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em todas as áreas da vida.
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O que é a realidade que nos cerca senão a percepção que conseguimos ter

das probabilidades?

O que é o “universo conhecido” senão um imenso vazio ocupado aqui e acolá

por regiões de probabilidade de encontro de part́ıculas subatômicas cujo

comportamento é percebido por nós como os sólidos, os ĺıquidos e os gases?

O que são as pessoas, coisas, idéias e pensamentos senão a informação

codificada probabilisticamente, sendo atualizada por mais um evento que a faz

progredir, movimentar, elaborar, crescer, diminuir, etc?

Ou seja, tudo não passa do eterno jogar dos dados divinos...

— FÁBIO CAMPOS (2004)



Resumo

O presente trabalho estabelece uma extensão à Teoria Matemática da Evidência,
também conhecida como Teoria de Dempster-Shafer, através da adoção de uma nova
regra de combinação de evidências e de um arcabouço conceitual associado. Essa extensão
resolve os problemas de comportamento contra-intuitivo apresentados originalmente pela
teoria, amplia o poder expressional da mesma e permite a representação da incerteza nos
resultados.

A representação da incerteza implica a disponibilidade da mesma como um recurso
estratégico a ser utilizado nas decisões baseadas nas evidências combinadas, bem como
deixa expĺıcita a relação entre os resultados numéricos obtidos e a probabilidade clássica.

Palavras-chave: representação do conhecimento, combinação de evidências, Teoria
de Dempster-Shafer, probabilidade imprecisa, Teoria Matemática da Evidência.



Abstract

This work makes an extension to the Mathematical Theory of Evidence, also known
as the Dempster-Shafer Theory, by the adoption of a new rule of evidences combination
and a companion set of concepts. This extension solves the counter-intuitive problems
shown by the original theory, extends its expressional power and allows the representation
of the uncertain in the results.

The uncertain representation implies the possibility of its use in the decision making
and also makes explicit the relationship between the numeric results achieved and the
ones from the classical probability.

Keywords: knowledge representation, evidences combination, Dempster-Shafer The-
ory, imprecise probability, Mathematical Theory of Evidence.
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4.2.3 Validação da Extensão à Teoria de Dempster-Shafer . . . . . . . p. 70

4.2.3.1 Comparação com as Regras de Combinação de Evidências p. 71

4.2.3.2 Comportamento Frente a Propriedades Matemáticas Re-
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Prefácio

Antes de passarmos à discussão da tese propriamente dita, é relevante explicarmos

como uma tese que iniciou na área de Engenharia da Computação e Sistemas Embarcados

findou como uma tese na área de Probabilidades Imprecisas.

Nosso projeto inicial de tese era “Uma Metodologia para Projeto de Sistemas Embar-

cados”, nessa proposta, pretend́ıamos estudar a representação do conhecimento oriundo

das entradas dos usuários, a representação do conflito e incerteza da base de conheci-

mento, e o algoritmo de mapeamento que permitisse associar os requisitos dos usuários

às orientações de projeto sugeridas pela base de conhecimento.

Para podermos implementar esse projeto, havia a necessidade da adoção de um for-

malismo de representação de conhecimento que levasse em conta a incerteza e o conflito

presentes tanto nas entradas fornecidas pelos usuários quanto internamente na base de

conhecimento. Dentre os vários formalismos dispońıveis para a representação e com-

binação desse tipo de conhecimento escolhemos, por questões técnicas que envolviam

principalmente o tipo de espaço amostral e a natureza das incertezas envolvidas, a Teoria

Matemática da Evidência, também conhecida como Teoria de Dempster-Shafer.

Quando iniciamos o estudo da Teoria de Dempster-Shafer verificamos que problemas

da teoria poderiam levar à obtenção de resultados contra-intuitivos ou limitariam o poder

de modelagem do formalismo, dificultando sobremaneira a utilização prática dessa teoria

em nossa aplicação. Na busca de um melhor entendimento do problema, verificamos

que esses problemas já haviam sido sugeridos por um dos criadores da teoria, Glenn

Shafer, no seu artigo seminal de apresentação da mesma, datado de 1976. Nesse artigo,

Shafer discorria que resultados contra-intuitivos aconteceriam quando as evidências a

serem combinadas apresentassem concentração de crença em eventos disjuntos e uma

pequena crença num evento comum. Apesar das várias tentativas de resolvê-lo, apenas

soluções parcialmente aceitáveis foram conseguidas. Através de uma solução simples,

mas ao mesmo tempo engenhosa, conseguimos resolver esse problema clássico, obtendo

ainda como subproduto uma modelagem mais epistêmica nos casos usuais de combinação

de evidências (uma vez que qualquer que seja o caso, passa a existir, nos resultados
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numéricos, uma representação da incerteza oriunda do desconhecimento ou do conflito

entre as evidências). Essa extensão da Teoria de Dempster-Shafer permite sua utilização

numa maior gama de aplicações, bem como melhora a modelagem na gama de aplicações

original da teoria.

Assim, a solução desse problema clássico, juntamente com suas implicações, tornou-

se o objeto de nossa tese. Quando apresentamos essa solução ao Grupo de Teoria da

Decisão da UFPE, os questionamentos e discussões lá levantados nos fizeram ver que as

implicações conceituais da solução encontrada possuem ramificações bem maiores do que

as vislumbradas inicialmente, o que nos levou à versão final do objeto da tese, “Uma

Extensão à Teoria Matemática da Evidência”, extensão essa capaz de tratar tanto as

incertezas objetivas quanto as epistemológicas.
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1 Introdução

1.1 Objetivo

O principal problema tratado nesse trabalho é uma forma de modelagem e combinação

de corpos de conhecimento que contemple a representação tanto do desconhecimento

quanto do conflito.

Esse problema torna-se particularmente relevante para o ramo da inteligência artifi-

cial quando se leva em conta que os sistemas baseados em conhecimento dependem de

algoritmos que fazem a relação entre as entradas dos sistemas e a resposta correta oriunda

da base de conhecimentos, e que tanto as entradas quanto a base de conhecimento estão

sujeitas a imperfeições da informação causadas pelo desconhecimento e pelo conflito.

Existem diversos formalismos que se prestam à representação e combinação do conhe-

cimento, dentre esses a Teoria Matemática da Evidência ou Teoria de Dempster-Shafer.

Essa teoria tem recebido considerável atenção por ser capaz de representar naturalmente

uma ampla gama de situações (2) e por ser mais geral que a amplamente aplicada teoria

bayesiana, a qual torna-se um caso particular da mesma (3).

Entretanto, a Teoria Matemática da Evidência apresenta duas limitações importantes:

a possibilidade de obtenção de resultados contra-intuitivos e a falta de uma representação

do grau de incerteza subjetiva nos resultados (4), permitindo, inclusive, que a combinação

de corpos de conhecimento conflituosos possa resultar nos mesmos valores númericos obi-

tidos com a combinação de corpos onde inexista conflito. Essas limitações restringem a

gama de aplicações da teoria ao mesmo tempo em que exigem a não aceitação de certos

corpos de conhecimento que poderiam, de outra forma, contribuir para a construção do

conhecimento, uma vez que a teoria original parte do prinćıpio de que se uma fonte é

consultada, a evidência oriunda da mesma deve ser considerada, mesmo que apenas sirva

para agregar incerteza à combinação (o conceito de “especialista” de Shafer) (5).

Desde a formalização da teoria por Shafer em 1976 (5), diversas tentativas têm sido
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envidadas para identificar a causa e a solução do comportamento contra-intuitivo obtido

em algumas situações de combinações. Por exemplo, a Referência (6) é uma coletância

de artigos onde autores como Smets, Yager e Zadeh atribuem o comportamento contra-

intuitivo à etapa de normalização da regra de combinação de Dempster. Já como esforços

de solução têm sido experimentadas diversas outras regras de combinação que eliminam

a normalização (vide Seção 4.2.3 para as referências e autores) como tentativa de resolver

parte do comportamento contra-intuitivo da regra original, porém, a adoção dessas novas

regras leva a efeitos colateriais importantes, que também geram comportamentos contra-

intuitivos em outras situações.

Assim, o objetivo geral desse trabalho é estabelecer uma extensão à Teoria de Dempster-

Shafer, por meio da implementação de uma base conceitual adequada e da adoção de uma

nova regra de agregação de evidências, capaz de aumentar sobremaneira seu poder ex-

pressional, resolvendo o comportamento contra-intuitivo e implementando uma forma de

representar nos resultados numéricos obtidos, a representação da incerteza oriunda do

desconhecimento e do conflitos entre os corpos de evidência.

1.2 Justificativa

O conceito da “Incerteza” tem sido um dos mais elaborados conceitos cient́ıficos da

atualidade (7). Em geral, a incerteza numa situação-problema emerge sempre que as

informações pertinentes à situação sejam deficientes em algum aspecto. Essa deficiência

pode ser causada por uma informação incompleta, imprecisa, contraditória, vaga, não-

confiável, fragmentada, ou deficiente de algum outro modo, dando origem a vários tipos

de incertezas (3). Esses vários tipos de incerteza podem ser classificados em dois grandes

grupos, a incerteza objetiva e a subjetiva, dando origem ao que se conhece como “natureza

dual da incerteza”, definida por Helton em 1997 (8). Entretanto, apenas recentemente

a comunidade cient́ıfica e de engenharia começou a reconhecer a utilidade do estabeleci-

mento e aplicação de modelos de tratamento para diferentes tipos de incertezas (4). Isso

foi motivado pelo grande avanço da análise matemática do final do século XIX em diante

(através de Cantor, Lebesgue, Kolmogorov e De Finneti, apenas para citar alguns), cuja

aplicabilidade foi facilitada pelo extraordinário poder computacional hoje facilmente dis-

pońıvel, uma vez que à medida que os sistemas tornam-se computacionalmente melhor

equipados para lidar com análises complexas, torna-se cada vez menos interessante nos

atermos às limitações da teoria bayesiana na representação e tratamento de toda a gama

de incertezas (9). Uma motivação primária para se estudar o racioćınio sob incerteza é
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poder chegar a decisões em face de evidências de outra forma não conclusivas (9).

A natureza dual da incerteza vem sendo contemplada por um conceito chamado

“Crença”, em diferenciação à “Probabilidade” que tem sido empregue mais no sentido

clássico das probabilidades objetiva e subjetiva. Entendendo-se “probabilidade objetiva

(freqüentista)” como aquela que diz respeito ao conhecimento probabiĺıstico obtido com

base na freqüência relativa de ocorrência dos eventos numa longa seqüência de experi-

mentações independentes, e “probabilidade subjetiva (ou bayesiana)” como a alteração

ou o condicionamento de uma medida de probabilidade prévia, em função de uma nova

evidência ou observação.

Já a crença tem a ver com a convicção, podendo essa convicção ser ou não apoiada

nos conceitos da probabilidade clássica. A crença pode existir fora de qualquer contexto

decisório ou de apostas. É um processo cognitivo que existe per se (10). A crença procura

modelar e quantificar as credibilidades tanto objetivas quanto subjetivas, induzidas em

nós pelas evidências (10).

Alguns critérios para a fundamentação das crenças (11):

- Fé: uma hipótese é acreditada porque a pessoa que a estabeleceu é cred́ıvel.

- Razoabilidade: a hipótese é aceita se concordar com crenças previamente estabelecidas.

- Sucesso de Predição: a hipótese é acreditada quando consegue prever o comportamento

de eventos ainda não observados.
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A Teoria de Dempster-Shafer é capaz de formalizar simultaneamente esses dois tipos

distintos de incerteza (3), enquanto a teoria bayesiana modela naturalmente apenas a

incerteza objetiva. Assim, utilizamos a Teoria de Dempster-Shafer como base de nosso

trabalho.

1.3 Motivação

Existem importantes razões, tanto práticas quanto teóricas, para estudarmos a repre-

sentação, combinação e comparação de crenças. Os humanos freqüentemente raciocinam

tanto em termos objetivos, quanto em subjetivos (aqui entendidos como termos quantita-

tivos e qualitativos) (12), assim, a representação do racioćınio na forma de crenças parece

ser um modelo mais natural da incerteza, particularmente quando a informação dispońıvel

é limitada1. Como existem situações que exigem que ações sejam tomadas com base não

só no conhecimento que se dispõe, mas também no que se sabe que se ignora, existe a

necessidade do desenvolvimento de lógicas não-clássicas, ou seja, lógicas concebidas para

capturar modos particulares de racioćınio, como o racioćınio sobre crenças, probabiĺıstico

ou default (14). Não se trata do paradigma clássico fornecer respostas erradas, mas sim,

de que certas questões não podem ser expressas por ele, facilmente, naturalmente, ou

eficientemente do ponto de vista computacional (14). Essas lógicas resultam numa meta-

teórica extensão do poder de expressão da lógica clássica, já que a mesma não é capaz

de falar sobre a ignorância, uma vez que raciocinar sobre a ignorância possui um efeito

ı́mpar, a não-monoticidade2 (14), e a lógica clássica é monotônica por prinćıpio. E mais,

se as funções de crença são consideradas uma generalização das funções de probabilidade

(como mostraremos adiante), o entendimento do comportamento matemático da crença

torna-se tão importante quanto o estudo da probabilidade.

Considerados esses aspectos, a motivação para a utilização, em particular, da Teoria

de Dempster-Shafer e sua extensão realizada por nós, na modelagem das crenças, veio

não apenas das caracteŕısticas técnicas dessa teoria, mas também, de sua ampla aplicação

prática nos mais diversos segmentos, principalmente nos últimos 10 anos (2), indicando

um alto ńıvel de experimentação, maturidade, relevância e aplicabilidade prática.

1Citando George E.P.Box: “Todos os modelos são errados, mas alguns são úteis” (13).
2Propriedade de certas lógicas não-padrões, que resulta em que se mudarmos nossas opiniões, ou

aprendermos mais, podemos chegar à conclusão que alguma coisa que antes pensávamos não é mais
verdadeira. Assim, qualquer lógica que deva lidar com assuntos práticos provavelmente deve modelar a
não-monoticidade (14).
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Dentre as caracteŕısticas técnicas que nos motivaram a escolher a Teoria de Dempster-

Shafer, podemos citar (2):

- Grau de desenvolvimento teórico relativamente alto.

- Relações próximas entre ela e a Teoria da Probabilidade no enfoque de Kolmogorov.

- Versatilidade em representar e combinar diferentes tipos de evidências obtidas de

múltiplas fontes (inclusive com a mistura de evidências objetivas e subjetivas).

