objetivo define-se o IQC, índice quadrático de consistência. 

O cálculo do ICQ cálculo é feito ordenando os resultados pelo valor de RISK e 

subtraindo o resultado de uma dada classificação n+1 o resultado da classificação n 

e calculando a média quadrática das instâncias nas quais o valor das diferenças é 

menor que zero. O que é dado pela Equação (49) 

𝐼𝑄𝐶 =  
∑ (𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖 − 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖+1)2𝑛−1

𝑖=1

𝑛 − 1
 

i = 1,..., n-1 
(49) 
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No qual RISKn e RISKn+1 são dois riscos quaisquer cuja diferença seja menor 

que zero e n é o total de riscos cuja diferença entre sucessor e predecessor é menor 

que zero. 

Considerando que existe uma ordenação, a classificação só terá consistência 

com a ordenação se somente a diferença entre duas classes for maior ou igual a zero. 

Quanto mais resultados menores que zero houverem, mais inconsistente é essa 

classificação.  

A Figura 55 apresenta gráficos para ilustrar esse procedimento para uma MPI 

convencional. 

Figura 55 – Determinação da consistência de uma MPI genérica. 

 
Fonte: Autor 

Observa-se que para a MPI convencional a o IC calculado foi de 0,104 

enquanto para uma MPI de Cox esse resultado foi de 0,08, mostrando que a segunda 

é um classificador mais consistente que o primeiro.  

Na Figura 56 são apresentados os dados para o exemplo da MPI de Cox. 
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Figura 56 – Determinação da consistência de uma MPI seguindo o teorema de Cox. 

 
Fonte: Autor 

Em ambos os casos o IQC resultou em 1, mostrando que a variação dos 

resultados de uma MPI convencional e numa MPI Cox, podem levar à classes 

diferentes de resultados. 

3.5 CONDUÇÃO DOS EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS 

Para poder formular as hipóteses foi necessário descrever as MPIs e os SIFs 

empregados nos experimentos computacionais, conforme Quadro 6. 

Quadro 6 – Descrição das MPIs e SIFs empregados nos experimentos computacionais. 

Experimento Descrição 

a) Matriz de Probabilidade 
e Impacto Dupla (MPID) 
Tradicional 

Classificação por meio de uma MPID Convencional (HILLSON, 
2002). 

Classificação por meio de uma MPID seguindo Teorema de Cox 
(COX, 2008). 

b) Sistema de Inferência 
Fuzzy (SIF) 

Sistema de Inferência Fuzzy (SIF) baseado em regras extraídas de 
uma MPID Convencional (HILLSON, 2003). 

Sistema de Inferência Fuzzy (SIF) baseado em regras extraídas de 
uma MPID seguindo Teorema de Cox. 

c) Sistema de Inferência 
Fuzzy Neural (SIFN); 

Sistema Híbrido composto por um SIF, baseado em regras oriundas 
de uma MPID Convencional (Hillson, 2002), os resultados do SIF 
são pós-processados em uma rede neural tendo os valores de RISK 
como alvo. 

Sistema Híbrido composto por um SIF, baseado em regras oriundas 
de uma MPID seguindo Teorema de Cox, os resultados do SIF são 
pós-processados em uma rede neural tendo os valores de RISK 
como alvo. 

d) Sistema de Inferência 
Neuro Fuzzy (RNF) 

Arquitetura híbrida na qual a partir de um conjunto de treinamento é 
feito o ajuste dos parâmetros das funções de pertinência para 
minimizar o diferença entre a saída desejada e a resposta da ANFIS 
com base de treinamento extraída de uma MPID Convencional 
(Hillson, 2002). 

Arquitetura híbrida onde a partir de um conjunto de treinamento é 
feito o ajuste dos parâmetros das funções de pertinência para 
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Experimento Descrição 

minimizar o diferença entre a saída desejada e a resposta da ANFIS 
com base de treinamento extraída de uma MPID Cox. 

e) Sistema de inferência 
Neuro Fuzzy pós-
processado por RNA 
(RNFN) 

Arquitetura híbrida na qual a partir de um conjunto de treinamento é 
feito o ajuste dos parâmetros das funções de pertinência para 
minimizar o diferença entre a saída desejada e a resposta da ANFIS 
com base de treinamento extraída de uma MPID Convencional 
(Hillson, 2002). 
Os resultados da RNF são pós-processados em uma rede neural 
tendo os valores de RISK como alvo. 

Arquitetura híbrida na qual a partir de um conjunto de treinamento é 
feito o ajuste dos parâetros das funções de pertinência para 
minimizar o diferença entre a saída desejada e a resposta da ANFIS 
com base de treinamento extraída de uma MPID Cox. 
Os resultados da RNF são pós-processados em uma rede neural 
tendo os valores de RISK como alvo. 

Fonte: Autor 

Deve-se observar que cada experimento foi desdobrado em duas variantes, um 

considerando uma MPID convencional e outro considerando a MPID de Cox. 

De acordo com Collado, Sampieri e Lucio (2013) o desenho de uma pesquisa 

é a estratégia que se pretende seguir para atingir os objetivos da pesquisa. 

Como verificado na seção 2, existe um consenso que MPIs possuem 

deficiências que podem levar a decisões equivocadas, mesmo que se disponha de 

informações corretas, consequentemente o mesmo consenso pode ser aplicado às 

MPIDs. 

A condução dos experimentos computacionais foi dividida em cinco fases 

caracterizadas pelas técnicas de análise da decisão:  

a) Matriz Dupla de Probabilidade e Impacto (MPIDs) 

b) Sistema de Inferência Fuzzy (SIF); 

c) Sistema de Inferência Fuzzy pós-processado por uma RNA (SIFN); 

d) Sistema de inferência Neuro Fuzzy (RNF). 

e) Sistema de inferência Neuro Fuzzy pós-processado por RNA (RNFN). 

A seguir as cinco fases dos experimentos computacionais são descritas: 

a) Matriz Dupla de Probabilidade e Impacto (MPIDs) 

Foram realizados dois experimentos com a aplicação direta das MPIDs 

tradicionais, o primeiro emprega uma MPID convencional, adaptada de Hillson (2009) 

e no segundo experimento esta MPID que foi adaptada aplicando o teorema proposto 

por Cox (2008), que será denominada MPID Cox.  

Estes experimentos têm o objetivo de estabelecer uma base para comparar as 

técnicas convencionais empregando MPIDs com o emprego dos SIFs. Os resultados 
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para os experimentos com as MPIDs tradicionais serão armazenados e apresentados 

nas variáveis RC, para a MPID convencional e RCX para MPID Cox. 

b) Sistema de Inferência Fuzzy (SIF) 

Consistem em dois experimentos em que serão empregados dois sistemas de 

inferência com antecedentes (probabilidade e impacto) e base de regras extraídos 

manualmente das MPID aplicadas nos experimentos de controle. Como os resultados 

desses experimentos são contínuos, será necessário adaptar a Matriz de Confusão 

de modo a que ao invés de considerar a classificação com a MPID, os resultados do 

SIF serão enquadrados numa distribuição normal de probabilidade, obtida a partir da 

média e desvio padrão dos resultados para cada classe de decisão obtida com a 

arvore de decisão.  

Com este recurso pode-se calcular a probabilidade de cada resultado para um 

dado valor obtido na árvore, podendo eliminar aqueles que estiverem fora de um limiar 

de confiabilidade, que foi adotado 95%.  

Assim numa amostra em que a média da classificada como 3, pode-se calcular 

a probabilidade de cada uma das instâncias estarem neste intervalo, eliminando os 

valores com probabilidade menor que 2,5% ou maior que 97,5%, sendo que a 

contagem dos restantes será o total de verdadeiros positivos. 

 De forma análoga pode-se calcular os falsos positivos, verdadeiros negativos 

e falsos negativos. Com base nestes valores pode ser estabelecida uma curva ROC 

e os indicadores de consistência. Os resultados para os experimentos com os SIFs 

serão armazenados e apresentados nas variáveis RCF, para o SIF com base de 

regras extraídas da MPID convencional e RCFX, para o SIF com base de regras 

extraído da MPID Cox. 

c) Sistema de Inferência Fuzzy pós-processado por uma RNA (SIFN) 

Consistem em dois experimentos em que serão empregados dois sistemas de 

inferência com antecedentes (PRO e IMP) e base de regras extraídos manualmente 

das MPID aplicadas nos experimentos de controle.  

Os resultados desses SIF serão pós-processados por uma rede neural tipo 

MLP, na qual o conjunto alvo será o risco calculado pelo produto de cada par 

antecedente representado pela variável RISK. Os resultados para os experimentos 

com os SIFNs serão armazenados e apresentados nas variáveis RCFN_3, RCFN_4 

e RCFN_5, para os SIFN com base de regras extraídas da MPID convencional e com 

o pós-processamento por RNAs com 3, 4 e 5 neurônios na camada oculta, 
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respectivamente. Com as variáveis RCXFN_3, RCXFN_4, RCXFN_5 serão 

armazenados e apresentados os resultados para os SIFN com base de regras 

extraídas da MPID Cox e com o pós-processamento por RNAs com 3, 4 e 5 neurônios 

na camada oculta, respectivamente. 

d) Sistema de Inferência Neuro Fuzzy RNF 

 Consiste em um experimento em que será empregada uma RNF, empregando 

o algoritmo ANFIS, com antecedentes (probabilidade e impacto) e base de regras 

extraída automaticamente dos dados de treinamento, que serão obtidos pela 

aplicação das MPID convencional e MPID Cox. 

Os resultados para os experimentos com as RFNs serão armazenados e 

apresentados na variável RCNF, para a RNF com dados de treinamento gerados a 

partir da aplicação da MPID convencional. Com a variável RCXNF serão armazenados 

e apresentados os resultados para a RNF treinada a partir de dados gerados com a 

MPID Cox. 

e) Sistema de Inferência Neuro Fuzzy RNF pós-processado por RNA (RNFN) 

Este experimento é bastante similar ao SIFN, porém neste caso os resultados 

da RNF serão pós-processados por uma rede neural tipo MLP, em que o conjunto alvo 

será o risco calculado pelo produto de cada par antecedente representado pela 

variável RISK. Os resultados para os experimentos com os RNFNs serão 

armazenados e apresentados nas variáveis RCNFN_3, RCNFN_4 e RCNFN_5, para 

a RNFN com dados gerados pela aplicação da MPID convencional e com o pós-

processamento por RNAs com 3, 4 e 5 neurônios na camada oculta, respectivamente.  

Com as variáveis RCXNFN_3, RCXNFN_4, RCXNFN_5 serão armazenados e 

apresentados os resultados para a RNFN dados gerados a partir da aplicação da 

MPID Cox e com o pós-processamento por RNAs com 3, 4 e 5 neurônios na camada 

oculta, respectivamente. 

Tendo em vista os modelos conceituais apresentados, as variáveis 

determinadas e as hipóteses definidas, os experimentos podem ser organizados numa 

estrutura que visa facilitar a organização da fase experimental, bem como da 

apresentação dos resultados.  

Do ponto de vista operacional os experimentos seguem a estrutura 

apresentada na Figura 57. 
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Figura 57 – Estrutura operacional dos experimentos 

  
Fonte: Autor 

Na Figura 65, parte-se do conceito de que os modelos convencionais e as 

técnicas inteligentes fazem previsões da tomada de decisão de acordo com as 

premissas anteriormente definidas. 

Os resultados são sempre apresentados tendo como referência as seguintes 

variáveis RC, RCX, RCF, RCXF, RCFN_3, RCFN_4, RCXFN_3, RCXFN_4, 

RCXFN_5, RCFN, RCXNF, RCNFN_3, RCNFN_4, RCNFN_5, RCXNFN_3, 

RCXNFN_4 e RCXNFN_5, cujo significado e escopo foi definido na descrição dos 

experimentos feita anteriormente, nesta seção. 

Nos patamares subsequentes as técnicas inteligentes e são exploradas no 

sentido de chegar até o nível das hipóteses que serão verificadas com base nas 

medidas de acurácia e consistência apresentadas. 

Portanto a formulação das hipóteses deve seguir o padrão de comparar 

resultados do grupo de controle com os resultados de cada técnica de análise 

empregada nos experimentos, por meio das métricas de acurácia anteriormente 

anunciadas. 

Assim é possível operacional as hipóteses de pesquisa de acordo com o 

desenho dos experimentos da seguinte maneira: 
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− H_1_1 Um SIF possui maior acurácia e consistência que uma MPID 

Convencional e cuja validação será dado pela comparação das métricas obtidas 

com a variável RC e comparadas a RCF. 

− H_1_2 Um SIF possui maior acurácia e consistência que uma MPID que segue 

o Teorema de Cox e cuja validação será dado pela comparação das métricas 

obtidas com a variável RCX e comparadas a RCXF. 

− H_2_1 Um SIF pós-processado por uma RNA (SIFN) possui maior acurácia e 

consistência que uma MPID Convencional e cuja validação será dada pela 

comparação das métricas obtidas com a variável RC e comparadas a RCFN_3, 

RCFN_4 e RCFN_5. 

− H_2_2 Um SIF pós-processado por uma RNA (SIFN) possui maior acurácia e 

consistência que uma MPID que segue o Teorema de Cox e cuja validação será 

dado pela comparação das métricas obtidas com a variável RCX e comparadas 

a RCXFN_3, RCXFN_4 e RCXFN_5. 

− H_3_1 Uma RNF, treinada com dados gerados com base em uma MPID 

convencional, possui maior acurácia e consistência que o resultado uma MPID 

convencional e cuja validação será dado pela comparação das métricas obtidas 

com a variável RC e comparadas a RCNF. 

− H_3_2 Uma RNF, treinada com dados gerados com base em uma MPID que 

segue o Teorema de Cox, possui maior acurácia e consistência que o resultado 

uma MPID Cox e cuja validação será dado pela comparação das métricas 

obtidas com a variável RCX e comparadas a RCXNF. 

− H_4_1 Uma RNF pós-processada por RNA (RNFN), treinada com dados gerados 

com base em uma MPID convencional, possui maior acurácia e consistência que 

o resultado uma MPID convencional e cuja validação será dado pela comparação 

das métricas obtidas com a variável RC e comparadas a RCNFN_3, RCNFN_4, 

RCNFN_5. 

− H_4_2 Uma RNF pós-processada por RNA (RNFN), treinada com dados gerados 

com base em uma MPID que segue o Teorema de Cox, possui maior acurácia e 

consistência que o resultado uma MPID Cox e cuja validação será dado pela 

comparação das métricas obtidas com a variável RCX e comparadas a 

RCXNFN_3, RCXNFN_4, RCXNFN_5. 
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3.6 SELEÇÃO DA AMOSTRA E GERAÇÃO DE DADOS DE ENTRADA DOS 

EXPERIMENTOS 

Para realizar os experimentos propostos, os dados de entrada foram gerados 

por meio do Gerador de Números Randômicos da biblioteca Numpy da linguagem 

Python 3.5, especificando a distribuição de probabilidades sobre a qual os dados 

foram gerados. 

Para o bom andamento dos experimentos e visualização dos resultados, os 

dados foram gerados de forma a se obter um número equilibrado de instâncias em 

cada classe de decisão. Isso foi operacionalizado por meio de uma função de geração 

de dados randômicos baseada em distribuições triangulares, como será detalhado 

mais à frente. 

A geração de dados sintéticos justifica-se pela necessidade de se obter uma 

base de dados para aplicação dos experimentos, de forma a explorar os resultados 

obtido por cada regra empregada sem interferências de outros fatores, o que não seria 

possível por meio de dados empíricos, que ocorrem num ambiente em que não há o 

controle por parte do pesquisador e podem afetar os resultados dos experimentos.  

De acordo com Wainer (2007) os dados sintéticos podem ser usados em 

pesquisas que fazer comparações entre técnicas, métodos ou algoritmos. Este é um 

tipo de recurso usado por Bessa Jr. (2015) para avaliar o emprego de algoritmos 

genéticos na medição da performance de trafego em rodovias.  

O mesmo recurso foi empregado por Marques (2017) para aprimorar algoritmos 

de classificação para bases de dados desbalanceados. Na engenharia de produção a 

geração de dados por meio de simulação é um método que pode ser empregado 

quando para avaliação de técnicas em que a coleta de dados pode se tornar inviável 

(MORABITO; PUREZA, 2010). 

O conjunto de dados de entrada dos experimentos foi gerado por meio de 

quatro segmentos, no primeiro foram gerados os impactos das ameaças, no segundo 

os impactos das oportunidades, no terceiro as probabilidades das ameaças e no 

quarto as probabilidades das oportunidades.  
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A necessidade de separar os dados de entrada em segmentos, se deve ao fato 

de que se fossem geradas apenas duas distribuições, os valores da variável RISK 

tenderiam a concentra-se em valores muito baixo, o que poderia afetar a análise das 

técnicas empregadas. 

Os dados então foram definidos da seguinte forma: 

a) Impactos das ameaças, seguindo uma distribuição triangular com parâmetros valor 

mínimo, valor médio, valor máximo e quantidade de dados, que são 

respectivamente a = -1.0, b = – 0,9 e c = 0.0 n = 500. 

b) Impactos das oportunidades, seguindo uma distribuição triangular com parâmetros 

valor mínimo, valor médio, valor máximo e quantidade de dados, que são 

respectivamente a = 0.0, b = 0,9 e c = 1.0 n = 500. 

c) Probabilidades das ameaças, seguindo uma distribuição triangular com parâmetros 

valor mínimo, valor médio, valor máximo e quantidade de dados, que são 

respectivamente a = 0.0, b = 0,9 e c = 1.0 n = 500. 

d) Probabilidades das oportunidades, seguindo uma distribuição triangular com 

parâmetros valor mínimo, valor médio, valor máximo e quantidade de dados, que 

são respectivamente a = 0.0, b = 0,9 e c = 1.0 n = 500. 

Esses dados foram agrupados em dois vetores denominados IMP e PRO, por 

empilhamento sequencial e os valores de risco foram calculados pelo produto de seus 

elementos, gerando o vetor RISK. 

Como se trabalhou com o produto de duas distribuições de probabilidades, as 

médias adotadas foram -0.9 e 0.9 para os impactos e 0.9 para as probabilidades, pois 

valores menores apresentam como resultado uma frequência muito alta de valores 

muito baixos, que sob a perspectiva do experimento não é interessante. 

Os mesmos valores de probabilidade e impacto foram usados para calcular os 

valores de saída da árvore de decisão, gerando o vetor DEC que será usado como 

referência para os cálculos de desempenho dos algoritmos empregados em cada 

problema. 

Para estabelecer regras de decisão foram definidas duas MPID, sendo que 

MPID_CONV é uma matriz convencional que viola o teorema de Cox, já a MPID_COX 

é uma matriz que segue as indicações do teorema de Cox.  

Dentro do possível procurou-se manter uma relação entre a definição das áreas 

de coloração das matrizes que foram codificados como um espaço de saídas [-3,-2,-
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1,1,2,3] e os limites da árvore de decisão, de modo a existir uma coerência entre os 

dados de referência e as saídas da MPIDs. A MPID convencional empregada é 

apresentada na Figura 58 a seguir: 

Figura 58 – MPID Convencional empregada nos experimentos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A MPID Cox empregada é apresentada na Figura 59 a seguir: 

Figura 59 – MPID Cox empregada nos experimentos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nos SIFs as MPIDs funcionaram como base de regras de inferência e também 

para modelar as variáveis linguísticas e funções de pertinência.  

A entrada dos sistemas de inferência fuzzy (SIF) são os vetores IMP e PRO, 

porém pode-se considerar que as MPID também são entradas. Na Figura 60 são 
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apresentadas as funções de pertinência da variável antecedente impacto usadas em 

ambos os SIFs. 

Figura 60 – Funções de pertinência da varáivel impacto usadas em ambos os SIF. 

 
Fonte: Autor 

É importante observar que IMPACTO apresenta 10 colunas assim conforme as 

MPIDs empregadas e cada função de pertinência corresponde a uma coluna da MPID. 

Na Figura 61 são apresentadas as funções de pertinência da variável antecedente 

probabilidade usadas em ambos os SIFs. 

Figura 61 – Funções de pertinência da varáivel probabilidade usadas em ambos os SIF. 

 
Fonte: Autor 

De modo similar ao antecedente impacto, probabilidade apresenta 5 linhas na 

MPID assim cada função de pertinência corresponde a uma linha da MPID. Na Figura 

62 são apresentadas as funções de pertinência da variável consequente Classe de 

Risco usadas em ambos os SIFs. 
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Figura 62 – Funções de pertinência da varáivel Classe de Risco usadas em ambos os SIF. 

 
Fonte: Autor 

No consequente o número de funções de pertinência é definido em função das 

categorias de riscos, que neste caso são três categorias de ameaças e três categorias 

para oportunidades.  

A superfície de saída de um SIF, possibilita visualizar o comportamento dos 

resultados em que há duas entradas e um saída, também é possível observar o efeito 

da base de regras nos resultados. Como a principal diferença entre os dois SIFs é 

justamente a base de regras, que derivam das MPIDs as superfícies de saída do SIF 

baseado em uma MPID convencional é mostrada na Figura 63. 

Figura 63 – Visualização da Superfície de Saída do SIF baseado na MPID Convencinal 

  
Fonte: Autor 
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A visualização é feita em perspectiva e nas suas três vistas ortogonais, que 

correspondem aos planos probabilidade x impacto, probabilidade x Classe de Risco e 

impacto x Classe de Risco. É interessante notar a semelhança do plano probabilidade 

x impacto com a MPID, que serviu como base de regras. Na Figura 64 é exibida a 

superfície de saída para o SIF baseado na MPID Cox. 

Figura 64 – Visualização da Superfície de Saída do SIF baseado na MPID Cox 

 
 Fonte: Autor 

Observando conjuntamente os dois planos probabilidade e impacto, no canto 

inferior esquerdo das Figuras 69 e 70, observa-se como as regras de inferência 

extraídas das MPIDs condicionam as saídas dos SIFs, relembrando que foi mantida a 

semelhança para os demais parâmetros do SIF. 

Os códigos e os respectivos parâmetros adotados para os SIF são 

apresentados no Quadro 7 a seguir: 

Quadro 7 – Códigos e parâmetros do matlab para criação dos SIFs 

Código para SIF MPI convencional Código para SIF MPI Cox 

% Criação do SIF 
a=newfis('MPI_CONV_COD'); 
% Criação da variável antecedente IMPACTO 
a=addvar(a,'input','IMPACTO',[-1 1]); 
a=addmf(a,'input',1,'AMA','gbellmf', [0.1 2 -1]); 
a=addmf(a,'input',1,'AA','gbellmf',[0.1 2 -0.8]); 
a=addmf(a,'input',1,'AM','gbellmf',[0.1 2 -0.6]); 
a=addmf(a,'input',1,'AB','gbellmf',[0.1 2 -0.4]); 
a=addmf(a,'input',1,'AMB','gbellmf',[0.1 2 -0.2]); 

% Criação do SIF 
b=newfis('MPI_COX_COD'); 
% Criação da variável antecedente IMPACTO 
b=addvar(b,'input','IMPACTO',[-1 1]); 
b=addmf(b,'input',1,'AMA','gbellmf', [0.1 2 -1]); 
b=addmf(b,'input',1,'AA','gbellmf',[0.1 2 -0.8]); 
b=addmf(b,'input',1,'AM','gbellmf',[0.1 2 -0.6]); 
b=addmf(b,'input',1,'AB','gbellmf',[0.1 2 -0.4]); 
b=addmf(b,'input',1,'AMB','gbellmf',[0.1 2 -0.2]); 
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Código para SIF MPI convencional Código para SIF MPI Cox 

a=addmf(a,'input',1,'OMB','gbellmf',[0.1 2 0.2]); 
a=addmf(a,'input',1,'OB','gbellmf',[0.1 2 0.4]); 
a=addmf(a,'input',1,'OM','gbellmf',[0.1 2 0.6]); 
a=addmf(a,'input',1,'OA','gbellmf',[0.1 2 0.8]); 
a=addmf(a,'input',1,'OMA','gbellmf',[0.1 2 1]); 
% Criação da variável antecedente PROBABILIDADE 
a=addvar(a,'input','PROBABILIDADE',[0 1]); 
a=addmf(a,'input',2,'MA','gaussmf',[0.05 0.9]); 
a=addmf(a,'input',2,'A','gaussmf',[0.05 0.7]); 
a=addmf(a,'input',2,'M','gaussmf',[0.05 0.5]); 
a=addmf(a,'input',2,'B','gaussmf',[0.05 0.3]); 
a=addmf(a,'input',2,'MB','gaussmf',[0.05 0.1]); 
% Criação da variável consequente Classe Risco 
a=addvar(a,'output','ClasseRisco',[-3.5 3.5]); 
a=addmf(a,'output',1,'AmAlta','gaussmf',[0.25 -3]) 
a=addmf(a,'output',1,'AmMedia','gaussmf',[0.25 -2]) 
a=addmf(a,'output',1,'AmBaixa','gaussmf',[0.25 -1]) 
a=addmf(a,'output',1,'OpBaixa','gaussmf',[0.25 1]) 
a=addmf(a,'output',1,'OpMedia','gaussmf',[0.25 2]) 
a=addmf(a,'output',1,'OpAlta','gaussmf',[0.25 3]) 
% Criação das regras de inferência 
ruleList=[ ... 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 2 1 1 
5 1 3 1 1 
6 1 4 1 1 
7 1 5 1 1 
8 1 6 1 1 
9 1 6 1 1 
10 1 6 1 1 
1 2 1 1 1 
2 2 2 1 1 
3 2 2 1 1 
4 2 3 1 1 
5 2 3 1 1 
6 2 4 1 1 
7 2 5 1 1 
8 2 5 1 1 
9 2 6 1 1 
10 2 6 1 1 
1 3 1 1 1 
2 3 2 1 1 
3 3 2 1 1 
4 3 3 1 1 
5 3 3 1 1 
6 3 4 1 1 
7 3 4 1 1 
8 3 5 1 1 
9 3 5 1 1 
10 3 6 1 1 
1 4 2 1 1 
2 4 2 1 1 
3 4 2 1 1 
4 4 3 1 1 
5 4 3 1 1 
6 4 4 1 1 
7 4 4 1 1 
8 4 5 1 1 
9 4 5 1 1 
10 4 5 1 1 
1 5 2 1 1 
2 5 2 1 1 
3 5 3 1 1 

b=addmf(b,'input',1,'OMB','gbellmf',[0.1 2 0.2]); 
b=addmf(b,'input',1,'OB','gbellmf',[0.1 2 0.4]); 
b=addmf(b,'input',1,'OM','gbellmf',[0.1 2 0.6]); 
b=addmf(b,'input',1,'OA','gbellmf',[0.1 2 0.8]); 
b=addmf(b,'input',1,'OMA','gbellmf',[0.1 2 1]); 
% Criação da variável antecedente PROBABILIDADE 
b=addvar(b,'input','PROBABILIDADE',[0 1]); 
b=addmf(b,'input',2,'MA','gaussmf',[0.05 0.9]); 
b=addmf(b,'input',2,'A','gaussmf',[0.05 0.7]); 
b=addmf(b,'input',2,'M','gaussmf',[0.05 0.5]); 
b=addmf(b,'input',2,'B','gaussmf',[0.05 0.3]); 
b=addmf(b,'input',2,'MB','gaussmf',[0.05 0.1]); 
% Criação da variável consequente Classe Risco 
b=addvar(b,'output','ClasseRisco',[-3.5 3.5]); 
b=addmf(b,'output',1,'AmAlta','gaussmf',[0.25 -3]) 
b=addmf(b,'output',1,'AmMedia','gaussmf',[0.25 -2]) 
b=addmf(b,'output',1,'AmBaixa','gaussmf',[0.25 -1]) 
b=addmf(b,'output',1,'OpBaixa','gaussmf',[0.25 1]) 
b=addmf(b,'output',1,'OpMedia','gaussmf',[0.25 2]) 
b=addmf(b,'output',1,'OpAlta','gaussmf',[0.25 3]) 
% Criação das regras de inferência 
ruleList=[ ... 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 2 1 1 
4 1 2 1 1 
5 1 3 1 1 
6 1 4 1 1 
7 1 5 1 1 
8 1 5 1 1 
9 1 6 1 1 
10 1 6 1 1 
1 2 1 1 1 
2 2 1 1 1 
3 2 2 1 1 
4 2 2 1 1 
5 2 3 1 1 
6 2 4 1 1 
7 2 5 1 1 
8 2 5 1 1 
9 2 6 1 1 
10 2 6 1 1 
1 3 2 1 1 
2 3 2 1 1 
3 3 2 1 1 
4 3 2 1 1 
5 3 3 1 1 
6 3 4 1 1 
7 3 5 1 1 
8 3 5 1 1 
9 3 5 1 1 
10 3 5 1 1 
1 4 2 1 1 
2 4 2 1 1 
3 4 2 1 1 
4 4 2 1 1 
5 4 3 1 1 
6 4 4 1 1 
7 4 5 1 1 
8 4 5 1 1 
9 4 5 1 1 
10 4 5 1 1 
1 5 3 1 1 
2 5 3 1 1 
3 5 3 1 1 
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Código para SIF MPI convencional Código para SIF MPI Cox 

4 5 3 1 1 
5 5 3 1 1 
6 5 4 1 1 
7 5 4 1 1 
8 5 4 1 1 
9 5 5 1 1 
10 5 5 1 1]; 
a=addrule(a,ruleList); 

4 5 3 1 1 
5 5 3 1 1 
6 5 4 1 1 
7 5 4 1 1 
8 5 4 1 1 
9 5 4 1 1 
10 5 4 1 1]; 
b=addrule(b,ruleList); 

Fonte: Autor 

3.7 SOFTWARE E HARDWARE EMPREGADOS 

Os experimentos foram realizados em um computador com processador Intel 

Core i7-6500DU CPU @ 2.59Ghz e memória RAM de 16 MB. Para cada experimento 

foram empregados os softwares apresentados no Quadro 8. 

Quadro 8 – Descrição dos softwares empregados nos experimentos computacionais. 

Geração de dados Código desenvolvido pelo autor na linguagem Python 3.6 
empregando as biblioteca cientifica SciPy e NumPy, para geração de 
dados randômicos e manipulação de matrizes, biblioteca de 
gerenciamento de dados Pandas 0.22.4 e as bibliotecas de 
visualização Matplolib 3.0.0 e Seaborn 0.9.0 empregando um Jupyter 
Notebook para codificação. 

Matriz Dupla de 
Probabilidade e Impacto 
(MPIDs) 

Código desenvolvido pelo autor na linguagem Python 3.6 
empregando as biblioteca cientifica SciPy e NumPy, para geração de 
dados randômicos e manipulação de matrizes, biblioteca de 
gerenciamento de dados Pandas 0.22.4 e as bibliotecas de 
visualização Matplolib 3.0.0 e Seaborn 0.9.0 empregando um Jupyter 
Notebook para codificação. 

Sistema de Inferência 
Fuzzy (SIF) 

Código desenvolvido pelo autor na linguagem Python 3.6 
empregando as biblioteca cientifica SciPy e NumPy, para geração de 
dados randômicos e manipulação de matrizes, biblioteca de 
gerenciamento de dados Pandas 0.22.4 e as bibliotecas de 
visualização Matplolib 3.0.0 e Seaborn 0.9.0 empregando um Jupyter 
Notebook para codificação. O SIF foram codificados e performados 
no Matlab 17 empregando a biblioteca Fuzzy Toolbox 

Sistema de Inferência 
Fuzzy Neural Não 
Adaptativo (SIFN); 

Código desenvolvido pelo autor na linguagem Python 3.6 
empregando as biblioteca cientifica SciPy e NumPy, para geração de 
dados randômicos e manipulação de matrizes, biblioteca de 
gerenciamento de dados Pandas 0.22.4 e as bibliotecas de 
visualização Matplolib 3.0.0 e Seaborn 0.9.0 empregando um Jupyter 
Notebook para codificação. O SIF foram codificados e performados 
no Matlab 17 empregando a biblioteca Fuzzy Toolbox e as redes 
neurais empregando a biblioteca Neural Network Toolbox 

Sistema de inferência 
Neuro Fuzzy (ANFIS) RNF 

Código desenvolvido pelo autor na linguagem Python 3.6 
empregando as biblioteca cientifica SciPy e NumPy, para geração de 
dados randômicos e manipulação de matrizes, biblioteca de 
gerenciamento de dados Pandas 0.22.4 e as bibliotecas de 
visualização Matplolib 3.0.0 e Seaborn 0.9.0 empregando um Jupyter 
Notebook para codificação. O SIF foram codificados e performados 
no Matlab 17 empregando a biblioteca Fuzzy Toolbox e as redes 
neurais empregando a biblioteca Neuro Fuzzy (ANFIS) 

Sistema de inferência 
Neuro Fuzzy (ANFIS) 
RNFN 

Código desenvolvido pelo autor na linguagem Python 3.6 
empregando as biblioteca cientifica SciPy e NumPy, para geração de 
dados randômicos e manipulação de matrizes, biblioteca de 
gerenciamento de dados Pandas 0.22.4 e as bibliotecas de 
visualização Matplolib 3.0.0 e Seaborn 0.9.0 empregando um Jupyter 
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Notebook para codificação. O SIF foram codificados e performados 
no Matlab 17 empregando a biblioteca Fuzzy Toolbox e as redes 
neurais empregando a biblioteca Neuro Fuzzy (ANFIS) 

Fonte: Autor 

3.8 FLUXO DOS DADOS DOS EXPERIMENTOS PARA ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

Apresenta-se na Figura 65 o fluxo de dados dos experimentos para análise dos 

resultados. 

Figura 65 – Fluxo dos dados para análise dos resultados. 

 
Fonte: Autor 

O processo tem início num gerador de números randômicos, cujas saídas são 

uma probabilidade (PRO) e um impacto (IMP). Esses valores são multiplicados dando 

origem ao valor do risco (RISK).  

A árvore de decisão tem como entrada o valor de RISK e resulta numa decisão 

DEC, saída em 6 estados, negligenciar oportunidade (1), monitorar oportunidade (2), 

agir sobre a oportunidade (3), negligenciar ameaça (-1), monitorar ameaça (-2), agir 

sobre a ameaça (-3). 

A matriz de probabilidade e impacto dupla convencional (MPID_CONV) e a 

MPID baseada no teorema de Cox (MPID_COX) recebem os valores de PRO e IMP 

e têm como saída as classificações de risco RC e RCX, respectivamente.  
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Com base nessas classificações, nos valores encontrado de RISK, avalia-se o 

modelo por meio das Matrizes de Confusão e das Curvas ROC e do erro médio 

quadrático (EMQ), calculados para cada experimento. 

Os dados obtidos com as MPIDs são processados nos sistemas de inferência 

fuzzy (SIF_CONV e SIF_COX) novamente gerando os dados RCF e RCXF, 

novamente são geradas métricas de acurácias destes modelos. 

No experimento SIFN os valores RCF e RCXF são pós-processados com redes 

neurais artificiais, gerando os valores RCFN e RCXFN que são processados para 

métricas de acurácias destes modelos.  

Do mesmo modo são construídos e avaliados os dados nos experimentos com 

as RNF, sendo que RCNF é uma rede neuro fuzzy cuja base de aprendizado é 

construída por dados extraídos de uma MPID Convencional e RCXNF é treinada com 

dados extraídos de uma MPID Cox. 

O grupo de experimentos RNFN refere-se às redes neurais fuzzy pós-

processadas por RNAs. 

Os critérios de validação das hipóteses foram aplicados conforme se descrito 

no Quadro 9 a seguir: 

Quadro 9 – Critérios de validação das hipóteses 

Hipotese Objetos da hipótes Métrica MPID Métrica SIF Critério de 
validação 

H_1_1 RC x RCF IC (RC) IC (RCF) Menor IC 

IQC (RC) IQC (RCF) Menor IQC 

Matriz de 
Confusão RC 

Matriz de 
Confusão RCF 

Maior TVF 
(diagonal da Matriz) 
Menor TFP 
(Máximo de cada 
coluna da Matriz) 

Curva ROC 
RC 

Curva RROC 
RCF 

Maior AUC (ROC) 
Menor AOC 
(RROC) 

H_1_2 RCX x RCXF IC (RCX) IC (RCXF) Menor IC 

IQC (RCX) IQC (RCXF) Menor IQC 

Matriz de 
Confusão 
RCX 

Matriz de 
Confusão RCXF 

Maior TVF 
(diagonal da Matriz) 
Menor TFP 
(Máximo de cada 
coluna da Matriz) 

Curva ROC 
RCX 

Curva RROC 
RCXF 

Maior AUC (ROC) 
Menor AOC 
(RROC) 

H_2_1 RC x RCFN_3 
RC x RCFN_4 

IC (RC) 
IC (RC) 

IC (RCFN_3) 
IC (RCFN_4) 

Menor IC 



122 

Hipotese Objetos da hipótes Métrica MPID Métrica SIF Critério de 
validação 

RC x RCFN_5 IC (RC) IC (RCFN_5) 

IQC (RC) 
IQC (RC) 
IQC (RC) 

IQC (RCFN_3) 
IQC (RCFN_4) 
IQC (RCFN_5) 

Menor IQC 

a) Matriz de 
Confusão 
RC 

b) Matriz de 
Confusão 
RC 

c) Matriz de 
Confusão 
RC 

a) Matriz de 
Confusão 
RCFN_3 

b) Matriz de 
Confusão 
RCFN_4 

c) Matriz de 
Confusão 
RCFN_5 

Maior TVF 
(diagonal da Matriz) 
Menor TFP 
(Máximo de cada 
coluna da Matriz) 

a) Curva 
ROC RC 

b) Curva 
ROC RC 

c) Curva 
ROC RC 

a) Curva RROC 
RCFN_3 

b) Curva RROC 
RCFN_4 

c) Curva RROC 
RCFN_5 

Maior AUC (ROC) 
Menor AOC 
(RROC) 

H_2_2 RCX x RCXFN_3 
RCX x RCXFN_4 
RCX x RCXFN_5 

IC (RCX) 
IC (RCX) 
IC (RCX) 

IC (RCXFN_3) 
IC (RCXFN_4) 
IC (RCFN_5) 

Menor IC 

IQC (RCX) 
IQC (RCX) 
IQC (RCX) 

IQC (RCXFN_3) 
IQC (RCXFN_4) 
IQC (RCXFN_5) 

Menor IQC 

a) Matriz de 
Confusão 
RCX 

b) Matriz de 
Confusão 
RCX 

c) Matriz de 
Confusão 
RCX 

a) Matriz de 
Confusão 
RCXFN_3 

b) Matriz de 
Confusão 
RCXFN_4 

c) Matriz de 
Confusão 
RCXFN_5 

Maior TVF 
(diagonal da Matriz) 
Menor TFP 
(Máximo de cada 
coluna da Matriz) 

a) Curva 
ROC RC 

b) Curva 
ROC RC 

c) Curva 
ROC RC 

a) Curva RROC 
RCFN_3 

b) Curva RROC 
RCFN_4 

c) Curva RROC 
RCFN_5 

Maior AUC (ROC) 
Menor AOC 
(RROC) 

H_3_1 RC x RCNF IC (RC) IC (RCNF) Menor IC 

IQC (RC) IQC (RCNF) Menor IQC 

Matriz de 
Confusão RC 

Matriz de 
Confusão RCNF 

Maior TVF 
(diagonal da Matriz) 
Menor TFP 
(Máximo de cada 
coluna da Matriz) 

Curva ROC 
RC 

Curva RROC 
RCNF 

Maior AUC (ROC) 
Menor AOC 
(RROC) 

H_3_2 RCX x RCXNF IC (RCX) IC (RCXNF) Menor IC 

IQC (RCX) IQC (RCXNF) Menor IQC 

Matriz de 
Confusão 
RCX 

Matriz de 
Confusão RCXF 

Maior TVF 
(diagonal da Matriz) 
Menor TFP 
(Máximo de cada 
coluna da Matriz) 
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Hipotese Objetos da hipótes Métrica MPID Métrica SIF Critério de 
validação 

Curva ROC 
RCX 

Curva RROC 
RCXNF 

Maior AUC (ROC) 
Menor AOC 
(RROC) 

H_4_1 RC x RCFN_3 
RC x RCFN_4 
RC x RCFN_5 

IC (RC) 
IC (RC) 
IC (RC) 

IC (RCNFN_3) 
IC (RCNFN_4) 
IC (RCNFN_5) 

Menor IC 

IQC (RC) 
IQC (RC) 
IQC (RC) 

IQC (RCNFN_3) 
IQC (RCNFN_4) 
IQC (RCNFN_5) 

Menor IQC 

a) Matriz de 
Confusão 
RC 

b) Matriz de 
Confusão 
RC 

d) Matriz de 
Confusão 
RC 

a) Matriz de 
Confusão 
RCNFN_3 

b) Matriz de 
Confusão 
RCNFN_4 

c) Matriz de 
Confusão 
RCNFN_5 

Maior TVF 
(diagonal da Matriz) 
Menor TFP 
(Máximo de cada 
coluna da Matriz) 

a) Curva 
ROC RC 

b) Curva 
ROC RC 

c) Curva 
ROC RC 

a) Curva RROC 
RCNFN_3 

b) Curva RROC 
RCNFN_4 

c) Curva RROC 
RCNFN_5 

Maior AUC (ROC) 
Menor AOC 
(RROC) 

H_4_2 RCX x RCXFN_3 
RCX x RCXFN_4 
RCX x RCXFN_5 

IC (RCX) 
IC (RCX) 
IC (RCX) 

IC (RCXNFN_3) 
IC (RCXNFN_4) 
IC (RCNFN_5) 

Menor IC 

IQC (RCX) 
IQC (RCX) 
IQC (RCX) 

IQC (RCXNFN_3) 
IQC (RCXNFN_4) 
IQC (RCXNFN_5) 

Menor IQC 

a) Matriz de 
Confusão 
RCX 

b) Matriz de 
Confusão 
RCX 

d) Matriz de 
Confusão 
RCX 

a) Matriz de 
Confusão 
RCXNFN_3 

b) Matriz de 
Confusão 
RCXNFN_4 

c) Matriz de 
Confusão 
RCXNFN_5 

Maior TVF 
(diagonal da Matriz) 
Menor TFP 
(Máximo de cada 
coluna da Matriz) 

a) Curva 
ROC RC 

b) Curva 
ROC RC 

c) Curva 
ROC RC 

a) Curva RROC 
RCFN_3 

b) Curva RROC 
RCFN_4 

c) Curva RROC 
RCFN_5 

Maior AUC (ROC) 
Menor AOC 
(RROC) 

Fonte: Autor 

Portanto a validação de cada hipótese é feita comparando os resultados de 

cada uma das métricas apresentadas e aplicados aos valores retornados por cada um 

dos SIFs desenvolvidos no âmbito desta pesquisa. Na última coluna do Quadro 9 são 

descritos os critérios de validação para o resultado de cada métrica. 

No capítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados dos experimentos, 

bem como a validação das hipóteses das pesquisas.  
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os dados gerados para a realização dos 

experimentos e seus resultados, que foram analisados de modo a verificar o suporte 

às hipóteses propostas. 

Em primeiro lugar são feitas a apresentação e a análise de uma forma global, 

no que se refere aos resultados dos experimentos, que a seguir são analisados 

pontualmente por meio das métricas propostas e por fim são verificadas as hipóteses 

por meio dos resultados previamente apresentados. 

A primeira seção do capítulo começa com uma apresentação dos dados 

gerados para a execução dos experimentos, na segunda seção os resultados dos 

experimentos são apresentados de forma global, para facilitar a compreensão dos 

efeitos de cada técnica nos principais resultados.  

Depois em tópicos específicos da quarta seção cada experimento é avaliado 

isoladamente de forma detalhada e são discutidos detalhes específicos de cada 

experimento. Na quinta seção são verificadas cada uma das hipóteses apresentadas, 

com base nos resultados anteriormente discutidos. 

4.1 GERAÇÃO DA BASE DE DADOS 

Os experimentos foram realizados por meio da aplicação de SIFs a uma mesma 

base de dados, criadas com aplicação de funções geradoras de números aleatórios. 

Ao compartilhar uma mesma base de dados é possível avaliar o desempenho de cada 

um dos sistemas. A avaliação do desempenho dos sistemas tornou-se mais precisa 

uma vez que a base de dados é constituída de um grande número de instâncias, 

fazendo com que as diferenças e variações de cada SIF possam ser melhor 

visualizados, facilitando a compreensão, a avaliação e análise quantitativa dos 

mesmos. 

4.1.1 Visão geral dos dados gerados 

Partindo da definição de risco como um produto do impacto e da probabilidade 

de um dado evento, foi usado um gerador de números randômicos. Com esse gerador 

foram obtidas 1000 instâncias de probabilidades seguindo uma distribuição triangular 

com parâmetros 0,00; 0,90 e 1,00. Em seguida foram geradas 500 instâncias de 
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impactos negativos ou ameaças, seguindo uma distribuição triangular com parâmetros 

-1,00; -0,90 e 0,00 e 500 instâncias de impactos positivos ou oportunidades, seguindo 

uma distribuição triangular com parâmetros 0,00; 0,90 e 1,00. 

Os respectivos valores de risco foram determinados pelo produto de 

probabilidade e impacto. O emprego de distribuições triangulares assimétricas com 

médias de 0,90 e -0,90 é justificado para que as distribuições dos valores de riscos 

não sejam excessivamente assimétricas. 

Na Figura 66, a seguir é apresentada uma visão geral destes dados. 

Figura 66 – Visão geral dos dados gerados randomicamente. 

 
Fonte: Autor 

A Figura 66 mostra as frequências de cada um dos valores gerados, observar 

que nos dois gráficos inferiores estão os valores de riscos, que estão divididos entre 

ameaças e oportunidades. 

Ainda dentro da visão geral dos dados de entrada é importante observar como 

uma função, referente aos valores de risco obtidos, se comporta em relação aos 

valores de probabilidade e impacto, tal visualização é apresentada na Figura 67, 

sobreposta a uma MPID, no intuito de salientar sua relação com a projeção da 

superfície gerada no plano formado por probabilidade e impacto. 



126 

Figura 67 – Superfície da função Risco. 

 
Fonte: Autor 

A representação tridimensional dos valores de risco em função de 

probabilidade e impacto, permite observar que para cada valor de risco existem 

diferentes combinações de valores de probabilidade e impacto, que podem ser unidos 

por curva de contorno, cujo traçado define todas as coordenadas possíveis de 

probabilidade e impacto para um dado valor de risco.  

A projeção destas curvas no plano probabilidade e impacto, representa um 

mapa de contorno no qual são definidos limites de risco para cada categoria de risco 

e guarda certa similaridade com a MPID, que é representada no plano inferior da 

figura. 

Os valores de entrada gerados, são atributos de uma base de dados que servirá 

para a realização dos experimentos, esses atributos são IMP, referente aos impactos 

dos riscos, PRO, referente as probabilidade dos riscos, RISK que se refere ao produto 

de probabilidade e impacto, e DEC que se refere à decisão aplicando uma árvore de 

decisão conforme as premissas estabelecidas no capitulo 3. 
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a) Atributo IMP 

O atributo IMP é referente ao valor dos impactos e suas estatísticas básicas 

são: Contagem (n): 1000; média: -0.0079; desvio-padrão: 0.6678; Mínimo: -

0.9830; percentil 25%: -0.6762; percentil 50%: -0.0041; percentil 75%: 0.6462 

e máximo: 0.9754. 

b) Atributo PRO 

O atributo PRO é referente ao valor das probabilidades e suas estatísticas 

básicas são: Contagem (n): 1000; média: 0.6394; desvio-padrão: 0.2183; 

mínimo: 0.0294; percentil 25%: 0.4892; percentil 50%: 0.6793; percentil 75%: 

0.8190 e máximo: 0.9946. 

c) Atributo RISK 

O atributo RISK é referente ao valor do produto das probabilidades e dos 

impactos e suas estatísticas básicas são: Contagem (n): 1000; média: -0.0038; 

Desvio-padrão: 0.4562, mínimo: -0.9161; percentil 25%: -0.4027; percentil 50%: 

-0.0039; percentil 75%: 0.3944 e máximo: 0.9038. 

d) Atributo DEC:  

O atributo DEC é referente a classe de decisão obtida por uma árvore de 

decisão probabilística. Sua distribuição para cada um dos possíveis valores é 

dada a seguir: 

− DEC = 1  256 (26%) 

− DEC = -1  247 (25%) 

− DEC = 2  145 (14%) 

− DEC = -2  148 (15%) 

− DEC = 3  99 (10%) 

− DEC = -3  105 (10%) 

− Contagem (n)  1000 

A relação entre DEC e RISK é dada na Figura 68, na qual pode ser verificado 

que o atributo DEC, é uma função constante em determinados limites de valor de 

RISK. O que quer dizer que existem determinados limites de risco para cada decisão 

a ser tomada. 
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Figura 68 – Valores de RISK e DEC 

 
Fonte: Autor 

Porém se risco é o produto de probabilidade e impacto e também existe uma 

relação entre risco e DEC, existe uma relação entre probabilidade, impacto e DEC, 

que é apresentada na Figura 69: 

Figura 69 – Superfície de DEC em função de IMP e PRO. 

 
Fonte: Autor 
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No plano inferior do diagrama tridimensional se pode observar a projeção dos 

valores de DEC no plano impacto e probabilidade, que também guarda similaridade 

com as MPIDs. O atributo DEC é uma referência importante, pois é gerado por meio 

de função que se baseia em limites de risco e serve como referência padrão para 

avaliação dos resultados.  

4.2 RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS  

Os resultados dos experimentos computacionais são apresentados, conforme 

a divisão em cinco fases caracterizadas pelas técnicas de análise da decisão 

apresentadas no capítulo 3, subseção 3.5, Condução dos Experimentos 

Computacionais, considerando os seguintes sistemas: 

a) Matrizes de Probabilidade e Impacto Dupla (MPIDs) Tradicionais: 

o -MPID Convencional (RC); 

o -MPID Cox (RCX). 

b) Sistema de Inferência Fuzzy (SIF) 

o -Base de regras MPID convencional (RCF); 

o -Base de regras MPID Cox (RCXF). 

c) Sistema de Inferência Fuzzy Neural (SIFN): 

o -Base de regras MPID convencional (RCFN): 

▪ Pós-processamento com rede neural com 3 neurônios na 

camada oculta (RCFN_3). 

▪ Pós-processamento com rede neural com 4 neurônios na 

camada oculta (RCFN_4). 

▪ Pós-processamento com rede neural com 5 neurônios na 

camada oculta(RCFN_5). 

o -Base de regras MPID Cox: 

▪ Pós-processamento com rede neural com 3 neurônios na 

camada oculta (RCXFN_3). 

▪ Pós-processamento com rede neural com 4 neurônios na 

camada oculta (RCXFN_4). 

▪ Pós-processamento com rede neural com 5 neurônios na 

camada oculta (RCXFN_5). 

d) Sistema de inferência Neuro Fuzzy RNF: 
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o Aprendizado de regras a partir de uma MPID Convencional 

(RCNF). 

o Adaptativo aprendizado de regras a partir de uma MPID Cox 

(RCXNF). 

e) Sistema de inferência Neuro Fuzzy pós-processado por RNA (RNFN) 

o Aprendizado de regras a partir de uma MPID Convencional: 

▪ Pós-processamento com rede neural com 3 neurônios na 

camada oculta (RCNFN_3). 

▪ Pós-processamento com rede neural com 4 neurônios na 

camada oculta (RCNFN_4). 

▪ Pós-processamento com rede neural com 5 neurônios na 

camada oculta (RCNFN_5). 

o Aprendizado de regras a partir de uma MPID Cox: 

▪ Pós-processamento com rede neural com 3 neurônios na 

camada oculta (RCXNFN_3). 

▪ Pós-processamento com rede neural com 4 neurônios na 

camada oculta (RCXNFN_4). 

▪ Pós-processamento com rede neural com 5 neurônios na 

camada oculta (RCXNFN_5). 

É importante ressaltar que os resultados referentes ao emprego das MPIDs 

Convencional e de Cox, também são considerados como experimentos, pois sua 

análise, mediante as métricas propostas, foi fundamental na verificação das hipóteses, 

baseado nas métricas da eficiência das demais técnicas empregadas. 

Na Figura 78 são apresentados os resultados obtidos com o emprego de cada uma 

das técnicas citadas anteriormente, mantendo a respectiva ordem. Nesta primeira 

apresentação optou-se por criar uma matriz com vários gráficos de modo a visualizar 

os diferentes resultados obtidos para suportar discussões mais gerais. Posteriormente 

cada resultado será analisado de forma isolada e com mais detalhes.  

Cada gráfico da Figura 70 representa o resultado em função do atributo RISK, também 

no mesmo gráfico são traçados os valores do atributo DEC. Deste modo, em cada 

gráfico da Figura 70, é visualizada a decisão real e a decisão obtida com cada uma 

das técnicas em função do valor de risco. 
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Figura 70 – Visualização dos resultados dos experimentos e do atributo DEC em função do atributo 
RISK 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 70 os gráficos A e B, mostram os resultados com o emprego direto 

da MPID convencional e de Cox, que são as variáveis RC e RCX, respectivamente. 
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Nestes dois casos observa-se o efeito da classificação reversa (Baybutt, 2016), 

tem como consequência resultados inconsistentes, uma vez que enquanto o valor do 

risco aumenta os valores de RC e RCX oscilam, quando deveriam aumentar com 

relação ao risco. Além da oscilação, pode-se observar que alguns pontos parecem 

deslocados em relação ao valor do atributo DEC. 

Os gráficos C e D, apresentam os resultados de SIFs, cuja base de regras é 

obtida com a MPID Convencional e Cox, que são as variáveis RCF e RCXF, 

respectivamente.  

O primeiro ponto a atentar é que, ao contrário das técnicas anteriores os 

atributos RCF e RCXF não são variáveis discretas, mas contínuas.  

Outra característica que pode ser observada é efeito das bases de regras nos 

resultados, em que a MPID de Cox impacta com uma menor amplitude de valores e 

menores deslocamentos com relação a DEC. 

Nos gráficos E, F, G, H, I, J são exibidos os resultados dos SIFN, que consistem 

no pós-processamento dos SIF por meio de redes neurais com 3, 4 e 5 neurónios na 

camada oculta, cujos valores são instâncias das variáveis RCFN_3, RCFN_4 e 

RCFN_5, para a MPID convencional e RCXFN_3, RCXFN_4 e RXFN_5, para MPID 

Cox.  

Neste grupo de resultados, também se observam valores contínuos que 

apresentam uma relação com incremento de DEC e RISK.  

O efeito do emprego da rede neural nos resultados dos SIF, mostra-se uma 

solução positiva quando se observa que estes resultados são apenas aderentes ao 

atributo DEC, mas apresentam correlação com RISK, ou seja, eliminando o problema 

da oscilação causado pela classificação reversa.  

Assim, mesmo ocorrendo um desvio com relação aos valores de DEC, mas 

como existe a possibilidade de ordenar os valores em relação a RISK, este problema 

do desvio é mitigado em termos relativos. 

Os gráficos K e L exibem os resultados para a aplicação de RNFs treinadas 

com a MPID Convencional e Cox, que são as variáveis RCNF e RCXNF, 

respectivamente. O grande diferencial do emprego destas técnicas é que não há a 

necessidade de extração de regras de inferência das MPIDs. Os resultados também 

mostram oscilações, porém com uma menor amplitude que nos SIF. 

Por fim nos gráficos M, N, O, P, Q e R são mostrados os resultados da aplicação 

de RNFN, que são RNFs treinadas com as MPIDs Convencional e de Cox com o pós-
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processamento por meio de redes neurais com 3, 4 e 5 neurônios na camada oculta, 

que são as variáveis RCNFN_3, RCNFN_4, RCNFN_5, RCXNFN_3, RCXNFN_4, 

RCXNFN_5 

Na Figura 71 se observam os gradientes entre os resultados e o valor de RISK. 

Figura 71 – Gradientes dos resultados dos experimentos e do atributo DEC em relação a RISK 

 
Fonte: Autor 
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O estudo dos gradientes mostra que as RNFN conseguiram capturar pontos 

relevantes em DEC e representar variações, que sejam condizentes com as regras de 

decisão e ainda que existam desvios nos resultados a sua ordenação e variação em 

relação a DEC são similares às regras das MPID em termos relativos e 

correlacionados à RISK. 

Assim, obteve-se um sistema que respeita as regras definidas numa MPID e 

ainda pode ser ordenado mantendo a relação com o atributo RISK, ou seja, dirimindo 

o problema da classificação reversa. 

O segundo aspecto importante dos processos empregando técnicas 

inteligentes consiste na transformação de valores discretos em contínuos, o que não 

é possível com o emprego de técnicas convencionais.  

Tal propriedade é importante, pois no processo de tomada de decisão com 

valores discretos dois valores numa mesma categoria possuem a mesma prioridade, 

o que é aceitável numa situação que envolve poucos riscos, mas quando é necessário 

decidir entre uma grande quantidade de riscos, pode ser difícil decidir entre dois riscos 

de uma mesma categoria.  

Do mesmo modo valores muito próximos de uma fronteira entre duas classes 

de riscos pode ser um fator que complique ainda mais o processo de decisão e por 

uma determinada ação. 

Na Figura 72 são apresentadas as superfícies de decisão que envolvem os 

atributos DEC, RC e RCX, em função de probabilidade e impacto que são as 

respectivas decisões pela árvore de decisão, MPID Convencional e MPID de Cox. 

Figura 72 – Superfícies de Decisão com os atributos DEC, RC e RCX em função de probabilidade e 
impacto 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 72 pode-se visualizar que cada valor em uma área é o mesmo que 

os demais, mesmo na proximidade dos limites entre as zonas de decisão. 
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Na Figura 73 são apresentados os mapas de contorno dos modelos com 

resultados contínuos, nos quais se observa que mesmo entre esses modelos há 

diferenças. 

Figura 73 – Mapas de contorno dos modelos com resultados contínuos 

 
Fonte: Autor 

Nos gráficos A, B, I e J nota-se uma certa desordem nas linhas de nível, uma 

vez que a influência das regras de inferência ainda não foi atenuada pelo pós-

processamento com as redes neurais artificiais. 

Por outro lado, nos resultados apresentados nos demais gráficos em que houve 

o pós-processamento com redes neurais artificiais, as linhas de contorno mostram 

superfícies mais suaves e se for tomado um determinado valor do resultado os valores 

de cada linha de nível podem ser interpolados com funções continuas. 

Por fim na Figura 74 são apresentadas as superfícies de decisão de cada 

experimento realizado, que possibilitam visualizar suas linhas de contorno. 
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Figura 74 – Superfície de decisão obtida com os resultados dos experimentos. 

 
Fonte: Autor 

Os gráficos da Figura 74 complementam as observações realizadas sobre a 

Figura 72, mostrando, por meio das linhas de contorno das superfícies que alguns 

modelos podem gerar resultados mais ordenados, o que já poderia ser inferido pela 

análise dos gradientes dos resultados apresentada anteriormente na Figura 69. 

Comparando os gráficos das Figuras 70 e 74 se observa que as técnicas que 

empregam o pós-processamento por meio de redes neurais artificiais, definem 

funções de decisão mais estáveis que possibilitam a ordenação dos riscos. 

Na Figura 75 são apresentadas todas as matrizes de confusão dos resultados 

encontrados. 
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Figura 75 – Matrizes de Confusão dos resultados 

 
 Fonte: Autor 
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Na Figura 75 os gráficos A e B são construídos com base em dados discretos 

e os demais em dados contínuos, porém sempre representam uma relação entre os 

verdadeiros positivos (TVP) e os falsos positivos (TFP) obtidos com a aplicação de 

cada técnica à base de dados de testes. 

Nos gráficos A, verifica-se que para uma classe -2, a chance de um verdadeiro 

positivo é de 0,095, enquanto a de um falso positivo é de 0,91. Ou seja, é mais 

provável que uma instância cuja classe é -2 seja classificada como -3, desvio similares 

ocorrem com as demais classes.  

Exceção se faz a -3 e 3 com uma TVP de 1,0. No gráfico B, observa-se o efeito 

da aplicação do Teorema de Cox à MPID sendo que a chance de um falso positivo na 

classe -2 é reduzida para 0,55, mas não há melhora substancial na classe -1. 

Esses dois primeiros resultados mostram que a classificação de riscos com o 

emprego direto das MPIDs não possui boa acurácia quando se observam os 

resultados das demais técnicas. 

Por exemplo, nos gráficos C e D, o emprego de SIFs conseguiu gerar 

resultados com maior probabilidade nas diagonais da matriz de confusão, mostrando 

que há grande probabilidade que técnica retorne um resultado verdadeiro positivo e 

uma probabilidade menor do retorno de um falso positivo. 

Nos gráficos C, D, K e L, verifica-se que um SIF e uma RNF, retornam 

resultados diferentes sendo que os resultados das RNFs, RCNF e RCXNF, encontram 

melhores resultados nas classes -2,-1,1 e 2, enquanto dos SIFs, RCF e RCXF são um 

pouco mais acurados nas classes -3 e 3. 

Os resultados mais acurados são encontrados quando se empregam RNAs 

para pós-processar os resultados dos SIFs e das RNFs, destacam-se os resultados 

de RCFN_5, RCXFN_4, RCXFN_5, nos gráficos G, I e J mostraram sempre valores 

significativamente mais altos em suas diagonais, do que nas demais células, o que 

indica alta probabilidades de verdadeiros positivos e baixas probabilidade de falsos 

positivos. 

Nos casos dos resultados de RNFs pós-processadas por RNAs, observa-se 

que há uma tendência de ocorrência de falsos positivos nas classes -3 e 3, com maior 

intensidade que nas demais classes. 

Na Figura 76 são apresentadas as curvas ROC e RROC dos resultados de 

cada sistema, em cada gráfico é apresentada as respectivas AUC para as curvas ROC 

e AOC para as curvas RROC. 
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Figura 76 – Curvas ROC e RROC dos resultados 

 
Fonte: Autor 
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As curvas ROC para os resultados RC e RCX, indicam que os mesmos são 

questionáveis sob o ponto de vista de classificação, uma vez que a área sob a curva 

ROC (AUC) é apenas 26% superior a um classificador aleatório para RC e 42% para 

RCX. 

Esses resultados demonstram que uma MPID que segue o Teorema de Cox é 

consideravelmente superior a uma MPID Convencional, cujas áreas sob a curva são 

0,71 e 0,63 respectivamente. 

A análise RROC remete a uma análise de dados de um modelo de regressão, 

cujos resultados são contínuos quanto menor a área sobre a curva (AOC), menores 

serão os resíduos da regressão e mais acurado é o resultado (HERNÁNDEZ-

ORALLO, 2013). 

Com base no critério AOC os resíduos com menor variação foram obtidos em 

RCFN_4 e RCFN_5, que também obtiveram bons resultados na distribuição entre sub 

ajuste e sobre ajuste normalizados com valores próximos, indicando uma tendência 

de baixos resíduos na regressão. 

Os piores resultados foram encontrados em RCNF e RCXNF, porém o menor 

resultado deste último indica que o emprego de dados baseados numa MPID de Cox 

pode gerar melhores resultados, quando comparado aos dados gerados por uma 

MPID convencional. 

Enquanto o uso de MPID de Cox como base de regras para SIFs proporciona 

melhores resultados nas matrizes de confusão, o mesmo não corre quando se 

observa os resultados da regressão. 

Tal situação se deve ao fato de que há desvios entre os valores de DEC, RC e 

RCF originados pelas regras de inferência, o que impactam nos resultados. 

Por outro lado o pós-processamento com RNAs atenua esses desvios nos 

SIFs. Deste modo os SIFNs mostram os melhores resultados sob o ponto de vista da 

regressão dos dados. 