Já quanto às aplicações práticas da Teoria de Dempster-Shafer, elas podem ser encontra-

das desde as ciências humanas até as ciências exatas. Alguns exemplos incluem proces-

samento de imagem, reconhecimento de voz, sistemas especialistas, sistemas baseados em

conhecimento, robótica, sistemas de aux́ılio à tomada de decisões (15), diagnose de falhas,

reconhecimento de objetos, engenharia biomédica, navegação autônoma de véıculos, cli-

matologia, simulação, identificação de alvos, etc. O excelente trabalho de Sentz e Ferson

(2) provê 148 referências para aplicações da teoria, classificadas por segmento, tais como

cartografia, classificação, tomada de decisão, sistemas especialistas, detecção de falhas,

aplicações médicas, fusão de informação de sensores, análise de riscos e confiabilidade,

robótica, etc.

1.4 Estrutura da Tese

Nesse caṕıtulo inicial, na seção 1.1 procuramos mostrar o objetivo maior de nossa

tese, o estabelecimento de um arcabouço que permita tratar tanto a incerteza subjetiva

quanto a objetiva, resolvendo problemas clássicos das teorias que tratam com evidências,

bem como eliminando a dicotomia de tratamento entre esses dois tipos de incertezas. A

seção do objetivo é então seguida da justificativa e motivação, respectivamente as seções

1.2 e 1.3, onde fundamentamos essa proposta.

O caṕıtulo seguinte trata do estado da arte e dos trabalhos relacionados. A primeira

seção desse caṕıtulo é relativa à incerteza subjetiva, assim, em 2.2.1 discorremos sobre

sua fundamentação filosófica, e em 2.2.2 mostramos a necessidade de consideração desse

tipo de incerteza. Continuamos com uma explanação sobre a representação e combinação

do conhecimento, em 2.3, na qual procuramos mostrar os vários tipos de imperfeições aos

quais pode estar sujeita a informação, e seguimos com a Seção 2.4 sobre as interpretações

da probabilidade. Nessa seção, nosso objetivo é deixar claro as diferentes nuances de in-
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terpretação e com isso fundamentar a razão de chamarmos o presente trabalho de uma ex-

tensão à Teoria Matemática das Evidências, uma vez que estaremos tratando de “crença”

e não da “probabilidade clássica”.

No Caṕıtulo 3 temos uma explanação da Teoria de Dempster-Shafer, base conceitual

e formal sobre a qual constrúımos nosso trabalho.

O Caṕıtulo 4 consiste em nossa proposta para uma teoria abrangente das crenças. Na

Seção 4.1 explicitamos as limitações da Teoria de Dempster-Shafer, e em 4.2 mostramos

como resolvê-las através da adoção de uma nova regra de combinação de evidências e do

arcabouço conceitual associado (vide Equação 4.2.2). Essa seção finaliza com a validação

da nossa extensão à Teoria de Dempster-Shafer (Seção 4.2.3).

No Caṕıtulo 5 realizamos um estudo de caso onde a importância da consideração da

quantidade da incerteza nos resultados é exemplificada com a utilização de dados “reais”

do mercado financeiro.

Finalizando a tese, temos o Caṕıtulo 6 com um apanhado dos resultados e conclusões

obtidas, inclusive, com as implicações práticas e conceituais (Seção 6.1) da nossa proposta

e com sugestões para trabalhos futuros.

1.5 Normatização da Tese

Na ausência de uma norma particular do Centro de Informática da UFPE, o presente

trabalho adotou a normatização da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Pautando-se, principalmente, pelas seguintes normas:

• Formatação geral e apresentação gráfica: ABNT-NBR 14724-2002 (16).

• T́ıtulos de caṕıtulos e seções: ABNT-NBR 6024-1989 (17).

• Numeração e confecção do sumário: ABNT-NBR 6027-1989 (18).

• Resumo, abstract e palavras-chaves: ABNT-NBR 6028-1990 (19).

• Referências: ABNT-NBR 6023-2002 (20).

• Citações no texto: ABNT-NBR 10520-2002 (21).
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2 Estado da Arte e Trabalhos

Relacionados

O ramo do conhecimento da probabilidade imprecisa apresenta uma grande police-

mia, podendo levar, caso não seja feita uma uniformização de conceitos, a interpretações

dúbias ou até mesmo errôneas. Assim, a primeira parte desse caṕıtulo, Seções 2.1 e 2.2,

pretende uniformizar um ponto bastante explorado no presente trabalho, a natureza dual

da incerteza, baseando-se na definição de Helton (8) que realiza a taxonomia da mesma

em dois grandes grupos, a Incerteza Objetiva, Seção 2.1, e a Incerteza Subjetiva, Seção

2.2.

Uma vez que a incerteza objetiva já é largamente explorada pelos trabalhos em pro-

babilidade clássica, uma maior atenção é dada ao conceito da incerteza subjetiva, tratada

pela probabilidade imprecisa e objeto desse trabalho através de um de seus modelos

formais, a Teoria Matemática da Evidência ou Teoria de Dempster-Shafer. Procurou-se

ilustrar bases filosóficas relacionadas à incerteza subjetiva, Seção 2.2.1, bem como sua uti-

lidade na resolução de questões não naturalmente modeláveis pela lógica ou probabilidade

clássicas 2.2.2.

A seção seguinte, “Modelos de Representação e Combinação do Conhecimento”, Seção

2.3, corroborando a necessidade de consideração da incerteza subjetiva na modelagem da

representação do conhecimento, exemplifica diversas imperfeições às quais a informação

pode estar sujeita, juntamente com exemplos de modelos formais para o tratamento dessas

imperfeições.

A seção final, “As Interpretações da Probabilidade”, Seção 2.4, mostra várias das

interpretações posśıveis, tanto formais quanto conceituais, da probabilidade. Também

procura-se mostrar as limitações da probabilidade clássica, donde emerge o conceito de

“crença”, base da Teoria da Evidência, e novamente ressalta-se o papel da incerteza

subjetiva na modelagem das várias interpretações da probabilidade.
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2.1 Incerteza Objetiva

A “Incerteza Objetiva” corresponde à “variabilidade” que emerge da caracteŕıstica

estocástica de um ambiente, não-homogeneidade dos materiais, flutuações de tempo, va-

riações de espaço, ou outros tipos de diferenças entre componentes ou indiv́ıduos. Essa

variabilidade também é conhecida como “Incerteza Tipo I”, “Tipo A”, “Estocástica”, ou

“Aleatória”, dando ênfase à sua relação com a aleatoriedade dos jogos de azar, ou ainda,

“Incerteza Irredut́ıvel”, uma vez que, pelo menos em prinćıpio, ela não pode ser reduzida

por estudos adicionais (apesar de poder ser mais bem caracterizada) (4), (2).

2.2 Incerteza Subjetiva

Já a “Incerteza Subjetiva” é a incerteza que advém da ignorância cient́ıfica, incerteza

das medições, impossibilidade de comprovação ou observação, censura, ou outra deficiência

do conhecimento. A esse tipo também denomina-se “Incerteza Tipo II”, “Tipo B”, “In-

certeza Epistêmica”, “Ignorância”, ou “Incerteza Redut́ıvel”, uma vez que ela, a priori,

pode ser reduzida por esforços emṕıricos adicionais (4), (2).

A incerteza objetiva ou aleatória é a incerteza que comumente vem à mente quando

pensamos em contingências, possuindo suas origens e conceitos já bastante esclarecidos

pela própria origem e conceitos da probabilidade clássica1.

Assim, nos concentraremos nesse caṕıtulo na incerteza subjetiva ou epistêmica.

2.2.1 A Incerteza Subjetiva e a Filosofia

O filósofo inglês John Locke (1632–1704) considerava que as chamadas “verdades

práticas” são, na melhor das hipóteses2, “probabilidades, aproximando autenticidade”.

A teoria do conhecimento de Locke tinha uma base materialista; ele não duvidava da

realidade objetiva do mundo que o rodeava e considerava o conhecimento provável como

o complemento da cognição autêntica da natureza. Outro filósofo inglês, John Stuart Mill

(1806–1873) desenvolveu este enfoque da natureza hipotética do conhecimento humano

1Por “Probabilidade Clássica” (ou “conceito clássico da probabilidade”) estamos nos referindo à pro-
babilidade axiomatizada por Kolmogorov, ou seja, aos conceitos da probabilidade freqüentista (ou pro-
babilidade objetiva), ou aos conceitos da teoria bayesiana (ou probabilidade subjetiva).

2Estamos considerando “hipótese” toda tentativa de descrever a realidade. As hipóteses são cons-
trúıdas atribuindo-se “variáveis” a “casos”. O “caso” é a entidade sobre a qual a hipótese discorre, e a
“variável” é a caracteŕıstica, trato ou atributo que a hipótese imputa ao caso (11).
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sobre uma premissa filosófica diferente. Mill era um positivista. Ele acreditava que a fonte

única do conhecimento é a experiência, concebendo-a como a soma de tudo o que foi ex-

perimentado pelo indiv́ıduo. Em verdade, Mill duvidava da existência do mundo objetivo,

uma vez que ele não considerava a matéria como uma realidade objetiva independente

do homem e existindo previamente à percepção sensorial da mesma; ele a considerava

uma possibilidade cont́ınua de sensação. De acordo com Mill, todo nosso conhecimento é

hipotético e a verdadeira natureza dos fenômenos está além de nosso conhecimento. Já V.

Kraft um pensador contemporâneo representante do neo-positivismo, membro da Univer-

sidade de Viena e da Academia Austŕıaca, declarou: “Uma vez que o mundo material que

reside fora da consciência humana é uma hipótese, declarações acerca do mesmo podem

apenas ser probabilidades e não verdades” (22).

Se nos atermos às formulações matemáticas, amostras do que hoje chamamos ra-

cioćınio baseado em crença podem ser encontradas já no final do século 17, bem antes

das idéias bayesianas serem desenvolvidas. Em 1689, George Hooper forneceu as regras

para combinação de testemunhos, que podem ser consideradas casos especiais da Regra de

Combinação de Dempster (23). Outras regras semelhantes foram formuladas por Jacob

Bernoulli, em sua obra “Ars Conjectandi” de 1713, e por Johann-Heinrich Lambert em

seu “Neues Organon”, de 1764 (24).

Mas, de onde viriam essas fontes de dúvidas das hipóteses?

Stephens responde isso de forma bem clara em (11):

1. A hipótese pode ser uma previsão: antes do instante predito, representa uma fonte

de dúvida, cuja magnitude é minimizada por tendências passadas.
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2. Pode ser uma generalização além de casos conhecidos: semelhante ao problema da

previsão, corresponde a uma projeção de uma tendência.

3. Pode citar uma variável inferida: a própria inferência, por prinćıpio, é uma fonte de

dúvida.

4. Pode declarar uma relação de “causa-e-efeito”: isto é, a citação que uma variável

é a causa ou dependente de outra. Como envolve correlação entre variáveis, está

sujeita a três posśıveis explicações, excluindo a mera coincidência:

- “A” é a causa de “B”.

- “B” é a causa de “A”.

- Alguma outra variável ou grupo de variáveis, “C”, é a causa de tanto “A” quanto

“B”, fazendo com que ambas variem no mesmo sentido.

5. Pode citar uma causa necessária: “A” pode ser a causa de “B”, conforme indicam

as evidências, mas também, “B” pode ser sempre resultado de “A”, ou “A” é

previamente necessária para ocorrer “B”.

6. Pode ser uma hipótese composta: para a hipótese estar inteiramente correta, to-

das as hipóteses parciais devem também estar corretas, aumentando as fontes de

dúvidas.

7. Grau de relevância das evidências que a suportam: tem a ver com a dúvida cau-

sada pelo distanciamento entre o ponto de observação e o ponto de julgamento da

evidência (exemplo, relação entre o tamanho da amostra das evidências e a po-

pulação objeto da hipótese).

8. Possibilidade da evidência ser espuriamente favorável à hipótese, por exemplo: deve-

se o favorecimento das evidências a erros de amostragem?

Então, como saber se uma hipótese concorda com a parcela da realidade que ela tenta

descrever?

Nossas noções do que é “real” vêm por meio de imagens mentais e impressões senso-

riais. Nós percebemos e interiorizamos, e por meio de nosso aparato sensorial recebemos

presumidas mensagens acerca da realidade. Podemos acreditar numa hipótese se ela con-

cordar com uma percepção, ou se outros dizem que ela concorda com uma percepção.

Sob certo ponto de vista, nosso contato com a realidade externa é indireto. Nós apenas

assumimos que as mensagens advindas dos sentidos são descrições confiáveis da realidade.



25

Como pode existir um distanciamento entre as impressões sensoriais e a realidade, torna-se

desaconselhável falar de “provar” uma hipótese. É aqui que entra a noção de “Evidência”,

a qual pode estar presente, ausente, ser forte ou fraca no que tange a uma determinada

hipótese (11). Algumas vezes as evidências são adquiridas formalmente, em outras, são

acumuladas informalmente à medida que experimentamos o desenrolar do mundo (25).

Deve-se ainda ter em mente, que a “incerteza” não representa apenas aspectos nega-

tivos, podendo em alguns casos ser considerada inclusive como um recurso estratégico,

uma vez que quando uma quantidade apropriada de incerteza é permitida ao lidar com

determinado problema, a complexidade computacional associada pode freqüentemente ser

substancialmente reduzida (3).

2.2.2 Por quê não resolvermos tudo com lógica padrão e proba-
bilidade clássica?

A lógica padrão não possui expressividade suficiente para representar a incerteza, por

exemplo: assumindo que temos duas proposições “A” e “B”, ambas as quais podem ser

verdadeiras ou falsas, é a meta da lógica matemática padrão determinar quando expressões

derivadas, tais como A∧B (isto é: “A e B”), são verdadeiras ou falsas. Porém, suponha

que por causa do conhecimento incompleto, causando a “incerteza”, o especialista não

sabe se as proposições A e B são realmente verdadeiras ou falsas, mas pode especificar a

probabilidade da verdade de A e de B. Então, o objetivo das lógicas não-padrões, como

a probabiĺıstica, é avaliar a probabilidade de expressões desse tipo serem verdadeiras

(26). Contudo, na teoria clássica da probabilidade, se nós sabemos que “A” ou “B”

definitivamente acontecerão, mas não sabemos a probabilidade de A e B isoladamente,

ainda assim temos de atribuir a eles valores numéricos, por exemplo, teremos (utilizando

a interpretação usual da probabilidade clássica do “Prinćıpio da Razão Insuficiente”, de

Laplace) de dizer que A e B terão probabilidade de 0, 5 cada. Numa teoria de crenças

como a Teoria de Dempster-Shafer, nós podemos atribuir toda a nossa crença ao conjunto

{A,B} o que é diferente de atribuirmos um peso de 0, 5 a cada elemento (14).