Na Tabela 1 a seguir apresentam-se os resultados dos indicadores Índice de 

Consistência, Índice de Quadrático de Consistência e Erro Quadrático Médio de cada 

experimento. 
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Tabela 1 – Resultado de IC, IQC e EQM dos experimentos 
Experimento IC – Índice de 

Consistência 
IQC – Índice Quadrático de 
Consistência 

EQM – Erro Quadrático Médio 

RC 0,0610  1,0000   0,8050  

RCX 0,0749  1,0000   0,5930  

RCF 0,4919  0,1172   0,3519  

RCXF 0,4789  0,0824   0,3914  

RCFN_3 0,0000  0,0000   0,3175  

RCFN_4 0,0000  0,0000   0,2945  

RCFN_5 0,0035  0,0000   0,3027  

RCXFN_3 0,0000  0,0000   0,3469  

RCXFN_4 0,0000  0,0000   0,3495  

RCXFN_5 0,0000  0,0000   0,3506  

RCNF 0,4990  0,0545   0,7797  

RCXNF 0,4929  0,0912   0,5659  

RCNFN_3 0,0000  0,0000   0,7669  

RCNFN_4 0,1200  0,0000   0,7746  

RCNFN_5 0,0000  0,0000   0,7660  

RCXNFN_3 0,0000  0,0000   0,5183  

RCXNFN_4 0,0000  0,0000   0,5143  

RCXNFN_5 0,0108  0,0000   0,5128  

Fonte: Autor 
 

A ideia de consistência está associada à chance de ocorrência de risco 

sucessores menores que seus predecessores, num lista ordenada de forma crescente 

pelo atributo RISK, que é uma forma sistematizada de mensurar o erro de 

classificação reversa levantado por Cox (2008) e Baybutt(2013). 

Alguns modelos apresentaram um IC mostrando que há uma alta probabilidade 

de ocorrer valores com classificações não compatíveis com as ordens de RISK, porém 

o IQC mostra que são valores relativamente baixos. 

Enquanto RC e RCX apresentam os maiores valores da lista de IQC, boa parte 

dos resultados resulta num valor igual a zero que ocorre quando o SIF é pós-

processado por uma RNA ou é reduzido, como nos casos de RCF, RCNF, RCXF e 

RCXNF. 

Os valores de erro quadrático médio (EMQ) em relação à DEC são inferiores 

ao que foram encontrados nos experimentos com as técnicas convencionais. 
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4.3 DETALHAMENTO DOS RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS 

COMPUTACIONAIS 

Na seção anterior, os experimentos foram visualizados de forma comparativa e 

global, agora cada experimento será apresentado com maiores detalhes de forma 

isolada. 

4.3.1 Resultados dos Experimentos com as Matrizes de Probabilidade e 
Impacto Duplas (MPIDs) Tradicionais 

Os primeiros resultados a serem apresentados são referentes à aplicação 

direta das MPIDs à base de dados. Esses experimentos objetivam mensurar o 

desempenho do emprego das MPIDs tradicionais na decisão sobre riscos em projetos. 

4.3.1.1 Resultados dos Experimentos Matrizes de Probabilidade e Impacto 

Dupla (MPIDs) Tradicionais – MPID Convencional 

A variável RC é referente a classe de decisão obtida por uma MPID 

convencional que viola o teorema de Cox. Sua distribuição para cada um dos 

possíveis valores é dada a seguir: 

− RC = 1  31 (3%) 

− RC = -1  30 (3%) 

− RC = 2  222 (22%) 

− RC = -2  214 (21%) 

− RC = 3  247 (25%) 

− RC = -3  256 (26%) 

− Contagem (n)  1000 

O primeiro ponto a observar sobre os resultados da aplicação da MPID 

convencional aos dados de entrada é que está é uma técnica empregada para definir 

um conjunto de ações sobre um conjunto de riscos. Portanto é um processo de 

classificação e de priorização, uma vez que os maiores riscos devem receber maiores 

esforços para sua mitigação. No entanto, quando se compara os resultados de RC 

com a decisão DEC e a variável RISK, RC não parece ser eficiente nestas tarefas, o 

que pode ser observado na relação entre DEC e RISK e RC que é apresentada na 

Figura 77: 
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Figura 77 – Relação entre de RISK, DEC e RC. 

 
Fonte: Autor 

No gráfico A da Figura 77, observa-se que há um certo deslocamento entre 

DEC e RC, o que não seria um problema, caso a correlação com RISK fosse mantida, 

porém os valores parecem oscilar em alguns trechos. Na Figura 78 é apresentado o 

histograma de erros entre DEC e RC. 

Figura 78 – Histograma de erros entre RC e DEC. 

 
Fonte: Autor 

O histograma da Figura 86 mostra que a frequência de um valor de erro 0.0 é 

menor que o erro igual a -1.0 ou 1.0, ainda que se tenha uma média bastante próxima 

de 0.0 há uma dispersão relativamente alta, com um desvio padrão de 0,898.  

Mesmo que o coeficiente de correlação de Pearson entre DEC e RC seja 0,96 

e entre RC e RISK seja 0,96 o ajuste a DEC não é eficaz, uma vez que erro 0 é menos 

provável que os demais. Outra visualização importante é o histograma erros 

separando a base de dados pelos valores de DEC, que é apresentado na Figura 79. 

Figura 79 – Histograma de erros de RC separado por valores de DEC. 

 
Fonte: Autor 
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Na Figura 79 verifica-se que enquanto a MPID convencional consegue 

classificar as classes -3 e 3 sem erros, a demais classes são classificadas 

frequentemente com erros, característica que será explorada pela análise da matriz 

de confusão e da curva ROC a seguir. 

Na Figura 80 é apresentada a Matriz de confusão para RC, cujos resultados 

indicam que uma MPID convencional somente é eficiente em identificar os verdadeiros 

positivos dos maiores riscos, cujo valor de DEC é 3 ou -3.  

Por outro lado, os demais valores mostram uma maior frequência de falsos 

positivos em que se verifica um viés de classificação que tende a determinar uma 

classe acima da definida em DEC, com valores de falsos positivos que chegam a 90% 

dos casos. 

Figura 80 – Matriz de Confusão da variável RC 

 
Fonte: Autor 

 

Com os valores da Matriz de Confusão pode-se determinar a curva ROC do 

classificador apresentada na Figura 81. 
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Figura 81 – Curva ROC para a variável RC para a MPID Convencional 

 
Fonte: Autor 

A curva ROC considerando todas as instâncias é exibida no topo da área 

sombreada, e mostra uma curva muito próxima de um classificador aleatório e uma 

área sob a curva com valor de 0,63.  

Enquanto que para as classes 3 e -3 a MPID convencional apresenta um bom 

resultado com áreas sob as curvas de 0,92, a classificação de -2,2,-1 e 1 tem resultado 

muito baixo com valores de área entre 0,42 e 0,56. Estes resultados indicam que a 

tarefa de classificação realizada por uma MPID convencional não pode ser 

considerada eficiente. 

Da análise conjunta da matriz de confusão e da curva ROC, verifica-se que os 

resultados da classificação possuem um viés em relação a DEC tendendo a gerar uma 

classificação superior a que se tomaria com a árvore de decisão. 

Do ponto de vista do gerenciamento de riscos, pode-se dizer que a MPID 

Convencional induz a uma aversão ao risco, levando a ações mais conservadoras do 

que o desejado pelo tomador de decisões, o que pode incorrer em um maior esforço 

para a mitigação dos riscos.  

Em termos práticos, há uma grande probabilidade de priorizar-se a mitigação e 

riscos que na verdade poderiam ser simplesmente monitorados, o que envolve um 

maior esforço muitas vezes impactando em custos do projeto. 
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O erro quadrático médio encontrado para RC foi 0,805. Também é importante 

visualizar o índice de consistência do classificador, conforme definido na seção de 

metodologia e demonstrado na Figura 82. 

Figura 82 – Resultados do Índice de Consistência da MPID Convencional. 

 
Fonte: Autor 

 

Na Figura 82 no gráfico superior são apresentados os resultados de RC e no 

gráfico inferior é apresentada a variação entre o valor n e seu antecessor n-1. Ou seja, 

um valor negativo indica que RC, variou de forma contrária à ordem crescente de DEC 

e RISK. O IQC encontrado é de 1,0 o que quer dizer que este é o valor médio das 

diferenças negativas dos casos inconsistentes. 

Tais resultados confirmam a análise feita com a curva ROC e a matriz de 

confusão e demonstram que a MPID Convencional é um classificador ineficiente, pois 

possui um viés que tende a retornar valores superiores a DEC e está sujeito aos 

efeitos da classificação reversa. 

4.3.1.2 Resultados dos Experimentos Matrizes de Probabilidade e Impacto 

Dupla (MPIDs) Tradicionais – MPID Cox 

O resultado RCX é referente a classe de decisão obtida por uma MPID COX 

que segue o teorema de Cox. Sua distribuição para cada um dos possíveis valores é 

dada a seguir: 

− RCX = 1  46 (5%) 

− RCX = -1  39 (4%) 

− RCX = 2  272 (27%) 

− RCX = -2  272 (27%) 

− RCX = 3  189 (19%) 
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− RCX = -3  182 (18%) 

− Contagem (n)  1000 

Da mesma forma que com a MPID Convencional a aplicação da MPID Cox aos 

dados de entrada é uma técnica empregada para definir um conjunto de ações sobre 

um conjunto de riscos, também é um processo de classificação e de priorização, uma 

vez que os maiores riscos devem receber maiores esforços para sua mitigação.  

Por outro lado, Cox (2008) verificou que era possível otimizar as MPIs, para o 

que estabeleceu um teorema, que aplicado a MPID deu origem a MPID de Cox, assim 

o atributo RCX é referente à aplicação da MPID de Cox aos dados de entrada.  

Assim, quando se compara os resultados de RCX com a decisão DEC e a 

variável RISK, espera-se uma maior eficiência em relação a RC, o que pode ser 

observado na relação entre DEC e RISK e RC que é apresentada na Figura 83: 

Figura 83 – Relação entre RISK DEC e RCX e os respectivos gradientes. 

 
Fonte: Autor 

 

No gráfico A da Figura 83, observa-se que há um certo deslocamento entre 

DEC e RCX, porém com menor intensidade do que ocorre em RC, ou seja, pode-se 

presumir que há uma redução deste problema, uma ideia inicial se isto ocorre pode 

ser verificada na Figura 84 em que é apresentado o histograma de erros entre DEC e 

RCX. 

Figura 84 – Histograma de erros entre RCX e DEC 
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Fonte: Autor 

O histograma da Figura 84 mostra que a frequência de um valor de erro 0.0 é 

maior que o erro igual a -1.0 ou 1.0, ainda que se tenha uma média bastante próxima 

de 0.0 há uma dispersão relativamente alta, com um desvio padrão de 0,770. Esses 

resultados mostram que a MPID de Cox gera uma menor taxa de erros que uma MPID 

Convencional. O coeficiente de correlação de Pearson entre DEC e RCX é de 0,96 e 

entre RCX e RISK seja 0,96 mantendo os valores encontrados para RC. Também é 

importante visualizar o histograma erros separando a base de dados pelos valores de 

DEC, que é apresentado na Figura 85. 

Figura 85 – Histograma de erros de RC separado por valores de DEC. 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 85 verifica-se que enquanto a MPID Cox também consegue 

classificar as classes -3 e 3 com uma menor taxa de erro, as demais classes são 

classificadas frequentemente com erros. Tais características poderão ser 

quantificadas pela análise da matriz de confusão e da Curva ROC discutidos a seguira 

seguir. Começando pela matriz de confusão para RCX na Figura 94 a seguir.  

Figura 86 – Matriz de Confusão da variável RCX. 
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Fonte: Autor 

A MPID Cox também é eficiente em identificar os verdadeiros positivos dos 

maiores riscos, cujo valor de DEC é 3 ou -3, mas a MPID de Cox possui um melhor 

desempenho quando DEC é igual a -2.0 e 2.0 classificando corretamente cerca de 

45% das instâncias.  

Porém cerca de 55% das instâncias são classificadas como -3 ou 3, problema 

menos frequente que na MPID Convencional, mas que pode levar a um esforço maior 

que o necessário para a mitigação de riscos. 

Não há melhora nos resultados com DEC igual a -1.0 e 1.0 e ainda há uma alta 

frequência de falsos positivos, persistindo o viés de classificação que tende a 

determinar uma classe acima da decidida em valores que chegam a 80% dos casos, 

ou seja 80% de riscos que poderiam ser negligenciados serão monitorados, mais uma 

vez envolvendo esforços desnecessários. Com os valores da Matriz de Confusão 

pode-se determinar a curva ROC do classificador apresentada na Figura 87. 
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Figura 87 – Curva ROC para a variável RCX, obtida por meio da MPID Cox. 

 
Fonte: Autor 

A curva ROC considerando todas as instâncias é mostrada no topo da área 

sombreada, e mostra uma curva próxima de um classificador aleatório e uma área sob 

a curva com valor de 0,71 que é superior aos resultados obtidos com a MPID 

convencional.  

Para as classes 3 e -3 a MPID convencional apresenta um bom resultado com 

áreas sob as curvas de 0,95, as classificações de -2,2,-1 e 1 têm resultado menores 

com valores de área entre 0,60 e 0,59, que são melhores que os de RC, obtidos com 

a MPID convencional.  

Estes resultados indicam que a tarefa de classificação realizada por uma MPID 

Cox pode ser considerada mais eficiente que aquela realizada com a MPID 

Convencional. 

Da análise conjunta da matriz de confusão e da curva ROC, verifica-se que os 

resultados da classificação ainda possuem um viés em relação a DEC tendendo a 

gerar uma classificação superior em relação ao padrão.  

Tal conclusão é feita considerando a matriz de confusão que, por exemplo, 

mostra que cerca de 55% das classificações resultantes em -3 seriam classificadas 

como -2 com a árvore de decisão. 

Do ponto de vista do gerenciamento de riscos, pode-se dizer que a MPID Cox, 

assim como a MPID convencional, induz a uma aversão ao risco, levando ações mais 

conservadoras do que o desejado pelo tomador de decisões, o que pode incorrer em 

um maior esforço para a mitigação dos riscos.  
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Por outro lado, houve uma melhora nos resultado de classificação para -2.0, 

2.0, -1.0 e 1.0, o que pode ser verificado pelos valores superiores das respectivas 

áreas sob a curva ROC de cada classificação e da classificação global, de modo que 

se pode afirmar que o formato de uma MPID de Cox é preferível a uma MPID 

convencional. Também é importante visualizar o índice consistência do classificador, 

conforme definido na seção de metodologia, e demonstrado na Figura 88. 

Figura 88 – Resultados da consistência da MPID Cox 

 
 Fonte: Autor 

Na Figura 88 no gráfico superior são apresentados os resultados de RC e no 

gráfico inferior é apresentada a variação entre o valor n e seu antecessor n-1. Ou seja, 

um valor negativo indica que RCX, variou de forma contrária à ordem crescente de 

DEC e RISK.  

Esta situação leva ocorre em 8,0% das instâncias, também é possível verificar 

que há um deslocamento na classificação. Por exemplo a diferença entre os 

resultados RC = -3 e seu equivalente com DEC é de 84 instâncias, enquanto que para 

RC = -2 este valor cai para 124, e para os valores de RC = -1, 1, 2 e 3 os resultados 

são respectivamente 208, 215, 127 e 83. O Erro Quadrático Médio encontrado foi de 

0,593 e é 26% inferior ao valor encontrado em RC. 

O índice quadrático de consistência encontrado é de 1,0 o que quer dizer que 

este é o valor médio das diferenças negativas dos casos inconsistentes. Tais 

resultados confirmam a análise feita com a curva ROC e a matriz de confusão e 

demonstram que a MPID Cox é um classificador ineficiente, ainda que seja melhor 

que a MPID Convencional. 
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Contribuindo com as análises realizadas verifica-se que das 1000 instâncias a 

classificação com a MPID de Cox é igual a DEC é 419 dos casos, enquanto que com 

a MPID Convencional esta situação ocorre em 291 das instâncias. A situação em que 

a classificação é maior que DEC ocorre em 358 dos casos com a MPID convencional 

e em 292 casos com a MPID de Cox. Por fim, com a MPID convencional obteve-se 

351 valores superiores a DEC, enquanto que com a MPID de Cox obteve-se 289 

resultados nessa condição. 

4.3.2 Resultados do Experimentos com sistema de inferência fuzzy (SIF) 

Os resultados dos atributos RCF e RCXF, referem-se aos experimentos com 

SIF tipo Mamdani, usando com base de regras de inferência as MPID convencional e 

MPID de Cox, respectivamente. 

Uma primeira visualização desses resultados, comparados aos sistemas de 

classificação convencionais pode ser visualizada por meio de mapas de contorno, 

apresentados na Figura 89 a seguir. 

 
 
 
 

Figura 89 – Visualização dos mapas de contorno de RC, RCF, RCX e RCXF 

 
Fonte: Autor 

Comparando os mapas A e B observa-se que se mantém a forma da MPID 

convencional, mas no mapa B os dados parecem estarem melhor interpolados o que 
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se repete com os mapas C e D. Para visualizar melhor estes dados exibem-se as 

respectivas superfícies na Figura 90. 

Figura 90 – Visualização das superfícies de RC, RCF, RCX e RCXF 

 
Fonte: Autor 

Portanto deve-se levar em conta que os resultados de SIFs geram valores 

contínuos, implicando em mudanças nos indicadores de desempenho usados 

anteriormente, o que será desenvolvido nos tópicos a seguir. 

4.3.2.1 Resultados com Sistema de Inferência Fuzzy (SIF) – Base de regras MPID 

convencional (RCF) 

O resultado da variável RCF é referente a classe de decisão obtida por uma 

SIF com regras baseadas na MPID convencional e a Figura 91 mostra os valores 

obtidos no experimento, os respectivos gradientes em relação ao atributo RISK e o 

erro calculado com relação ao atributo DEC.  
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Figura 91 – Resultados de RCF, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a DEC 

 
Fonte: Autor 

Os resultados da aplicação do SIF, que podem ser visualizados no gráfico da 

Figura 89 A e mostram que está técnica produz resultados com uma alta correlação 

com DEC, verificada por um coeficiente de Pearson igual a 0,97.  

O gráfico B da Figura 99 mostra que ainda há gradientes frequentes em relação 

a RISK mas com uma diminuição das amplitudes. O gráfico dos erros, mostrado na 

Figura 89 C indica que há zonas em que ocorrem erros maiores que zero e em outras 

zonas há erros menores que zero. Como se tratam de dados contínuos, a distribuição 

para cada um dos possíveis valores está representada na Tabela 2. 

Tabela 2 – Distribuição dos resultados aplicação do SIF com regras baseadas na MPID Convencional 

RCF 
Dist 

DEC = -3 

Dist 

DEC = -2 

Dist 

DEC = -1 

Dist 

DEC = 1 

Dist 

DEC = 2 

Dist 

DEC = 3 

N 105 148 247 256 145 99 

Média -2,7692 -2,2951 -1,5362 1,6309 2,5352 2,9322 

Desvio Padrão 0,2493 0,3125 0,4302 0,4301 0,2716 0,084 

Mínimo -2,9926 -2,9101 -2,4469 0,2671 2,0330 2,5964 

Perc 25% -2,9712 -2,5334 -1,9059 1,2693 2,3173 2,9287 

Perc 50% -2,9214 -2,2035 -1,5691 1,7503 2,5275 2,9608 

Perc 75% -2,5647 -2,0367 -1.0992 1,9857 2,7639 2,9608 

Máximo -2,1575 -1,6378 -0,2599 2,5154 2,9424 2,9920 

Fonte: Autor 

Buscando explicar melhor a relação entre RCF e DEC, a Figura 100 

apresentam-se gráficos tipo swarplot e boxplot para a visualização dos dados 

separados pelas respectivas categorias, podendo assim, avaliar os resultados de RCF 

para cada uma das categorias de DEC.  

As escolhas dos gráficos tipo swarplot e boxplot foi baseada no fato de que o 

primeiro possibilita visualizar os dados de cada categoria como uma nuvem de pontos, 

tendo a categoria no eixo x e uma variável contínua no eixo y. 
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No gráfico boxplot, as categorias estão representadas no eixo x, mas no eixo y 

são apresentados a média, quartis e eventuais outliers da distribuição de amostras de 

RCF separadas pelas categorias de DEC. Para melhor entender as diferenças entre 

RC e RCF foram inseridos gráficos similares para RC, que podem ser visualizados na 

Figura 92: 

Figura 92 – Swarmplot e boxplot de RC, RCF e DEC 

 
Fonte: Autor 

Nos gráficos A e E da Figura 92 verifica-se que, por exemplo algumas 

instâncias em que o valor de DEC é -1 podem atingir valores de RC iguais a -2 ou -3, 

mas que em RCF a média dessa categoria sobe para -1.5 e o intervalo de valores 

menores que -2.0 envolve o segundo, terceiro e quarto quartis ou seja 75% dos dados.  

Outro ponto de destaque é que para a amostra DEC = -2 a média de RC é -3.0, 

enquanto em RCF é -2.3, o que significa que erros menores podem ocorrer em RCF, 

quando comparado a RC. Portanto, neste ponto é importante avaliar o histograma de 

erros de RCF, que é apresentado na Figura 93. 
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Figura 93 – Histograma de Erros de RCF 

 
Fonte: Autor 

O histograma de erros de RCF da Figura 101, mostra uma concentração maior 

de erros com valor entre -0,50 e 0.50, o que é um ponto positivo em relação aos erros 

de RC. Para visualizar os erros em relação as categorias, foram gerados histogramas 

de erros para cada categoria de DEC, que é apresentado na Figura 94. 

Figura 94 – Histograma de Erros de RCF (RCF_E) em relação aos valores de DEC. 

 

Fonte: Autor 

Na Figura 94, observam-se valores de erros com menores médias e desvios 

padrão com relação aos experimentos anteriores. Ou seja, o emprego do SIF, 

conseguiu reduzir a variabilidade dos resultados. No entanto, ainda existem erros 

maiores nas categorias -2,2,-1 e 1que podem ser melhor avaliadas com o emprego 

da matriz de confusão e da curva RROC. Uma matriz de confusão tradicional não 

pode ser usada para variáveis contínuos, como já explicado anteriormente. 

Porém, pode-se comparar a probabilidades de que um conjunto de dados sob 

uma dada condição, como por exemplo DEC = -3, desde que se saiba sua média e 

desvio padrão e se estabeleça um determinado intervalo de confiança.  

Portanto com os valores da Tabela 1 usados para estabelecer um intervalo de 

confiança de alpha = 0,95 pode-se definir qual a probabilidade de encontrar um valor 

contido em uma outra amostra por exemplo DEC = -2.  
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Pode-se deste modo criar uma matriz que relaciona as amostras de decisão 

nas linhas com as distribuições e os respectivos intervalos de confiança, o que o 

apresentado na Matriz de Confusão da Figura 95. 

Figura 95 – Matriz de Confusão da variável RCF 

 

Fonte: Autor 

Os resultados apresentados na Figura 95 demonstram que as maiores 

probabilidades estão na diagonal da matriz, o que significa que na maioria dos casos 

os valores encontrados pelo SIF possuem uma maior probabilidade de estarem na 

amostra de uma determinada classe, do que em outras classes. Por exemplo, 

considerando os limites de 95% da distribuição de valores de RCF, em que DEC é 

igual -3, pode-se encontrar 95% desses valores na amostra DEC = -3, mas 46% na 

amostra em que DEC = -2.0 e 11% na amostra DEC = -1. 

Tais resultados indicam uma superposição de valores nas distribuições, ou 

seja, há resultados em que DEC = -3 mas a técnica retornou valores podem estar nos 

limites das amostras de DEC = -2 ou -1. 

Esta situação se repete em todas as classes e amostras, o que significa que 

apesar deste SIF possuir uma alta probabilidade de verdadeiros positivos, há uma 

grande probabilidade de ocorrência de falsos positivos. 
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Tal condição reduz a eficiência do classificador, porém como os resultados são 

contínuos, deve-se observar os resultados em termos de regressão, por meio de 

curvas RROC. 

Tendo em vista estes resultados, faz-se necessária a avaliação das curvas 

RROC para RCF. Na Figura 96 é exibida a curva RROC para os resultados globais 

de RCF. 

Figura 96 – Curva RROC para a variável RCF, obtida por meio de um SIF baseado da MPID 
Convencional. 

 
Fonte: Autor 

Para complementar esta análise, na Figura 97 apresentam-se as curvas RROC 

para amostras separadas para cada valor de DEC 
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Figura 97 – Curva RROC para a variável RCF, obtida por meio de um SIF baseado da MPID 
Convencional. 

 
Fonte: Autor 

As curvas RROC permitem avaliar o viés de um modelo comparando o sobre 

ajuste, ou seja, valores acima do padrão e o sub ajuste, que são os valores abaixo do 

padrão, além disso a área sobre a curva (AOC) permite comparar a variabilidade de 

um modelo em diferentes condições operacionais. Deste modo elaborou-se uma curva 

global com todos os valores de RCF e uma curva para cada amostra separada pelos 

valores de DEC. 

A curva global de RCF, é simétrica mostrando que a técnica como um todo não 

é desequilibrada entre os sobre e sub ajustes. Porém quando se analisam as amostras 

verifica-se que o melhor desempenho está nas classes -3 e 3, com a menor AOC 

(0,008 e 0,006) porém a classe -3 tende ao sobre ajuste e a classe 3 ao sub ajuste, o 

que é feito verificando os valores máximos e mínimo na extremidade da curva. 

A classe -2 possui a maior variabilidade com AOC = 0,016 que na classe 2 é 

0,007. A classe -1 menos possui uma baixa AOC (0,001) que na classe 1 é 0,014. A 

comparação das AOC permite verificar que o erro tende a se comportar de forma 

diferente em cada uma das áreas, o que está alinhado com a matriz de confusão da 

Figura 103. 
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O erro quadrático médio encontrado para RCF foi 0,352. Também é importante 

visualizar a consistência do classificador conforme definido na seção de metodologia, 

e demonstrado na Figura 98. 

Figura 98 – Resultados de consistência para a variável RCF, obtida por meio de um SIF baseado da 
MPID Convencional 

 
 Fonte: Autor 

O índice de quadrático de consistência é de 0,117, valor inferior ao encontrado 

em RC e RCX, indicando que a variação negativa entre antecessores e sucessores é 

inferior aos resultados anteriores em termos absolutos. 

O erro médio quadrático é menor que os classificadores anteriores, se for 

observada distribuição dos resultados em relação a DEC, verifica-se que as 

estatísticas apresentam uma correlação com o valor de DEC.  

Um ponto a ser observado nos resultados de RCF é que se obteve valores 

contínuos o que pode ser útil, quando se deseja decidir entre dois riscos muito 

próximos. 

Portanto, o SIF baseado em regras oriundas de uma MPID convencional, 

possui um menor erro de consistência, um menor erro quadrático médio em relação a 

DEC e os valores estão numa escala contínua, o que permite uma melhor ordenação 

e priorização dos resultados, quando comparado com a aplicação direta das MPIDs. 

4.3.2.2 Resultados com Sistema de Inferência Fuzzy (SIF) – Base de regras MPID 

Cox (RCXF) 

Os resultados obtidos para variável RCXF consistem nos valores encontrados 

por uma obtida por uma SIF com regras baseadas na MPID COX que segue o teorema 
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de Cox e a Figura 99 mostra seus resultados, seus gradientes em relação ao atributo 

RISK e o erro calculado com relação ao atributo DEC. 

Figura 99 – Resultados de RCF, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a DEC 

 
Fonte: Autor 

Os resultados da aplicação do SIF, que podem ser visualizados no gráfico da 

Figura 99 A mostram que está técnica produz resultados com uma alta correlação com 

DEC, verificada por um coeficiente de Pearson igual a 0,97. Similar aos resultados 

obtidos em RCF. 

O gráfico B da Figura 99 mostra que ainda há gradientes frequentes em relação 

a RISK mas com uma diminuição das amplitudes. O gráfico dos erros, mostrado na 

Figura 99 C indica que os trechos referentes às classes definidas por DEC, 

correspondem a comportamentos de erros diferentes do que se obteve com RC, que 

serão melhor detalhados pelas técnicas empregadas nas análises a seguir. 

A distribuição para cada um dos possíveis valores está representada na Tabela 3. 

Tabela 3 – Distribuição dos resultados aplicação do SIF com regras baseadas na MPID Cox. 
RCXF Dist 

DEC = -3 
Dist 

DEC = -2 
Dist 

DEC = -1 
Dist 

DEC = 1 
Dist 

DEC = 2 
Dist 

DEC = 3 

N 105 148 247 256 145 99 

Média -2.8442 -2,2052 -1,7175 1,6865 2,2970 2,8440 

Desvio Padrão 0,1546 0,3237 0,3897 0,3960 0,3167 0,1574 

Mínimo -2,9740 -2,9489 -2,4422 0,2115 1,8129 2,3394 

Perc 25% -2,9470 -2,5318 -1,9889 1,3628 2,0244 2,8285 

Perc 50% -2,8999 -2,1623 -1,9414 1,9063 2,1748 2,9109 

Perc 75% -2,8186 -2,0137 -1.4723 1,9882 2,4902 2,9467 

Máximo -2,2378 -1,9375 -0,3397 2,1674 2,9467 2,9739 

Fonte: Autor 

Assim como na análise da relação entre RCF e DEC, a análise de RCXF e DEC 

usa gráficos tipo swarplot e boxplot para a visualização dos separados por categorias, 

podendo assim avaliar os resultados de RCXF para cada uma das categorias de DEC.  

Os resultados comparativos entre RCX e RCXF que podem ser visualizados na Figura 

100: 
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Figura 100 – Swarmplot e boxplot de RCX, RCXF e DEC 

 
Fonte: Autor 

Nos gráficos A e E da Figura 108 são similares aos que foram apresentados na 

Figura 100 A e E. Ao analisar os gráficos B e F, verificam-se os limites e as 

características das distribuições de RCXF, separados nas classes definidas por DEC.  

É importante atentar que a variabilidade dos resultados para determinadas 

classes é muito inferior para RCXF do que RCX. Portanto neste ponto é importante 

avaliar o histograma de erros de RCXF, que é apresentado na Figura 101. 

Figura 101 – Histograma de Erros de RCXF 

 
Fonte: Autor 

O histograma de erros de RCXF, mostra uma concentração maior de erros com 

valor entre -0,25 e 0,25, o que é um ponto positivo em relação aos erros de RCX. 

Porém há maiores frequências em erros com valores próximos a -1,0 e 1,0. Portanto 

a análise dos erros separados por classes de DEC, podem explicar se esses erros 

estão determinados em determinadas situações. Para visualizar os erros em relação 
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as categorias, foram gerados histogramas de erros para cada categoria de DEC, que 

é apresentado na Figura 102, a seguir. 

Figura 102 – Histograma de Erros de RCXF em relação aos valores de DEC. 

 

Fonte: Autor 

Na Figura 102, observam-se valores de erros com menores médias e desvios 

padrão, em relação aos demais experimentos. Ou seja, o emprego do SIF, conseguiu 

reduzir a variabilidade dos resíduos, quando DEC é igual a -3,3,-2 e 1. Porém ainda 

existem erros maiores nas categorias -1 e 1. Essas diferenças poderão ser avaliadas 

com o emprego da matriz de confusão e da curva RROC. 

De modo similar ao que foi feito com RCF, foi criada uma Matriz de Confusão 

para os intervalos de confiança das distribuições amostras de RCXF separados pelos 

respectivos valores de DEC que pode ser visualizada na Figura 103. 

Figura 103 – Matriz de Confusão da variável RCXF 

 

Fonte: Autor 
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Os resultados apresentados na Figura 103 demonstram que as maiores 

probabilidades estão na diagonal da matriz, o que significa que na maioria dos casos 

os valores encontrados pelo SIF possuem uma maior probabilidade de estarem na 

amostra de uma determinada classe, do que em outras classes.  

Por exemplo, considerando os limites de 95% da distribuição de valores de 

RCXF, em que DEC é igual -3, pode-se encontrar 93% desses valores na amostra 

DEC = -3, mas 70% na amostra em que DEC = -2.0 e 5,7% na amostra DEC = -1. 

Tais resultados indicam uma superposição de valores nas distribuições, ou 

seja, há resultados em que DEC = -3 mas a técnica retornou valores podem estar nos 

limites das amostras de DEC = -2 ou -1. 

Esta situação se repete em todas as classes e amostras, o que significa que 

apesar deste SIF possuir uma alta probabilidade de verdadeiros positivos, há uma 

grande probabilidade de ocorrência de falsos positivos. Tendo em vista estes 

resultados, se faz necessária a avaliação das curvas RROC para RCXF, que é 

apresentada na Figura 104. 

Figura 104 – Curva RROC para a variável RCXF, obtida por meio de um SIF baseado da MPID Cox. 

 
Fonte: Autor 

Para complementar esta análise, na Figura 105 apresentam-se as curvas 

RROC para amostras separadas para cada valor de DEC. 
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Figura 105 – Curva RROC para a variável RCXF, separadas para cada valor de DEC. 

 
Fonte: Autor 

A curva RROC global de RCXF, é simétrica e mostra uma AOC 12% superior 

a curva RROC global de RCF, indicando que os resultados de RCXF tende a uma 

maior variação. No entanto, quando se analisam as amostras verifica-se que o melhor 

desempenho está nas classes -3 e 3, com a valores menores de AOC, porém com 

maiores tendências ao sobre ajuste na classe 3 e sub ajuste na classe -3 quando 

verificados os valores máximos e mínimo nas extremidades da curva. 

As classes -2 e 2 possui uma maior variabilidade com AOC = 0,015. A classe -

1 e 1 possuem baixas AOC (0,006 e 0,007) mas com maior desbalanceamento quando 

se verificam as extremidades. O erro quadrático médio encontrado para RCXF foi 

0,391, inferior a RCX (0,593) mas superior a RCF (0,352). O IQC encontrado para 

RCXF foi 0,082, inferior a RCX (1,000) e a RCF (0,117) indicando uma menor chance 

de classificação reversa.  

Deste modo, também é importante visualizar a consistência do classificador 

conforme definido na seção de metodologia, e demonstrado na Figura 106. 
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Figura 106 – Resultados de consistência para a variável RCXF, obtida por meio de um SIF baseado 
da MPID Cox 

 
 Fonte: Autor 

Com base nos resultados apresentados pode-se considerar que o SIF baseado 

em na MPID Cox não apresentou um melhor desempenho para classificar as decisões 

do que o SIF baseado na MPID Convencional.  

A sistema empregado neste experimento não resultou em indicadores 

superiores a RCF, como ponto positivo verificou-se uma menor probabilidade de erro 

de classificação reversa. Porém os resultados são melhores que a aplicação direta de 

uma MPID de Cox, considerando os valores de erro quadrático médio e a matriz de 

confusão. 

Do mesmo modo que nos resultados de RCF, em RCXF se obteve valores 

contínuos o que pode ser útil, quando se deseja decidir entre dois riscos muito 

próximos. 

4.3.3 Resultado dos Experimentos com Sistemas de Inferência Fuzzy Neurais 

Os resultados dos atributos RCFN_3, RCFN_4, RCFN_5, RCXFN_3, 

RCXFN_4 e RCXFN_5, referem-se aos resultados com SIF tipo Mamdani, usando 

com base de regras de inferência as MPID convencional nos três primeiros e MPID 

de Cox, nos três últimos.  

A diferença neste caso é de que os resultados dos SIF são pós-processados 

por redes neurais artificiais de 3, 4 e 5 neurônios nas camadas ocultas. Com relação 

às MPID os resultados indicam uma maior estabilidade e eliminação de oscilações. 
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A primeira visualização desses resultados, comparados às MPIDs Tradicionais 

pode ser visualizada por meio de mapas de contorno, apresentados na Figura 107 a 

seguir. 

Figura 107 – Visualização dos mapas de contorno de RC, RCFN_3, RCFN_4 e RCFN_5 

 
Fonte: Autor 

Comparando os mapas A e B observa-se que A parece manter a forma da MPID 

convencional, mas no mapa B os dados parecem estarem melhor interpolados o que 

se repete com os mapas C e D. 

Os mapas de contorno com os resultados derivados de MPIDs de COX são 

apresentados na Figura 108 a seguir. 

Figura 108 – Visualização dos mapas de contorno de RCX, RCXFN_3, RCXFN_4 e RCXFN_5 

 
Fonte: Autor 
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No gráfico A da Figura 108 verificam-se os resultados obtidos com o emprego 

de uma MPID de Cox, em quanto que em B, C e D são apresentados os resultados 

referentes a SIFN, 

Portanto deve-se levar em conta que os resultados de SIFNs geram valores 

contínuos, implicando em mudanças nos indicadores de desempenho usados 

anteriormente, o que será desenvolvido nos tópicos a seguir. 

4.3.3.1 Resultado dos Experimentos com Sistemas de Inferência Fuzzy Neurais 

– Base de regras MPID convencional (RCFN_3, RCFN_4, RCFN_5) 

A variável RCFN é referente a classe de decisão obtida por uma SIFN com 

regras baseadas na MPID CONV que viola o teorema de Cox. 

Foram realizados experimentos com 3, 4 e 5 neurônios na camada oculta, e 

aqui são apresentados os resultados para o neurônio que apresentou o melhor erro 

quadrático médio, que foi a versão com 4 neurônios. 

 Sua distribuição para cada um dos possíveis valores é dada na Tabela 4 a 

seguir: 

Tabela 4 – Distribuição dos resultados aplicação do Sistema de Inferência Fuzzy Neural Não 
Adaptativo com regras baseadas na MPID Convencional. 

Modelo RCFN 
Dist. 

DEC = -3 
Dist. 

DEC = -2 
Dist. 

DEC = -1 
Dist. 

DEC = 1 
Dist. 

DEC = 2 
Dist. 

DEC = 3 

RCFN_3 N 105 148 247 256 145 99 

Média -2,7387 -2,2813 -1,5452 1,6190 2,5158 2,9397 

Desvio Padrão 0,1188 0,1525 0,3332 0,3706 0,1752 0,0743 

Mínimo -3,0278 -2,5347 -2,0168 0,2715 2,2220 2,8090 

Perc 25% -2,8185 -2,4015 -1,7772 1,3933 2,3678 2,8818 

Perc 50% -2,7164 -2,2954 -1,6023 1,6322 2,5170 2,9592 

Perc 75% -2,6487 -2,1446 -1,3833 1,8820 2,6748 2,9972 

Máximo -2,5428 -2,0220 -0,1573 2,2097 2,8018 3,0568 

RCFN_4 Média -2,7249  -2,2623  -1,4800   1,5779   2,5350   2,9110  

Desvio Padrão  0,0882   0,1560   0,3859   0,4200   0,1933   0,0400  

Mínimo -2,8652  -2,5345  -1,9955   0,1391   2,2002   2,8324  

Perc 25% -2,7977  -2,3812  -1,7249   1,4065   2,3720   2,8838  

Perc 50% -2,7246  -2,2695  -1,5687   1,6463   2,5462   2,9267  

Perc 75% -2,6607  -2,1246  -1,3554   1,8480   2,7142   2,9427  

Máximo -2,5439  -2,0011  -0,1087   2,1861   2,8268   2,9600  

RCFN_5 Média -2,7517 -2,2717 -1,5405 1,6254 2,5290 2,9389 

Desvio Padrão 0,1400 0,1496 0,3140 0,3720 0,1874 0,0365 

Mínimo -3,1201 -2,5242 -2,0143 0,4814 2,2295 2,8588 

Perc 25% -2,8403 -2,3886 -1,7766 1,3524 2,3688 2,9354 

Perc 50% -2,7210 -2,2839 -1,5905 1,6500 2,5205 2,9454 

Perc 75% -2,6457 -2,1377 -1,3339 1,9100 2,6973 2,9600 

Máximo -2,5327 -2,0193 -0,3087 2,2180 2,8504 3,0680 
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Fonte: Autor 

Na maioria dos casos há variações entre as amostras em todos os parâmetros 

calculados. A relação entre a saída RCFN_3 e RISK e DEC é dada na Figura 109 a 

seguir: 

Figura 109 – Resultados de RCFN_3, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a 
DEC 

 
Fonte: Autor 

Em comparação às demais técnicas empregadas anteriormente o resultado 

mostra uma função sem as oscilações decorrentes do erro de classificação reversa, o 

mesmo ocorrendo com o gradiente em relação a RISK e com os erros de RCFN_3. 

Na Figura 110, apresentam-se os resultados com a aplicação RCFN_4: 

Figura 110 – Resultados de RCFN_4, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a 
DEC 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 111, apresentam-se os resultados com a aplicação RCFN_5. 
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Figura 111 – Resultados de RCFN_5, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a 
DEC 

 
Fonte: Autor 

Um dos aspectos a serem observados é que a mudança da rede de pós-

processamento, levou a variações na função obtida que ficou mais próxima de DEC. 

As correlações em relação a DEC, conforme o coeficiente de Pearson para RCFN_3, 

RCFN_4, RCFN_5 foram iguais a 0,973 e com relação à RISK 0,979, 0,980 e 0,980. 

Com a visualização dos resultados para RCFN_3, RCFN_4, RCFN_5, percebeu-se 

que os erros decorrentes da classificação reversa parecem atenuados. Porém o seu 

desempenho também pode ser visualizado pelos respectivos histogramas de erros. 

Nas Figuras 112, 113 e 114 são apresentados os respectivos histogramas de erros. 

Figura 112 – Histogramas de erros. 

 
Fonte: Autor 

Os resultados de RCFN_3 estão concentrados entre -1,0 e 1,0 mas possuem 

uma alta variabilidade. Nos gráficos separados por valores de DEC, na parte inferior 
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da Figura 110, verificou-se que em quase todos os casos encontram-se erros com 

média variando entre -0,5 e 0,5 que são valores mais baixos do que os encontrados 

anteriormente. Na Figura 113 são apresentados os histogramas de erros para 

RCFN_4. 

Figura 113 – Histogramas de erros. 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 112 verificou-se que a distribuição dos erros dos resultados possui 

uma média geral próxima de zero, mas ao separar os resultados pelos valores de 

DEC, a média e a distribuição dos erros mostram ainda alguma dispersão nos 

resultados, o que será melhor avaliado nas análises seguintes. Na Figura 114 são 

apresentados os histogramas de erros para RCFN_5. 

Figura 114 – Histogramas de erros. 

 
Fonte: Autor 
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A análise conjunta das Figuras 112, 113, 114 mostrou que os resultados com o 

emprego dos SIFNs, podem produzir instâncias com chance de erro próxima ou igual 

a zero, mas também é preciso que se avalie como que esses resultados se ajustam 

ao atributo DEC, o que será analisado com as respectivas matrizes de confusão. Na 

Figura 115 é apresentada a matriz de confusão de RCFN_3. 

Figura 115 – Matriz de Confusão para RCFN_3, obtida por meio de um SIFN baseado da MPID 
Convencional 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 115 a matriz de confusão mostra que as respectivas distribuições de 

valores de RCFN_3 em relação a DEC, possuem valores na diagonal vem definidos 

com apenas resíduos nas classes que poderia ser falsos positivos, na Figura 116, 

apresenta-se matriz de confusão para RCFN_4. 

Figura 116 – Matriz de Confusão para RCFN_4, obtida por meio de um SIFN baseado da MPID 
Convencional 

 
Fonte: Autor 
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O desempenho de RCFN_4, apresenta um melhor desempenho e DEC = -3,3 

e -2, sendo que nos demais aumentam as chances de falsos positivos. Na Figura 117 

apresenta-se a matriz de confusão para RCNF_5. 

Figura 117 – Matriz de Confusão para RCFN_5, obtida por meio de um SIFN baseado da MPID 
Convencional 

 
Fonte: Autor 

Sob o critério da matriz de confusão RCFN_5 apresentou os melhores 

resultados mostrando altos valores nos verdadeiros positivos e os menores valores 

nos falsos positivos foram obtidos. Na Figura 118 apresentam-se as curvas RROC 

para RCFN_3, numa perspectiva global e separada por valores de DEC. 
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Figura 118 – Curva RROC global e curvas separadas por valores de DEC de RCFN_3 MPID Conv 

 

 
 Fonte: Autor 

A análise RROC de RCFN_3, mostra uma AOC, baixa, indicando menor 

variabilidade dos dados. O desempenho é melhor em DEC = -3 e 3. O pior 

desempenho é em -1 e 1 com tendência de sobre ajuste em -1 e sub ajuste em 1.  

Na Figura 119 apresentam-se as curvas RROC para RCFN_4, numa 

perspectiva global e separada por valores de DEC. 
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Figura 119 – Curva RROC global e curvas separadas por valores de DEC de RCFN_4 MPID Conv 

 
 Fonte: Autor 

Em relação a análise RROC, o modelo RCFN_4 apresentou baixos valores de 

AOC, seja no resultado global ou nas amostras separadas por valores de DEC. O 

aspecto importante na análise do desempenho desta técnica é de que as relações 

entre o sobre e o sub ajuste estão balanceadas. 
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Na Figura 120 apresentam-se as curvas RROC para RCFN_5, numa 

perspectiva global e separada por valores de DEC. 

Figura 120 – Curva RROC global e curvas separadas por valores de DEC de RCFN_5 MPID Conv 

 
 Fonte: Autor 

Os resultados para RCFN_5 são similares a RCFN_4. De um modo geral os 

SIFNs possuem um resultado positivo, se forem considerados para uma tarefa de 

regressão. 



177 

O erro médio quadrático encontrado para RCFN_3 foi 0,317, enquanto que para 

RCFN_4 foi 0,294 e RCFN_5 foi 0,303 e demonstram correlação com os valores de 

AOC. Também é importante visualizar o índice de consistência demonstrado na Figura 

121. 

Figura 121 – Resultados do índice de consistência RCFN MPID Conv 

 
 Fonte: Autor 

Os valores do IQC são praticamente 0,000 resultando em valores muito baixos 

quer seja para RCFN_3, RCFN_4 ou RCFN_5, o que significa que este grupo de 
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modelos não tem o risco de classificação reversa e apresenta baixos valores de erro 

quadrático médio com relação a DEC. 

Dentre os experimentos estudados, os SIFNs destacam-se por produzirem 

resultados que podem ser ordenados sem que ocorra o erro da classificação reversa, 

ou seja praticamente não há nestes resultados valores cuja variação seja inversa a 

variação de RISK ou DEC, ou seja crescem no mesmo sentido. 

Os erros quadráticos médios encontrados variaram de 0,29 a 0,30 que é 

bastante inferior ao valor obtido que nos classificadores anteriores em particular a 

MPID Convencional cujo erro médio quadrático foi de 0,805.  

4.3.3.2 Resultado dos Experimentos com Sistemas de Inferência Fuzzy Neurais 

– Base de regras MPID Cox (RCXFN_3, RCXFN_4, RCXFN_5) 

A variável RCXFN é referente a classe de decisão obtida por uma SIFN com 

regras baseadas na MPID Cox. 

Foram realizados experimentos com 3, 4 e 5 neurônios na camada ocultas Sua 

distribuição para cada um dos possíveis valores é dada na Tabela 5 a seguir: 

Tabela 5 – Distribuição dos resultados aplicação do Sistema de Inferência Fuzzy Neural Não 
Adaptativo com regras baseadas na MPID Convencional. 

Modelo RCFN 
Dist. 

DEC = -3 
Dist. 

DEC = -2 
Dist. 

DEC = -1 
Dist. 

DEC = 1 
Dist. 

DEC = 2 
Dist. 

DEC = 3 

RCXFN_3 N 105 148 247 256 145 99 

Média -2,8514 -2,2918 -1,7035 1,6556 2,2922 2,8299 

Desvio Padrão 0,0765 0,2022 0,3724 0,3632 0,1815 0,1057 

Mínimo -2,9530 -2,6597 -2,0066 0,1508 2,0301 2,6394 

Perc 25% -2,9156 -2,4478 -1,9165 1,5919 2,1331 2,7484 

Perc 50% -2,8601 -2,2817 -1,8644 1,7761 2,2689 2,8624 

Perc 75% -2,8016 -2,1014 -1,6764 1,8682 2,4522 2,9140 

Máximo -2,6715 -2,0096 -0,1528 2,0225 2,6289 2,9804 

RCXFN_4 Média -2,8043  -2,3483  -1,7052   1,6759   2,3148   2,8376  

Desvio Padrão  0,1552   0,1280   0,3694   0,3451   0,2081   0,0770  

Mínimo -3,2570  -2,5704  -2,1335   0,1422   2,0289   2,6977  

Perc 25% -2,8939  -2,4469  -1,9498   1,6100   2,1281   2,7821  

Perc 50% -2,7644  -2,3556  -1,8105   1,7801   2,2810   2,8566  

Perc 75% -2,6877  -2,2331  -1,5910   1,8821   2,5046   2,8930  

Máximo -2,5784  -2,1375  -0,2092   2,0221   2,6885   2,9764  

RCXFN_5 Média -2,8442  -2,2998  -1,7137   1,6447   2,3041   2,8495  

Desvio Padrão  0,0616   0,2198   0,3666   0,4127   0,2021   0,0907  

Mínimo -3,0146  -2,6932  -2,0046   0,0302   2,0237   2,6837  

Perc 25% -2,8824  -2,4743  -1,9349   1,5657   2,1238   2,7819  

Perc 50% -2,8461  -2,2836  -1,8806   1,8087   2,2734   2,8754  

Perc 75% -2,8076  -2,0894  -1,6682   1,8942   2,4856   2,9203  

Máximo -2,7039  -2,0070  -0,2483   2,0170   2,6735   2,9805  

Fonte: Autor 

Na maioria dos casos há variações entre as amostras em todos os parâmetros 

calculados. Dada a grande quantidade de dados, a relação entre a saída RCXFN_3 e 

RISK e DEC é dada na Figura 122 a seguir: 
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Figura 122 – Resultados de RCXFN_3, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a 
DEC 

 
Fonte: Autor 

De forma similar ao SIFN empregado no tópico anterior o resultado mostra uma 

função sem as oscilações decorrentes do erro de classificação reversa, o mesmo 

ocorrendo com o gradiente em relação a RISK e com os erros em relação a DEC. Na 

Figura 123, apresentam-se os resultados com a aplicação RCXFN_4: 

Figura 123 – Resultados de RCXFN_4, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a 
DEC 

 
Fonte: Autor 

Por fim para, na Figura 124, apresentam-se os resultados com a aplicação 

RCXFN_5: 

Figura 124 – Resultados de RCXFN_5, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a 
DEC 

 
Fonte: Autor 
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Um dos aspectos a serem observados é que a inserção da RNA de pós-

processamento e na base de regras de inferência, levou a variações na função obtida 

cujos efeitos poderão ser mensurados com as análises a seguir. 

As correlações em relação a DEC, conforme o coeficiente de Pearson para RCXFN_3, 

RCXFN_4, RCXFN_5 foram iguais a 0,968 e com relação à RISK 0,971. Com a 

visualização dos resultados para RCXFN_3, RCXFN_4, RCXFN_5, percebe-se que 

os erros decorrentes da classificação reversa são atenuados. Porém o seu 

desempenho também pode ser visualizado pelos respectivos histogramas de erros. 

Nas Figuras 125, 126 e 127 são apresentados os respectivos histogramas de erros. 

Figura 125 – Histogramas de erros. 

 
Fonte: Autor 

Os resultados de RCXFN_3 estão concentrados entre -1,0 e 1,0 mas possuem 

uma alta variabilidade.  

Nos gráficos separados por valores de DEC abaixo, verifica-se que em quase 

todos os casos encontra-se erros com média variando entre -0,7 e 0,6.  

Na Figura 126 apresenta-se o histograma de erros para RCXFN_4. 
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Figura 126 – Histogramas de erros. 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 126 verifica-se que a distribuição dos erros dos resultados possui 

uma média geral próxima de zero, mas ao separar os resultados pelos valores de 

DEC, a média e a distribuição dos erros mostram ainda alguma dispersão nos 

resultados. Na Figura 127 apresenta-se os histogramas de erros de RCXFN_5 

Figura 127 – Histogramas de erros. 

 
Fonte: Autor 

A análise conjunta das Figuras 125, 126 e 127 mostra que os resultados com o 

emprego dos SIFNs, podem produzir instâncias com uma chance de erro próxima ou 

igual zero, em comparação com a aplicação direta das MPID. Porém é necessário 



182 

avaliar seu desempenho com o emprego de outras métricas. Na Figura 128 é 

apresentada a matriz de confusão de RCXFN_3. 

Figura 128 – Matriz de Confusão para RCXFN_3, obtida por meio de um SIFN baseado da MPID Cox 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 128, a matriz de confusão mostra que a classificação com RCXFN_3 

em relação a DEC, possui valores na diagonal bem definidos com apenas resíduos 

nas classes 3 e -3, mas possibilidades de falsos positivos nas demais classes, como 

por exemplo a classe -2 em que o valor encontrado é de 0,72. A seguir, apresenta-se 

a matriz de confusão para RCXFN_4 na Figura 129. 

Figura 129 – Matriz de Confusão para RCXFN_4, obtida por meio de um SIFN baseado da MPID Cox 

 
Fonte: Autor 

O desempenho de RCXFN_4, mostra-se superior quando DEC = 3 e -2, sendo 

que nos demais a chance de falsos positivos é menor que em RCXFN_3. Por fim na 

Figura 130 apresenta-se a matriz de confusão pata RCXNF_5. 
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Figura 130 – Matriz de Confusão para RCFN_5, obtida por meio de um SIFN baseado da MPID 
Convencional 

 
Fonte: Autor 

Sob o critério da matriz de confusão RCXFN_5 apresentou altos valores nos 

verdadeiros positivos, porém valores maiores de falsos positivos do RCXFN_4.  

Quando se observa as respectivas matrizes de confusão, os resultados de 

RCXFN_3, RCXFN_4 e RCXFN_5 mostram que o emprego das RNAs em conjunto 

com os SIF é uma forma de atenuar os problemas de classificação reversa tornar o 

processo mais confiável do ponto de vista de separação de classes.  

Porém como os resultados são gerados numa base contínua, há a necessidade 

de uma avaliação com base nas métricas de regressão, em particular as curvas 

RROC. 

Na Figura 131 apresenta-se a curva RROC para RCXFN_3, numa perspectiva 

global. 

Figura 131 – Curva RROC de RCXFN_3 MPID Cox 

  
Fonte: Autor 
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A análise RROC de RCXFN_3, mostra uma AOC ligeiramente superior aos 

modelos SIFN com MPID convencional, indicando menor variabilidade dos dados. Na 

Figura 132 apresentam-se as curvas RROC para RCXFN_3, separadas pelas classes 

de DEC. 

Figura 132 – Curvas RROC separadas por valores de DEC de RCXFN_3 MPID Cox 

 
 Fonte: Autor 

O desempenho é melhor em DEC = -3 e 3. O pior desempenho é em -1 e 1 

com tendência de sobre ajuste no primeiro e sub ajuste no segundo. Na Figura 133 

apresenta-se a curva RROC para RCXFN_4, numa perspectiva global. 

Figura 133 – Curva RROC global de RCXFN_4 MPID Cox 

 
Fonte: Autor 
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Com relação a análise RROC, o modelo RCXFN_4 apresenta baixos valores 

de AOC, seja no resultado global ou nas amostras separadas por valores de DEC. O 

valor de AOC é superior quando comparado ao grupo de SIFN derivado da MPID 

Convencional. Na Figura 134 apresentam-se as curvas RROC para RCXFN_4, numa 

perspectiva global e separada por valores de DEC. 

Figura 134 – Curvas RROC separadas por valores de DEC de RCXFN_4 MPID Cox 

 
 Fonte: Autor 

Todas as classes apresentam valores de AOC baixos, ainda que na matriz de 

confusão as classes -2 e 2 mostrem sobreposição das distribuições o ajuste 

encontrado é próximo dos valores de -1 e 1 que tem os piores ajustes. 

Com relação a análise RROC, o modelo RCXFN_5 também apresenta baixos 

valores de AOC, seja no resultado global ou nas amostras separadas por valores de 

DEC. O valor de AOC é superior quando comparado ao grupo de SIFN derivado da 

MPID Convencional. 

Na Figura 135 apresenta-se a curva RROC global para RCXFN_5. 
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Figura 135 – Curva RROC global de RCXFN_5 MPID Cox 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 136 apresentam-se as curvas RROC para RCXFN_5, separadas por 

valores de DEC. 

Figura 136 – Curvas RROC separadas por valores de DEC de RCXFN_5 MPID Cox 

 
 Fonte: Autor 

Os resultados para RCXFN_5 são similares a RCXFN_4. De um modo geral os 

SIFNs possuem um resultado positivo, se forem considerados para uma tarefa de 

regressão. 

O erro médio quadrático encontrado para RCXFN_3 foi 0,346, enquanto que 

para RCXFN_4 foi 0,349 e RCXFN_5 foi 0,350 e demonstram correlação com os 
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valores de AOC, mas foram cerca de 20% superiores aos valores que foram 

encontrados com o uso de MPIDs convencionais.  

Também é importante ressaltar que o índice quadrático de consistência 

retornou valores iguais a zero e, portanto, não há risco de classificação reversa, o que 

pode ser visualizado na Figura 137. 

Figura 137 – Resultados do índice de consistência RCFN MPID Conv 

 
 Fonte: Autor 
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Dentre os experimentos estudados, os SIFNs destacam-se por produzirem 

resultados que podem ser ordenados sem que ocorra o erro da classificação reversa, 

ou seja praticamente não há nestes resultados valores cuja variação seja inversa a 

variação de RISK ou DEC, ou seja crescem no mesmo sentido. 

Os erros quadráticos médios encontrados variaram de 0,346 a 0,350 que é 

bastante inferior ao valor obtido que nos classificadores anteriores em particular a 

MPID Convencional cujo erro médio quadrático foi de 0,805.  

Porém o desempenho do SIFN baseado na MPID convencional, apresentou 

resultados ligeiramente melhores que o SIFN baseado na MPID Cox, quando 

verificada a curva RROC. 

4.3.4 Resultados dos Experimentos com sistema de inferência Neuro-fuzzy 
(RNF) 
Os resultados dos atributos RCNF e RCXNF, referem-se aos resultados com 

RNFs do tipo ANFIS, cujos dados de treinamento foram criados usando uma MPID 

convencional e MPID de Cox, respectivamente. A primeira visualização desses 

resultados, comparados aos sistemas de classificação convencionais pode ser 

visualizada por meio de mapas de contorno, apresentados na Figura 138 a seguir. 

Figura 138 – Visualização dos mapas de contorno de RC, RCNF, RCX e RCXNF 

 
Fonte: Autor 

Uma característica importante destes experimentos é que a base de regras de 

inferência e as funções de pertinência do SINF são extraídas por meio do algoritmo 

do ANFIS. Comparando-se os mapas gerado observa-se que se mantém a forma da 

MPID usada para gerar o conjunto de treinamento mostrando o aprendizado das 

regras. Para visualizar melhor estes dados exibem-se as respectivas superfícies na 

Figura 139. 
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Figura 139 – Visualização das superfícies de RC, RCNF, RCX e RCXNF 

 
Fonte: Autor 

Portanto deve-se levar em conta que os resultados de SINFs geram valores 

contínuos, implicando em mudanças nos indicadores de desempenho usados 

anteriormente, o que será desenvolvido nos tópicos a seguir. 

4.3.4.1 Resultados dos Experimentos com Sistema de Inferência Neuro Fuzzy 

RNF – Aprendizado de regras a partir de uma MPID Convencional 

(RCNF). 

O resultado da variável RCNF é referente aos resultados obtidos por um SINF, 

com dados de treinamento obtidos com regras baseadas na MPID convencional e a 

Figura 140 mostra seus resultados, os gradientes em relação ao atributo RISK e o 

erro calculado com relação ao atributo DEC.  

Figura 140 – Resultados de RCNF, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a DEC 

 
Fonte: Autor 
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Os resultados da aplicação do SINF, que podem ser visualizados no gráfico da 

Figura 140 A mostram que está técnica produz resultados com uma alta correlação 

com DEC, verificada por um coeficiente de Pearson igual a 0,96. O gráfico B da Figura 

148 mostra que ainda há gradientes frequentes em relação a RISK mas com variação 

das amplitudes.  

O gráfico dos erros, mostrado na Figura 140 C indica que os valores de erro 

quando comparados a DEC, possuem faixas diferentes, o que de certa forma já era 

esperado uma vez que está se comparando um resultado discreto a um resultado 

contínuo. Como se tratam de dados contínuos, A distribuição para cada um dos 

possíveis valores está representada na Tabela 6. 

Tabela 6 – Distribuição dos resultados aplicação do SIF com regras baseadas na MPID Convencional 

RCNF 
Dist 

DEC = -3 

Dist 

DEC = -2 

Dist 

DEC = -1 

Dist 

DEC = 1 

Dist 

DEC = 2 

Dist 

DEC = 3 

N 105 148 247 256 145 99 

Média -3,0079 -2,8853 -1,9425 1,9387 2,8914 3,0009 

Desvio Padrão 0,0568 0,1931 0,4330 0,4155 0,2233 0,0634 

Mínimo -3,1884 -3,2146 -2,9220 0,2958 2,2304 2,8848 

Perc 25% -3,0235 -3,0111 -2,1690 1,8911 2,7643 2,9606 

Perc 50% -3,0012 -2,9597 -2,0033 2,0124 2,9703 2,9918 

Perc 75% -2,9771 -2,7608 -1,8690 2,1275 3,0386 3,0213 

Máximo -2,9014 -2,2757 -0,4533 2,8464 3,2852 3,2104 

Fonte: Autor 

Buscando explicar melhor a relação entre RCNF e DEC, a Figura 141 usa 

gráficos tipo swarplot e boxplot para a visualização dos separados por categorias, 

podendo assim avaliar os resultados de RCNF para cada uma das categorias de DEC.  

No gráfico boxplot, as categorias estão representadas no eixo x, mas no eixo y 

são apresentados a média, quartis e eventuais outliers da distribuição de amostras de 

RCNF separadas pelas categorias de DEC. Para melhor entender as diferenças entre 

RC e RCNF foram inseridos gráficos similares para RC, que podem ser visualizados 

na Figura 149: 
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Figura 141 – Swarmplot e boxplot de RC, RCNF e DEC 

 
Fonte: Autor 

Nos gráficos B e F da Figura 141 verifica-se que, as médias dos valores de 

RCNF não está alinhada com o valor de DEC, por exemplo a média da classe -1 é -2. 

Além disso as classes -1 e 1 possuem uma dispersão muito alta. Outro ponto relevante 

é que enquanto -1 e 1 possuem altas dispersões, em 2,3, -2 e -3 os valores não variam 

muito, mas estão bastante defasados dos valores de DEC. Portanto neste ponto é 

importante avaliar o histograma de erros de RCNF, que é apresentado na Figura 142. 

Figura 142 – Histograma de Erros de RCNF 

 
Fonte: Autor 

O histograma de erros de RCNF, mostra uma concentração maior de erros com 

maiores entre -1,00 e 1,00 e com frequências menores em 0,00 e, assim, repetindo o 

perfil de RC. Para visualizar os erros em relação as categorias, foram gerados 

histogramas de erros para cada categoria de DEC, que é apresentado na Figura 143. 
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Figura 143 – Histograma de Erros de RCNF (RCNF_E) em relação aos valores de DEC. 

 

Fonte: Autor 

Na Figura 143, observam-se valores de erros com menores médias e desvios 

padrão nas classes -3,3,-2 e 2. Ou seja, o emprego do SINF, conseguiu reduzir a 

variabilidade dos resultados. Porém ainda existem erros maiores nas categorias -1 e 

1. Essas diferenças poderão ser avaliadas com o emprego da matriz de confusão e 

da curva RROC. 

Apresenta-se a Matriz de Confusão da variável RCNF na Figura 144. 

Figura 144 – Matriz de Confusão da variável RCNF 

 
Fonte: Autor 

Os resultados apresentados na Figura 144 demonstram que as maiores 

probabilidades estão na diagonal da matriz, o que significa que na maioria dos casos 

os valores encontrados pelo SINF possuem uma grande probabilidade de estarem na 

amostra de uma determinada classe, do que em outras classes.  

Porém deve ser observado que os valores de falsos positivos também são 

altos, ou seja, há uma grande chance de erro, resultando numa classificação menos 

acurada que com um SIFN. Tendo em vista estes resultados, se faz necessária a 

avaliação das curvas RROC para RCNF, apresentada na Figura 145 a seguir. 
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Figura 144 – Curva RROC para a variável RCNF, obtida por meio de um SIF baseado da MPID 
Convencional 

 
Fonte: Autor 

Para complementar esta análise, na Figura 146 apresentam-se as curvas 

RROC para amostras separadas para cada valor de DEC 

Figura 145 – Curvas RROC para a variável RCNF, separadas por valores de DEC. 