O mero fato da existência de incerteza num problema não significa que as teorias

clássicas da probabilidade sejam úteis. Uma vez que o cenário ideal para a probabi-

lidade clássica envolve freqüências, a probabilidade é mais facilmente aplicada quando

freqüências relevantes são dispońıveis. Muitos problemas de julgamento subjetivo não são

problemas de inferência estat́ıstica, porque não há nem amostragem, nem uma população

bem definida. E mesmo que o sejam, ainda assim, representações de evidência estat́ıstica
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baseadas em funções de crença (e assim capazes de representar a incerteza subjetiva)

podem ser úteis, se for necessário combinar evidências estat́ısticas e não-estat́ısticas (24).

Com o aumento do poder computacional dispońıvel, passou a ser posśıvel a imple-

mentação de sistemas de informação avançados, dotados de capacidades de racioćınio que

procuram imitar as nuances do racioćınio humano, e com isso, caracteŕısticas como a

incerteza tornaram-se importantes, uma vez que esses sistemas comumente empregam al-

guma forma de obter inferências em domı́nios do conhecimento onde tanto o conhecimento

em si quanto suas implicações são incertas. Nisso ressalta-se o conceito da “Probabilidade

Imprecisa”, que concerne à obtenção de medidas de probabilidade sem o conhecimento

prévio ou preciso da distribuição de probabilidade das variáveis. Caracteŕısticas inerentes

dos sistemas que tratam com probabilidades imprecisas são suas habilidades de resolver

contradições e de levar em conta a precisão relativa das entradas para a determinação

do resultado das probabilidades (26), dois atributos que não são naturalmente modelados

pela probabilidade clássica.

Se tomarmos como exemplo a elaboração de uma metodologia de projeto, qualquer

que seja seu domı́nio de aplicação, ela terá como objetivo sistematizar e otimizar a ex-

ploração do espaço de projeto. Essa exploração necessita de uma etapa de modelagem ou

sistematização das variáveis de projeto e de uma etapa de mapeamento dessas variáveis,

seja em componentes, orientações, padrões, ou plataformas. As variáveis de projeto,

oriundas das entradas dos projetistas, consistem da representação de requisitos funcionais

e não-funcionais, que influem muitas vezes sobre as mesmas caracteŕısticas de maneira

conflitante e com diferentes graus de certeza. Alguns exemplos:

- Uma alta velocidade de processamento conflita com os requisitos de baixo consumo,

alimentação a pilhas, tamanho reduzido (devido à necessidade de dissipação de

calor), etc.

- Uma alta necessidade de previsibilidade e determinância no processamento pode che-

gar a implicar a necessidade de processadores com tratamentos especiais ou norma

militar, e em qualquer caso elimina das possibilidades de escolha os processadores

mais modernos dos PCs.

Assim, tem-se que o projeto de um sistema com grau de complexidade interessante, longe

de ser um processo cartesiano e determińıstico, é um processo de compromissos cont́ınuos

entre diferentes requisitos, muitas vezes conflitantes, e baseado em recursos sobre os quais

não se pode afirmar com precisão, a priori, as probabilidades de seus usos. O próprio
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projetista ou equipe de projeto, por mais experientes e preparados que sejam, não têm

como determinar logo no ińıcio do projeto o melhor compromisso entre todas as variáveis,

uma vez que existem diversas questões em aberto (questões essas de complexidade extrema

se agregadas aos requisitos não-funcionais), o número de variáveis envolvidas é muito

grande e a inter-relação delas algo não trivial e até certo ponto impreviśıvel.

2.3 Modelos de Representação e Combinação do Co-

nhecimento

Tomando como exemplo os sistemas baseados em conhecimento, se fosse posśıvel sem-

pre obtermos informações perfeitas dos usuários e se a base de conhecimentos possúısse

uma modelagem perfeita do ponto de vista da informação (sempre possuindo respostas

precisas para cada questão, sem incertezas e conflitos entre seus registros) seria trivial

o estabelecimento de um mapeamento entre a entrada dos dados dos usuários, e a res-

posta correta na base de conhecimentos. Porém, a realidade prática leva à necessidade de

consideração da entrada de informações imperfeitas e de uma base imperfeita de conheci-

mentos, ou teŕıamos apenas sistemas de alcance limitado, uma vez que eles só poderiam

ser utilizados por usuários que fossem especialistas e estivessem totalmente certos das

entradas aplicadas, e cuja base de conhecimentos teria de haver sido elaborada por es-

pecialistas capazes de fornecer respostas precisas e não conflitantes para cada posśıvel

questão.

Exemplo 2.1 Exemplo de um racioćınio sobre a ignorância: se uma base de dados não

diz que um vôo pára numa determinada cidade, assumimos que esse vôo não pare nessa

cidade (considerando o “Prinćıpio do Mundo Fechado”) (14).

A incerteza pode ser originária de fontes diversas (27), (11), como a confiabilidade

parcial que se tem na informação, a imprecisão inerente à linguagem de representação na

qual a informação é expressa (ou no dispositivo utilizado para colhê-la), a parcialidade da

informação, ou a agregação/sumarização da informação que provenha de múltiplas fontes.

A literatura da área trata qualquer imperfeição da informação como “incerteza”, ape-

sar de diversos autores (5), (28), (27), acharem esse termo muito limitado, uma vez que o

chamado “tratamento da incerteza” também engloba imperfeições como imprecisão, con-

flito de evidências, ignorância parcial, etc. O exemplo a seguir ilustra de forma prática os

vários tipos de imperfeições da informação (29):
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Exemplo 2.2 Imagine que desejamos saber a média de João em uma determinada disci-

plina, e ao perguntarmos a diversas pessoas qual foi a média dele, obtivemos as seguintes

respostas (em verdade, a média de João foi 7):

- Informação perfeita: “A média de João foi 7”.

- Informação imperfeita: “João ficou com média 5 nessa cadeira”.

- Informação imprecisa: “A média de João foi entre 6 e 9”.

- Informação incerta: “Eu acho que a média de João foi 7, mas não tenho certeza”.

- Informação vaga: “A média de João foi em torno de 7”.

- Informação probabiĺıstica: “É provável que João tenha tirado média 7”.

- Informação possibilista: “É posśıvel que João tenha tirado média 7”.

- Informação inconsistente: “Maria disse que João obteve média 6, mas Carlos disse

que a média dele foi 10”.

- Informação incompleta: “Eu não sei a média de João, mas a classe de maneira geral

ficou com média 6 nessa cadeira”.

- Ignorância total: “Eu não faço a menor idéia da média de João”.

- Ignorância parcial: “João tirou nota 6 na primeira prova dessa cadeira, a nota da

segunda prova eu não sei”.

Observa-se então, que as informações obtidas podem variar dentro de uma ampla gama

de qualidade, seja por sua precisão, parcialidade, conflito, etc. O ser humano convive

continuamente com esses diferentes graus de qualidade da informação, conseguindo ad-

ministrá-los em função de modelos ad hoc criados para a manipulação dos diversos tipos

de imperfeições. Porém quando se parte para a implementação de sistemas de racioćınio

artificial, a utilização de modelos “ad hoc” apresenta deficiências significativas, baseadas

no fato desses modelos não estarem subsidiados por uma teoria bem fundamentada, nem

tão pouco possúırem o respaldo de uma semântica bem definida.

A literatura já dispõe de modelos formais para o tratamento de cada um desses tipos

de imperfeição (29); a Tabela 1 procura resumi-los, de forma não exaustiva3, nem deter-

3Existem outros modelos, como os modelos para agregação de opiniões (30), por exemplo, que não
foram abordados.
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minante, mostrando apenas os tipos de imperfeições que são mais naturalmente tratados

por eles.

Pode-se mostrar a aplicabilidade de certos modelos em outras qualidades de incertezas

que não as listadas na tabela4, em particular, pode-se mostrar que as Teorias das Pos-

sibilidades, das Probabilidades, e dos Conjuntos Nebulosos, podem ser modeladas como

casos particulares da Teoria da Evidência, vide Seção 3.2.

Também têm havido tentativas de obter-se uma teoria geral para as probabilidades

imprecisas, capaz de tratar todos os tipos de imperfeições da informação. Como exemplos

de trabalhos nesse sentido, podemos citar os trabalhos de Walley (33), (34), (35) e (32).

É ainda importante ressaltarmos que os trabalhos realizados nos diversos modelos

de tratamento de probabilidade imprecisas não são necessariamente disjuntos, por exem-

plo, o protocolo de elicitação de conhecimento5 de Lins e Campello de Souza (36) para

a determinação de distribuições prévias pode ter seus prinćıpios transladados para a eli-

citação de conhecimento voltada à nossa extensão à Teoria de Dempster-Shafer, proposta

no presente trabalho.

Tabela 1: Modelos formais de tratamento de imperfeições nas informações
Modelo Formal Probabiĺıstica Imprecisa Possibilista Incerta Inconsistente Incompleta Imperfeita Referências

ou Vaga

Teoria
de Bayes XXX XXX (37)
Teoria da
Evidência XXX XXX (5)
Cotas de
Previsões XXX XXX (38)
Coerentes (39)
Conjuntos de
Especulações XXX XXX
Desejáveis (33)
Modelo
Impreciso XXX XXX (33)
de Dirichlet (33)
Ordenamento
Parcial de XXX XXX
Preferências (33)
Famı́lias de
Distribuições de XXX XXX (36)
Probabilidades (4)
Conjuntos (40)
Nebulosos XXX (41)
Rough Sets XXX (42)
Classes de
Referência XXX (43)
Teoria das (28)
Possibilidades XXX XXX (44)
Lógica
Paraconsistente XXX (45)
Lógica de
4 Valores XXX (45)
Lógica Default XXX (46)
Lógica de
Circunscrição XXX (47)
Propagação (48)
Local XXX (49)

4Existem trabalhos (31) e (32) que tentam estabelecer critérios para as escolhas dos modelos mais
adequados ao tratamento de determinadas situações, uma vez que existe essa interseção entre os tipos de
incertezas tratáveis pelos diversos modelos.

5O problema da edução do conhecimento foge do escopo do presente trabalho, representando todo um
campo de pesquisa em aberto.
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Conforme pode ser depreendido da Tabela 1, tanto a Teoria da Evidência (ou Teoria de

Dempster-Shafer) quanto a teoria bayesiana, podem ser utilizadas para resolver a mesma

classe de problemas, sendo particularmente indicadas para lidar com informações incertas

ou probabiĺısticas. Em verdade, conforme já foi demonstrado no trabalho seminal de

Shafer (5), (29), a Função de Probabilidade Bayesiana é um caso particular das Funções

de Crença, e a Regra de Bayes um caso especial da Regra de Dempster, concluindo assim

que a Teoria de Dempster-Shafer contém a teoria bayesiana.

2.4 As Interpretações da Probabilidade

2.4.1 Interpretações Formais

Do ponto de vista formal, axiomático, temos como os axiomas mais aceitos os de

Kolmogorov, relativos à probabilidade clássica, e os de De Finetti, para as considerações

relativas à probabilidade qualitativa, ambos publicados nos anos 30.

Podemos utilizar as idéias de Kolmogorov e definir a “probabilidade” como uma me-

dida aditiva normalizada e denumerável, definida sobre uma σ-álgebra de subconjuntos

num espaço abstrato. Para um espaço finito podemos ainda expressá-la como números

entre 0 e 1 tais que se dois eventos6 não podem ocorrer simultaneamente, a probabilidade

de qualquer um deles ocorrer (P (A ∪ B)) é a soma da probabilidade do primeiro mais a

do segundo (50).

Os Axiomas de Kolmogorov consideram um espaço de medida Ω, uma σ-álgebra7 F

de subconjuntos de Ω e uma medida P , relacionadas pelos seguintes axiomas:

I. ∀A ∈ F ,∃P (A) ≥ 0

II. P (Ω) = 1

6Estamos utilizando o conceito Moivreano de evento, isto é, um subconjunto do espaço amostral (para
saber mais sobre Evento Moivreano vide (25)). De forma análoga, estamos considerando que dois eventos
Moivreanos, F e G, são independentes se não existir uma situação que possa influenciar ambos. E como
no caso dos eventos Moivreanos, consideramos duas variáveis como independentes quando as situações
que influenciam uma não influenciam a outra.

7σ-álgebra: conjunto de eventos de um espaço amostral definido pelas seguintes propriedades:

• Para qualquer evento pertencente à álgebra, o seu complementar (em relação ao espaço amostral)
também pertence à álgebra;

• A união de todos os eventos pertencentes à álgebra também pertence a ela.
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III. σ-aditividade: ∀Ai, Aj ∈ F tal que ∀i, j Ai ∩ Aj 6= ∅, segue que

P

(

∞
⋃

i=0

Ai

)

=
∞

∑

i=0

P (Ai)

O axioma anterior implica a chamada “aditividade”:

se A ∩ B = ∅, P (A ∪ B) = P (A) + P (B)

Desses axiomas podem ser demonstrados os seguintes resultados (51) (vide (52) para

as demonstrações):

1. ∀A ∈ F , P (A) ≤ 1, ou seja, a probabilidade de qualquer evento é sempre menor ou

igual a 1.

2. P (∅) = 0, isto é, a probabilidade do evento imposśıvel é 0.

3. ∀A ⊂ B,P (A) ≤ P (B), quer dizer, se um conjunto está contido em outro (isto

é, a ocorrência do primeiro implica a ocorrência do segundo), a probabilidade do

primeiro será sempre menor ou igual à probabilidade do segundo.

4. P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B), implicando que a probabilidade da união

de dois eventos é igual à probabilidade do primeiro evento mais a probabilidade do

segundo, menos a probabilidade da ocorrência simultânea dos dois.

5. ∀A,B ∈ Ω, P (A∪B) ≤ P (A)+P (B), consequência do resultado anterior, mostra que

a probabilidade de quaisquer dos eventos ocorrerem, conjunta ou separadamente,

nunca é maior do que a soma da probabilidade de ocorrência de cada um deles.

Já os axiomas de De Finetti consideram eventos tais como “A”, “B”e “C”, onde:

- por A ≥ B lê-se “o evento A é pelo menos tão provável quanto o evento B”;

- os eventos A e B são identicamente prováveis, isto é “A ∼= B”, se A ≥ B e B ≥ A;

- se A ≥ B mas não A ∼= B, escreve-se “A > B”;

- e por “A + B” denota-se o evento composto “A ou B”.

Esses eventos são relacionados pelos “Axiomas da Probabilidade Qualitativa”, os quais

baseiam-se na noção de “apostas coerentes” (50):
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I. A ≥ B ou B ≥ A para quaisquer eventos A e B.

II. A > C > B para A certo, B imposśıvel e C nenhum desses.

III. A ≥ B e B ≥ C implicam A ≥ C.

IV. Se A e B são ambos incompat́ıveis com C, A + C ≥ B + C se e somente se A ≥ B.

Especificamente, A ∼= B se e somente se A + C ∼= B + C.

De Finetti defende que esses axiomas sejam a fundamentação subjetivista da proba-

bilidade, considerando a probabilidade como um conceito primitivo do comportamento

humano sob incerteza, o qual possuiria uma natureza basicamente qualitativa, apesar de

poder ser medido numericamente por meio das razões de aposta que um sujeito estaria

disposto a aceitar para a ocorrência de um evento incerto.

Deve-se ressaltar que as definições formais da probabilidade clássica não explicitam a

especial situação sobre a qual elas se baseiam, como a existência de um espaço amostral

bem caracterizado ou uma longa seqüência de repetições de uma dada situação (23).

Quando se foge dessas condições especiais, os conceitos e definições da probabilidade

clássica passam a não ser suficientes ou válidos para a modelagem de todas as situações

então apresentáveis, e em particular, as que apresentarem incerteza subjetiva (23). A

“probabilidade” passa então a ser insuficiente, se considerada apenas em seu sentido

clássico, por modelar apenas a incerteza objetiva, e seu conceito passa a não ser mais

claramente identificado com a situação tradicional da freqüência esperada (23). Entra em

cena o termo “Crença”, que poderia ser entendido como uma “Probabilidade Geral” onde

tanto as incertezas objetivas quanto às subjetivas são modeladas. Na seção seguinte,

procuraremos explorar o que significa do ponto de vista conceitual uma atribuição de

probabilidade a um evento.

2.4.2 Interpretações Conceituais

Apesar de intuitivamente todos nós termos noção do que vem a ser “probabilidade”,

uma vez que ela é uma caracteŕıstica de fenômenos que, mesmo sem racionalizarmos, temos

observado e experimentado ao longo de toda nossa vida, quando se trata de exprimir seu

conceito com palavras, a polissemia e o uso de múltiplas palavras para o mesmo significado,

tem gerado conceituações diferentes ao longo dos séculos de história da probabilidade.

Assim, estamos nessa seção entrando num ambiente ao mesmo tempo sutil e controverso,

mas de suma importância para que se entenda a necessidade da adoção de um novo modelo
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de tratamento das crenças, ou da probabilidade num sentido amplo, genérico, diferente

do tradicionalmente adotado.
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As idéias da probabilidade derivam de uma história sobre a relação entre um obser-

vador e o mundo, a natureza (25). Ao longo dos séculos8 foram apresentadas diversas

tentativas de conceituação da probabilidade. Apenas para fins ilustrativos citaremos a de

Laplace e a de Bernoulli (considerado o pai da probabilidade matemática). Laplace, dizia

que “todas as probabilidades são relativas ao conhecimento e à ignorância, e a completude

do conhecimento no limite, simplesmente as elimina” (5); enquanto que para Jacob Ber-

noulli, a contingência, e conseqüentemente a probabilidade, também são subjetivas, uma

vez que “todas as coisas que existem são necessárias e certas por elas próprias9. As coisas

podem ser contingentes e incertas, ou parcialmente certas, apenas em relação ao nosso co-

nhecimento”; sendo a probabilidade o grau de certeza subjetiva (25). Segundo Shafer, esse

grau descreve o conhecimento do indiv́ıduo e sua habilidade para prever. Quando se fala

sobre a contingência de uma moeda cair com a “cara” ou com a “coroa” para cima, está

se reconhecendo a impossibilidade pessoal do cálculo de como ela cai. Quando se atribui

uma probabilidade dela cair com a “cara” para cima, está se expressando precisamente a

limitada habilidade de prever como ela realmente cairá (25).

Mesmo com o aux́ılio desses conceitos, ainda pode não ficar claro o significado preciso

de declarações do tipo:

“A probabilidade do evento A é de 75%.”

O que isso significa?

É a freqüência com a qual esse evento ocorre?

É o grau de certeza com o qual devemos acreditar que ele ocorrerá?

É o grau com o qual alguém em particular acredita que ele ocorrerá?

Ou simplesmente significa que alguém acha muito provável que esse evento aconteça?

Para tentar responder a isso, vamos fazer uma exposição baseada principalmente nos

trabalhos de Shafer (23), (24) e Paass (26).

Os axiomas e definições de Kolmogorov, os graus de crença, as freqüências e os graus

de suporte evidencial possuem uma base comum, a Teoria da Medida. Assim, segundo

Shafer em (23), os resultados numéricos oriundos deles dariam margem a pelo menos

quatro interpretações:

8Não existe aqui a pretensão de tentar fazer um ensaio da história da probabilidade, o que já foi feito
de forma magistral em diversos trabalhos como (53) e (50).

9O conceito de “Chance”, segundo o ponto de vista de Simeon Denis-Poisson (53).
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1. Simetria:

O experimento é simétrico o suficiente para que se estime a taxa de ocorrência de

um determinado resultado, resultando na probabilidade de ocorrência desse evento.

Como exemplos podemos citar a ocorrência de um determinado resultado no jogar de

um dado ou uma moeda balanceados, cujas simetrias permitem prever a ocorrência

de um determinado número, A, com 1/6 de probabilidade ou de cair “cara” para

cima com 1/2 de probabilidade, respectivamente.

2. Taxa de Aposta:

Interpretação de uma taxa de aposta “justa”. Quando uma pessoa diz que ela crê

em A com uma probabilidade de 50%, nós assumimos que ela é capaz de apostar

em A numa taxa de 2 para 1 (para cada “1” apostado ela pagará “2”), ou pior (1

para 1, 0,9 para 1, etc.).

3. Freqüência:

A probabilidade de um evento é a freqüência, após muitas repetições, com a qual

o evento ocorre num certo arranjo experimental ou numa certa população. Esta

frequência é um fato sobre o experimento ou sobre a população, fato este que inde-

pende de qualquer crença pessoal.

4. Suporte:

Probabilidade é o grau racional de crença. A probabilidade de um evento A é o

grau com o qual devemos acreditar que A acontecerá, ou um grau com o qual as

evidências suportam o acontecimento de A.

Mas é posśıvel acreditarmos que existe um grau numérico preciso desse suporte?

Os proponentes contemporâneos dessa interpretação consideram que é dif́ıcil medir

os graus de suporte de forma numericamente precisa10, mas estão convencidos que

as evidências fornecem suporte para as crenças, e dependendo do grau de conflito e

desconhecimento, esse suporte pode ser mais qualitativo do que quantitativo.

Uma forma de analisarmos essas quatros interpretações é que a “taxa de aposta”

corresponde ao conceito mais usual, bayesiano, da probabilidade, a “freqüência” ao con-

ceito de probabilidade estat́ıstica, e o “suporte” ao conceito mais genérico de “crença”,

onde tanto as incertezas objetivas quanto às subjetivas podem estar sendo modeladas.

Mas, é importante termos em mente que essas interpretações não são necessariamente

exclusivas, já que a terceira interpretação, o “Suporte”, pode englobar as três primeiras

10Considerando a conceituação de precisão adotada por Lins e Campello de Souza em (36).
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interpretações, uma vez que as probabilidades, no sentido tradicional, de um determinado

experimento aleatório podem ou não coincidirem com nossos graus de crença sobre o resul-

tado do experimento. Se nós as conhecemos previamente, certamente devemos adotá-las

como nossos graus de crença, mas se não as conhecemos, seria uma extraordinária coin-

cidência serem nossos graus de crença iguais a elas (5).

Exploraremos agora o conceito do “suporte” no que tange à modelagem da incerteza

subjetiva (ou da probabilidade imprecisa):

Suponha que B significa “o paciente possui hipertensão”, e que João foi se consultar

com um especialista, um médico, o qual após alguma investigação declarou que P (B) =

0, 3 (26).

Qual é o significado disto?

O conceito usual de probabilidade envolve uma longa seqüência de repetições de uma

dada situação. Por exemplo, dizer que uma moeda possui 50% de probabilidade de cair

com a “cara” para cima significa que numa longa seqüência de jogadas independentes a

“cara” cairá para cima metade das vezes. Porém, esse conceito de freqüência não é o ideal

para lidarmos com situações como a de João, uma vez que não é posśıvel fazermos cópias

idênticas dele, com histórias de vida exatamente iguais, para contarmos a freqüência rela-

tiva de “Joãos” com hipertensão (26). Nesse caso, temos uma “probabilidade subjetiva”,

representada por uma probabilidade na forma de uma crença de que a proposição seja

verdadeira. Nesse contexto, a proposição pode ser caracterizada como uma declaração

clara que pode ser verdadeira ou falsa. Ao invés de procurarmos determinar a freqüência

relativa do evento de interesse, a probabilidade subjetiva foi determinada por intermédio

da anamnese.

Esse comportamento pode ser generalizado como uma forma de conhecimento incerto

sobre as probabilidades (26), por exemplo, assumindo um certo número de especialis-

tas que forneceram probabilidades expressando suas probabilidades subjetivas no que

concerne aos fatos ou regras de interesse do tomador de decisões, como essas probabili-

dades provavelmente possuirão diferentes distribuições de acordo com o limitado estado

de informação e experiência pessoal de cada especialista, seus julgamentos são incertos,

podendo ainda serem errôneos e conflitantes em certo grau. Isso não significa que os

especialistas violaram as leis da tomada de decisão racional, uma vez que essas diferenças

podem ser atribúıdas simplesmente às suas diferentes formações e graus de conhecimento

sobre o tópico em questão.
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Toda vez que falamos no grau de suporte que uma dada evidência provê para uma

proposição, ou no grau de crença que um indiv́ıduo atribui a uma proposição, existe um ato

de julgamento. Não é esperado que exista uma relação objetiva entre uma dada evidência

e uma dada proposição que determine um grau de suporte numericamente preciso. Nem

tão pouco é esperado que algum estado mental de um indiv́ıduo com respeito a uma

proposição possa ser descrito precisamente por um número real correspondente ao seu

grau de suporte. Nem ainda é esperado que tais números possam ser determinados. Ao

invés disso, o que é suposto, é que um indiv́ıduo possa fazer um julgamento. Havendo

verificado percepções e entendimentos (que constituem um corpo de evidência), algumas

vezes vagos e outras vezes confusos, ele pode anunciar um número que represente o grau

com o qual ele julgue que a evidência suporta uma dada preposição, e conseqüentemente,

o grau de crença que ele deseja atribuir a esta proposição (5).

Mas, por outro lado, assumindo que um especialista tenha especificado seu grau pes-

soal de crença na verdade de proposições sob consideração, ao mesmo tempo em que é

claro que nem todo esse grau numérico de crença deva constituir uma medida de probabi-

lidade (no sentido tradicional de probabilidade), P , pode ser mostrado que uma medida

de probabilidade resultará se as especificações de crença obedecerem a uma série de axio-

mas que reflitam o comportamento racional. Tais axiomas podem, por exemplo, conter os

postulados para o comportamento de um apostador racional, o qual é capaz de especificar

suas preferências entre as apostas dispońıveis; a atratividade desses axiomas, e conseqüen-

temente as leis da probabilidade derivadas dos mesmos advêm do fato que alguém que

os viole utilizando uma diferente medida escalar de incerteza, é pasśıvel de uma perda

demonstrável, e assim, irracional (26).

As teorias baseadas em funções de crença provêem um método para a utilização da

probabilidade matemática no julgamento subjetivo. Via de regra, essas teorias consistem

em uma generalização da teoria bayesiana da probabilidade subjetiva, onde os graus de

crença podem ou não ter as propriedades matemáticas das probabilidades tradicionais

(24).

2.4.3 Interpretações em Relação às Incertezas

De meados do século 17, quando o conceito da probabilidade numérica emergiu, até

meados do século 20, a incerteza era tratada praticamente apenas em termos da teoria

bayesiana. Esta conexão foi tomada como certa por quase 3 séculos. O questionamento

veio por meio de diversas teorias matemáticas que são, ou mais gerais, ou totalmente
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distintas, da teoria bayesiana. Uma forma de generalizar a Teoria da Probabilidade é

permitir o uso de probabilidades imprecisas, ou seja, a consideração das incertezas sub-

jetivas. A formalização dessas probabilidades imprecisas pode ser realizada de diferentes

formas, uma das quais, é a Teoria de Dempster-Shafer. No caso dessa teoria, as probabi-

lidades imprecisas são capturadas por meio de duas medidas, uma das quais superaditiva

(a “Função de Plausibilidade”) e a outra sub-aditiva (a “Função de Crença”), medidas

essas que substituem o conceito clássico da medida aditiva da teoria da probabilidade

(3)11.

As funções de crença adequam-se à representação da ignorância, uma vez que suas

regras nos permitem expressar um franco agnosticismo através da atribuição de baixos

graus de crença tanto a uma proposição quanto à sua negação. Em verdade, permitiriam,

inclusive, a atribuição de grau de crença zero a todo subconjunto de possibilidades do

quadro de discernimento, resultando na “função de crença vacuosa”.

A teoria bayesiana, por outro lado, não consegue lidar tão naturalmente com a repre-

sentação da ignorância, uma vez que não consegue distinguir entre a falta de crença num

determinado evento com a falta de conhecimento.

Em ambas as teorias, existe a necessidade de prover-se um método para modificar

uma opinião prévia à luz de nova evidência. No caso da Teoria de Dempster-Shafer, o

método utilizado é a Regra de Combinação de Dempster12, e no caso da teoria bayesi-

ana, a Regra de Condicionamento de Bayes. A Regra de Dempster lida simetricamente

com as evidências, não importando a ordem na qual elas são combinadas, ou seja, qual

das evidências conhećıamos primeiro. Já a Regra de Condicionamento de Bayes, repre-

senta a nova evidência como uma proposição e condiciona nossa prévia crença com essa

proposição, resultando numa ausência de simetria no tratamento das evidências novas e

antigas; e mais, assume-se que o efeito exato da nova evidência é estabelecer uma pro-

posição com certeza.