 
Fonte: Autor 

As curvas RROC permitem avaliar o viés de um modelo comparando o sobre 

ajuste, ou seja, valores acima do padrão e o sub ajuste, que são os valores abaixo do 

padrão, além disso a área sobre a curva (AOC) permite comparar a variabilidade de 

diferentes condições operacionais. 

Deste modo elaborou-se uma curva global com todos os valores de RCNF e 

uma curva para cada amostra separada pelos valores de DEC. 
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A curva global de RCNF, é simétrica mostrando que a técnica como um todo 

não é desequilibrada entre os sobre e sub ajustes. Mas verifica-se um valor alto de 

AOC, quando comparado com os SIFs e SIFNs. 

Porém ao se analisar as amostras verifica-se que o pior desempenho está nas 

classes -1 e 1, com a maior AOC (0,064 e 0,070). As classes -3 e 3 possuem uma alta 

variabilidade com AOC = 0,018 em ambos os casos. A classe -2 menos possui uma 

baixa AOC (>0,000) que na classe 2 é 0,001. A comparação das AOC permite verificar 

que o erro tende a se comportar de forma diferente em cada uma das áreas. 

O erro quadrático médio encontrado para RC foi 0,779, que é um valor alto 

considerando as técnicas empregadas até o momento. O índice de consistência 

encontrado foi de 0,055 indicando que há uma possibilidade pequena de classificação 

reversa. 

Por esse motivo é importante visualizar a consistência da técnica conforme 

definido na seção de metodologia, e demonstrado na Figura 147. 

Figura 146 – Resultados de consistência para a variável RCNF, obtida por meio de um SIFN 

 
 Fonte: Autor 

Com base nos gráficos da Figura 147, observa-se que o valores de RCNF, para 

as classe -3, -2, 3 e 3 basicamente não evoluem com uma classificação na mesma 

faixa, o que explica os resultados encontrados na matriz de confusão e na análise 

RROC. 

Sob a ótica da matriz de confusão o desempenho deste SINF é inferior aos 

SIFN, mas é relevante seu desempenho nas classes DEC =1 e DEC =-1. Porém o 
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desempenho da regressão não supera nenhum dos resultados anteriores, mostrando 

uma alta variabilidade dos erros. 

Destacam-se aqui que os resultados foram obtidos por meio de regras de 

inferência e funções de pertinência extraídas da base de dados. Pode-se afirmar que 

mesmo com uma qualidade de ajustamento menor, este SINF conseguiu extrair regras 

e funções de pertinência que conseguiram resultados melhores que as MPIDs. 

4.3.4.2 Resultados dos Experimentos com Sistema de inferência Neuro Fuzzy 

RNF – Aprendizado de regras a partir de uma MPID Cox (RCXNF). 

O resultado da variável RCXNF é referente aos resultados obtidos por uma 

SINF, com dados de treinamento obtidos com regras baseadas na MPID de Cox e a 

Figura 148 mostra seus resultados, os gradientes em relação ao atributo RISK e o 

erro calculado com relação ao atributo DEC.  

Figura 147 – Resultados de RCNF, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a DEC 

 
Fonte: Autor 

Os resultados da aplicação do SINF, que podem ser visualizados no gráfico da 

Figura 148 A mostram que está técnica produz resultados com uma alta correlação 

com DEC e com RISK, verificada por um coeficiente de Pearson igual a 0,96.  

O gráfico B da Figura 148 mostra que ainda há gradientes frequentes em 

relação a RISK mas com variação das amplitudes.  

O gráfico dos erros, mostrado na Figura 148 C indica que os valores de erro 

quando comparados a DEC, possuem faixas diferentes, o que de certa forma já era 

esperado uma vez que está se comparando um resultado discreto a um resultado 

contínuo. 

Como se tratam de dados contínuos, A distribuição para cada um dos possíveis 

valores está representada na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Distribuição dos resultados aplicação do SIF com regras baseadas na MPID Convencional 

RCXNF 
Dist 

DEC = -3 

Dist 

DEC = -2 

Dist 

DEC = -1 

Dist 

DEC = 1 

Dist 

DEC = 2 

Dist 

DEC = 3 

N 105 148 247 256 145 99 

Média -2,9944  -2,5458  -1,8545   1,8226   2,5628   3,0007  
Desvio Padrão  0,0659   0,4158   0,3822   0,3823   0,3985   0,0610  
Mínimo -3,0690  -3,1263  -2,6153   0,1652   1,8427   2,6085  
Perc 25% -3,0324  -2,9341  -2,0247   1,8034   2,1873   2,9792  
Perc 50% -3,0039  -2,6106  -1,9934   1,9721   2,6511   3,0145  
Perc 75% -2,9752  -2,1205  -1,8148   2,0204   2,9143   3,0352  
Máximo -2,6350  -1,9165  -0,1593   2,5133   3,1563   3,0757  

Fonte: Autor 

Buscando explicar melhor a relação entre RCXNF e DEC, a Figura 157 usa 

gráficos tipo swarplot e boxplot para a visualização dos separados por categorias, 

podendo assim avaliar os resultados de RCXNF para cada uma das categorias de 

DEC. Para melhor entender as diferenças entre RC e RCNF foram inseridos gráficos 

similares para RCX, que podem ser visualizados na Figura 149: 

Figura 148 – Swarmplot e boxplot de RCX, RCXNF e DEC 

 
Fonte: Autor 

Nos gráficos B e F da Figura 148 verifica-se que, as médias dos valores de 

RCXNF não está alinhada com o valor de DEC, por exemplo a média da classe -1 é 

bem próxima de -2. Além disso as classes -1 e 1 possuem uma dispersão muito alta. 
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Portanto, neste ponto é importante avaliar o histograma de erros de RCXNF, 

que é apresentado na Figura 150. 

Figura 149 – Histograma de Erros de RCXNF 

 
Fonte: Autor 

O histograma de erros de RCXNF, mostra uma concentração maior de erros 

com valor entre -1,00 e 1,00, com frequências maiores em 0,00 e repetindo o perfil de 

RCX. Para visualizar os erros em relação as categorias, foram gerados histogramas 

de erros para cada categoria de DEC, que é apresentado na Figura 151, a seguir. 

Figura 150 – Histograma de Erros de RCXNF (RCXNF_E) em relação aos valores de DEC. 

 

Fonte: Autor 

Na Figura 151, observam-se valores de erros com menores médias e desvios 

padrão nas classes -3,3. Ou seja, o emprego do SINF, conseguiu reduzir a 

variabilidade dos resultados. Porém ainda existem erros maiores nas categorias -2,-

1,2 e 1, classes em que ocorres erros com valores entre 0,4 e 0,5 em média. 

Essas diferenças e o respectivo desempenho por cada resultado de DEC 

poderão ser avaliadas com o emprego da matriz de confusão e da curva RROC. 

De forma similar aos demais experimentos, os valores da Tabela 6 usados para 

estabelecer um intervalo de confiança de alpha = 0,95 definindo qual a probabilidade 

de encontrar um valor contido em uma outra amostra. 

O resultado é apresentado na matriz de confusão da variável RCXNF na Figura 

152. 
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Figura 151 – Matriz de Confusão da variável RCXNF 

 

Fonte: Autor 

Tendo em vista estes resultados, se faz necessária a avaliação das curvas 

RROC para RCXNF, apresentada na Figura 153 a seguir. 

Figura 152 – Curva RROC para a variável RCXNF, obtida por meio de um SIF baseado da MPID Cox. 

 
Fonte: Autor 

Para complementar esta análise, na Figura 154 apresentam-se as curvas 

RROC para amostras separadas para cada valor de DEC. 
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Figura 153 – Curvas RROC para a variável RCXNF separadas por valores de DEC. 

 
Fonte: Autor 

As curvas RROC permitem avaliar o viés de um modelo comparando o sobre 

ajuste, ou seja, valores acima do padrão e o sub ajuste, que são os valores abaixo do 

padrão, além disso a área sobre a curva (AOC) permite comparar a variabilidade de 

dois modelos. 

Deste modo elaborou-se uma curva global com todos os valores de RCXNF e 

uma curva para cada amostra separada pelos valores de DEC. 

A curva global de RCXNF, é simétrica mostrando que a técnica como um todo 

não é desequilibrada entre os sobre e sub ajustes, destaca-se sua área AOC é alta 

em relação as demais técnicas empregadas.  

Porém quando se analisam as amostras verifica-se que os valores de AOC 

parecem baixos, mas ao verificar os valores nos extremos, percebe-se que a técnica 

gera resultados que são assimétricos, sempre apresentando uma grande diferença 

entre o máximo sobre ajuste e o mínimo sub ajuste. 

O erro quadrático médio encontrado para RC foi 0,569, que é menor que o 

encontrado em para RCNF, mas ainda assim um valor alto considerando os resultados 

encontrados até o momento.  
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Porém o IQC resultou em 0,091 foi superior a RCNF, que foi de 0,054, indicando 

que se o ajuste foi melhor, há uma maior chance de classificação reversa. 

Por esse motivo é importante visualizar a consistência da técnica conforme 

definido na seção de metodologia, e demonstrado na Figura 155. 

Figura 154 – Resultados de consistência para a variável RCXNF, obtida por meio de um SINF 

 
 Fonte: Autor 

Com base nos gráficos da Figura 155, observa-se que o valores de RCNF, para 

as classe -3, -2, 3 e 3 basicamente não evoluem de uma forma consistente com uma 

classificação na mesma faixa, o que explica os resultados encontrados na matriz de 

confusão e na análise RROC.  

Nas classes 1 e -1 o problema se repete, mas como aqui a dispersão é maior, 

o desempenho na matriz de confusão foi atenuado, mas na análise RROC pode-se 

verificar que foi um desempenho baixo em relação aos resultados até aqui obtidos. 

4.3.5 Resultados dos Experimentos com sistema de inferência neuro fuzzy pós-
processados por uma RNA (RNFN) 

Os resultados dos atributos RCNFN_3, RCNFN_4, RCNFN_5, RCXNFN_3, 

RCXNFN_4 e RCXNFN_5, referem-se aos resultados com SINF tipo do tipo ANFIS, 

usando com base de treinamento dados gerados a partir de uma MPID convencional 

nos três primeiros e MPID de Cox, nos três últimos. A diferença neste caso é de que 

os resultados dos SINF são pós-processados por redes neurais de 3, 4 e 5 neurônios 

nas camadas ocultas.  
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A primeira visualização dos resultados de RCNFN_3, RCNFN_4 e RCNFN_5, 

comparados aos sistemas de classificação convencionais (RC) pode ser visualizada 

por meio de mapas de contorno, apresentados na Figura 156 a seguir. 

Figura 155 – Visualização dos mapas de contorno de RC, RCNFN_3, RCNFN_4 e RCNFN_5 

 
Fonte: Autor 

Comparando os mapas A e B observa-se que A parece manter a forma da MPID 

convencional, mas no mapa B os dados parecem estarem melhor interpolados o que 

se repete com os mapas C e D.  

Do mesmo modo, os resultados de RCXNFN_3, RCXNFN_4 e RCXNFN_5, 

comparados aos sistemas de classificação convencionais (RC) pode ser visualizada 

por meio de mapas de contorno, apresentados na Figura 157 a seguir. 

Figura 156 – Visualização dos mapas de contorno de RCX, RCXNFN_3, RCXNFN_4 e RCXNFN_5 

 
Fonte: Autor 
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No gráfico A da Figura 157 verificam-se os resultados obtidos com o emprego 

de uma MPID de Cox, enquanto que em B, C e D são apresentados os resultados 

referentes a SINFN, 

Portanto deve-se levar em conta que os resultados de SIFs geram valores 

contínuos, implicando em mudanças nos indicadores de desempenho usados 

anteriormente, o que será desenvolvido nos tópicos a seguir. Outra característica 

importante dos SINFN é a capacidade adaptativa aos dados de treinamento, sem a 

necessidade de extração de regras por meio de um especialista. 

4.3.5.1 Resultados dos Experimentos com sistema de inferência neuro fuzzy 

pós-processados por uma RNA (RNFN) – Aprendizado por meio de 

regras geradas a partir de uma MPID Convencional (RCNFN_3, RCNFN_4 

e RCNFN_5) 

A variável RCNFN é referente a classe de decisão obtida por uma SINFN com 

regras baseadas na MPID Conv que viola o teorema de Cox. Foram realizados 

experimentos com 3, 4 e 5 neurônios na camada oculta, e sua distribuição para cada 

um dos possíveis valores é dada na Tabela 8. 

Tabela 8 – Distribuição dos resultados aplicação do Sistema de Inferência Neuro Fuzzy Adaptativo 
com regras baseadas na MPID Convencional. 

Modelo RCFN 
Dist. 

DEC = -3 
Dist. 

DEC = -2 
Dist. 

DEC = -1 
Dist. 

DEC = 1 
Dist. 

DEC = 2 
Dist. 

DEC = 3 
RCNFN_3 N 105 148 247 256 145 99 

Média -3,0092  -2,8775  -1,9378   1,9606   2,8790   3,0195  

Desvio Padrão  0,0011   0,1413   0,3903   0,3552   0,1429   0,0011  

Mínimo -3,0101  -3,0051  -2,5148   0,2939   2,5434   3,0167  

Perc 25% -3,0100  -2,9885  -2,1004   1,9305   2,7889   3,0192  

Perc 50% -3,0096  -2,9483  -2,0153   2,0133   2,9393   3,0201  

Perc 75% -3,0089  -2,7856  -1,9121   2,0938   3,0015   3,0202  

Máximo -3,0055  -2,5271  -0,1517   2,5206   3,0163   3,0203  

RCNFN_4 Média -3,0236  -2,8102  -1,9848   1,9838   2,8055   3,0179  

Desvio Padrão  0,0325   0,1430   0,4415   0,4125   0,1508   0,0447  

Mínimo -3,1398  -3,0230  -2,5491   0,3739   2,5573   2,9521  

Perc 25% -3,0485  -2,9291  -2,2893   1,7657   2,6766   2,9750  

Perc 50% -3,0381  -2,8324  -2,0861   2,0455   2,8040   3,0178  

Perc 75% -2,9937  -2,6820  -1,8008   2,2783   2,9447   3,0589  

Máximo -2,9669  -2,5546  -0,1263   2,5474   3,0453   3,1488  

RCNFN_5 Média -3,0124  -2,8971  -1,9521   1,9327   2,8697   3,0243  

Desvio Padrão  0,0033   0,1317   0,3976   0,3653   0,1490   0,0078  

Mínimo -3,0340  -3,0085  -2,5427   0,2617   2,5262   3,0169  

Perc 25% -3,0125  -2,9972  -2,1154   1,8951   2,7727   3,0202  

Perc 50% -3,0115  -2,9661  -2,0383   1,9899   2,9302   3,0226  

Perc 75% -3,0109  -2,8196  -1,9266   2,0770   2,9989   3,0250  

Máximo -3,0088  -2,5557  -0,1672   2,5036   3,0164   3,0665  

Fonte: Autor 
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Na maioria dos casos há variações entre as amostras em todos os parâmetros 

calculados. Dada quantidade de dados, é mais interessante mostrar a relação entre a 

saída RCNFN_3 e RISK e DEC, os respectivos gradientes e erros na Figura 158. 

Figura 157 – Resultados de RCNFN_3, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a 
DEC 

 
Fonte: Autor 

Em comparação às demais técnicas empregadas anteriormente, o resultado 

mostra uma função sem as oscilações decorrentes do erro de classificação reversa, o 

mesmo ocorrendo com o gradiente em relação a RISK e com os erros de RCNFN_3.  

Um ponto a destacar que pode ser visualizado no gráfico de gradiente é que 

existem pontos de inflexão em RCNFN_3 que refletem uma variação de classe de 

DEC. Na Figura 159, apresentam-se os resultados os resultados de RCNFN_4: 

Figura 158 – Resultados de RCNFN_4, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a 
DEC 

 
Fonte: Autor 

Os resultados deste experimento resultaram numa função menos aderente aos 

valores de DEC, cujos gradientes não variam como no caso anterior. Na Figura 160, 

apresentam-se os resultados de RCNFN_5: 
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Figura 159 – Resultados de RCNFN_5, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a 
DEC 

 
Fonte: Autor 

Um dos aspectos a serem observados é que a mudança da rede de pós-

processamento, levou a variações na função obtida que ficou mais próxima de DEC, 

nos resultados de RCNFN_3 e RCNFN_5 demonstram gradientes que podem indicar 

um melhor ajuste. 

As correlações em relação a DEC, conforme o coeficiente de Pearson para 

RCNFN_3, RCNFN_4, RCFN_5 foram iguais a 0,962; 0,958 e 0,962 e com relação à 

RISK 0,972, 0,972 e 0,972. 

Com a visualização dos resultados para RCNFN_3, RCNFN_4, RCNFN_5, 

percebe-se que os erros decorrentes da classificação reversa parecem atenuados. 

Porém o seu desempenho também pode ser visualizado pelos respectivos 

histogramas de erros. Nas Figuras 161, 162 e 163 são apresentados os respectivos 

histogramas de erros. 

Figura 160 – Histogramas de erros Sistema de Inferência Neuro Fuzzy Adaptativo com regras 
baseadas na MPID Convencional (RCNFN_3). 

 
Fonte: Autor 
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Os erros resultantes de RCNFN_3 são bastante frequentes nos valores -1,0 e 

1,0 mas e menos frequentes que os valores 0,0. Nas classes -2,2,-1 e 1, cujas médias 

de erros são bastante próximas de -1 e 1 e chama a atenção a alta frequência destes 

valores em relação aos demais.  

Figura 161 – Histogramas de erros Sistema de Inferência Neuro Fuzzy Adaptativo com regras 
baseadas na MPID Convencional (RCNFN_4). 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 162 verifica-se que a distribuição dos erros dos resultados possui 

uma média geral próxima de zero, mas ao separar os resultados pelos valores de 

DEC, a média e a distribuição dos erros mostram ainda alguma dispersão nos 

resultados. Na Figura 163 são mostrados os histogramas de erros de RCNFN_5. 

Figura 162 – Histogramas de erros Sistema de Inferência Neuro Fuzzy Adaptativo com regras 
baseadas na MPID Convencional (RCNFN_5). 

 
Fonte: Autor 
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A análise conjunta das Figuras 161, 162, 163 mostra que os resultados com o 

emprego dos SIFNs, conseguem produzir instâncias com uma maior chance de erro 

próxima ou igual a zero ao menos nas classes -2,2,-1 e 1. Na Figura 164 é 

apresentada a matriz de confusão de RCNFN_3. 

Figura 163 – Matriz de Confusão para RCNFN_3, obtido por um Sistema de Inferência Neuro Fuzzy 
Adaptativo com regras baseadas na MPID Convencional. 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 164 a matriz de confusão mostra que as respectivas distribuições de 

valores de RCNFN_3 em relação a DEC, possui valores na diagonal vem definidos 

com apenas resíduos nas classes que poderia ser falsos positivos, na Figura 165, 

apresenta-se matriz de confusão para RCNFN_4. 

Figura 164 – Matriz de Confusão para RCNFN_4, obtido por um Sistema de Inferência Neuro Fuzzy 
Adaptativo com regras baseadas na MPID Convencional. 

 
Fonte: Autor 
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O desempenho de RCNFN_4, apresenta melhor desempenho e DEC = -3,3 e -

2, sendo que nos demais aumenta a chance de falsos positivos. Na Figura 166 

apresenta-se a matriz de confusão pata RCNFN_5. 

Figura 165 – Matriz de Confusão para RCNFN_5, obtido por um Sistema de Inferência Neuro Fuzzy 
Adaptativo com regras baseadas na MPID Convencional. 

 
Fonte: Autor 

Sob o critério da matriz de confusão, RCNFN_5 apresentou os melhores 

resultados mostrando altos valores nos verdadeiros positivos e os menores valores 

nos falsos positivos. Na Figura 167 apresentam-se as curvas RROC para RCNFN_3, 

numa perspectiva global e separada por valores de DEC. 
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Figura 166 – Curva RROC global e curvas separadas por valores de DEC de RCNFN_3 MPID Conv 

 

 
 Fonte: Autor 

A análise RROC de RCNFN_5, mostra uma AOC, relativamente alta o que 

indica uma maior variabilidade dos resíduos da regressão. O ajuste é melhor e nos 

valores de DEC de -3, 3, -2 e 2. O pior desempenho foi em -1 e 1 com valores altos 

de AOC e limites da curva relativamente mais altos. Na Figura 168 apresentam-se as 

curvas RROC para RCNFN_4, numa perspectiva global e separada por valores de 

DEC. 
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Figura 167 – Curva RROC global e curvas separadas por valores de DEC de RCNFN_4 MPID Conv 

 
 Fonte: Autor 

Com relação a análise RROC, o modelo RCNFN_4 apresenta altos valores de 

AOC, seja no resultado global ou nas amostras separadas por valores de DEC. Um 

aspecto importante na análise do desempenho desta técnica é de que as relações 

entre o sobre e o sub ajuste estão balanceadas em todas as condições operacionais, 

porém quando DEC assume os valores -1 e 1, há uma tendência de ajustes com 

maiores resíduos que nas demais categorias. 

Na Figura 169 apresenta-se as curvas RROC para RCNFN_5, numa 

perspectiva global e separada por valores de DEC. 
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Figura 168 – Curva RROC global e curvas separadas por valores de DEC de RCNFN_5 MPID Conv 

 
 Fonte: Autor 

Os resultados para RCNFN_5 são similares a RCFN_4. De um modo geral os 

RNFNs possuem um resultado com AOC alto, o que considerando a tarefa de 

regressão implica em uma alta variabilidade dos erros de ajustamento. 

O erro médio quadrático encontrado para RCNFN_3 foi 0,767, enquanto que 

para RCNFN_4 foi 0,775 e RCFN_5 foi 0,765.  

O IQC encontrado para RCNFN_3, RCNFN_4 e RCFN_5 é praticamente zero, 

o que significa que ainda que estes experimentos tenham erros altos a possibilidade 

de erros por classificação reversa é nula, o que não ocorrem em RCNF. Também é 
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importante visualizar o índice de consistência conforme definido na seção de 

metodologia, e demonstrado na Figura 170. 

Figura 169 – Resultados do índice de consistência RCFN MPID Conv 

 
 Fonte: Autor 
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Dentre os experimentos estudados, este grupo destaca-se por produzir 

resultados sem que seja necessária a elicitação de regras de inferência por um 

especialista, o que possibilita um modelo que pode adaptar-se a diferentes condições. 

Ainda que as métricas não tenham revelado acurácia em relação aos modelos em que 

as regras estão pré-definidas esta propriedade dos RNFNs é um ponto forte desta 

técnica computacional.  

Também se destaca o emprego do pós-processamento com RNAs que 

permitem encontrar resultados que podem ser ordenados sem que ocorra o erro da 

classificação reversa, ou seja praticamente não há nestes resultados valores cuja 

variação seja inversa a variação de RISK ou DEC. 

Os erros quadráticos médios encontrados variaram de 0,766 a 0,775 que são 

inferiores ao valor obtido com a MPID Convencional cujo erro médio quadrático foi de 

0,805.  

4.3.5.2 Resultados dos Experimentos com sistema de inferência neuro fuzzy 

pós-processados por uma RNA (RNFN) – Aprendizado por meio de 

regras geradas a partir de uma MPID Convencional (RCXNFN_3, 

RCXNFN_4 e RCXNFN_5) 

A variável RCXNFN é referente a classe de decisão obtida por uma SINFN com 

regras baseadas na MPID Cox. Foram realizados experimentos com 3, 4 e 5 neurônios 

na camada oculta, denominados respectivamente como RCXNFN_3, RCXNFN_4 e 

RCXNFN_5 e sua distribuição para cada um dos possíveis valores é dada na Tabela 

9 a seguir: 

Tabela 9 – Distribuição dos resultados aplicação do Sistema de Inferência Neuro Fuzzy Adaptativo 
com regras baseadas na MPID Convencional. 

Modelo RCXNFN 
Dist. 

DEC = -3 
Dist. 

DEC = -2 
Dist. 

DEC = -1 
Dist. 

DEC = 1 
Dist. 

DEC = 2 
Dist. 

DEC = 3 
RCXNFN_3 N 105 148 247 256 145 99 

Média -2,9783 -2,5318 -1,8593 1,8188 2,5707 2,9999 

Desvio Padrão 0,0335 0,2270 0,3555 0,3245 0,2575 0,0216 

Mínimo -3,0170 -2,8828 -2,1674 0,2340 2,1604 2,9511 

Perc 25% -3,0058 -2,7246 -2,0347 1,8204 2,3399 2,9900 

Perc 50% -2,9851 -2,5548 -1,9919 1,9193 2,5787 3,0112 

Perc 75% -2,9595 -2,3149 -1,8728 1,9676 2,8191 3,0161 

Máximo -2,8900 -2,1721 -0,1696 2,1485 2,9462 3,0190 

RCXNFN_4 Média -2,9860  -2,5485  -1,8420   1,8218   2,5462   2,9934  

Desvio Padrão  0,0330   0,2178   0,3804   0,3226   0,2530   0,0253  

Mínimo -3,0233  -2,8910  -2,2028   0,3664   2,1591   2,9365  

Perc 25% -3,0130  -2,7325  -2,0392   1,7868   2,3172   2,9815  

Perc 50% -2,9930  -2,5663  -1,9327   1,9331   2,5423   3,0065  

Perc 75% -2,9678  -2,3406  -1,8694   1,9923   2,7898   3,0123  

Máximo -2,8982  -2,2074  -0,0082   2,1489   2,9308   3,0158  

RCXNFN_5 Média -2,9944  -2,5384  -1,8394   1,8163   2,5780   3,0023  



213 

Modelo RCXNFN 
Dist. 

DEC = -3 
Dist. 

DEC = -2 
Dist. 

DEC = -1 
Dist. 

DEC = 1 
Dist. 

DEC = 2 
Dist. 

DEC = 3 
Desvio Padrão  0,0095   0,2563   0,3344   0,3378   0,2708   0,0093  

Mínimo -3,0060  -2,9483  -2,1420   0,1848   2,1725   2,9891  

Perc 25% -3,0019  -2,7531  -2,0031   1,8081   2,3331   2,9947  

Perc 50% -2,9942  -2,5523  -1,9580   1,9156   2,5629   3,0007  

Perc 75% -2,9898  -2,2935  -1,8503   1,9795   2,8401   3,0105  

Máximo -2,9563  -2,1469  -0,2218   2,1616   2,9925   3,0173  

Fonte: Autor 

A visualização gráfica permite uma melhor compreensão das funções 

encontradas, sendo que na Figura 171 estão apresentados os resultados para 

RCXNFN_3. 

Figura 170 – Resultados de RCXNFN_3, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação 
a DEC 

 
Fonte: Autor 

Em comparação às demais técnicas empregadas anteriormente, o resultado 

mostra uma função sem as oscilações decorrentes do erro de classificação reversa, o 

mesmo ocorrendo com o gradiente em relação a RISK e com os erros de RCXNFN_3.  

Um ponto a destacar que pode ser visualizado no gráfico de gradiente é que 

existem pontos de inflexão em RCXNFN_3 que refletem uma variação de classe de 

DEC, com uma amplitude menor que o encontrado no experimento anterior, que 

empregava a MPID convencional. Na Figura 172, apresentam-se os resultados os 

resultados de RCXNFN_4: 

Figura 171 – Resultados de RCNFN_4, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a 
DEC 

 
Fonte: Autor 
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Os resultados deste experimento resultaram numa função menos aderente aos 

valores de DEC, cujos gradientes não variam como no caso anterior. Neste 

experimento verifica-se, que a exemplo do ocorrido com RCXNFN_3 o erro em relação 

a DEC tem uma menor amplitude. Na Figura 173, apresentam-se os resultados de 

RCXNFN_5: 

Figura 172 – Resultados de RCNFN_5, seus gradientes com relação a RISK e os erros em relação a 
DEC 

 
Fonte: Autor 

Um dos aspectos a serem observados é que a mudança da rede de pós-

processamento, levou a variações na função obtida que ficou mais próxima de DEC, 

nos resultados de RCXNFN_3 e RCXNFN_5 demonstram gradientes que podem 

indicar um melhor ajuste. As correlações em relação a DEC, conforme o coeficiente 

de Pearson para RCXNFN_3, RCXNFN_4, RCXNFN_5 foram iguais a 0,966; 0,966 e 

0,967 e com relação à RISK 0,965, 0,966 e 0,966. 

Nas Figuras 174, 175 e 176 são apresentados os respectivos histogramas de erros. 

Figura 173 – Histogramas de erros Sistema de Inferência Neuro Fuzzy Adaptativo com regras 
baseadas na MPID Convencional (RCXNFN_3). 

 
Fonte: Autor 
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Os erros resultantes de RCXNFN_3 uma frequência quase que equivalente nos 

valores -1,0; 0,0; 1,0. A grande contribuição para essas maiores frequências nos 

valores de erros mais altos é proveniente das classes --1 e 1, cujas médias de erros 

são bastante próximas de -1,0 e 1,0. Na Figura 175 são apresentados os histogramas 

de erros de RCXNFN_4 

Figura 174 – Histogramas de erros Sistema de Inferência Neuro Fuzzy Adaptativo com regras 
baseadas na MPID Convencional (RCXNFN_4). 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 176 verifica-se que a distribuição dos erros de RCXNFN_4 possui 

uma média geral próxima de zero, mas ao separar os resultados pelos valores de 

DEC, a média e a distribuição dos erros mostram ainda alguma dispersão nos 

resultados, além de alguns vieses como no caso das classes -1 e 1. 

Figura 175 – Histogramas de erros Sistema de Inferência Neuro Fuzzy Adaptativo com regras 
baseadas na MPID Convencional (RCXNFN_5). 

 
Fonte: Autor 
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A análise conjunta das Figuras 174, 175, 176 mostram que os resultados com 

o emprego dos SINFs, conseguem produzir instâncias com uma maior chance de erro 

próxima ou igual a zero ao menos nas classes -3 e 3, enquanto que nas classes -2,2,-

1 e 1 os erros tendem a aumentar. Na Figura 177 é apresentada a matriz de confusão 

de RCXNFN_3. 

Figura 176 – Matriz de Confusão para RCXNFN_3, obtido por um Sistema de Inferência Neuro Fuzzy 
Adaptativo com regras baseadas na MPID Cox. 

 
Fonte: Autor 

Na Figura 177 a matriz de confusão mostra que as respectivas distribuições de 

valores de RCXNFN_3 em relação a DEC, possui valores na diagonal bem definidos. 

Porém na maioria das classes há valores que indicam chances de falsos positivos. Na 

Figura 178, apresenta-se matriz de confusão para RCXNFN_4. 

Figura 177 – Matriz de Confusão para RCXNFN_4, obtido por um Sistema de Inferência Neuro Fuzzy 
Adaptativo com regras baseadas na MPID Cox. 

 
Fonte: Autor 
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O desempenho de RCXNFN_4, apresenta um desempenho similar ao de 

RCXNFN_3 com valores de verdadeiros positivos altos, mas com chances 

aumentadas de falsos positivos. Na Figura 179 apresenta-se a matriz de confusão 

pata RCXNFN_5. 

Figura 178 – Matriz de Confusão para RCXNFN_5, obtido por um Sistema de Inferência Neuro Fuzzy 
Adaptativo com regras baseadas na MPID Cox. 

 
Fonte: Autor 

Sob o critério da matriz de confusão RCXNFN_5 são similares a RCXNFN_4. 

Na Figura 180 apresentam-se a curva RROC global para RCXNFN_3. 

Figura 179 – Curva RROC global de RCXNFN_3 MPID Cox 

  
Fonte: Autor 

Na Figura 181 apresentam-se as curvas RROC para RCXNFN_3, separada por 

valores de DEC. 
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Figura 180 – Curvas RROC separadas por valores de DEC de RCXNFN_3 MPID Cox 

 
 Fonte: Autor 

A análise RROC de RCXNFN_3, mostra uma AOC mais baixa o que indica um 

efeito da base de aprendizado baseada na MPID Cox. A maior variabilidade dos 

resíduos da regressão está na classe -1 e 1. Na Figura 182 apresenta-se a curva 

RROC global para RCXNFN_4 

Figura 181 – Curva RROC global de DEC de RCXNFN_4 MPID Cox 

  
Fonte: Autor 
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Na Figura 183 apresentam-se as curvas RROC para RCXNFN_4 separadas 

por valores de DEC. 