Uma vez que a Regra de Dempster não nos obriga a expressar nossa evidência como

uma certeza, ela nos permite construir descrições do racioćınio provável que são mais

modestas que as descrições puramente bayesianas, porém mais fidedignas com a forma

de racioćınio epistemológico. Estudantes de inferência estat́ıstica estão acostumados à

idéia que a chance não pode ser avaliada com menos do que infinitas evidências. Para ser

posśıvel estabelecer-se um valor entre 0 e 1 como a chance do resultado de um processo

11A partir desse ponto, as idéias dessa subseção baseiam-se fortemente nos trabalhos de Shafer, em
particular em (5).

12O que será alterado mais à frente, com nossa extensão à Teoria de Dempster-Shafer.
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aleatório, deve-se obter os resultados de uma seqüência infinita de execuções independentes

do processo, e a proporção dessas execuções deverá convergir para valores não iguais a

0 ou 1 conforme se prossegue nessa seqüência. Um exemplo de “infinito” seria então

uma evidência precisamente balanceada e não-obt́ıvel13. Chances são então hipotéticas

ao invés de práticas, e nem tão pouco podem ser traduzidas diretamente em graus de

suporte a eventos. Porém, freqüentemente podemos incorporá-las indiretamente num

quadro de discernimento pela associação de diferentes crenças a eventos com diferentes

possibilidades de ocorrência, e isso pode facilitar nossa avaliação desses eventos como

evidências.

Num certo sentido, uma função de crença bayesiana indica uma infinita quantidade

de evidência em favor de cada possibilidade ao qual ela é atribúıda. Se existisse uma

convenção razoável para o estabelecimento das distribuições “a priori”, uma convenção

que pudesse ser aplicada sem a necessidade de escolhas arbitrárias que tão fortemente

afetam o resultado final, teŕıamos um forte caso para a utilização da teoria bayesiana ao

invés da Teoria de Dempster-Shafer (23).

É evidente, contudo, que a diferença entre os dois métodos é primariamente nos seus

tratamentos do conflito e do desconhecimento das observações. Combinando em um ńıvel

epistêmico, como o faz a Teoria de Dempster-Shafer, considera-se a informação acerca

do conflito e do desconhecimento (55). Mas combinando-se apenas no ńıvel aleatório,

como faz a teoria bayesiana, forçamos nossa função de crença final a ser consonante e

suprimimos a evidência de qualquer conflito ou desconhecimento nas observações (55).

O caṕıtulo que segue procura explanar a Teoria de Dempster-Shafer com um maior

ńıvel de detalhamento.

2.5 Conclusões

A incerteza existe sob dois aspectos, o objetivo e o subjetivo. Existe a necessidade

da modelagem de ambos os aspectos se a finalidade for uma representação abrangente do

conhecimento oriundo de fontes de informações imperfeitas.

A incerteza objetiva é tratada pela probabilidade clássica, no entanto, a incerteza

13Parafraseando Courant em (54): “Em todo caso, devemos explicitamente enfatizar que o śımbolo
∞ não denota um número com o qual possamos calcular como faŕıamos com qualquer outro número;
equações ou declarações que expressem uma quantidade que seja ou torne-se infinita nunca têm o mesmo
sentido de uma equação que trabalha apenas com quantidades definidas. Apesar disso, esse modo de
expressão e o uso do śımbolo “∞” são extremamente convenientes...”.
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subjetiva apresenta diversas dificuldades de modelagem por esse enfoque.

Pelas limitações da probabilidade clássica na modelagem da incerteza subjetiva utiliza-

se o conceito de “crença” para indicar modelos capazes de tratar ambos os tipos de

incertezas. A modelagem dos dois tipos de incerteza é necessária para o atendimento de

todas as interpretações do conceito de probabilidade.
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3 Teoria de Dempster-Shafer

A “Teoria de Dempster-Shafer”, também conhecida como “Teoria das Evidências” ou

“Teoria Matemática das Evidências”, é um formalismo versátil1, particularmente interes-

sante por prover métodos simples de combinar as evidências oriundas de diferentes fontes,

sem a necessidade de um conhecimento a priori de suas distribuições de probabilidade.

Ela foi introduzida formalmente em 1976, através de um trabalho de Shafer (5), baseado

numa extensão dos trabalhos de Dempster (principalmente em seu artigo (56)).

Diferentemente da Teoria de Bayes, a Teoria da Evidência não necessita, forçosamente,

de conhecimento prévio da distribuição das probabilidades, sendo capaz de atribuir valo-

res de crença a conjuntos de possibilidades, ao invés de apenas a eventos simples. Outro

diferencial é não haver a necessidade de distribuir toda a crença entre os eventos, uma

vez que a crença não atribúıda a nenhum evento em particular é atribúıda ao ambiente, e

não aos eventos restantes. Essa última caracteŕıstica permite, por exemplo, modelar um

usuário que possua alguma crença em uma determinada hipótese, mas saiba da possibi-

lidade de outras opções serem a melhor solução, apesar de não saber que solução é essa;

assim, ao invés de força-lo a dividir a crença não atribúıda, entre as hipóteses restantes,

com a Teoria da Evidência podemos utilizar a figura do ambiente para evitar isso. Esses

dois diferenciais permitem a essa teoria modelar mais precisamente o processo natural de

racioćınio sobre a acumulação de evidências, fazendo-a progressivamente mais popular.

Os métodos para a combinação de evidências oriundas de diferentes fontes são deno-

minados de “regras de combinação”, sendo a Regra de Dempster o método de facto (57),

apesar de existirem outras regras de combinação que diferem basicamente quanto à suas

etapas de normalização (58), (29). Os procedimentos adotados por todas as regras de

combinação são independentes da ordem de combinação das evidências.

A Teoria de Dempster-Shafer permite expressar crenças parciais quando seria im-

1No sentido de englobar diversas outras teorias como casos particulares, tais quais a Teoria Bayesiana,
a Teoria das Possibilidades, a Teoria dos Conjuntos Nebulosos e o Modelo do Fator de Certeza, apenas
para citar algumas (vide final dessa seção para maiores esclarecimentos).
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posśıvel ou não-prático atribuir-se confiantemente distribuições de probabilidade. Pode-se

então atribuir crença a eventos para os quais a atribuição precisa de probabilidade seria

confusa (9), provendo meios compreensivos e convenientes para o manejo de diversos

problemas, dentre eles (4):

- Especificações imprecisas de distribuições.

- Dependências fracamente conhecidas ou desconhecidas.

- Incerteza não descartável nas mensurações.

- Falta de detecção ou outro tipo de censura nas medições.

- Pequeno tamanho amostral.

- Inconsistência na qualidade dos dados de entrada.

- Incerteza ou não-estacionaridade do modelo (distribuições não-constantes).

Apesar dessas vantagens, existem problemas clássicos na teoria, já sugeridos por Sha-

fer em (5), e explorados depois por diversos autores, que podem atrapalhar bastante a

aplicação prática da mesma. Esses problemas, que serão tratados com mais detalhes na

seção 4.1, consistem basicamente da ausência de uma forma intŕınseca de representação

da incerteza e do conflito entre as evidências no resultado, e de comportamentos contra-

intuitivos das regras de combinação de evidências, e serão solucionados pela nossa extensão

da Teoria de Dempster-Shafer, aumentando o poder de expressão e a gama de aplicações

da teoria.

Por outro lado, questionamentos tradicionais, como os referentes a exeqüibilidade

computacional da Teoria de Dempster-Shafer foram resolvidos pelos trabalhos de Kong

(1986), Shafer e Shenoy (1988), Almond (1988), e Chandru (1990), dentre outros, vide

(24), (34) e (59) para maiores esclarecimentos e referências detalhadas. E a conclusão

que se chegou é que se um problema é computacionalmente exeqǘıvel para uma solução

Bayesiana, ele também o será para uma solução baseada na Teoria de Dempster-Shafer

(60).
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3.1 Descrição da Teoria de Dempster-Shafer

3.1.1 Quadro de Discernimento

A Teoria de Dempster-Shafer pressupõe a existência de um conjunto de hipóteses

primitivas, atômicas, chamado “ambiente”, “meio”, “domı́nio do problema”, “universo

de discurso”, ou “quadro de discernimento”2, sendo esse conjunto denotado por Θ. O

“quadro de discernimento” deve:

- Ser exaustivo, no sentido de ser completo, contendo todas as posśıveis soluções primi-

tivas (atômicas) para o problema ou questão.

- Possuir elementos primitivos mutuamente exclusivos.

Quando uma proposição corresponde a um subconjunto do Quadro de Discernimento,

diz-se que o “quadro de discernimento discerne esta proposição” (5).

Cada subconjunto de Θ, formado pela disjunção de seus elementos, pode ser interpre-

tado como uma posśıvel nova hipótese, dando origem a 2Θ posśıveis hipóteses. Entretanto,

considerando-se um determinado domı́nio, é usual que nem todos os subconjuntos sejam

de interesse. Uma vez que os elementos são mutuamente exclusivos e o meio exaustivo,

pode existir somente um subconjunto com a resposta correta.

Exemplo 3.1 Conceitos posśıveis de João no Curso de Alemão (vide Figura 1):

Θ = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Θ
C

A

B

1

2

3

9
5

6

4

8

7
10

Figura 1: Quadro de Discernimento das posśıveis notas de João no Curso de Alemão

2A Teoria de Dempster-Shafer para o caso cont́ınuo é descrita em (61), (62) e (63).
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3.1.2 Função de Massa

A Teoria de Dempster-Shafer utiliza uma função de atribuição básica de probabili-

dade3, também conhecida como “massa básica de crença”, ou “função de massa”, para

atribuir uma quantidade de crença aos elementos do quadro de discernimento.

Considerando-se uma determinada evidência, a função de massa, m, atribui a cada

subconjunto posśıvel de Θ e, inclusive, ao próprio Θ (ou seja, a 2Θ, o powerset de Θ),

um número no intervalo [0, 1], onde 0 representa ausência de crença, e 1 representa a

certeza, de forma tal que a soma de todas essas atribuições, incluindo o valor atribúıdo ao

próprio Θ, seja 1. Esse requerimento da soma das atribuições ser igual a 1, corresponde à

resposta certa estar dentro do quadro de discernimento; o que é garantido, uma vez que

Θ é exaustivo por definição. De forma análoga, 0 deve ser atribúıdo ao conjunto vazio,

uma vez que ele corresponde à hipótese falsa.

A diferença para 1 dos valores atribúıdos aos subconjuntos de Θ, isto é, a probabilidade

não atribúıda pela evidência a nenhum subconjunto de Θ, mas sim, ao próprio Θ, é

denominada “crença não atribúıda”, m(Θ); sendo portanto atribúıda ao “ambiente”, e

não à negação das hipóteses que receberam crença, como seria no modelo bayesiano.

Assim m(A) é a medida da crença atribúıda por determinada evidência a A, onde A,

é qualquer elemento de 2Θ. Deve-se ressaltar, porém, que m(A) se refere à evidência

relativa a A unicamente, e não aos subconjuntos de A. Com isso, não se força crenças

pelo desconhecimento de uma hipótese, já que as quantidades são designadas somente aos

subconjuntos do meio aos quais deseja-se designar crença. A quantidade m(A) é chamada

de “número de probabilidade básica de A”, e é entendida como uma medida da crença

que é comprometida exatamente com A.

É relevante ressaltar uma significativa diferença em relação ao enfoque clássico da

probabilidade (enfoque de Kolmogorov), que associaria um número no intervalo [0, 1] a

cada elemento atômico da σ-álgebra, de maneira que a soma dessas atribuições resul-

tasse em 1. Sendo esse procedimento uma especialização do procedimento da Teoria de

Dempster-Shafer.

Se pensarmos nos elementos de Θ como pontos, podemos pensar em nossas porções

de crença como massas de probabilidade semimóveis, as quais podem se mover de ponto

a ponto, mas são restritas em vários deles. Ou seja, m(A) mede a massa de probabilidade

que é confinada a A, mas que pode mover-se livremente a cada ponto contido em A

3Deve-se ter em mente que, apesar do termo “atribuição básica de probabilidade”, não estamos nos
referindo, em geral, à probabilidade no sentido tradicional, mas sim, no sentido de “crença” (2).
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(considerando-se, obviamente, que A não seja um “singleton4”) (5). Diferentemente de

uma distribuição de probabilidades tradicional, a qual distribui a crença sobre os singletons

do espaço amostral, essa distribuição que chamamos de função de massa, atribui crença

a subconjuntos do espaço amostral. A crença atribúıda a um subconjunto, implica na

crença da resposta à proposição estar entre os elementos daquele subconjunto, sem o

compromisso de atribui-la preferencialmente a quaisquer dos elementos (9).

Resumindo:

m : 2Θ → [0, 1] (3.1)

m(∅) = 0 (3.2)
∑

A∈Θ

m(A) = 1 (3.3)

Todo subconjunto do quadro de discernimento, ou espaço amostral, cuja massa de

atribuição de crença seja diferente de 0, ou seja, todo subconjunto A ∈ Θ para o qual

m(A) > 0, é chamado de “Elemento Focal”.

Exemplo 3.2 Função de massa para uma evidência da média final de João no Curso de

Alemão5 (vide Figura 1):

Massa básica de crença (m):

m1(A) = 0, 3

m1(B) = 0, 25

m1(C) = 0, 35

m1(Θ) = 0, 1

Pode-se observar que a crença não atribúıda aos subconjuntos da evidência (cujo valor

é 0,1), é atribúıda ao meio, e não aos elementos restantes.

4“Singletons” são os subconjuntos unitários do espaço amostral, ou seja, os elementos primitivos,
atômicos, do quadro de discernimento.

5No presente trabalho os subescritos numéricos indicarão que a quantidade em questão advém de uma
determinada fonte, assim, “mi” indica a massa básica de crença advinda da fonte “i”.
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3.1.3 Corpo de Evidência

Segundo a Teoria de Dempster-Shafer, a informação fornecida por uma determinada

fonte de conhecimento a respeito do valor real de uma variável x, (ou seja, a “evidência”

em uma linguagem usual), definida em um quadro de discernimento Θ, é codificada sob a

forma de um “corpo de evidência” sobre Θ. Um corpo de evidência, EB, é caracterizado

por uma tupla (F ,m), onde F é uma famı́lia de subconjuntos de Θ, (isto é, F ⊆ 2Θ), e

m é uma função de massa.