Figura 182 – Curvas RROC separadas por valores de DEC de RCXNFN_4 MPID Cox 

 
 Fonte: Autor 

Com relação a análise RROC, o modelo RCXNFN_4 apresenta altos valores 

de AOC no resultado global. Nas amostras separadas por valores de DEC o pior 

desempenho no ajuste ocorre nas categorias -1 e 1. Na Figura 184, apresenta-se a 

curva RROC para RCXNFN_5, numa perspectiva global de DEC. 

Figura 183 – Curva RROC global de DEC de RCXNFN_5 MPID Cox 

 
Fonte: Autor 
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Na Figura 185 apresentam-se as curvas RROC para RCXNFN_5 separadas 

por valores de DEC. 

Figura 184 – Curvas RROC separadas por valores de DEC de RCXNFN_5 MPID Cox 

 
 Fonte: Autor 

Os resultados para RCXNFN_5 são similares a RCXNFN_4. De um modo geral 

os SINFNs possuem um resultado com AOC alto, o que considerando a tarefa de 

regressão implica é resíduos com uma alta variabilidade. O erro médio quadrático 

encontrado para RCXNFN_3 foi 0,518, enquanto que para RCXNFN_4 foi 0,514 e 

RCFN_5 foi 0,513. O IQC encontrado para RCXNFN_3, RCXNFN_4 e RCXFN_5 é 

praticamente zero. Os gráficos relativos ao índice de consistência são mostrados na 

Figura 186. 
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Figura 185 – Resultados do índice de consistência RCXNFN MPID Conv 

 
 Fonte: Autor 
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Dentre os experimentos estudados, este grupo também se destaca por produzir 

resultados sem que seja necessária a elicitação de regras de inferência por um 

especialista, assim como o grupo RCNFN. 

Porém aqui os resultados mostram maior acurácia pois os erros quadráticos 

médios encontrados variaram de 0,513 a 0,518 que são inferiores ao valor obtido com 

a MPID Convencional cujo erro médio quadrático foi de 0,805.  

Também se destaca a eliminação dos erros por classificação reversa e a 

geração de valores contínuos, o que permite uma ordenação mais precisa dos 

resultados, possibilitando a priorização e decisão dos riscos com base numa escala 

relativa em relação ao atributo RISK. 

4.3.6 Resultados do aprendizado das RNF 

As RNFs foram treinadas com dados baseados em MPIDs Convencionais e de 

Cox, cujo aprendizado resultou num conjunto de funções de pertinência e de regras 

de inferência, cujos resultados serão apresentados a seguir. 

Como resultado de uma RNF, obtêm um SIF de Sugeno, nos experimentos 

para gerar os resultados RCNF e RCXNF parametrizou-se para que as entradas 

tivessem 5 funções de pertinência, no antecedente probabilidades foi usado funções 

gaussianas e no antecedente impacto foi usado funções sino generalizado. Na Figura 

187 são apresentadas as funções de pertinência da variável antecedente de entrada 

1 para o modelo RCNF. 

Figura 186 – Funções de pertinência do antecedente Entrada 1 (impacto) do SIF de RCNF. 

 
Fonte: Autor 
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O antecedente Entrada 1 corresponde à variável impacto, possuindo o mesmo 

universo de discurso e funções de pertinência tipo sino generalizado. Na Figura 188 

são apresentadas as funções de pertinência da variável antecedente Entrada 2 para 

o modelo RCNF. 

Figura 187 – Funções de pertinência da Entrada 2 (probabilidades) do SIF de RCNF 

 
Fonte: Autor 

A Entrada 2 corresponde à variável probabilidade, possuindo o mesmo universo 

de discurso e funções de pertinência tipo gaussiana, é interessante observar que o 

formato encontrado difere bastante das funções de pertinência extraídas da MPID. 

Num sistema de Sugeno as saídas são traduzidas em funções do tipo: 

Regra 1 = Parâmetro 1 * Entrada 1 + Parâmetro 2 * Entrada 2 + Parâmetro 3 

A Tabela 10 são apresentados os parâmetros obtidos com a RNF RCNF 

Tabela 10 – Parâmetro das bases de Regras de RCNF 
Regra Parâmetro 1 Parâmetro 2 Parâmetro 3 

1 -10,5478   3,9533  -12,6845  

2  6,1308   0,3689   3,8670  

3 -1,7104   2,3277  -6,4175  

4  3,8602  -0,8624   1,5408  

5  5,8535  -2,5666   5,1159  

6 -4,0871   1,3225  -2,1041  

7  7,2603   2,1759   1,0679  

8 -6,3423   2,5424  -6,2769  

9  11,4539   1,0076   3,7119  

10  4,3160   4,7581  -5,7622  

11  12,9566   19,9993   1,3005  

12  8,0801   5,4137  -2,2670  

13  2,7730   9,0752  -4,1007  

14  23,4539   4,8966  -3,4809  

15  7,5809   14,5806  -13,3288  
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Regra Parâmetro 1 Parâmetro 2 Parâmetro 3 

16  16,0029  -17,1147  -5,7530  

17  4,5485  -2,9393   0,5830  

18 -2,8456  -4,0144   5,4679  

19  9,3530  -2,2062  -1,8225  

20  6,6897  -7,7293   7,6382  

21  5,0085   23,0246  -6,3327  

22  2,2770   1,8183  -1,0972  

23  5,0882  -5,9152   1,6284  

24  1,5671  -0,6146   1,7412  

25  8,3366   0,7150  -5,5661  

. Fonte: Autor 

A superfície de saída de um SIF, possibilita visualizar o comportamento dos 

resultados em que há duas entradas e uma saída, também é possível observar o efeito 

da base de regras nos resultados. 

Como a principal diferença entre os dois SIFs é justamente a base de 

treinamento, que derivam das MPIDs as superfícies de saída do SIF baseado em uma 

MPID convencional é mostrada na Figura 189. 

Figura 188 – Visualização da Superfície de Saída do SIF baseado na MPID Convencinal 

  
Fonte: Autor 

A visualização é feita em perspectiva e nas suas três vistas ortogonais, que 

correspondem aos planos probabilidade x impacto, probabilidade x Classe de Risco e 

impacto x Classe de Risco. Importante notar a semelhança do plano probabilidade x 
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impacto com a MPID, mas que por outro lado existe uma superfície bastante diversa 

da superfície gerada pelos SIF empregando a base de regras baseada numa MPID 

Convencional. 

Na Figura 190 são apresentadas as funções de pertinência da variável 

antecedente de entrada 1 para o modelo RCXNF, cuja base de treinamento foi 

construída com dados gerados de uma MPID de Cox. 

Figura 189 – Funções de pertinência da Entrada 1 do SIF de RCXNF. 

 
Fonte: Autor 

O antecedente Entrada 1 de RCXNF corresponde à variável impacto, 

possuindo o mesmo universo de discurso e funções de pertinência tipo sino 

generalizado. Na Figura 191 são apresentadas as funções de pertinência da variável 

antecedente de entrada 2 para o modelo RCXNF. 

Figura 190 – Funções de pertinência do antecedente Entrada 2 do SIF de RCXNF 

 
Fonte: Autor 



226 

O antecedente Entrada 2 corresponde à variável probabilidade, possuindo o 

mesmo universo de discurso e funções de pertinência tipo gaussiana, é interessante 

observar que o formato encontrado difere bastante das funções de pertinência 

extraídas da MPID. 

A Tabela 10 são apresentados os parâmetros obtidos com a RNF RCXNF 

Tabela 11 – ParA^metro das bases de Regras de RCNF 
Regra Parâmetro 1 Parâmetro 2 Parâmetro 3 

1 -13,1317   27,3511  -13,6481  

2  1,1888   7,4500  -3,4074  

3  0,0759   4,8204  -4,3449  

4  0,2239   2,3950  -4,2700  

5 -0,5881   1,9200  -5,2896  

6 -5,6484   23,8533  -5,7506  

7  1,4180   5,3819  -3,0055  

8  0,8853   1,2490  -2,0707  

9  6,8594   0,8537   1,1416  

10  5,4880   2,8456  -1,5411  

11 -4,3316  -7,8320   1,2195  

12  8,4313  -6,3230   1,8632  

13  9,1718  -1,7718   1,1973  

14  13,2481   1,7511  -1,0590  

15  13,2629   14,5655  -13,6349  

16 -4,6305  -10,3765   3,3012  

17  0,5434   0,6277   1,5390  

18  1,5719   0,2221   0,8248  

19  5,0102  -1,9222   0,4829  

20  5,8451  -3,8915   2,5742  

21 -21,5456  -16,3154   18,8895  

22  0,7635  -9,5409   4,4229  

23  0,3450  -6,6970   5,0497  

24 -1,8003  -1,6351   5,7264  

25  0,2968  -1,3135   3,8530  

. Fonte: Autor 

A superfície de saída de um SIF, possibilita visualizar o comportamento dos 

resultados em que há duas entradas e uma saída, também é possível observar o efeito 

da base de regras nos resultados. 

Como a principal diferença entre os dois SIFs é justamente a base de 

treinamento, que derivam das MPIDs as superfícies de saída do SIF baseado em uma 

MPID Cox é mostrada na Figura 192. 
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Figura 191 – Visualização da Superfície de Saída do SIF baseado na MPID Cox 
 

 
Fonte: Autor 

A visualização é feita em perspectiva e nas suas três vistas ortogonais, que 

correspondem aos planos probabilidade x impacto, probabilidade x Classe de Risco e 

impacto x Classe de Risco. É interessante notar a semelhança do plano probabilidade 

x impacto com a MPID de Cox, mas que por outro lado existe uma superfície bastante 

diversa da gera nos SIF RCXNF. 

4.4 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES 

O primeiro passo na consolidação das hipóteses é estabelecer uma tabela 

consolidando os principais resultados de cada experimento. 

Os resultados dos experimentos computacionais considerando as métricas IQC 

e EQM são apresentadas na Tabela 12. 

Tabela 12 – Resultados de IQC e EQM dos Experimentos 
Experimento IQC EMQ 

RC  1,0000  0,8050  

RCX  1,0000  0,5930  

RCF  0,1172  0,3520  

RCXF  0,0824  0,3910  

RCFN_3  0,0000  0,3010  
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Experimento IQC EMQ 

RCFN_4  0,0000  0,2940  

RCFN_5  0,0000  0,3010  

RCXFN_3  0,0000  0,3420  

RCXFN_4  0,0000  0,3540  

RCXFN_5  0,0000  0,3540  

RCNF  0,0545  0,7790  

RCXNF  0,0912  0,5690  

RCNFN_3  0,0000  0,7670  

RCNFN_4  0,0000  0,7740  

RCNFN_5  0,0000  0,7660  

RCXNFN_3  0,0000  0,5183  

RCXNFN_4  0,0000  0,5140  

RCXNFN_5 0,0000 0,5128 

Fonte: Autor 

Quando comparados com RC e RCX, que são os experimentos de controle, 

verifica-se que a maioria dos modelos possui um menor EMQ, mas nem sempre 

possuem um IQC que assegure a eliminação do problema de ranqueamento reverso. 

Um outro indicador importante é a especificidade ou taxa de verdadeiros 

positivos (TVP) na Tabela 13 são apresentados estes resultados para cada uma das 

condições de DEC. 

Tabela 13 – Resultados de Especificidade dos Experimentos 
Experimento DEC = -3 DEC = -2 DEC = -1 DEC = 1 DEC = 2 DEC = 3 

RC  1,00   0,10   0,12   0,12   0,08   1,00  

RCX  1,00   0,45   0,16   0,18   0,43   1,00  

RCF  0,95   0,97   0,98   0,98   1,00   0,93  

RCXF  0,93   0,98   0,97   0,98   0,94   0,92  

RCFN_3  0,96   1,00   0,96   0,97   1,00   1,00  

RCFN_4  0,97   1,00   0,94   0,95   1,00   0,98  

RCFN_5  0,95   1,00   0,98   0,98   1,00   0,92  

RCXFN_3  0,96   1,00   0,93   0,94   1,00   1,00  

RCXFN_4  0,84   1,00   0,94   0,94   1,00   1,00  

RCXFN_5  0,94   1,00   0,92   0,94   1,00   1,00  

RCNF  0,95   0,95   0,92   0,91   0,92   0,95  

RCXNF  0,96   1,00   0,92   0,92   1,00   0,98  

RCNFN_3  0,91   0,93   0,94   0,95   0,94   0,90  

RCNFN_4  0,99   1,00   0,94   0,96   1,00   0,99  

RCNFN_5  0,95   0,93   0,95   0,93   0,94   0,96  

RCXNFN_3  0,91   1,00   0,93   0,94   1,00   0,94  

RCXNFN_4  0,95   1,00   0,95   0,96   1,00   0,98  

RCXNFN_5  0,95   1,00   0,93   0,94   1,00   1,00  

Fonte: Autor 
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Os resultados de RC e RCX, destacados em cinza, ficam consistentemente 

abaixo dos valores encontrados em outros experimentos. 

Do mesmo modo que a especificidade, a sensibilidade ou taxa de falsos 

positivos (TFP) é um indicador que pode contribuir na avaliação do desempenho dos 

modelos e seus resultados são apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14 – Resultados de Sensibilidade dos Experimentos 
Experimento DEC = -3 DEC = -2 DEC = -1 DEC = 1 DEC = 2 DEC = 3 

RC 0,0000  0,9100  0,8100  0,8200  0,9200  0,0000  

RCX 0,0000  0,5500  0,8300  0,8200  0,5700  0,0000  

RCF 0,4600  0,6100  0,4600  0,2900  0,4200  1,0000  

RCXF 0,7000  0,7300  0,7000  0,6600  0,6900  0,5300  

RCFN_3 0,0860  0,3300  0,0490  0,0350  0,2200  0,1900  

RCFN_4 0,0380  0,4600  0,0570  0,0310  0,3000  0,4100  

RCFN_5 0,0670  0,2800  0,0570  0,0430  0,2200  0,1600  

RCXFN_3 0,0290  0,7200  0,3500  0,1500  0,6100  0,0510  

RCXFN_4 0,0380  0,7000  0,0610  0,2300  0,5700  0,1200  

RCXFN_5 0,0380  0,7000  0,5200  0,2300  0,7000  0,0910  

RCNF 1,0000  0,5500  0,0570  0,0510  0,5500  0,9500  

RCXNF 1,0000  0,4900  0,8200  0,7700  0,4500  1,0000  

RCNFN_3 1,0000  0,1600  0,0000  0,0000  0,0970  1,0000  

RCNFN_4 0,9900  0,5400  0,0000  0,0360  0,5000  0,9800  

RCNFN_5 1,0000  0,1600  0,0000  0,0000  0,1300  1,0000  

RCXNFN_3 1,0000  0,4500  0,0730  0,0940  0,5000  0,5600  

RCXNFN_4 0,0380  0,7000  0,0570  0,0620  0,4000  0,5100  

RCXNFN_5 0,7200  0,4700  0,1400  0,2300  0,5000  1,0000  

Fonte: Autor 

 

Em relação à TFP os valores de RC e RCX são altos. Nos demais experimentos 

se trabalhou em bases probabilísticas, ou seja, os resultados não permitem uma 

comparação direta. Por outro lado, mostram dois pontos importantes, o primeiro é que 

as TFP nos experimentos de controle são altas em comparação a maioria dos demais 

experimentos, o segundo é que em determinadas condições operacionais para 

determinados valores de DEC as TFP superam os experimentos de controle, os 

melhores resultados são apontados na tabela em negritos. Apresenta-se os valores 

de AUC e AOC, resultantes da análise ROC e RROC na Tabela 15. 

Tabela 15 – Resultados de Especificidade dos Experimentos 
Experimento AUC AOC 

RC 0,6300 Não aplicável 
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Experimento AUC AOC 

RCX 0,7100 Não aplicável 

RCF Não aplicável 0,1730 

RCXF Não aplicável 0,1960 

RCFN_3 Não aplicável 0,1730 

RCFN_4 Não aplicável 0,1430 

RCFN_5 Não aplicável 0,1470 

RCXFN_3 Não aplicável 0,1710 

RCXFN_4 Não aplicável 0,1770 

RCXFN_5 Não aplicável 0,1770 

RCNF Não aplicável 0,3900 

RCXNF Não aplicável 0,2820 

RCNFN_3 Não aplicável 0,3740 

RCNFN_4 Não aplicável 0,3870 

RCNFN_5 Não aplicável 0,3830 

RCXNFN_3 Não aplicável 0,2720 

RCXNFN_4 Não aplicável 0,2620 

RCXNFN_5 Não aplicável 0,2550 

Fonte: Autor 

Ainda que AUC e AOC sejam indicadores diferentes, pode-se afirmar que os 

valores encontrados para RC (0,6300) e RCX (0,7100) destacados na Tabela 15 em 

cinza, não estão mais próximos da uma área indesejável perto de 0,5000 do que os 

valores máximos de 1,000.  

Em relação a AOC, os valores estão próximos de uma área com zero que seria 

o melhor ajuste possível. Portanto pode-se afirmar que RC e RCX são classificadores 

ineficientes, enquanto os demais experimentos demonstram bons ajustes, 

particularmente em determinadas condições de operação, variando de caso a caso. 

Os melhores valores de AOC global estão destacados na Tabela 15 em cinza e 

negrito. 

Importante argumentar que em muitos experimentos, os resultados além de 

apresentarem boas condições de ajuste à DEC, também apresentaram um IQC nulo, 

ou seja, seus resultados contínuos podem ser ordenados de forma consistente com 

RISK e também consistentes com DEC em termos relativos. 
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Esse argumento significa que os resultados dos experimentos RCFN, RCXFN, 

RCNFN e RCXNFN são coerentes com a função utilidade, aqui representada por DEC 

e são aceitáveis quando não houve função utilidade disponível, o que ocorre na 

maioria dos casos, dentro de um limite de tolerância representado por EQM.  

Portanto com relação à hipótese: 

− H_1_1 Um SIF possui maior acurácia e consistência que uma MPID 

Convencional  

Pode-se afirmar que os resultados do SIF baseado na MPID Convencional tem 

maior acurácia porque o EQM foi de 0,3520 para RCF enquanto para a RC (MPID 

Convencional) o EQM foi 0,8050. No IQC o resultado também foi positivo com 0,1122 

para RCF que para RC o IQC é 1,000. 

A especificidade (TVP) do modelo SIF RCF também foi superior as 

encontradas, sendo que o valor mínimo para RCF foi 0,93 que são superiores aos 

encontrados para RC. A sensibilidade não logrou resultados tão satisfatórios pois 

foram encontrados valores que podem ser considerados altos como 1.000 para RC 

quando DEC = 3. As curvas AOC retornaram valores relativamente baixos, o que é 

desejável para RC (0,1730) indicando que há um desejável bom ajuste a DEC. 

Deste modo não foi possível refutar a hipótese pois a mesma encontra 

suporte nas métricas empregadas. 

Em relação à hipótese: 

− H_1_2 Um SIF possui maior acurácia e consistência que uma MPID que 

segue o Teorema de Cox  

Pode-se afirmar que o resultado do SIF RCXF mostra ter maior acurácia porque 

o EQM foi de 0,3910 para RCXF, enquanto para a RCX o EQM foi 05830. Em relação 

ao IQC os resultados também foram positivos com um valor 0,0824 para RCXF, 

enquanto que para RCX o IQC é 1,000. 

A especificidade (TVP) de RCXF também foi superior às encontradas usando 

a MPID Cox, sendo que o valor mínimo RCXF foi 0,92, superior aos encontrados para 

RCX.  
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A sensibilidade não logrou resultados tão satisfatórios, pois foram encontrados 

valores que podem ser considerados altos como 0.700 para RCX quando DEC é igual 

a -3. 

A curva AOC retornou valores relativamente baixos, o que é desejável para 

RCX a AOC é de 0,1960 indicando que há um desejável bom ajuste a DEC. Deste 

modo, não foi possível refutar a hipótese que encontra suporte nas métricas 

empregadas. 

Considerando a hipótese: 

− H_2_1 Um SIF pós-processado por uma RNA possui maior acurácia e 

consistência que uma MPID Convencional  

Pode-se afirmar que o resultado do SIFN RCFN mostra ter maior acurácia 

porque o EQM foi de 0,2940 para RCFN_4, e para RCFN_3 e RCFN_5 o EQM foi 

0,3010, enquanto para a RC o EQM foi 0,8050. Em relação ao IQC, os resultados 

também foram positivos com um valor 0,000 para todos os modelos, enquanto que 

para RC o IQC é 1,000. 

A especificidade (TVP) de RCFN também foi superior às encontradas usando 

a MPID Cox, sendo que os valores para os modelos RCFN variaram entre 0,95 e 1,00, 

que são muito superiores aos encontrados para RC. A sensibilidade logrou resultados 

satisfatórios, pois foram encontrados valores que podem ser considerados na maioria 

dos casos inferiores aos encontrados em RC. 

A curva AOC retornou os valores mais baixos entre todos os modelos, o que é 

desejável, para RCFN_4 a AOC é de 0,1430 indicando que há um desejável bom 

ajuste a DEC. Deste modo, não foi possível refutar a hipótese que encontra suporte 

nas métricas empregadas. 

Com relação à hipótese: 

− H_2_2 Um SIF pós-processado por uma RNA possui maior acurácia e 

consistência que uma MPID que segue o Teorema de Cox,  

Pode-se afirmar que o resultado do SIFN RCXFN mostra ter maior acurácia 

porque o EQM foi de 0,3420 para RCXFN_3, e para RCXFN_4 foi 0,3520 e RCXFN_5 

o EQM foi 0,3520, enquanto para a RC o EQM foi 0,5930. Em relação ao IQC os 
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resultados também foram positivos com um valor 0,000 para todos os modelos, 

enquanto que para RC o IQC é 1,000. 

A especificidade (TVP) de RCXFN também foi superior às encontradas usando 

a MPID Cox, sendo que os valores para os modelos RCFN variaram entre 0,84 e 1,00 

que são muito superiores aos encontrados para RC. 

A sensibilidade logrou resultados satisfatórios, pois foram encontrados valores 

que podem ser considerados na maioria dos casos inferiores aos encontrados em RC, 

ainda que pontualmente encontrem-se valores altos com 070 e 0,57. 

A curva AOC retornou os valores mais baixos entre todos os modelos, o que é 

desejável, para RCFXN_4 a AOC é de 0,1710 indicando que há um desejável bom 

ajuste a DEC. Assim, não foi possível refutar a hipótese que encontra suporte nas 

métricas empregadas. 

Em relação a seguinte hipótese: 

− H_3_1 Uma RNF, treinada com dados gerados com base em uma MPID 

convencional, possui maior acurácia e consistência que uma MPID 

convencional. 

Os resultados da RNF baseados na MPID convencional (RCNF) em relação a 

acurácia resultaram em um EQM de 0,7790, enquanto que para a RC (MPID 

Convencional) o EQM foi 0,8050. Em relação à consistência IQC o resultado foi 

positivo com 0,055 para RCF enquanto que para RC o IQC é 1,000. 

A especificidade (TVP) de RCNF também foi superior as encontradas em RC, 

sendo que os valores variaram entre foi 0,91 e 0,95 que são superiores aos 

encontrados para RC. 

A sensibilidade não logrou resultados tão satisfatórios, pois foram encontrados 

valores que podem ser considerados altos, como 1.000 e 0,9500. No entanto, quando 

comparado com RC, considerando as seis condições operacionais estudadas nas 

matrizes de confusão de RCNF, o resultado foi melhor em quatro delas. 

A curva AOC retornou um valor de 0,3900 que é relativamente alto com relação 

aos demais experimentos. Assim, não foi possível refutar a hipótese que encontra 

suporte nas métricas empregadas. 
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Considerando a hipótese: 

− H_3_2 Uma RNF, treinada com dados gerados com base em uma MPID 

que segue o Teorema de Cox, possui maior acurácia e consistência que 

uma MPID de Cox. 

Os resultados da RNF RCXNF mostram maior acurácia, porque o EQM foi de 

0,5690 para RCXNF, enquanto para a RCX o EQM foi 0,5830. Em relação ao IQC os 

resultados também foram positivos com um valor 0,0912 para RCXNF, enquanto que 

para RCX o IQC é 1,000. 

A especificidade (TVP) de RCXNF também foi superior às encontradas usando 

a MPID Cox com valores variando entre 0,92 e 1,00 que são superiores aos 

encontrados para RCX. 

A sensibilidade não logrou resultados tão satisfatórios, pois foram encontrados 

valores que podem ser considerados altos como 0.7700, porém das considerando a 

sensibilidade de RCX, o experimento RCXNF foi melhor em quatro das seis condições 

operacionais. 

A curva AOC retornou valores altos em relação aos demais experimentos, pois 

para RCXNF a AOC é de 0,2820, que indica que a variabilidade dos erros do modelo. 

Assim, não foi possível refutar a hipótese que encontra suporte nas métricas 

empregadas. 

Tendo em vista a hipótese: 

− H_4_1 Uma RNFN, treinada com dados gerados com base em uma MPID 

convencional e pós-processada por uma RNA, possui maior acurácia e 

consistência que uma MPID convencional. 

Pode-se afirmar que o resultado do experimento RCNFN apresentou maior 

acurácia porque o EQM foi de 0,7670 para RCNFN_3, e para RCNFN_4 o EQM foi de 

0,7740 e para RCNFN_5 o EQM foi 0,7670, enquanto que para a RC o EQM foi 

0,8050. Em relação ao IQC os resultados também foram positivos com um valor 0,000 

para todos os modelos, enquanto que para RC o IQC é 1,000. 
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A especificidade (TVP) de RCNFN também foi superior às encontradas usando 

a MPID Cox sendo que os valores para os modelos RCNFN variaram entre 0,95 e 

1,00 que são muito superiores aos encontrados para RC. 

A sensibilidade logrou resultados satisfatórios pois foram encontrados valores 

que podem ser considerados inferiores em cerca de quatro dos seis dos casos 

avaliados na matriz de confusão. 

A curva AOC retornou alguns dos valores mais altos entre todos os modelos, 

para RCNFN_3 a AOC é de 0,3740, para RCNFN_4 o valor é 0,3870 e para RCNFN_5 

o valor foi 0,3830 indicando que estes ajustes possuem variabilidade dos erros mais 

altas que os demais modelos, porém as EQM foram inferiores ao EQM de RC. Assim, 

não foi possível refutar a hipótese que encontra suporte nas métricas empregadas. 

Por fim, considerando a hipótese: 

− H_4_2 Uma RNFN, treinada com dados gerados com base em uma MPID 

que segue o Teorema de Cox e pós-processada por uma RNA, possui maior 

acurácia e consistência que o resultado uma MPID Cox. 

Em relação aos resultados do experimento RCXNFN, houve maior acurácia do 

que o experimento de controle. 

O EQM foi de 0,5183 para RCXNFN_3, e para RCXNFN_4 o EQM foi de 0,5140 

e para RCXNFN_5 o EQM foi 0,5128, enquanto que para a RCX o EQM foi 0,5930. 

Com relação ao IQC os resultados também foram positivos com um valor 0,000 para 

todos os modelos, enquanto que para RCX o IQC é 1,000. 

A especificidade (TVP) de RCXNFN também foi superior às encontradas 

usando a MPID Cox, sendo que os valores para os modelos RCNFN variaram entre 

0,91 e 1,00 muito superiores aos encontrados para RC. 

A sensibilidade logrou resultados satisfatórios, pois foram encontrados valores 

que podem ser considerados inferiores em cerca de quatro dos seis dos casos 

avaliados na matriz de confusão. 

A curva AOC retornou alguns dos valores mais altos entre todos os modelos, 

para RCXNFN_3 a AOC é de 0,2720, para RCXNFN_4 o valor é 0,2620 e para 

RCXNFN_5 o resultado foi 0,2550 indicando que estes ajustes possuem variabilidade 
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dos erros mais altas que os demais modelos, porém as EQM foram inferiores ao EQM 

de RC. Assim, não foi possível refutar a hipótese que encontra suporte nas métricas 

empregadas. 

Com base nos resultados obtidos, nenhuma das hipóteses foi refutada. Deste 

modo, foi possível verificar que os SIFs desenvolvidos possuem maior consistência e 

acurácia do que as MPIDs Tradicionais.  

Os resultados dos SIFs variaram, sendo que em certos experimentos os 

resultados foram mais próximos do padrão do que em outros e muitas vezes um 

mesmo sistema apresentou desempenhos diferentes em cada zona de decisão. 

Destaca-se que com SIFs pós-processados por RNAs o problema do ranqueamento 

reverso foi resolvido. Já com SIFN os melhores resultados de acurácia foram 

encontrados, mostrando que este sistema apresenta condições de substituir as MPIDs 

tradicionais em aplicações práticas. 
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5 CONCLUSÃO  

Durante o desenvolvimento deste trabalho verificou-se a importância dos 

projetos para as organizações e que o gerenciamento de riscos é fundamental para 

garantir o seu sucesso.  

Verificou-se também a necessidade de que ameaças e oportunidades sejam 

consideradas e devidamente tratadas, de forma a garantir que o projeto atinja o 

objetivo pelo qual se justificou o seu desenvolvimento.  

Dentre as ferramentas de gerenciamento de riscos utilizadas, as MPI´s ocupam 

posição de destaque, principalmente em função de sua simplicidade. Uma MPI é uma 

ferramenta que além de padronizar a decisão sobre os riscos, também permite a 

visualização do conjunto de riscos identificados e analisados para um dado projeto. 

Ao estender a cobertura do gerenciamento de riscos para ameaças e 

oportunidades as MPIDs passam a ocupar o mesmo papel. No entanto, tanto as MPIs 

quanto as MPIDs são consideradas imprecisas e podem levar a resultados 

equivocados.  

Com base neste cenário, este trabalho teve como objetivo geral “Desenvolver 

Sistemas de Inferência Fuzzy para tomada de decisão com Matrizes de 

Probabilidade e Impacto Duplas no gerenciamento de riscos em projetos.” 

Foi desenvolvido um modelo conceitual com etapas partindo de uma abstração, 

do detalhamento de construtos, da definição variáveis observáveis e, por fim, foi 

gerado um modelo de mensuração, que possibilitou o delineamento dos 

experimentos, cada qual relacionado a uma hipótese verificada por meio de resultados 

mensuráveis. 

Durante o desenvolvimento dos SIFs, verificou-se que a MPID originalmente 

proposta por Hillsson (2002) não era estruturalmente adequada para experimentos 

que considerassem o plano Probabilidade Impacto como ocorre nas MPI´s 

tradicionais. 

Deste modo, foi necessário revisar e reestruturar a MPID tornando-a similar às 

MPI´s tradicionais, possibilitando a aplicação de diretrizes e práticas como o Teorema 

de Cox (COX, 2008), dentre outras propostas às MPI´s. 
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Considera-se neste ponto uma contribuição com a pesquisa e com a prática da 

gestão de ameaças e oportunidades, possibilitando a sua visualização simultânea em 

um plano Probabilidade e Impacto estruturado como uma MPID, dispondo dos 

atributos que fazem das MPI´s ferramentas aceitas e aplicadas, não só para a tomada 

de decisão, mas também para a visualização de riscos. 

Na etapa de condução dos experimentos foi possível aplicar diretamente duas 

versões de MPID´s: uma baseada num modelo convencional e uma outra aprimorada 

pela aplicação do Teorema de Cox.  

Os experimentos, com as referidas versões de MPID´s, demonstraram que os 

métodos tradicionais, apesar de populares e amplamente usados, são imprecisos e 

que não apresentam boas condições de acuracidade e consistência dos resultados. 

De fato, como previsto por Cox (2008), mesmo dispondo de resultados corretos 

na análise de riscos, o emprego das MPI´s e das MPID´s pode levar a níveis de erro 

na tomada de decisão, o que foi evidenciado por valores de área sob a curva ROC de 

0,63 e 0,71 encontrados para as MPID´s convencional e de Cox, respectivamente. 

Tais resultados podem ser considerados baixos com base no limite mínimo de 0,5 

para um classificador aleatório. 

Um aspecto importante a destacar nestes experimentos é que ainda que as 

MPI´s e MPID´s sejam objeto de estudos anteriores, foram aplicados novos 

instrumentos de mensuração como curvas ROC e matrizes de confusão, que se 

mostraram eficazes em apontar as deficiências previstas na bibliografia pesquisada.  