Exemplo 3.3 Utilizando os dados do Exemplo 3.2:

F1 = {A,B, C,Θ}

EB1 = (F1,m1)

3.1.4 Função de Crença

A “Função de Crença”, ou “Função de Credibilidade”, Bel, mede o quanto as in-

formações fornecidas por uma fonte sustentam um determinado elemento, A, pertencente

a F , como a resposta correta. Para obtê-la, devemos somar à m(A), os valores de m para

todo subconjunto próprio, B, de A:

Bel : 2Θ → [0, 1] (3.4)

Bel(A) =
∑

B⊆A

m(B) (3.5)

Vale ressaltar que a Teoria de Dempster-Sahfer permite a representação do agnos-

ticismo total, implicando a atribuição de grau de crença zero a todo subconjunto de

possibilidades do quadro de discernimento, e resultando na “função de crença vacuosa”:

Bel(A) =
{

0 se A 6= Θ
1 se A = Θ

À união de todos os elementos focais de uma função de crença denomina-se “core” ou

“cerne” (5).
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Exemplo 3.4 Ainda utilizando-se os dados do Exemplo 3.2:

Bel(A) = 0, 3

Bel(B) = 0, 25

Bel(C) = 0, 6

Bel(Θ) = 1

Observa-se que a crença em C é calculada somando-se a massa de crença de B (que é

de 0, 25) com a massa de crença de C (0, 35) uma vez que B está contido em C. Ou seja:

Bel(C) = m(B) + m(C) = 0, 6 uma vez que B ⊂ C e C ⊆ C.

Já a crença em Θ corresponde à soma de todas as atribuições de massas de crença,

resultando sempre em 1.

Funções de crença não devem ser genericamente interpretadas como cotas inferiores

de probabilidade clássica, por não serem, em geral, relacionadas a uma população de re-

ferência bem definida, e sobre a qual podemos aprender sobre suas freqüências (24). Já os

graus aditivos de crença da Teoria Bayesiana correspondem a um cenário intuitivo no qual

a crença total de um indiv́ıduo é suscept́ıvel à divisão em várias porções atômicas (single-

tons), e considera que sempre que comprometemos parte de nossa crença a proposições,

comprometemos também o restante à sua negação (5).

É relevante ainda citar a relação existente entre a função de massa e a função de

crença, a fórmula de inversão de Möbius (34):

m(A) =
∑

B⊆A

(−1)|A−B|Bel(B) (3.6)

3.1.5 Função de Plausibilidade

A “Função de Plausibilidade”, Pl, mede o quanto as informações dadas por uma

fonte não contradizem um determinado elemento, A, como sendo a resposta correta; ou,

dito de outra forma, o quanto se pode acreditar em um dado elemento, A, como sendo

a resposta correta, se toda a crença correntemente desconhecida for atribúıda a ele, ou
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ainda, a quantidade máxima de crença que pode ser atribúıda a A.

Pl : 2Θ → [0, 1] (3.7)

Pl(A) =
∑

B∩A6=∅

m(B) (3.8)

Bel(A) ≤ Pl(A) | A ⊆ Θ (3.9)

Pl(A) = 1 − Bel(A′) (3.10)

(onde A′ é o complemento de A)

Tanto a função de crença quanto a de plausibilidade são não aditivas.

Ambas as funções não requerem que a soma de seus respectivos resultados numéricos

seja 1 (2).

Exemplo 3.5 (usando os dados do Exemplo 3.2)

Para A:

A ∩A = A 6= ∅ m1(A) = 0, 3

B ∩ A = ∅

C ∩ A = ∅

Θ ∩ A = A 6= ∅ m1(Θ) = 0, 1

Pl(A) = 0, 4

Para B:

A ∩ B = ∅

B ∩ B = B 6= ∅ m1(B) = 0, 25

C ∩ B = B 6= ∅ m1(C) = 0, 35

Θ ∩ B = B 6= ∅ m1(Θ) = 0, 1

Pl(B) = 0, 7

E para C:

A ∩ C = ∅

B ∩ C = B 6= ∅ m1(B) = 0, 25

C ∩ C = C 6= ∅ m1(C) = 0, 35

Θ ∩ C = C 6= ∅ m1(Θ) = 0, 1

Pl(C) = 0, 7
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Funções de Crença e Funções de Plausibilidade não devem ser, em geral, interpreta-

das como cotas de probabilidades6 clássica desconhecidas. Apesar de tal interpretação

parecer plauśıvel quando consideramos apenas uma evidência, ela deixa de sê-lo quando

consideramos a combinação de evidências conflitantes. Além do mais, uma interpretação

de cotas de probabilidades não é compat́ıvel com a regra de combinação de Dempster

(24). Pode ser mostrado que, se nenhuma normalização pós-combinação é necessária, as

funções de crença e de plausabilidade passam a corresponder às cotas de probabilidades

tradicionais. Isso também pode ocorrer com a existência da normalização, mas não de

forma regular (24).

3.1.6 Intervalo de Crença

Uma vez que Pl indica o quanto é posśıvel acreditar em uma determinada hipótese,

e Bel a crença atual, e considerando-se que Bel(A) ≤ Pl(A), pode-se expressar a crença

contida na hipótese A por um intervalo, o “intervalo de crença”, I(A)7:

I(A) = [Bel(A);Pl(A)] (3.11)

Esse intervalo exprime a faixa de probabilidades na qual é posśıvel acreditarmos na

hipótese A, sem incorrer em graves erros de suposição; sendo tão mais amplo, quanto

maior for a incerteza sobre a crença em A.

Na probabilidade clássica Bel(A) = Pl(A) resultando em uma depreciação do in-

tervalo de crença para um único ponto. Observa-se também ser esse procedimento uma

especialização do intervalo de crença da Teoria Dempster-Shafer.

Exemplo 3.6 (com os dados dos Exemplos 3.4 e 3.5)

I(A) = [0, 3; 0, 4]

I(B) = [0, 25; 0, 7]

I(C) = [0, 6; 0, 7]

6O que chamamos de “cotas de probabilidades” (“probability bounds”) refere-se aos modelos que traba-
lham com um intervalo de probabilidade limitado por uma “probabilidade inferior” (“lower probability”)
e uma “probabilidade superior” (“upper probability”), (25).

7Por questões de clareza de entendimento, para evitar a possibilidade de confundir a v́ırgula de se-
paração da parte fracionária com a v́ırgula de separação das extremidades dos intervalos, utilizaremos o
“;” no lugar desta última.
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3.1.7 Regras para Combinação das Funções de Crença

O processo de acúmulo de evidências requer um método que combine os corpos de

evidência independentes, ou seja, combine as crenças das hipóteses das múltiplas ob-

servações (64).

A regra usualmente empregue para a combinação dos corpos de evidência indepen-

dentes é a chamada Regra de Dempster (5), (57). Não obstante, existem outras regras

para a combinação dos corpos de evidência (58), cuja diferença básica em relação à Regra

de Dempster reside na forma de normalização (30), mantendo, via de regra, as mesmas

falhas de comportamento contra-intuitivo já citadas. Sentz e Ferson, em (2), fizeram um

ótimo trabalho de compilação e análise das principais regras de combinação de evidências

existentes, nos poupando essa etapa de nosso estudo. Descreveremos aqui a Regra de

Dempster, e na seção 4.2.3 analisaremos algumas das demais regras, baseando-nos forte-

mente no referido trabalho.

Denotaremos por Bel1 ⊕ Bel2 a operação da combinação das crenças atribúıdas por

dois corpos de evidência8. Bel1 ⊕ Bel2 pode ser calculada a partir de m1 ⊕ m2; onde

m1 ⊕ m2 denota os efeitos combinados das funções de massa m1 e m2.

3.1.8 Regra de Dempster

No caso especial de um quadro de discernimento contendo apenas 2 elementos, essa

regra foi corretamente declarada e utilizada por Johann Heinrich Lambert na sua obra

“Neues Organon”, publicada em 1764; mas sua formulação geral só foi declarada cerca de

200 anos depois, em 1967, por Dempster (5).

A Regra de Dempster é composta de uma soma ortogonal e de uma normalização9:

m1 ⊕ m2(A) = X
∑

B∩C=A
A6=∅

m1(B).m2(C) , ∀A ⊆ Θ (3.12)

Onde X é a constante de normalização, definida como:

X = 1/k (3.13)

8Por questões de uniformidade e facilidade de acompanhamento, utilizaremos “⊕” para denotar a
combinação de evidências por todas as regras, menos a nossa, acrescentando um sobrescrito quando a
regra de combinação for diferente da Regra de Dempster.

9Na falta de familiaridade com essa notação, vale ressaltar que m1 ⊕ m2(A) é o mesmo que (m1 ⊕
m2)(A).
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E k é igual a 1 menos a soma das massas após a operação da multiplicação das

interseções:

k = 1 −
∑

Ai∩Bj=∅

m1(Ai).m2(Bj) (3.14)

Ou, equivalentemente:

k =
∑

Ai∩Bj 6=∅

m1(Ai).m2(Bj) (3.15)

Observa-se que:

- Obtém-se zero quando se tenta combinar hipóteses disjuntas, indicando o total conflito

entre as hipóteses suportadas pelas evidências.

- A comutatividade da multiplicação garante a produção do mesmo resultado indepen-

dentemente da ordem na qual as funções são combinadas; representando a inde-

pendência da ordem de ocorrência das evidências.

- A normalização das crenças apenas é necessária quando a soma de todas as massas

de crenças resultantes é menor que 1; e isto ocorre quando existem elementos, com

crença atribúıda, que não são comuns às evidências.

Exemplo 3.7 Em uma questão de múltipla escolha, tem-se as seguintes possibilidades de

resposta correta Θ = {a, b, c, d, e}, considerando-se A = {a}, B = {b}, C = {c}, D =

{d}, e E = {e}, perguntou-se a duas pessoas diferentes qual a opinião delas acerca da pro-

babilidade de cada uma das alternativas estar certa. A primeira pessoa emitiu a seguinte

crença, resultando no primeiro corpo de evidência:

EB1 = (F1,m1), onde F1 = A,B, C,D, E

e

m1(A) = 0, 23

m1(B) = 0, 18

m1(C) = 0, 28

m1(D) = 0, 18

m1(E) = 0, 13

m1(Θ) = 0
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Observe que como 100% da crença foi inteiramente dividida entre as hipóteses nada

foi atribúıdo ao “meio”, Θ, implicando em m1(Θ) = 0.

A opinião emitida pela segunda pessoa resultou no segundo corpo de evidência:

EB2 = (F2,m2), onde F2 = A,B, C, E , Θ

e

m2(A) = 0, 27

m2(B) = 0, 17

m2(C) = 0, 21

m2(E) = 0, 21

m2(Θ) = 0, 14

Observe que o segundo opinante preferiu não emitir opinião sobre a possibilidade “D”;

e como ele não dividiu 100% de suas crenças entre as outras possibilidades, o restante foi

atribúıdo ao meio, Θ.

Fazendo a combinação pela regra de Dempster:

Tabela 2: Combinação pela Regra de Dempster
m1(Θ) m1(A) m1(B) m1(C) m1(D) m1(E)
= 0 = 0, 23 = 0, 18 = 0, 28 = 0, 18 = 0, 13

m2(Θ) = 0, 14 0 0,0322 0,0252 0,0392 0,0252 0,0182
m2(A) = 0, 27 0 0,0621 0 0 0 0
m2(B) = 0, 17 0 0 0,0306 0 0 0
m2(C) = 0, 21 0 0 0 0,0588 0 0
m2(D) = 0 0 0 0 0 0 0
m2(E) = 0, 21 0 0 0 0 0 0,0273

∑

= 0
∑

= 0, 0943
∑

= 0, 0558
∑

= 0, 098
∑

= 0, 0252
∑

= 0, 0455

Resultando no seguinte corpo de evidência, correspondente à combinação, antes da

normalização:

EB3 = (F3,m3), onde F3 = A,B, C,D, E
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e

m3(A) = 0, 0943

m3(B) = 0, 0558

m3(C) = 0, 098

m3(D) = 0, 0252

m3(E) = 0, 0455

E após a normalização (dividindo-se pelo somatório das massas, 0,3188):

m3(A) = 0, 30

m3(B) = 0, 17

m3(C) = 0, 31

m3(D) = 0, 08

m3(E) = 0, 14

Dos resultados numéricos obtidos depreende-se que a hipótese C é a mais acreditada,

seguida de perto pela hipótese A. Assim, se um observador pretende-se tomar uma decisão

baseando-se nesses resultados, ele escolheria uma dessas opções como sendo a resposta

correta.

3.1.9 Peso de Conflito

A constante de normalização, X , mede a extensão do desconhecimento ou do conflito

entre as evidências, ou seja, da crença atribúıda a Θ (5).

O valor do logaritmo da constante de normalização, log(X ), é conhecido como “Peso de

Conflito” (mas que na realidade representa tanto o conflito entre os “especialistas” quanto

o desconhecimento deles) entre as funções de crença, e denotado por Con(Bel1,Bel2):

Con(Bel1,Bel2) = log(X ) (3.16)

O “logaritmo” de base 10 foi utilizado para fazer o mapeamento entre X → [1,∞] e

Con(Bel1,Bel2) → [0,∞]. Assim, essa quantidade merece ser chamada de “peso” por quê

pode assumir qualquer valor entre 0 e ∞, em contraste com X que possui valor sempre

igual ou maior que 1 (5).

Se Bel1 e Bel2 não conflitam em nada, ou seja, a soma das crenças após a combinação



54

ainda resultar em 1, Con(Bel1,Bel2) = 0, uma vez que a soma das massas de crença resul-

tantes, k, é igual a 1. De forma análoga, se Bel1 e Bel2 não possuem evidência em comum,

Con(Bel1,Bel2) = ∞, uma vez que todas as interseções de suas evidências resultarão no

conjunto vazio; acontecendo isso não deveria ser utilizada a combinação Bel1 ⊕Bel2, pois

o resultado da regra de Dempster poderia ser contrário à lógica. Resultados indesejáveis

também podem ser obtidos se trabalharmos com altos valores de pesos de conflito.

Exemplo 3.8 Utilizando os dados do Exemplo 3.7, tem-se que k = 0, 3188, conseqüen-

temente, a constante de normalização, X , será igual a 3, 1368, e o peso de conflito,

Con(Bel1,Bel2), será igual a:

Con(Bel1,Bel2) = log(X ) = 0, 4965

3.2 Relação entre a Teoria de Dempster-Shafer e ou-

tros Modelos

O objetivo dessa subseção é indicar alguns dos modelos formais de representação e

tratamento da incerteza que são englobados10 ou possuem correspondência11 com a Teoria

de Dempster-Shafer. Nas fontes citadas encontram-se as respectivas demonstrações.