As matrizes de confusão e as curvas ROC geradas nos experimentos com as 

MPID´s tradicionais podem ser visualizadas e aplicadas a qualquer tipo de MPI ou 

MPID, possibilitando aos pesquisadores da área um novo recurso, até então limitado 

a modelos analíticos e probabilísticos, como os empregados por Cox (2008) Baybutt 

(2016) e Ruan, Yin e Frangopol (2015), considera-se outra contribuição. 

Os experimentos com SIF´s, denominados RCF e RCXF, resultaram em 

sistemas que obtiveram resultados com maior acurácia do que a aplicação direta das 

MPID´s tradicionais, ainda que sujeitos a algumas situações em que ocorreu o 

ranqueamento reverso, a intensidade dos erros gerados foi menor, além disso os 

resultados foram obtidos numa escala contínua. 
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O diferencial entre aplicar as MPID´s tradicionais e usar os SIF´s está no 

resultado em uma escala contínua, que possibilita a diferenciação entre dois riscos 

com a mesma classificação numa MPID, fator que simplifica o processo decisório. 

A aplicação dos SIF, quando observada a curva de resultados ordenados, 

também permitiu verificar uma função sensível as regras de inferência extraídas das 

MPID´s.  

De acordo com o experimento de Ruan, Yin e Frangopol (2015) em que é 

demonstrado que MPI´s derivam de funções utilidade, pode-se considerar que a 

função encontrada possua similaridade com a função utilidade, o que contribuiu para 

a realização de novos estudos entre as relações de MPI´s e MPID´s e a função 

utilidade, dando continuidade ao experimento acima citado, porém empregando 

técnicas baseadas em Inteligência Artificial. 

Dentre os modelos experimentados, verificou-se que o pós-processamento por 

RNA´s usados nos SIFN´s, referente aos experimentos denominados RCFN_3, 

RCFN_4, RCFN_5, RCXFN_3, RCXFN_4 e RCXFN_5, é um recurso que apurou a 

acuracidade e a consistência dos resultados. De fato, nos SIFN´s não ocorreu o efeito 

de ranqueamento reverso, o que contribuiu para a precisão no processo de decisão. 

De uma forma geral, o uso de métricas como curva ROC e RROC, matrizes de 

confusão, IQC, EMQ permitiu a verificação das hipóteses. Considera-se, então, o uso 

dessas métricas como contribuição com a pesquisa na área de MPI´s uma vez que os 

métodos mais empregados são analíticos como se verifica em Cox (2008), Markowski 

e Mannan (2008), Baybutt (2015) e Ruan, Yin e Frangopol (2015). 

Em relação aos experimentos com as RNF, denominados RCNF e RCXNF, os 

resultados revelaram menor acuracidade, quando comparados aos SIFN´s. No 

entanto, as RNF demonstraram a capacidade de gerar automaticamente regras e 

funções de pertinência, sem a necessidade de uma extração direta de um especialista. 

A característica da extração automática das regras de inferência, resultou em 

um sistema de inferência com 25 regras empregando cinco funções de pertinência 

para o antecedente impactos e cinco funções de pertinência para o antecedente 

probabilidades.  
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Mesmo com uma base de regras e antecedentes diferentes foi verificado 

desempenho similar às MPID´s tradicionais, porém sem a necessidade do especialista 

humano, ou seja, são resultados obtidos pelo aprendizado automático de regras, o 

que caracteriza um sistema capaz de se adaptar em diferentes condições e cenários 

de tomada de decisão. 

A característica do aprendizado automático das regras, verificadas nos 

experimentos dos grupos RNF e RNFN, denominados RCNF, RCXNF, RCNFN_3, 

RCNFN_4, RCNFN_5, RCXNFN_3, RCXNFN_4 e RCXNFN_5, mostra que a partir de 

um conjunto de dados que classificam riscos é possível obter uma função, cujos 

resultados permitem a valoração dos riscos com acuracidade e consistência 

superiores aos métodos tradicionais. 

O aprendizado automático de regras possibilita a associação com outros 

sistemas que sejam empregados para analise de riscos, retornando uma lista 

ordenada de valores de riscos com base numa MPID extraída automaticamente, o que 

revela um direcionamento para a continuidade desta pesquisa. 

Os experimentos com as RNFN, que são as Redes Neuro Fuzzy pós-

processadas por RNA´s, mostraram que o emprego das duas técnicas retorna 

resultados isentos do problema da classificação reversa, característica também 

presente nos SIFN´s, o que pode ser verificado por meio dos resultados dos 

experimentos RCNFN_3, RCNFN_4, RCNFN_5, RCXNFN_3, RCXNFN_4 e 

RCXNFN_5. 

Assim deve-se considerar que todos os experimentos que empregaram o pós-

processamento com RNA´s foram bem-sucedidos em eliminar o problema da 

classificação reversa, ainda que a acuracidade tenha sido menor quando comparados 

a outros experimentos. 

O problema de baixa acuracidade deve ser relativizado por dois pontos 

importantes:  

-no primeiro ponto todos os experimentos com SIF´s, SIFN´s, RNF´s e RNFN´s 

geraram resultados mais acurados que a aplicação direta das MPID´s, com menores 

valores de erro quadrático médio (EQM) 
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- no segundo ponto os experimentos com o pós processamento por RNA, os 

resultados quando ordenados pelos valores de risco, representados pela variável 

RISK, mostraram aderência aos valores de DEC, o que pode ser verificado pelas curva 

de gradiente mostradas. 

Considera-se que nestes experimentos, em termos relativos, retornam valores 

que são consistentes com a variável de controle DEC. Assim, para além desta 

consistência estes resultados estão numa escala contínua. Portanto, seus valores 

podem ser usados para comparar dois riscos, numa nova escala que corresponde à 

forma como o risco é percebido baseada na MPID e não no valor de RISK, cuja 

variação é pequena e dificulta distinção entre dois riscos, o que pode ser verificado 

nos respectivos gráficos do gradiente das funções encontradas em relação ao valor 

da variável RISK. 

Um aspecto importante a ser destacado foi a variação do desempenho em 

diferentes condições operacionais, que não era esperado no planejamento da 

pesquisa. Tal constatação permitiu considerar que podem existir regiões de 

dominância de determinados modelos em regiões de riscos diferentes, o que abre 

espaço para novas pesquisas voltadas à otimização dos resultados usando os 

modelos mais precisos para cada condição operacional, o que não estava previsto 

durante o planejamento da pesquisa, mas é um estímulo à continuidade desta 

pesquisa. 

Tal aspecto foi possibilitado pela escolha do desenho experimental, definido 

como um painel de experimentos, empregando a mesma base de dados e os mesmos 

dados de controle permitiram verificar e comparar o desempenho diferente de cada 

uma das técnicas, quando se olham os recortes dos experimentos em relação às 

áreas de riscos, facilitados pelas curvas RROC. 

O emprego da curva RROC e de matrizes de confusão possibilitou verificar que 

em algumas técnicas são mais precisas em determinadas condições. Portanto, se 

algumas técnicas foram mais eficientes em riscos altos do que em baixos, isso leva a 

estender as pesquisas para o desenvolvimento de modelos que possam interagir com 

os dados e aplicar a técnica mais eficiente, caso a caso. 

Considerando-se os SIFN´s, por exemplo, os resultados dos experimentos 

RCFN_3, RCFN_4 e RCFN_5 indicaram que o desempenho verificado pelas matrizes 
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de confusão e curvas RROC possibilitaram afirmar que o desempenho no experimento 

RCFN_4 possui o melhor resultado global, porém quando se observam os riscos 

classificados como altas ameaças, o experimento RCFN_5 demonstrou um melhor 

resultado. 

Esta característica somente pode ser verificada por meio da comparação entre 

as métricas de avaliação dos modelos, com destaque para as matrizes de confusão e 

curvas RROC, que permitem a avaliação dos resultados em determinadas condições 

operacionais. 

Portanto os experimentos RCF, RCXF, RCFN_3, RCFN_4, RCFN_5, 

RCXFN_3, RCXFN_4, RCXFN_5, RCNF, RCXNF, RCNFN_3, RCNFN_4, RCNFN_5 

, RCXNFN_3, RCXNFN_4, RCXNFN_5 desenvolvidos a partir da do modelo 

conceitual, demonstraram a aplicação de uma estrutura metodológica que pode ser 

empregada para construir novos experimentos com o uso de novas técnicas de 

modelagem e de mensuração e também, a construção de MPI´s e MPID´s cuja 

acuracidade e consistência seja mensurável numa perspectiva prática. 

Considera-se, então, o objetivo geral atingido porque os experimentos 

computacionais conduzidos apresentaram o desenvolvimento de SIFs para a tomada 

de decisões com MPIDs no gerenciamento de riscos em projetos atingiram resultados 

encorajadores, que justificam sua aplicação e possibilitam a continuidade deste 

trabalho.  

Vale ressaltar que dentre trabalhos pertencentes à literatura pesquisada 

envolvendo MPI´s, este foi o que desenvolveu MPID´s que possibilitaram o tratamento 

de ameaças e oportunidades. 

Portanto, este trabalho contribuiu para a temática das MPIs e MPIDs ao abordar 

e introduzir o conceito de gerenciamento de ameaças e oportunidades, que se mostra 

como um tema carente de pesquisas, conforme verificou Lethrirantra (2014).  

A continuidade deste trabalho se dá pelo aperfeiçoamento das técnicas 

empregadas, pela aplicação de novas técnicas, ou pelo estudo empírico, avaliando a 

aplicação dos modelos desenvolvidos em casos práticos cumprindo com o objetivo de 

estimular novas pesquisas. 
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Esta pesquisa limitou-se aos modelos de MPID selecionados e aos SIF 

propostos, mas estabeleceu-se um modelo estruturado para novos estudos baseados 

no modelo conceitual desenvolvido. Por meio do desenho experimental empregado, 

novos estudos podem ser realizados para investigar novos sistemas para a tomada 

de decisões com MPIs ou MPIDs, alterando parâmetros de cada um dos SIF´s 

empregados.  

Uma limitação a destacar foi a necessidade do emprego de bases de dados 

sintéticas, geradas a partir de MPIDs de referência. O motivo desta escolha foi de que 

não se conseguiu encontrar bases referentes a ameaças e oportunidades referentes 

em projetos em acervos públicos de dados.  

Por outro lado, existem diversas MPIs e MPIDs disponíveis em publicações em 

periódicos, as quais permitem definem regras para classificar riscos, assumindo que 

estas regras serão seguidas pelo tomador decisão. 

Portanto foram escolhidas duas MPIs, oriundas do trabalho de Cox (2008) que 

é a principal referência de acordo com levantamento bibliográfico apresentado no 

ANEXO I. 

Numa perspectiva prática, o trabalho possibilita o emprego em sistemas de 

apoio a tomada de decisão que empreguem ao menos algum dos SIFs desenvolvidos. 

A contribuição se dá na medida que gerentes de projetos tenham de lidar com grandes 

bases de riscos para analisar, o que dificulta a decisão sobre a respectiva alocação 

de recursos para o devido tratamento de riscos. 

A continuidade desta pesquisa pode ser dar por meio de estudos empíricos que 

possam avaliar condições práticas de aplicação dos sistemas desenvolvidos, ou 

mesmo na forma como combinar todos ou alguns dos SIFs, para conseguir os 

melhores resultados em qualquer zona de decisão da MPID. 

Os resultados apresentados nesta pesquisa, não tem a pretensão de esgotar o 

assunto, mas sim de permitir que o mesmo modelo conceitual seja operacionalizado 

em novas pesquisas e que possibilitem a identificação de técnicas capazes de 

produzir resultados mais eficientes do que os encontrados até o momento. 
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ANEXO I – REVISÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE MATRIZES DE 

PROBABILIDADE E IMPACTO 

Em princípio, a temática das matrizes de probabilidade e impacto (MPIs) ou 

simplesmente matrizes de risco, constituem uma linha de pesquisa que vem 

continuamente evoluindo ao longo do tempo. 

Um evento de destaque nesta área, certamente foi a publicação do artigo de 

Cox (2008) que estabeleceu diretrizes lógicas, analíticas e probabilísticas para as 

MPIs, demonstrando que esse era um tema de senso comum que poderia ser tratado 

numa abordagem científica no sentido de aprimorar os resultados das decisões 

realizadas por meio deste instrumento. 

Numa perspectiva das métricas acadêmicas o tema mostra-se em constante 

evolução, como mostram os resultados de uma pesquisa no site Web of Science 

(WoS) realizada até 18/04/2018. 

Como resultado desta revisão, foram encontradas 416 publicações das quais 

são feitas 1698 citações cuja evolução no tempo é apresentada na Figura 193. 

Figura 192 – Evolução das publicações sobre RISK MATRIX na base WoS.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor(2018). 

Dessas publicações, destacam-se Cox (2008) e Markowski e Mannan (2008) 

sendo que o primeiro pode ser considerado um trabalho pioneiro que apresenta e 

analisa os problemas das MPIs sendo o mais citado no levantamento realizado. 

O trabalho de Markowski e Mannan (2008) introduz a TCF para o tratamento 

de MPIs e é o terceiro mais citado no levantamento. Na Figura 194, observa-se as 

citações de ambos artigos ao longo do tempo, de acordo com a base WoS. 
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Figura 193 – Evolução das citações de Cox (2008) e Markowski e Mannan (2008)  

 
Fonte Elaborado pelo autor (2018) com base em informações obtidas no WoS 

Para investigar a estrutura deste campo de pesquisa foi gerado um mapa de 

citações entre os artigos pesquisados que configuram uma rede de co-citações, 

gerado por meio do software VOSViewer (VAN ECK; WALTMAN, 2010). 

Os relacionamentos entre os artigos levantados no WoS são exibidos na forma 

de uma rede na Figura 195, abaixo. 

Figura 194 – Mapa de co-citações dos artigos levantados.  

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados levantados na base WoS 
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A rede apresentada na Figura 196 mostra um adensamento em torno dos dois 

trabalhos citados anteriormente e que podem ser considerados seminais dentro desta 

área de pesquisas. 

Porém outros trabalhos a serem analisados posteriormente destacam-se como 

pesquisas mais recentes e são fundamentais na conceituação desta pesquisa como, 

por exemplo Baybutt (2016), Ruan, Yin e Frangopol (2015) que propõem métodos 

para a construção de MPIs, mais precisas. 

De acordo com Van Eck e Waltman (2010) um estudo bibliométrico pode ser 

baseado em similaridades entre os artigos estudados, como a co-ocorrência de 

palavras-chave, que podem ser apresentadas graficamente com o emprego de uma 

metáfora de densidade, construídas com base nas quantidades citadas e nos 

relacionamentos entre as palavras-chave. O resultado para a base de referências 

levantada é apresentado na Figura 196, abaixo. 

Figura 195 – Mapa de co-ocorrência de palavras-chave na base de dados levantada no WoS.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A observação da Figura 196 permite verificar que dentre os 416 artigos 

levantados ocorre a presença de tópicos abordados na contextualização do problema. 

Como esperado, encontram destaque tópicos ligados ao gerenciamento de riscos e a 

tomada de decisão, mas os termos fuzzy, fuzzy logic e fuzzy inference systems 

merecem destaque, pois estão próximos do núcleo do mapa, o que significa que são 

frequentemente associados à temática das MPIs.  
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Filtrando apenas os itens que possuem a palavra fuzzy em seus resumos, 

encontra-se 46 trabalhos citados 254 vezes por outras referências, cuja distribuição 

temporal das publicações e citações é apresentada Figura 197. 

Figura 196 – Publicações e citações envolvendo o termo fuzzy dentro da base levantada no WoS.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) com base em levantamento em WoS 

Observa-se que essas publicações vêm sendo citadas de um modo crescente 

o que pode refletir na evolução contínua de interesse pelo assunto. 

Também foi gerado um novo mapa que mostra a intensidade co-ocorrência das 

palavras-chave, dentro da base com que o termo fuzzy constitui um tópico que envolve 

pesquisa em MPIs, que é exibido na Figura 198. 

Figura 197 – Mapa de co-ocorrência de palavras-chave na base de dados filtrada pelo termo fuzzy 
nos resumos (abstracts) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em levantamento realizado no WoS. 
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Dessas análises, pode-se concluir que o tema MPIs vem evoluindo ao longo do 

tempo, configurando um tema atual com 416 pesquisas que foram citadas por cerca 

de 1700 outras referências.  

Dentro desse grupo, destaca-se um total de 46 trabalhos que envolvem TCF 

que são citados por 254 outros trabalhos.  

As respectivas distribuições ao longo do tempo evidenciam que este é um tema 

que continua sendo citado, mas que oferece uma oportunidade para novas pesquisas 

visto que estas vêm diminuindo ao longo do tempo, sendo que as publicações mais 

citadas foram publicadas em 2008 e 2009. 

Por fim, dentro desta base também foram avaliadas as áreas do conhecimento 

nas quais estas pesquisas são conduzidas, o que mostrou que o tema das MPIs 

possui grande transversalidade sendo muito empregados nas Engenharias, Gestão, 

Informática entre outros. A distribuição resultante é apresentada na Figura 199: 

Figura 198 – Áreas de conhecimento nas quais o tópico RISK MATRIX vem sendo pesquisado.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) com base em dados levantados no WoS. 
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ANEXO II – CÓDIGOS PARA PROCESSAMENTO DOS DADOS PYTHON. 

Os códigos para a execução dos experimentos escritos na linguagem python 

3.5 foram desenvolvidos usando o Ipython Notebook, uma ferramenta interativa que 

permite o desenvolvimento e publicação de códigos em python diretamente em web 

browser e estão disponíveis no seguinte endereço: 

https://github.com/DomingosN/CodigosTese 

Neste documento estão contidos todos os procedimentos e respectivos códigos 

para geração e análise dos dados da defesa da tese intitulada “Desenvolvimento de 

Sistemas de Inferência Fuzzy para Tomada de Decisão com Matrizes de 

Probabilidade e Impacto Duplas no Gerenciamento de Riscos em Projetos” e foram 

elaborados por Domingos M. R. Napolitano sob orientação do prof. Dr. Renato José 

Sassi do Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento da 

UNINOVE. 

OPERAÇÕES DE PREPARAÇÃO 

A célula a seguir importa as bibliotecas necessárias para execução dos 

códigos. Foram usadas as bibliotecas numpy, para manipulação de matrizes, pandas 

para organização e operação de dados, scipy para procedimentos numéricos e as 

bibliotecas de visualização de dados matplotlib e seaborn. 

-*- coding: utf-8 -*-#encoding: utf-8 

from __future__ import unicode_literals 

 

 

#Importação de Bibliotecas 

from matplotlib.mlab import griddata 

import matplotlib.pyplot as plt 

import scipy as scp 

import numpy as np 

import seaborn as sns 

from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap 

import pandas as pd 

from sklearn.metrics import roc_curve, auc 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.preprocessing import label_binarize 

from sklearn.multiclass import OneVsRestClassifier 

from sklearn.metrics import confusion_matrix 

 

from mpl_toolkits.mplot3d import axes3d 

import matplotlib.pyplot as plt 

from matplotlib import cm 

MAPAS DE CORES 

https://github.com/DomingosN/CodigosTese
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A célula a seguir cria um mapa de cores (colormap) específico para as 

aplicações e visualizações a serem desenvolvidas neste trabalho. 

#Criação do mapa de cores cm_my1 

colors = [(1, 0, 0),(1, 1, 0),(0, 1, 0),(1, 1, 1),(0, 1, 0),(1, 1, 0),(1, 0

, 0)] 

cmap_name = 'my_list' 

cm_my = LinearSegmentedColormap.from_list(cmap_name, colors, N=1000) 

xis = np.linspace(-10, 1, 2000) 

ypsilon = np.sin(xis) * np.cos(xis[:, np.newaxis]) 

 

#Criação do mapa de cores cm_my2 

colors2 = [(1, 0, 0),(1, 1, 0),(1, 1, 0),(0, 1, 0),(0, 1, 0),(0, 1, 0),(0, 1

, 0),(1, 1, 0),(1, 1, 0),(1,0,0)] 

cmap_name = 'my_list2' 

cm_my2 = LinearSegmentedColormap.from_list(cmap_name, colors2, N=1000) 

 

#Criação do mapa de cores cm_my3 

a = 0.1 

b = 0.2 

c = 0.4 

colors3 = [(a, a, a),(b, b, b),(c, c, c),(c, c, c),(b, b, b),(a, a, a)] 

cmap_name = 'my_list3' 

cm_my3 = LinearSegmentedColormap.from_list(cmap_name, colors3, N=1000) 

VISUALIZAÇÃO DOS MAPAS DE CORES 

Os colormaps ajudam a estabelecer cores nos gráficos que mostram os 

resultados dos experimentos realizados. 

fig, ax = plt.subplots(1,3, figsize = (15,15)) 

ax[0].imshow(ypsilon, cmap=cm_my); 

ax[1].imshow(ypsilon, cmap=cm_my2); 

ax[2].imshow(ypsilon, cmap=cm_my3); 

GERAÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA 

Para a realização dos experimentos foram gerados dados, por meio do gerador 

de números aleatórios da biblioteca numpy, usando a semente seed 12345678. Para 

gerar uma base de dados que possibilite a avaliar dos modelos gerados, escolheram-

se distribuições de probabilidades para as variáveis impacto e probabilidade, obtendo 

dois vetores com 1000 elementos cada. Do produto elemento a elemento destes 

vetores obtém-se o vetor risk. 

from scipy.stats import norm 

from scipy import interp 

from itertools import cycle 

%matplotlib inline 

 

# Semente para Geração dos dados randômicos 

random_state = np.random.RandomState(12345678) 

 

# Geração da Base de Dados Randômica 

npts = 500 

imp1 = random_state.triangular(-1.0,-0.90,-0.0,npts) 
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imp2 = random_state.triangular(0.0,0.9,1.0,npts) 

imp = np.hstack((imp1,imp2)) 

prp1 = random_state.triangular(0.0,0.90,1.0,npts) 

prp2 = random_state.triangular(0.0,0.9,1.0,npts) 

prp = np.hstack((prp1,prp2)) 

ris = imp*prp 

FUNÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DAS MPIDS ANOTADAS 

Esta função permite a visualização de uma MPID anotada com os valores de 

classificação risco de cada a partir de um arquivo excel. A rotina heatmap() foi 

adaptada do código disponível em  

https://matplotlib.org/gallery/images_contours_and_fields/image_annotated_heatmap.html  

A rotina hm_annot() permite a criação de heatmaps em plotagens multiplas 

(subplots) e seus parâmetros são:  

• dados – dados que estarão em cada célula do heatmap numa matriz n x 

m, 

• linhas – descrições das m linhas do heatmap,  

• colunas – descrições das n colunas do heatmap,  

• h – Quantidade de heatmaps em y do conjunto de subplots,  

• l – Quantidade de heatmaps em x do conjunto de subplots,  

• cbart – Rótulo da barra de cores (Colorbar),  

• tit – String com o título do gráfico. 

def heatmap(dados, lin_rot, col_rot, ax=None, 

            cbar_kw={}, cbarlabel="", **kwargs): 

    """ 

    Baseado em código disponível em  

    https://matplotlib.org/gallery/images_contours_and_fields/image_annotat

ed_heatmap.html 

    """ 

 

    if not ax: 

        ax = plt.gca() 

 

    

    im = ax.imshow(dados, **kwargs) 

 

    

    cbar = ax.figure.colorbar(im, ax=ax, **cbar_kw) 

    cbar.ax.set_ylabel(cbarlabel, rotation=-90, va="bottom") 

 

     

    ax.set_xticks(np.arange(dados.shape[1])) 

    ax.set_yticks(np.arange(dados.shape[0])) 

     

    ax.set_xticklabels(col_rot) 

    ax.set_yticklabels(lin_rot) 

 

https://matplotlib.org/gallery/images_contours_and_fields/image_annotated_heatmap.html
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    ax.tick_params(top=True, bottom=False, 

                   labeltop=False, labelbottom=True) 

 

     

    plt.setp(ax.get_xticklabels(), rotation=30, ha="right", 

             rotation_mode="anchor") 

 

     

    for edge, spine in ax.spines.items(): 

        spine.set_visible(False) 

 

    ax.set_xticks(np.arange(dados.shape[1]+1)-.5, minor=True) 

    ax.set_yticks(np.arange(dados.shape[0]+1)-.5, minor=True) 

    ax.grid(which="minor", color="w", linestyle='-', linewidth=3) 

    ax.tick_params(which="minor", bottom=False, left=False) 

 

    return im, cbar 

 

def hm_anot(dados,linhas,colunas,h,l,cbart,tit): 

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(h,l)) 

    im, cbar = heatmap(dados, linhas, colunas, ax=ax,cmap=cm_my, cbarlabel=

cbart) 

    for i in range(len(linhas)): 

        for j in range(len(colunas)): 

            text = ax.text(j, i, dados[i, j],ha="center", va="center", colo

r="k",fontsize=12) 

    ax.set_title(tit, fontsize=16) 

    plt.show() 

    return 

CHAMADA DAS MPIS 

Um arquivo com as classificações das MPIs deve estar disponível no diretório 

em que este notebook está sendo executado. 

mpi = pd.read_excel('MPI.xlsx'); 

mpix = pd.read_excel('MPI_COX.xlsx') 

call = ['Convencional', 'Cox'] 

n_name = ['MPI.xlsx','MPI_COX.xlsx'] 

for nm in range(len(n_name)): 

    matrix = pd.read_excel(n_name[nm]) 

    data = np.asarray(matrix.values); 

    linhas = np.asarray(matrix.index); 

    colunas = np.asarray(matrix.columns); 

    hm_anot(data,linhas,colunas,12,5,'Riscos','MPID '+call[nm]) 

FUNÇÕES PARA TRATAMENTO DOS DADOS GERADOS 

• Para além dos dados gerados foram definidas funções para tratar os 

dados gerados, que são: 

• implabel(IMPACTO) – Classifica e retorna um rótulo para cada valor de 

IMPACTO de cada Instâncias; 

• prolabel(PROBABILIDADE) – Classifica e retorna um rótulo para cada valor 

de PROBABILIDADE de cada Instâncias; 
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• clabel(IMPACTO,PROBABILIDADE) – Cria um rótulo concatenando as 

classes de IMPACTOE PROBABILDIADE; 

• colorlabel(RISCO) – Cria um rótulo de cor (red, yellow,green) conforme a 

saída de cada MPID; 

• decisao(RISCO) – Retorna a classificação (-3,-2,-1,1,2,3) conforme a 

arvore de decisão pré-definida tendo como entrada o valores de risco de 

cada instância. 

# Function implabel() 

def implabel(x): 

    if x>=0.8: 

        return 'O_MA' 

    if x<0.8 and x>=0.6: 

        return 'O_A' 

    if x<0.6 and x>=0.4: 

        return 'O_M'  

    if x<0.4 and x>=0.2: 

        return 'O_B' 

    if x<0.2 and x>=0.0: 

        return 'O_MB' 

    if x<=-0.8: 

        return 'A_MA' 

    if x>-0.8 and x<=-0.6: 

        return 'A_A' 

    if x>-0.6 and x<=-0.4: 

        return 'A_M'  

    if x>-0.4 and x<=-0.2: 

        return 'A_B' 

    if x>-0.2 and x<=0.0: 

        return 'A_MB' 

# Function prolabel() 

def prolabel(x): 

    if x>=0.8: 

        return 'MA' 

    if x<0.8 and x>=0.6: 

        return 'A' 

    if x<0.6 and x>=0.4: 

        return 'M'  

    if x<0.4 and x>=0.2: 

        return 'B' 

    if x<0.2: 

        return 'MB' 

# Function clabel() 

def clabel(x,y): 

    return x+'_'+y 

# Function colorlabel() 

def colorlabel(x): 

    if x==1 or x==-1: 

        return 'green' 
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    if x==2 or x==-2: 

        return 'yellow'  

    if x==3 or x==-3: 

        return 'red' 

# Function decisao() 

def decisao(x): 

    if x<0.4 and x>=0: 

        return 1 

    if x>0.4 and x<=0.6: 

        return 2 

    if x>=0.6: 

        return 3 

    if x>=-0.4 and x<0: 

        return -1 

    if x<-0.4 and x>=-0.6: 

        return -2 

    if x<-0.6: 

        return -3 

CRIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS PARA OS EXPERIMENTOS 

A partir dos dados gerados foram criados atributos para cada uma das 1000 

instâncias geradas. os atributos são: 

• IMP = IMPACTO [-1,1] 

• PRO = PROBABILIDADES [0,1] 

• RISK = IMPACTO X PROBABILIDADE [-1,1] 

• ILB = RÓTULO IMPACTO [A_MA, A_A, A_M, A_B, A_MB, O_MB, O_B, O_M, 

O_A, O_MA] 

• PLB = RÓTULO PROBABILIDADE ['MA', 'A', 'M', 'B', 'MB'] 

• ILB = RÓTULO RISCO ['A_MA_MA', 'A_MA_A', 'A_A_MA', 'A_A_A', 'A_MA_M', 

'A_M_MA', 'A_A_M','A_M_A', 'A_MA_B', 'A_B_MA', 'A_M_M', 'A_B_A', 'A_A_B', 

'A_B_M','A_M_B', 'A_MB_MA', 'A_MA_MB', 'A_B_B', 'A_MB_A', 

'A_A_MB','A_MB_M', 'A_M_MB', 'A_B_MB', 'A_MB_B', 'O_MB_B', 

'O_MB_M','O_B_MB', 'O_A_MB', 'O_B_B', 'O_MB_MA', 'O_M_MB', 'O_MB_A', 

'O_B_M','O_M_B', 'O_A_B', 'O_MA_MB', 'O_B_A', 'O_B_MA', 'O_MA_B', 

'O_M_M','O_M_A', 'O_A_M', 'O_M_MA', 'O_MA_M', 'O_A_A', 'O_MA_A', 

'O_A_MA','O_MA_MA'] 

• RC = Classe de risco conforme a MPID Convencional [-3, -2, -1, 3, 2, 1] 

• RCX = Classe de risco conforme a MPID Cox [-3, -2, -1, 3, 2, 1] 

• RCLB = Rótulo de cor do risco conforme a MPID Convencional [red, yelow, green] 

• RCXLB = Rótulo de cor do risco conforme a MPID Cox [red, yelow, green] 

• DEC = Classe de decisão para cada Risco conforme a arvore de decisão pré 

definida [-3,-2,-1,1,2,3] 
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# Criação do DataFrame de dados gerados 

risk = pd.DataFrame([imp,prp,ris]).T; 

risk.columns = ['IMP','PRO','RISK']; 

 

# Criação dos rótulos de PRO, IMP E RISK 

lbl1 = risk['IMP'].apply(implabel); 

lbl2 = risk['PRO'].apply(prolabel); 

lbl = clabel(lbl1,lbl2) 

risk['ILB'] = lbl1; 

risk['PLB'] = lbl2; 

risk['RLB'] = lbl; 

 

# Classificação conforme MPIDs 

a = pd.DataFrame([risk.PLB,risk.ILB]).T;  

a = a.values 

kk = [] 

for i in range(len(a)): 

    mpi_loc = mpi.loc[a[i][0],a[i][1]] 

    kk.append(mpi_loc) 

risk['RC'] = kk 

ww = [] 

for j in range(len(a)): 

    mpix_loc = mpix.loc[a[j][0],a[j][1]] 

    ww.append(mpix_loc) 

risk['RCX'] = ww 

 

# Rótulos de cor das classificações conforme MPID 

crcolor = risk['RC'].apply(colorlabel) 

crxcolor = risk['RCX'].apply(colorlabel) 

risk['RCLB'] = crcolor 

risk['RCXLB'] = crxcolor 

 

# Classses de Decisão 

dec = risk['RISK'].apply(decisao) 

risk['DEC'] = dec 

PREPARAÇÃO DA BASE A SER EXPORTADA PARA O MATLAB 

Os dados gerados são exportados para o MATLAB por meio de uma planilha 

que é aberta neste software no qual é feito o seu processamento gerando para cada 

uma das instâncias novos atributos que são: 

• RCF Resultados Crisp obtidos por um sistema de inferência fuzzy baseado na 

MPID Convencional tendo como entrada os atributos IMP e PRO; 

• RCFN_3 Resultados obtidos por uma Rede Neural tipo MLP com três neurônios 

na camada oculta tendo como entrada o atributo RISK e alvo as instâncias do 

atributo RCF; 

• RCFNE_3 Erro dos resultados obtidos da diferença entre as instâncias dos 

atributos RCFN_3 e RISK, resultando nos resíduos do ajuste feito pela MLP; 

• RCFN_4 Resultados obtidos por uma Nede Neural tipo MLP com quatro 

neurônios na camada oculta tendo como entrada o atributo RISK e alvo as 

instâncias do atributo RCF; 
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• RCFNE_4 Erro dos resultados obtidos da diferença entre as instâncias dos 

atributos RCFN_4 e RISK, resultando nos residuos do ajuste feito pela MLP; 

• RCFN_5 esultados obtidos por uma Nede Neural tipo MLP com cinco neurônios 

na camada oculta tendo como entrada o atributo RISK e alvo as instâncias do 

atributo RCF; 

• RCFNE_5 Erro dos resultados obtidos da diferença entre as instâncias dos 

atributos RCFN_5 e RISK, resultando nos residuos do ajuste feito pela MLP; 

• RCXF Resultados Crisp obtidos por um sistema de inferência fuzzy baseado na 

MPID COX tendo como entrada os atributos IMP e PRO; 

• RCXFN_3 Resultados obtidos por uma Nede Neural tipo MLP com trê neur^nios 

na camada oculta tendo como entrada o atributo RISK e alvo as instâncias do 

atributo RCXF; 

• RCXFNE_3 Erro dos resultados obtidos da diferença entre as instâncias dos 

atributos RCXFN_3 e RISK, resultando nos residuos do ajuste feito pela MLP; 

• RCXFN_4 Resultados obtidos por uma Nede Neural tipo MLP com quatro 

neurônios na camada oculta tendo como entrada o atributo RISK e alvo as 

instâncias do atributo RCXF; 

• RCXFNE_4 Erro dos resultados obtidos da diferença entre as instâncias dos 

atributos RCXFN_4 e RISK, resultando nos resúdos do ajuste feito pela MLP; 

• RCXFN_5 Resultados obtidos por uma Nede Neural tipo MLP com cinco 

neurônios na camada oculta tendo como entrada o atributo RISK e alvo as 

instâncias do atributo RCXF; 

• RCXFNE_5 Erro dos resultados obtidos da diferença entre as instâncias dos 

atributos RCXFN_5 e RISK, resultando nos resúdos do ajuste feito pela MLP. 

# Ordenação dos valores de entrada 

risk_sorted = risk 

risk_sorted.sort_values(by = ['RISK'], inplace = True); 

rs = pd.DataFrame(risk_sorted.values, columns = risk.columns); 

## Geração dos atributos  a serem calculados no matlab 

rs['RCF'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXF'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCFN_3'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCFN_4'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCFN_5'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXFN_3'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXFN_4'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXFN_5'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCFNE_3'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCFNE_4'] = np.ones([1000,1]); 
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rs['RCFNE_5'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXFNE_3'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXFNE_4'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXFNE_5'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCNF'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXNF'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCNFN_3'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCNFN_4'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCNFN_5'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCNFNE_3'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCNFNE_4'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCNFNE_5'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXNFN_3'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXNFN_4'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXNFN_5'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXNFNE_3'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXNFNE_4'] = np.ones([1000,1]); 

rs['RCXNFNE_5'] = np.ones([1000,1]); 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO MATLAB 

Os dados gerados serão exportados para o MATLAB por meio de uma planilha 

que será aberta no software onde será feito o processamento gerando para cada uma 

das instâncias novos atributos que são: 

# Exportação para o Excel da planilha riscos 

rs.to_excel('riscos.xlsx') 

# Importação para o Excel da planilha riscos 

rsmtl = pd.read_excel('riscos.xlsx');rsmtl.head() 

LISTAS MODELOS E CLASSES 

A lista de modelos será usada para iterações em gráficos e outras rotinas que 

necessitem visualizar os resultados dos experimentos e a lista classes corresponde à 

categorização feita com o Modelo DEC. 

modelos = [u'RCF', u'RCXF', u'RCFN_3', u'RCFN_4', u'RCFN_5', 

           u'RCXFN_3', u'RCXFN_4', u'RCXFN_5', u'RCNF', u'RCXNF', 

           u'RCNFN_3',u'RCNFN_4', u'RCNFN_5', u'RCXNFN_3', u'RCXNFN_4', 

           u'RCXNFN_5'] 

classes=[-3,-2,-1, 1, 2,3] 

FUNÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIE DE RISCO 

Os diversos modelos geram resultados cujas variáveis de entrada são IMP e 

PRO, e fornecem um padrão de decisão em relação ao risco com base nas 

preferências definidas numa MPID. Estes resultados podem ser visualizados em 

superfícies que correspondem ao nível de priorização dada a um determinado risco. 

A função all_3D() exibe as diferentes funções para a mesma base de entrada, fazendo 

a interpolação dos resultados dos experimentos. 
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def all_3D(): 

    plt.style.use('default') 

    fig = plt.figure(figsize=(20,20)) 

    ind = ['A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P'] 

    ## Interpolação das superfícies 

     

    for i in range(len(modelos)): 

        rbf = scp.interpolate.Rbf(rsmtl.IMP,rsmtl.PRO,rsmtl[modelos[i]]) 

        ii = np.linspace(-1,1,200) 

        pp = np.linspace(0,1,200) 

        II,PP = np.meshgrid(ii,pp) 

        nf = rbf(II,PP) 

        ax = fig.add_subplot(4, 4,i+1,projection='3d') 

 

     # Platgem da superfície 

        ax.plot_surface(II, PP, nf, rstride=8, cstride=8, alpha=0.6, cmap = 

cm_my2) 

        ax.contour3D(II, PP, nf,50, cmap = cm_my3, linewidths = 3.0) 

 

    # Plotagem das projeções dos contornos em cada uma da dimensões 

        cset = ax.contourf(II, PP, nf, zdir='z', offset=-4.05, cmap=cm_my2, 

alpha = 0.2) 

        cset = ax.contourf(II, PP, nf, zdir='x', offset=1.05, cmap=cm_my2, 

alpha = 0.2) 

        cset = ax.contourf(II, PP, nf, zdir='y', offset=-0.05, cmap=cm_my2, 

alpha = 0.2) 

 

        ax.set_xlim(-1, 1) 

        ax.set_ylim(0, 1) 

        ax.set_zlim(-4, 4) 

        ax.set_title(ind[i]+' - Superfície Modelo - '+modelos[i]) 

        ax.set_xlabel('Impacto') 

        ax.set_ylabel('Probabilidade') 

        ax.set_zlabel('Modelo '+modelos[i]) 

 

        #ax5.view_init(30, 110) 

        ax.view_init(30, 110) 

    plt.tight_layout() 

    return 

FUNÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS MAPAS DE CONTORNO 

Os diversos modelos gerar resultados cujas variáveis de entrada são IMP e 

PRO, e fornecem um padrão de decisão em relação ao risco com base nas 

preferências definidas numa MPID.  
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Estes resultados podem ser visualizados em mapas de contorno que 

correspondem ao nível de priorização dada a um determinado risco. A função 

all_maps() exibe as diferentes funções para a mesma base de entrada, fazendo a 

interpolação dos resultados dos experimentos e exibem a topografia dos resultados o 

que permite avaliar a suavidade. 

def all_maps(): 

    plt.style.use('default') 

    fig, axes = plt.subplots(nrows=4, ncols=4, figsize=(20,20)) 

    i = 0 

    ind = ['A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P'] 

    for ax in axes.flat: 

        rbf = scp.interpolate.Rbf(rsmtl.IMP,rsmtl.PRO,rsmtl[modelos[i]]) 

 

        ii = np.linspace(-1,1,20) 

        pp = np.linspace(0,1,20) 

        II,PP = np.meshgrid(ii,pp) 

        nf = rbf(II,PP) 

 

        #fig = plt.figure(figsize=(5,5)); 

        ax.contourf(II, PP, nf, 100, cmap=cm_my2); 

        contours = ax.contour(II, PP, nf,20, cmap = cm_my3); 

        #plt.scatter(rsmtl.IMP,rsmtl.PRO, s=np.abs(dec)*50, cmap = cm.jet, 

edgecolor = 'k', alpha = 0.4); 

        ax.clabel(contours, inline=True, fontsize=12); 

        ax.set_xlim([-1, 1]); 

        ax.set_ylim([0, 1]); 

        ax.set_xlabel('Impacto'); 

        ax.set_ylabel('Probabilidade'); 

        ax.set_title(ind[i]+' Mapa de contorno '+ modelos[i], fontsize = 14

) 

        i+=1 

    plt.tight_layout() 

    return 

FUNÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSAMENTO 
MATLAB 

A função all_results() permite visualizar os resultados de todos os experimentos 

em comparação com a função DEC, em função do parâmetro RISK, ou seja o valor 

calculado pelo produto de PRO e IMP em ordenação crescente. 

def all_results(): 

    plt.style.use('default') 

    mod_com = ['RC','RCX','RCF','RCXF','RCFN_3','RCFN_4','RCFN_5','RCXFN_3'

,'RCXFN_4','RCXFN_5','RCNF','RCXNF', 
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           'RCNFN_3', 'RCNFN_4','RCNFN_5','RCXNFN_3', 'RCXNFN_4','RCXNFN_5'

] 

    mp = ['CONV','COX','CONV','COX','CONV','CONV','CONV','COX','COX','COX',

'CONV','COX','CONV','CONV','CONV','COX', 

         'COX','COX'] 

    tit = ['usando a MPID ','usando a MPID ','usando regras MPID ','usando 

regras MPID ','usando regras MPID ' 

           ,'usando regras MPID ','usando regras MPID  ','usando regras MPI

D ','usando regras MPID ','usando regras MPID ' 

          ,'treinado com MPID ','treinado com MPID ','treinado com MPID ','

treinado com MPID ','treinado com MPID ' 

          ,'treinado com MPID ','treinado com MPID ','treinado com MPID '] 

    fig, axes = plt.subplots(nrows=6, ncols=3, figsize=(15,20)) 

    i = 0 

    ind = ['A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P',

'Q','R'] 

    for ax in axes.flat: 

 

        #ax.plot(rsmtl.RISK,rsmtl.DEC,'gray',':', label = 'Dec') 

        ax.plot(rsmtl.RISK,rsmtl[mod_com[i]],c='black',label = 'Modelo '+ m

od_com[i], lw =0.75) 

        ax.plot(rsmtl.RISK,rsmtl.DEC,'k--',alpha = 0.7) 

        ax.set_xlim([-1.0, 1.0]) 

        ax.set_ylim([-3.1, 3.1]) 

        ax.set_title(ind[i]+' - Resultados '+mod_com[i]+' '+tit[i]+' '+mp[i

]) 

        ax.set_xlabel('RISK', fontsize = 8 ) 

        ax.set_ylabel('Valores DEC e '+ mod_com[i], fontsize = 8) 

        ax.legend() 

        ax.grid(True) 

        i+=1 

    plt.tight_layout() 

    plt.show() 

    return 

FUNÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS GRADIENTES DE RESULTADOS 

A função all_grads() permite visualizar a derivada os resultados de todos os 

experimentos em função do parâmetro RISK, ou seja o valor calculado pelo produto 

de PRO e IMP em ordenação crescente, em comparação com a função DEC. 

def all_grads(): 

    plt.style.use('default') 

    mod_com = ['RC','RCX','RCF','RCXF','RCFN_3','RCFN_4','RCFN_5','RCXFN_3'

,'RCXFN_4','RCXFN_5','RCNF','RCXNF', 

           'RCNFN_3', 'RCNFN_4','RCNFN_5','RCXNFN_3', 'RCXNFN_4','RCXNFN_5'

] 
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    mp = ['CONV','COX','CONV','COX','CONV','CONV','CONV','COX','COX','COX',

'CONV','COX','CONV','CONV','CONV','COX', 

         'COX','COX'] 

    tit = ['usando a MPID ','usando a MPID ','usando regras MPID ','usando 

regras MPID ','usando regras MPID ' 

           ,'usando regras MPID ','usando regras MPID  ','usando regras MPI

D ','usando regras MPID ','usando regras MPID ' 

          ,'treinado com MPID ','treinado com MPID ','treinado com MPID ','

treinado com MPID ','treinado com MPID ' 

          ,'treinado com MPID ','treinado com MPID ','treinado com MPID '] 

    fig, axes = plt.subplots(nrows=6, ncols=3, figsize=(15,20)) 

    i = 0 

    ind = ['A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P',

'Q','R'] 

    for ax in axes.flat: 

 

        #ax.plot(rsmtl.RISK,rsmtl.DEC,'gray',':', label = 'Dec') 

        ax.plot(rsmtl.RISK,np.gradient(rsmtl[mod_com[i]], rsmtl.RISK),c='bl

ack',label = 'Gradiente d('+ mod_com[i]+')/d RISK', lw =2.0) 

        ax.plot(rsmtl.RISK,np.gradient(rsmtl.DEC, rsmtl.RISK),'k--',alpha = 

0.7,label = 'Gradiente d DEC/d RISK') 

        ax.set_xlim([-1.0, 1.0]) 

        #ax.set_ylim([-3.1, 3.1]) 

        ax.legend() 

        ax.set_title(ind[i]+' - Resultados '+mod_com[i]+' '+tit[i]+' '+mp[i

]) 

        ax.set_xlabel('RISK', fontsize = 8 ) 

        ax.set_ylabel('Gradiente '+ mod_com[i] +' RISK', fontsize = 8) 

        ax.grid(True) 

        i+=1 

    plt.tight_layout() 

    plt.show() 

    return 

FUNÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS ERROS 

A função all_errors() permite visualizar os erros os resultados de todos os 

experimentos em função do parâmetro RISK, ou seja o valor calculado pelo produto 

de PRO e IMP em ordenação crescente, em comparação com a função DEC. A lista 

mod_err enumera os resultados dos erros e a lista mod_tit enumera os títulos das 

colunas no dataframe de resultados rsmtl. A seguir, um pequeno loop foi feito para 

calcular todos os erros em função de DEC e inseri-los no dataframe rsmtl. 

# Calculo dos erros não calculados no MATLAB 

mod_err = ['RCE','RCXE','RCFE','RCXFE','RCFNE_3','RCFNE_4','RCFNE_5','RC

XFNE_3','RCXFNE_4','RCXFNE_5','RCNFE','RCXNFE', 
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           'RCNFNE_3', 'RCNFNE_4','RCNFNE_5','RCXNFNE_3', 'RCXNFNE_4','R

CXNFNE_5'] 

mod_tit = ['RC','RCX','RCF','RCXF','RCFN_3','RCFN_4','RCFN_5','RCXFN_3',

'RCXFN_4','RCXFN_5','RCNF','RCXNF', 

           'RCNFN_3', 'RCNFN_4','RCNFN_5','RCXNFN_3', 'RCXNFN_4','RCXNFN

_5'] 

for i in range(len(mod_tit)): 

    rsmtl[mod_err[i]] = rsmtl[mod_tit[i]] - rsmtl['DEC']; 

rsmtl.head() 

def all_errors(): 

    plt.style.use('default') 

    mod_com = ['RCE','RCXE','RCFE','RCXFE','RCFNE_3','RCFNE_4','RCFNE_5'

,'RCXFNE_3','RCXFNE_4','RCXFNE_5','RCNFE','RCXNFE', 

           'RCNFNE_3', 'RCNFNE_4','RCNFNE_5','RCXNFNE_3', 'RCXNFNE_4','R

CXNFNE_5'] 

    mp = ['CONV','COX','CONV','COX','CONV','CONV','CONV','COX','COX','CO

X','CONV','COX','CONV','CONV','CONV','COX', 

         'COX','COX'] 

    tit = ['usando a MPID ','usando a MPID ','usando regras MPID ','usan

do regras MPID ','usando regras MPID ' 

           ,'usando regras MPID ','usando regras MPID  ','usando regras 

MPID ','usando regras MPID ','usando regras MPID ' 

          ,'treinado com MPID ','treinado com MPID ','treinado com MPID 

','treinado com MPID ','treinado com MPID ' 

          ,'treinado com MPID ','treinado com MPID ','treinado com MPID 

'] 

    fig, axes = plt.subplots(nrows=6, ncols=3, figsize=(15,20)) 

    i = 0 

    ind = ['A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','

P','Q','R'] 

    for ax in axes.flat: 

 

        #ax.plot(rsmtl.RISK,rsmtl.DEC,'gray',':', label = 'Dec') 

        ax.plot(rsmtl.RISK,rsmtl[mod_com[i]],c='black',label = 'Erro '+ 

mod_com[i], lw =0.75) 

        ax.plot(rsmtl.RISK,rsmtl.DEC,'k--',alpha = 0.7) 

        ax.set_xlim([-1.0, 1.0]) 

        ax.set_ylim([-3.1, 3.1]) 

        ax.set_title(ind[i]+' - Erros '+mod_com[i]+' '+tit[i]+' '+mp[i]) 

        ax.set_xlabel('RISK', fontsize = 8 ) 

        ax.set_ylabel('Valores DEC e erro'+ mod_com[i], fontsize = 8) 

        ax.legend() 

        ax.grid(True) 

        i+=1 

    plt.tight_layout() 

    plt.show() 

    return 

FUNÇÃO PARA PLOTAGEM DAS CURVAS ROC MPID CONVENCIONAL E MPID 
COX 

Os resultados dos experimentos com as MPIDs convencionais podem ser 

analisados por meio de uma curva roc. Como estes resultados correpondem a dados 

discretos pode-se ustilizar as rotinas da biblioteca python SciKit Learn para sua 

avaliação. A função plot_curva_ROC_un exibe a curva ROC conforme os parâmetros 
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mod1, que é o modelo que se deseja analisar e mpid o tipo de MPID Cox ou Conv em 

que o modelo é baseado. 

def plot_curva_ROC_un(mod1, mpid): 

        plt.style.use('default') 

        tit = 'Curva ROC MPID '+mpid 

        plt.style.use('default') 

        plt.figure(figsize=(7,7))    

        y = label_binarize(rsmtl.DEC, classes); 

        n_classes = y.shape[1]; 

        y_score = label_binarize(rsmtl[mod1], classes=[-3,-2,-1, 1, 2,3]

); 

        ## Criação de dicionarios com as taxas de falsos positivos e ver

dadeiros positivos 

        fpr = dict() 

        tpr = dict() 

        roc_auc = dict() 

        for i in range(n_classes): 

            fpr[i], tpr[i], _ = roc_curve(y[:, i], y_score[:, i]) 

            roc_auc[i] = auc(fpr[i], tpr[i]) 

 

        # First aggregate all false positive rates 

        all_fpr = np.unique(np.concatenate([fpr[i] for i in range(n_clas

ses)])) 

 

        # Then interpolate all ROC curves at this points 

        mean_tpr = np.zeros_like(all_fpr) 

        for i in range(n_classes): 

            mean_tpr += interp(all_fpr, fpr[i], tpr[i]) 

 

        # Finally average it and compute AUC 

        mean_tpr /= n_classes 

 

        fpr["macro"] = all_fpr 

        tpr["macro"] = mean_tpr 

        roc_auc["macro"] = auc(fpr["macro"], tpr["macro"]) 

 

            # Plot all ROC curves 

             

         

        plt.plot(fpr["macro"], tpr["macro"], 

                     label='Curva ROC Global (area = {0:0.2f})' 

                           ''.format(roc_auc["macro"]), 

                     color='black', linestyle=':', linewidth=4) 

        plt.fill_between(fpr["macro"], tpr["macro"],0,color = 'gray', al

pha = 0.6) 

 

        rocolors = cycle(['black', 'gray', 'silver','black', 'gray', 'si

lver']) 

        rostyles = cycle(['-','-','-','--','--','--']) 

        for i, rocolor,rostyle in zip(range(n_classes), rocolors,rostyle

s): 

            plt.plot(fpr[i], tpr[i], color=rocolor, linestyle = rostyle, 

lw=2, 

                         label='Curva ROC da Classe {0} (area = {1:0.2f}

)' 

                         ''.format(classes[i], roc_auc[i])) 
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        plt.plot([0, 1], [0, 1], 'k-.', lw=4.0, label = 'Classificador A

leatório') 

        plt.xlim([-0.05, 1.05]) 

        plt.ylim([-0.05, 1.05]) 

        plt.xlabel('Taxa de Falso Positivos') 

        plt.ylabel('Taxa de Verdadeiros Positivos') 

        plt.title(tit) 

        plt.legend(loc="lower right") 

        plt.grid(True) 

        plt.tight_layout()                                   

        return 

FUNÇÃO MATRIZ DE CONFUSÃO (MODELOS COM RESULTADOS DISCRETOS). 

Os resultados dos experimentos com as MPIDs convencionais podem ser 

analisados por meio de Matriz de Confusão. Como estes resultados correspondem a 

dados discretos pode-se utilizar as rotinas da biblioteca python SciKit Learn para sua 

avaliação. A função plot_trad_cm_un exibe a matriz de confusão conforme os 

parâmetros mod1 que é o modelo que se deseja analisar e mpid o tipo de MPID Cox 

ou Conv em que o modelo é baseado. 

def plot_trad_cm_un(mod1,mpid): 

    # 

    y_true = np.array(rsmtl.DEC.values) 

    y_pred1 = np.array(rsmtl[mod1]) 

     

    cm1 = np.array(confusion_matrix(y_true, y_pred1)) 

    cm1 = cm1.astype('float') / cm1.sum(axis=1)[:, np.newaxis] 

     

    cms1 = pd.DataFrame(cm1) 

     

    cms1.index = ['DEC = -3', 'DEC = -2', 'DEC = -1','DEC = 1', 'DEC = 2', 

'DEC = 3'] 

    cms1.columns = ['MPID =-3','MPID = -2','MPID = -1','MPID = 1','MPID = 2

','MPID = 3'] 

     

    plt.figure(figsize = (7,7)) 

    sns.set(font_scale=1.4) 

    sns.heatmap(cms1, cmap = 'binary', annot=True, fmt=".2") 

    plt.title(' - Matriz de Confusão Classificação com MPID '+ mpid) 

    plt.xlabel('Previsão'); 

    plt.ylabel('Decisão Real'); 

    plt.tight_layout() 

    return 

FUNÇÃO MATRIZ DE CONFUSÃO (MODELOS COM RESULTADOS 
CONTÍNUOS). 
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Os resultados dos experimentos que envolvem técnicas Fuzzy não podem ser 

analisados por meio de Matriz de Confusão convencional. Como estes resultados 

correspondem a dados contínuos utilizou-se um modelo de probabilidades para 

avaliar os resultados mantendo a lógica de uma matriz de confusão. A função psmc() 

calcula os valores de probabilidades conforme os parâmetros modelo que é o modelo 

que se deseja analisar e alpha que é o nível de confiabilidade da análise. A função 

plot_cmp_un() exibe o gráfico de uma matriz de confusão conforme os parâmetros 

modelo, mpid e alpha. A função box_cm() exibe as matrizes de confusão dos 

resulatdos de todos os experimentos em uma matriz de gráficos. 

from scipy.stats import norm 

def psmc(modelo,alpha): 

    dec = [-3,-2,-1,1,2,3] 

    col = ['dist1','dist2','dist3','dist4','dist5','dist6'] 

    PSMC = np.ones([6,6]) 

    for i in range(len(dec)): 

        

        for j in range(len(dec)): 

            x = rsmtl[rsmtl['DEC']==dec[i]][modelo] 

            xbarra = x.mean() 

            sx = x.std() 

            xmin,xmax = norm.interval(alpha,xbarra,sx); 

            a = rsmtl[(rsmtl['DEC']==dec[j]) & (rsmtl[modelo]>=xmin) & (rsm

tl[modelo]<=xmax)][modelo].count() 

            b = rsmtl[(rsmtl['DEC']==dec[j])][modelo].count() 

            PSMC[i][j]= (a*1.0)/(b*1.0); 

             

    return PSMC.T 

 

def plot_cmp_un(modelo1,mpid,alpha): 

    cm1 = pd.DataFrame(psmc(modelo1,alpha)); 

    cm1.index = ['DEC = -3', 'DEC = -2', 'DEC = -1','DEC = 1', 'DEC = 2', '

DEC = 3'] 

    cm1.columns = ['dist DEC =-3','dist DEC = -2','dist DEC = -1','dist DEC 

= 1','dist DEC = 2','dist DEC = 3'] 

      

     

    sns.heatmap(cm1, cmap = 'binary', annot=True, fmt=".2", linewidths=.5) 

    plt.title('Matriz de Confusão  com MPID '+ mpid+' '+modelo1+' (alpha = %

0.2f)' % alpha, fontsize = 12) 

    plt.xlabel('Previsão'); 

    plt.ylabel('Decisão Real'); 

    plt.tight_layout() 

    return 
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def box_cm(): 

    #fig,axn = plt.figure(figsize = (20,20)) 

    fig, axn = plt.subplots(6,3,sharey=True,sharex=True,figsize= (18,36)) 

 

    ncolors = 6 

    alpha = 0.95 

    trad = ['RC','RCX'] 

    i = 0 

    for t in trad: 

        y_true = np.array(rsmtl.DEC.values) 

        y_pred1 = np.array(rsmtl[t]) 

        cm1 = np.array(confusion_matrix(y_true, y_pred1)) 

        cm1 = cm1.astype('float') / cm1.sum(axis=1)[:, np.newaxis] 

        cms1 = pd.DataFrame(cm1) 

        cms1.index = ['DEC = -3', 'DEC = -2', 'DEC = -1','DEC = 1', 'DEC = 2

', 'DEC = 3'] 

        cms1.columns = ['MPID =-3','MPID = -2','MPID = -1','MPID = 1','MPID 

= 2','MPID = 3']   

        plt.style.use('default') 

        sns.heatmap(cm1,ax=axn.flat[i],cbar=False,cmap = 'binary', annot=Tr

ue, fmt=".2",linewidths=.5) 

        axn.flat[i].set_title('Matriz de Confusão '+t) 

        axn.flat[i].set_xlabel('Previsão'); 

        axn.flat[i].set_ylabel('Decisão Real'); 

        axn.flat[i].grid(False) 

        i+=1     

    for mod in modelos: 

        cm1 = pd.DataFrame(psmc(mod,alpha)); 

        cm1.index = ['DEC = -3', 'DEC = -2', 'DEC = -1','DEC = 1', 'DEC = 2

', 'DEC = 3'] 

        cm1.columns = ['dist DEC =-3','dist DEC = -2','dist DEC = -1','dist 

DEC = 1','dist DEC = 2','dist DEC = 3'] 

        plt.style.use('default') 

        sns.heatmap(cm1,ax=axn.flat[i],cbar=False,cmap = 'binary', annot=Tr

ue, fmt=".2",linewidths=.5) 

        axn.flat[i].set_title('Matriz de Confusão '+mod+' (alpha = %0.2f)' % 

alpha) 

        axn.flat[i].set_xlabel('Previsão'); 

        axn.flat[i].set_ylabel('Decisão Real'); 

        axn.flat[i].grid(False) 

        i+=1 

    return 

CÓDIGO DE IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO PARA CURVAS RROC 
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A função RROC implementa o algoritmo RROC proposto por Hernández-Orallo 

(2013) em que o parâmetro de entrada é um vetor de erros de ajuste (diferença entre 

real e ajustado). 

def RROC(errors): 

    errors.sort(axis=0); 

    errors = errors[::-1]; 

    n = len(errors)+2 

    ROCX = np.zeros(n); 

    ROCY = np.zeros(n); 

    for i in range(len(errors)): 

        s = -errors[i]; 

        t = errors + s; 

        ROCX[i+1] = t[t>0].sum(); 

        ROCY[i+1]= t[t<=0].sum(); 

    ROCX[0]=0 

    ROCY[0]=np.round(np.min(ROCY)*1.0,0) 

    ROCX[n-1]=np.round(np.max(ROCX)*1.0,0) 

    ROCY[n-1]=0 

    AOC = -np.trapz(ROCY,x = ROCX) 

    return ROCX,ROCY,AOC 

FUNÇÃO PARA PLOTAGEM DE CURVAS ROC E RROC 

A função all_ROC_RROC() retorna uma matriz de gráficos de curvas ROC para 

os experimentos que empregam técnicas convencionais e curvas RROC que retornam 

dados contínuos. 

def all_ROC_RROC(): 

    # função para plotagem de todas as curvas ROC e RROC dos esperimento

s 

    mp = ['CONV','COX','CONV','CONV','CONV','COX','COX','COX','CONV','CO

X','CONV','CONV','CONV','COX', 

        'COX','COX'] 

    plt.style.use('default') 

    f, ax = plt.subplots(6,3,sharey=False,sharex=False,figsize= (18,36)) 

 

    axl = ax.flat 

 

    trad = ['RC','RCX'] 

    i = 0 

    for t in trad: 

        y = label_binarize(rsmtl.DEC, classes); 

        n_classes = y.shape[1]; 

        y_score = label_binarize(rsmtl[t], classes=[-3,-2,-1, 1, 2,3]); 

        fpr = dict() 

        tpr = dict() 

        roc_auc = dict() 

        for j in range(n_classes): 

            fpr[j], tpr[j], _ = roc_curve(y[:, j], y_score[:, j]) 

            roc_auc[j] = auc(fpr[j], tpr[j]) 
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        all_fpr = np.unique(np.concatenate([fpr[j] for j in range(n_clas

ses)])) 

 

                    # Then interpolate all ROC curves at this points 

        mean_tpr = np.zeros_like(all_fpr) 

        for j in range(n_classes): 

            mean_tpr += interp(all_fpr, fpr[j], tpr[j]) 

 

                    # Finally average it and compute AUC 

        mean_tpr /= n_classes 

 

        fpr["macro"] = all_fpr 

        tpr["macro"] = mean_tpr 

        roc_auc["macro"] = auc(fpr["macro"], tpr["macro"]) 

 

 

        axl[i].plot(fpr["macro"], tpr["macro"], 

                             label='Curva ROC Global (area = {0:0.2f})' 

                                   ''.format(roc_auc["macro"]), 

                             color='black', linestyle=':', linewidth=2) 

        axl[i].fill_between(fpr["macro"], tpr["macro"],0,color = 'gray') 

        axl[i].plot([0, 1], [0, 1], 'k-.', lw=2.0, label = 'Classificado

r Aleatório') 

        axl[i].set_title('Curva ROC RC (area = {0:0.2f})'.format(roc_auc

["macro"]), fontsize = 20) 

        axl[i].set_xlim([-0.05, 1.05]) 

        axl[i].set_ylim([-0.05, 1.05]) 

        axl[i].set_xlabel('TFP') 

        axl[i].set_xlabel('TVP') 

        axl[i].tick_params(labelsize=14) 

        axl[i].grid(True) 

        i+=1 

    #i = 0 

    for mod in mod_com: 

        data = np.asarray(rsmtl[mod]); 

        RROCX, RROCY, AOC = RROC(np.asarray(data)) 

        n = len(data) 

        axl[i].plot(RROCX/n,RROCY/n,lw=2,color= 'k'); 

        axl[i].plot([0,1.8],[0,-1.8],'k-.') 

        axl[i].fill_between(RROCX/n,0.0,RROCY/n, color = 'silver') 

        axl[i].annotate('Max Sobreajuste = {0:0.3f}'.format((RROCX/n).ma

x()), 

                     xy=((RROCX/n).max(), 0),  

                     xytext=(0.7, -0.5), 

                     fontsize = 14, 

                     arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05), 

                     horizontalalignment='rigth', verticalalignment='top

') 

        axl[i].annotate('Min Subajuste = {0:0.3f}'.format((RROCY/n).min(

)), 

                     xy=(0,(RROCY/n).min()),  

                     xytext=(0.7, -1.5), 

                     fontsize = 14, 

                     arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05), 

                     horizontalalignment='left', verticalalignment='top'

) 
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        tit='{0} (area = {1:0.4f})'.format(mod,-np.trapz(RROCY/n,x = RRO

CX/n)) 

        axl[i].set_title(tit, fontsize = 20) 

        axl[i].set_xlabel('SOBREAJUSTE/n', fontsize = 8) 

        axl[i].set_ylabel('SUBEAJUSTE/n', fontsize = 8) 

        axl[i].set_xlim([-0.05, 2.0]) 

        axl[i].set_ylim([-2.0, 0.05]) 

        axl[i].tick_params(labelsize=14) 

        axl[i].grid(True) 

        i+=1 

    plt.tight_layout() 

    return 

 