• Dempster-Shafer → Teoria Bayesiana (3):

Uma medida de crença ou de plausibilidade torna-se uma medida de probabilidade

clássica, P , quando todos os elementos focais são “singletons”. Nesse caso,

P(A) = Bel(A) = Pl(A) ∀A ∈ 2Θ

e obtém-se a propriedade de aditividade das medidas de probabilidade.

Qualquer medida de probabilidade, P , sobre um conjunto finito Θ, pode ser unica-

mente determinada por uma função de distribuição de probabilidade, p : Θ → [0, 1],

através da fórmula:

P(A) =
∑

x∈A

p(x) (3.17)

Do ponto de vista da Teoria de Dempster-Shafer, a função p é equivalente a função

de massa, m, restrita a “singletons”.

10Isto é, são casos particulares da Teoria de Dempster-Shafer
11Ou seja, podem ser convertidos em estruturas da Teoria de Dempster-Shafer
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• Dempster-Shafer → Teoria das Possibilidades (3):

Quando todos os elementos focais estão aninhados, isto é, ordenados pela inclusão de

conjuntos, a medida de plausibilidade passa a equivaler à medida de “possibilidade”,

e a medida de crença à “medida de necessidade”, ambas oriundas da “Teoria das

Possibilidades”. Essa teoria é fortemente conectada à Teoria dos Conjuntos Difusos,

uma vez que os “α-cuts” dos conjuntos difusos formam uma famı́lia de subconjuntos

aninhados.

• Dempster-Shafer → Teoria das Pistas (65):

Intuitivamente, uma pista é um corpo de informação relativa a alguma questão, em

geral imprecisa, no sentido de não apontar para uma resposta precisa, mas sim,

para uma gama de posśıveis respostas. Ela é também freqüentemente incerta, no

sentido de que a informação dispońıvel permite diversas interpretações e não se tem

certeza de qual das interpretações é a correta. Pode existir conflito interno a uma

pista, uma vez que diferentes interpretações podem levar a respostas contraditórias.

Também podem existir contradições externas entre as diferentes pistas relativas à

mesma questão.

• Dempster-Shafer → Teoria da Utilidade (9):

O valor do resultado de uma decisão é freqüentemente medido em valores monetários,

mas as pessoas freqüentemente exibem preferências que não são consistentes com a

maximização do valor monetário esperado. A Teoria da Utilidade, de Von Neumann

e Morgenstern, leva em conta esse comportamento, através da associação de um

valor pessoal do tomador de decisões, medido em “utiles”, com cada estado, s, da

Função Utilidade, u = f(s), de tal forma que a maximização da utilidade esperada

contemple escolhas consistentes com esse comportamento individual. A Teoria da

Utilidade satisfatoriamente leva em conta o grau pessoal de aceitação de riscos,

devendo ser utilizada sempre que as preferências não forem linearmente relacionadas

a valores.

• Dempster-Shafer → Sistemas Baseados em Valores (66):

A correspondência entre funções de crença e “Sistemas Baseados em Valores”, SBV,

é que a regra de combinação de Dempster corresponde à operação de combinação

no SBV, e a operação de marginalização corresponde também à operação de margi-

nalização em SBV12.

12Os Sistemas Baseados em Valores consideram duas operações básicas, chamadas de “combinação” e
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• Dempster-Shafer → p-Boxes (“Caixas de Probabilidade”) (4):

Existe uma dualidade entre os dois enfoques como mostrou Walley em (33), podendo

um ser convertido no outro. Mas a relação não é um-a-um, podendo existir diversas

estruturas Dempster-Shafer correspondendo a uma única p-Box.

“marginalização”. A combinação corresponde à agregação de conhecimento, enquanto a marginalização
corresponde ao aumento da granularidade do conhecimento.
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4 Uma Extensão à Teoria

Matemática da Evidência

4.1 Limitações da Teoria de Dempster-Shafer

Existem diversos questionamentos em relação à Teoria de Dempster-Shafer (vide por

exemplo (67)), tais como:

- O que significam as crenças expressas pelos seus resultados?

- Como essas probabilidades se relacionam com as probabilidades tradicionais?

- Como resolver o comportamento contra-intuitivo das regras de combinação de evidências?

Esses questionamentos são conseqüência de dois problemas básicos da teoria, que

foram sugeridos por Shafer desde seu trabalho de apresentação da teoria, em (5), e pos-

teriormente explorados por diversos autores, como os dos artigos contidos em (67). A

seguir, listamos esses problemas:

• Ausência de uma forma intŕınseca de representação da incerteza e do conflito entre

as evidências no resultado1:

A teoria original faz uso de uma medida separada, o peso de conflito, para mensurar

a incerteza; isso faz com que não seja natural a visualização da mesma nos resultados,

dificultando a utilização no sentido em que se torna necessário o estabelecimento

de uma poĺıtica de relacionamento entre essas duas medidas (exemplo, desprezar

evidências cujo peso de conflito seja maior que certo valor, etc.).

1Aplicando-se a Regra de Dempster, apenas quando todas as evidências a serem combinadas dispõem
previamente de massa de crença atribúıda ao ambiente, é que se consegue uma representação parcial do
desconhecimento no resultado final.
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• Comportamento contra-intuitivo das regras de combinação:

Observa-se um comportamento contra-intuitivo nas regras de combinação de evidências,

quando as evidências a serem combinadas possuem concentração de crença em ele-

mentos disjuntos, e um elemento comum com baixos valores de crença atribúıdos

a ele; ou ainda, quando o peso de conflito é alto. Esses comportamentos atrapa-

lham sobremaneira a utilização da teoria em sua forma original, pois implicam a

necessidade do estabelecimento de salva-guardas (como o desprezo de evidências

que apresentem as caracteŕısticas citadas) que levam a uma modelagem sub-ótima

do conhecimento, evitando, por exemplo, certas mudanças que seriam causadas por

grande conflito entre os requisitos (mudanças essas, necessárias).

Uma vez que a ausência de uma representação intŕınseca da incerteza nos resultados é

de observação trivial, nos concentraremos em mostrar o comportamento contra-intuitivo

das regras de combinação. Nessa seção utilizaremos a Regra de Combinação de Dempster

para essa exemplificação, e em 4.2.3 exploraremos esse comportamento também para

outras regras de combinação.

Segundo Smets em (10), o comportamento contra-intuitivo da Regra de Combinação

de Dempster foi exemplificado pela primeira vez em Zadeh (68)2, tendo sido trabalhado

por este e outros autores (como Uchoa (69) e Lesser (70)) basicamente como um pro-

blema causado pela etapa de normalização da regra. Em verdade, defendemos que esse

comportamento contra-intuitivo é causado pela ausência, na regra de combinação, de um

meio intŕınseco de rebaixamento das crenças proporcionalmente à quantidade de desco-

nhecimento ou conflito entre as evidências, o que a leva a atribuir 100% de probabilidade

a um elemento menos acreditado, porém comum às evidências.

Exemplo 4.1 Seu carro quebrou e você chamou dois mecânicos independentes para di-

agnosticarem o problema.

O mecânico 1 afirmou que havia 99% de probabilidade do problema ser a injeção

eletrônica ({injeção}), e 1% de probabilidade de ser a ignição eletrônica ({ignição}):

m1({injeção}) = 0, 99

m1({ignição}) = 0, 01

2Apesar de haver sido sugerido pelo próprio Shafer, em (5).
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Já o mecânico 2 aposta que se trata da correia do comando de válvulas com 99% de

certeza ({correia}), e a ignição eletrônica, com apenas 1% de probabilidade ({ignição}):

m2({correia}) = 0, 99

m2({ignição}) = 0, 01

Combinando as duas evidências pela Regra de Dempster, têm-se:

Θ = {injeção, ignição, correia}

Tabela 3: Combinando pela Regra de Dempster
m1({injeção}) = 0, 99 m1({ignição}) = 0, 01

m2({correia}) = 0, 99 0 0
m2({ignição}) = 0, 01 0 0, 0001

Resultando, após a normalização, em:

m3({correia}) = 0

m3({injeção}) = 0

m3({ignição}) = 1

Bel({ignição}) = 1

Pl({ignição}) = 1

I({ignição}) = [1; 1]

Ou seja, 100% de probabilidade do problema ser a injeção eletrônica, contradizendo a

intuição, e fazendo alguns autores (69) declararem como não recomendável a combinação

de evidências com peso de conflito maior que certo valor, sendo 0, 5 um valor prático. Ou-

tros autores, como (70) e Gerhard Paass criticando o artigo de Smets em (10), assinalam

não só esse problema, como também a ausência de um meio intŕınseco de representação

da inconsistência das evidências e sua conseqüente incerteza nos resultados.
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4.2 Extensão à Teoria de Dempster-Shafer

Nossa extensão à Teoria de Dempster-Shafer, a qual resultou no que estamos denomi-

nando “Uma Extensão à Teoria Matemática da Evidência”, consiste de uma nova regra

de combinação de evidências, capaz de resolver os problemas citados na seção 4.1 e da

base conceitual necessária à sua interpretação e aplicação.

4.2.1 Analisando e Corrigindo o Comportamento Contra-intuitivo

Um ponto chave no processo de representação do conhecimento é como combinar

evidências oriundas de diferentes fontes, mantendo uma modelagem adequada da incerteza

e do conflito. A Teoria de Dempster-Shafer exibe nesse ponto um comportamento contra-

intuitivo, quando as evidências a serem combinadas apresentam um alto grau de conflito,

ou quando elas concentram crença em hipóteses disjuntas e possuem uma hipótese comum,

menos acreditada. Esse comportamento contra-intuitivo limita a gama de aplicações dessa

teoria, e, ao mesmo tempo, leva a um potencial descarte de hipóteses que de outra forma

poderiam acrescentar informações ao sistema.

É de grande importância a análise do tipo de fenômeno modelado no Exemplo 4.1.

Nele, têm-se dois “especialistas”, e presume-se que ambos possuem a mesma confiabili-

dade, assim, o fato de divergirem quanto à hipótese que mais acreditam, de certa forma,

desacredita essas hipóteses, e, ao mesmo tempo, credita a hipótese em que eles colocaram

uma menor crença, mas que, no entanto, concordam. Epistemologicamente, a incerteza

final do resultado também deveria crescer, uma vez que houve discordância quanto à

hipótese na qual eles depositariam a maior quantidade de probabilidade, aumentando a

incerteza sobre elas. Por outro lado, se consultássemos diversos outros especialistas, e eles

discordassem entre si quanto à hipótese na qual colocariam a maior quantidade de crença,

mas todos concordassem com a hipótese menos cred́ıvel, a probabilidade dessa hipótese

ser a correta deveria crescer, enquanto a incerteza final do resultado deveria diminuir,

vide exemplo 4.2.

Exemplo 4.2 Imagine um problema cujo quadro de discernimento possua 11 elementos.

Pergunta-se a 10 pessoas qual seria a resposta correta. Cada uma dessas 10 pessoas

atribuiu a maior parte de sua crença a uma hipótese disjunta das outras, e a menor

parte, em uma hipótese comum a todas as respostas. Partindo-se do prinćıpio que todas

as pessoas possuem a mesma confiabilidade, o fato de divergirem quanto à hipótese em

que colocam mais crença, desacredita essa hipótese, ao mesmo tempo em que aumenta a
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probabilidade da hipótese inicialmente menos acreditada ser a certa, uma vez que todas

as pessoas são “confiáveis” e concordam quanto a ela.

Assim, o fato dos “especialistas” concordarem quanto a uma hipótese, lhe dá crédito,

apesar de ser exagerada a atribuição de 100% da crença a ela (conforme faz a Regra de

Dempster), uma vez que a divergência entre as hipóteses de maior crédito, e a atribuição

de pequena crença à hipótese comum, diminui o “valor” intŕınseco da informação.

A implementação de uma nova regra de combinação das evidências, que não apenas

corrija esse efeito contra-intuitivo, mas também, incorpore no resultado a representação

da incerteza oriunda das hipóteses conflitantes ou do conhecimento insuficiente, pode

estender a Teoria de Dempster-Shafer, possibilitando, entre outras vantagens:

• O aproveitamento da classe de hipóteses cujas maiores crenças são disjuntas, sem

que isso gere resultados que contradizem o bom senso.

• A combinação de evidências que apresentem altos valores de peso de conflito entre

elas, sem que isso cause resultados contra-intuitivos.

Essa nova regra aumentaria sobremaneira o domı́nio de aplicações práticas da teoria, e

promoveria uma melhor utilização da informação dispońıvel (uma vez que, se estamos

consultando especialistas, a opinião deles, mesmo que discordante, deveria ser conside-

rada).

Isto pode ser conseguido, diminuindo-se o valor das crenças atribúıdas às hipóteses,

de acordo com o desconhecimento ou com o grau de conflito entre elas, e incorporando-

se no resultado o valor da incerteza advinda desse desconhecimento ou conflito; o que é

implementado pela nossa regra de combinação. Parte desse trabalho já foi publicado em

(71).

4.2.2 Uma Nova Regra de Combinação de Evidências

Nosso enfoque é baseado na adoção de uma nova regra de combinação de evidências,

que rebaixa as crenças de acordo com o desconhecimento ou conflito entre as evidências,

atribuindo a crença restante desse processo ao ambiente e não à hipótese comum (72).

Essa crença atribúıda no resultado final ao ambiente constitui-se numa medida da in-

certeza subjetiva causada pelo desconhecimento ou conflito entre as evidências, numa
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meta-probabilidade que denominamos de “Lateo”3 e denotamos por “Λ”, em alusão a sua

causa, ou seja, o desconhecimento por parte dos especialistas, ou o que não foi dominado

e causou o conflito entre as evidências4. Dessa forma, a incerteza advinda do desco-

nhecimento ou conflito entre as evidências, é automaticamente incorporada no resultado.

Tornando-se posśıvel:

1. A combinação de evidências com a maioria de suas crenças atribúıdas a elementos

disjuntos, sem o efeito colateral de um comportamento contra-intuitivo.

2. O uso de evidências com altos valores de conflito, tornando úteis evidências que de

outra forma seriam inúteis.

3. Evitar a necessidade de descarte de evidências com alto grau de conflito, o que po-

deria causar uma modelagem sub-ótima da evolução das crenças.

Para uma combinação de duas evidências, nossa regra é materializada pela divisão

da soma ortogonal, como na Regra de Dempster, por (1 + log(1/k)), ou seja, (1 +

Con(Bel1,Bel2)):

m1Ψm2(A) =

X
∑

B∩C=A
A6=∅

m1(B).m2(C)

1 + log( 1
k
)

, ∀A ⊂ Θ (4.1)

Onde por m1Ψm2(A) estamos denotando a combinação das evidências por nossa regra.

Observe que log 1
k

= log(X ) = Con(Bel1,Bel2).

A crença adicional, restante do rebaixamento das crenças, é adicionada à crença inicial

do ambiente, formando o Lateo:

Λ = m1Ψm2(Θ) = (X .m1(Θ).m2(Θ)) + 1 −
∑

A⊂Θ
A6=∅

m1Ψm2(A) (4.2)

Pode-se notar que (X .m1(Θ).m2(Θ)) é igual a m1 ⊕ m2(Θ) pela Regra de Dempster,

e nossa regra adiciona a esta crença inicial um valor proporcional ao conflito entre as

evidências.

3Palavra do Latin, que significa “estar escondido”, “estar fora de vista”, “estar na obscuridade”, “ser
ou estar desconhecido”.

4Observe ainda que o “Lateo” se mantém coerente, tanto quanto à denominação como quanto à
conceituação, com a máxima de Jacob Bernoulli sobre a probabilidade: “As coisas podem ser contingentes
e incertas, ou parcialmente certas, apenas em relação ao nosso conhecimento” (53).
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Uma vez que a soma ortogonal é uma operação quasi-associativa5 (2), se mais de

duas evidências deverem ser combinadas, deve-se primeiro combina-las pela Regra de

Dempster, e então dividir o resultado por:

1 + log

(

1

k1 + k2 + ... + kn

)

(4.3)

onde k1, k2, ..., kn representam o fator k da combinação dois a dois dos corpos de

evidências.

E após isso, calcular a nova crença do ambiente, pela Equação 4.2.

Existem dois casos particularmente interessantes para exemplificarmos nossa regra em

comparação com a Regra de Dempster: na combinação de evidências com a maioria de

suas crenças atribúıda a hipóteses disjuntas, e na combinação de evidências com alto peso

de conflito (mas sem hipóteses disjuntas). O primeiro caso é ilustrado pelos dois próximos

exemplos.

Exemplo 4.3 Comparando, através de um exemplo, o comportamento de nossa regra

com o da Regra de Dempster, para o caso de evidências com a maioria de suas crenças

atribúıda a hipóteses disjuntas:

Aplicando nossa regra aos mesmos dados do Exemplo 4.1, obtém-se:

k = 0, 0001

X = 10.000

log(X ) = 4

E então:

m3({correia}) = 0

m3({injeção}) = 0

m3({ignição}) = 0, 2

Λ = m3(Θ) = 0, 8

Como pode ser depreendido desse resultado, o racioćınio é mais naturalmente mode-

5Quase-associatividade: propriedade da operação matemática que não seja rigorosamente associativa,
mas que possa ser desmembrada em sub-operações associativas; assumindo, quando executada segundo
essas sub-operações, comportamento similar à associatividade (2).
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lado, uma vez que a crença na “correia” e na “injeção”, continuam a ser desprezadas,

devido à disjunção delas, mas a incerteza é melhor representada, uma vez que o Lateo é

de 80%, ou seja, 80% da crença passa a ser atribúıda ao ambiente, e não a uma hipótese

em particular. Utilizando-se esses dados para o cálculo da Função de Plausibilidade e

Intervalo de Crença, obtém-se:

Bel({ignição}) = 0, 2

Pl({ignição}) = 1

I({ignição}) = [0, 2; 1]

O que novamente resulta em uma modelagem muito mais realista do problema, uma

vez que a plausibilidade continua a ser 100%, mas a crença é rebaixada para 20%, de-

notando a incerteza. De um ponto de vista epistemológico, não seria apropriado uma

atribuição de 100% de crença ao problema ser a ignição, como na Regra de Demps-

ter, simplesmente porque os mecânicos discordaram quanto às hipóteses nas quais eles

mais acreditavam, e concordaram acerca de uma hipótese na qual ambos atribúıram pouca

probabilidade. Deve também ser observado que quanto maior o Lateo, ou seja, o desco-

nhecimento ou conflito entre as evidências, maior, ou mais largo, o intervalo de crença,

reproduzindo o comportamento epistemológico de podermos definir com menos precisão

nossas crenças sempre que nosso desconhecimento ou conflito aumentarem.

Por outro lado, a coincidência de novas opiniões acerca da hipótese menos acreditada,

tende, epistemologicamente, a aumentar sua probabilidade; o que chamamos de “efeito de

confirmação”. Esse comportamento também é modelado pela nova regra, conforme pode

ser visto no próximo exemplo.
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Exemplo 4.4 Imagine-se o problema mostrado no Exemplo 4.1, mas dessa vez resolvendo-

se consultar mais 2 mecânicos. Os dois primeiros mantendo suas opiniões, e os outros

dois declarando o seguinte:

O Mecânico 3 estima um problema de vela ({vela}), com 80% de crença, um problema

de bateria com 19% ({bateria}), e um problema de ignição com 1% de probabilidade:

m3({vela}) = 0, 80

m3({bateria}) = 0, 19

m3({ignição}) = 0, 01

Já o Mecânico 4 aposta em 75% de probabilidade em um problema de fuśıvel ({fuśıvel}),

20% de probabilidade de um problema de lubrificação ({lubrificação}), 4% em problema

de combust́ıvel ({combust́ıvel}), e 1% em um problema de ignição:

m4({fuśıvel}) = 0, 75

m4({lubrificação}) = 0, 20

m4({combust́ıvel}) = 0, 04

m4({ignição}) = 0, 01

Aplicando a Regra de Dempster permanece o mesmo comportamento contra-intuitivo:

m5({correia}) = 0

m5({injeção}) = 0

m5({vela}) = 0

m5({bateria}) = 0

m5({fuśıvel}) = 0

m5({lubrificação}) = 0

m5({combust́ıvel}) = 0

m5({ignição}) = 1

Já aplicando a regra proposta, tem-se como fator k da combinação entre as evidências do

Mecânico 1 e 2:

k1 = 0, 0001

Combinando-se esse resultado com o da evidência do Mecânico 3:

k2 = 0, 01
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E, finalmente, fazendo-se a combinação desse resultado parcial com a evidência do

Mecânico 4, tem-se:

k3 = 0, 01

Somando-se todos os fatores :

kfinal = 0, 0201

Resultando em:

1 + log
1

kfinal

= 1, 70

E:

m5({correia}) = 0

m5({injeção}) = 0

m5({vela}) = 0

m5({bateria}) = 0

m5({fuśıvel}) = 0

m5({lubrificação}) = 0

m5({combust́ıvel}) = 0

m5({ignição}) = 0, 37

Λ = m5(Θ) = 0, 63

É importante ressaltarmos que a nossa regra apresenta desempenho superior à Regra

de Dempster mesmo no caso de hipóteses com elementos não disjuntos, uma vez que,

qualquer que seja o caso, ela rebaixará as crenças atribúıdas às hipóteses, proporcional-

mente aos pesos do conflito entre elas, permitindo a operação mesmo com altos valores

de peso de conflito, e servindo para modelar a incerteza e a inconsistência entre os especi-

alistas/opinantes. O exemplo seguinte ilustra a comparação de nossa regra com a Regra

de Dempster, para o caso da combinação de evidências com alto grau de conflito.
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Exemplo 4.5 Utilizando os dados dos exemplos 3.7 e 3.8, pode-se ver que mesmo um

peso de conflito relativamente alto (Con(Bel1,Bel2) = 0, 4965), não faz qualquer diferença

durante a combinação de evidências pela Regra de Dempster, a qual atua da mesma forma

que atuaria se não houvesse qualquer conflito:

m3(A) = 0, 30

m3(B) = 0, 17

m3(C) = 0, 31

m3(D) = 0, 08

m3(E) = 0, 14

Porém, com a aplicação da nossa regra obtém-se um Lateo de ≈ 33%, significando uma

incerteza subjetiva nos resultados, ou uma atribuição, de ≈ 33% da crença total ao ambi-

ente, acompanhada do rebaixamento das crenças dos demais elementos, denotando assim,

a incerteza derivada do conflito entre as evidências:

m3(A) = 0, 200

m3(B) = 0, 114

m3(C) = 0, 207

m3(D) = 0, 053

m3(E) = 0, 094

Λ = m3(Θ) = 0, 332

Note-se que a posição relativa entre os elementos permanece intacta, mas suas crenças

são reduzidas proporcionalmente ao peso de conflito, como acontece usualmente, quando

intuitivamente processamos evidências conflitantes.

Por outro lado, a utilização do Lateo torna fácil discernir se as evidências combinadas

são suficientes para uma tomada racional de decisão, conforme mostramos no Exemplo

4.6.
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Exemplo 4.6 Considere um quadro de discernimento composto de 5 elementos, cuja

combinação de evidências resultou nos seguintes valores:

mΛ
4 (A) = 0, 233

mΛ
4 (B) = 0, 149

mΛ
4 (C) = 0, 290

mΛ
4 (D) = 0, 030

mΛ
4 (E) = 0

Λ = mΛ
4 (Θ) = 0, 298

O valor do Lateo, nesse exemplo, não permitirá uma escolha racional, uma vez que se

atribúıdo a qualquer uma das hipóteses, a tornará a mais cred́ıvel. Não obstante, os valores

atribúıdos às hipóteses indicam o que pôde ser depreendido, em termos de informação,

das evidências consultadas. Dessa forma, eles indicam as crenças atribúıdas pelas fontes

a cada hipótese, insuficientes, nesse caso, para uma tomada racional de decisão.

4.2.2.1 Modelando Evidências Disruptivas

No que concerne aos sistemas computacionais práticos que implementam a Teoria

da Evidência com a Regra de Dempster verifica-se que ou eles exibem o efeito contra-

intuitivo, ou eles descartam entradas cujos pesos de conflito excedam um certo ńıvel.

O descarte das entradas leva a uma modelagem sub-ótima da Evolução das Crenças,

uma vez que as entradas recusadas podem, por exemplo, representar uma inflexão na

evolução da crença, e todas as entradas posteriores com esse peso de conflito serão também

recusadas, resultando na total ignorância na mudança do caminho de evolução da crença.

Imaginando-se que em diversas áreas do conhecimento, como certos ramos da ortopedia ou

da medicina tropical, mudanças radicais de paradigma ocorrem com relativa freqüência,

esse comportamento dos sistemas que implementam a Regra de Dempster pode resultar

em um grande problema. Nossa regra corrige esse problema, aceitando as entradas e

adicionando ao resultado, através do Lateo, a representação da incerteza causada por

elas, caracterizando assim a fase da mudança do paradigma; e conforme as entradas que

concordam com o novo paradigma aumentarem, o Lateo, ou seja, a incerteza atribúıda ao

ambiente diminuirá, caracterizando a sedimentação do novo paradigma como a solução

mais aceitável, e reproduzindo assim o racioćınio epistemológico.
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4.2.3 Validação da Extensão à Teoria de Dempster-Shafer

Nessa seção será realizada uma validação da extensão realizada, mostrando o seu

comportamento frente à diversas propriedades matemáticas e em comparação com outras

regras de combinação de evidências. Especial cuidado é destinado às bases conceituais de

explicação de seu comportamento.

A inexistência de uma epistemologia da incerteza bem fundamentada matematica-

mente leva à impossibilidade da demonstração formal da adequação de uma determinada

regra de combinação ou extensão à um modelo formal que trate crenças.

Explanando de forma um tanto simplista, a comunidade cient́ıfica tem justificado a

adoção de novas regras de combinação ou extensões à Teoria da Evidência através de

exemplos e contra-exemplos, demonstrando a obtenção de resultados contra-intuitivos

se aplicadas as regras anteriores, e a adequação do novo enfoque. Perdurando a nova

regra até o aparecimento de novos contra-exemplos que demonstrem novas situações onde

resultados contra-intuitivos são obtidos. Esse processo culmina com a criação de novas

regras e/ou extensões, reiniciando o ciclo.

De um ponto de vista puramente matemático, podeŕıamos considerar operações ar-

bitrárias para a combinação das evidências. As regras de combinação poderiam ocupar

uma gama de operações entre a conjunção total e a disjunção total, variando por diversos

graus de compromisso entre esses dois extremos6 (73). Contudo, como desejamos que essa

combinação ocorra de modo senśıvel e significativo, existem certos requerimentos ligados

à análise epistêmica, ou ao bom-senso, que a operação de agregação deve satisfazer.

Existem diversos critérios de análise e validação das regras de combinação de evidências,

um deles consiste na verificação se a regra foge ao critério das apostas racionais já men-

cionado; outro, que vem sendo mais utilizado ultimamente devido à sua base matemática

mais elaborada (exemplos, Sentz e Ferson (2) e Ferson et al (4)), consiste na análise

do atendimento total ou parcial a diversas propriedades matemáticas, conjuntamente à

fundamentação conceitual desse comportamento, acompanhada da comparação com as

diversas regras de combinação atualmente empregues. O atendimento a cada uma das

propriedades matemáticas em particular não é absolutamente necessário, uma vez que

os requerimentos para isso possuem tanto argumentos a favor quanto contra, já que, o

que parece ser senso-comum numa situação pode não ser inteiramente razoável em outro

contexto, ou quando o tipo de informação for diferente, vide (4). Mas ainda assim, é

6Classes de operação que Dubois e Prade em (73) chamam de “conjunctive pooling”, “disjunctive

pooling”, e “tradeoff”, respectivamente.
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desejável considerar-se em que condições essas operações de agregação as satisfazem (4).

A metodologia que seguiremos é semelhante à descrita por Ferson et al (4) e utili-

zada por Sentz e Ferson (2)7. Pequena diferença em relação àquele enfoque, consiste na

não utilização de todas as propriedades matemáticas empregues naquele trabalho, uma

vez que não abordaremos algumas das propriedades que se ocupam, especificamente, do

tratamento a certos tipos de números incertos (em função do trabalho com esses tipos de

números incertos, como os “intervalos de probabilidade” ou as “p-Box”, não estar den-

tro do escopo desse nosso trabalho). Também, não exploraremos pormenorizadamente

as várias regras de combinação de evidências dispońıveis, já que Sentz e Ferson em (2)

e Ferson et al. em (4) já pesquisaram, compilaram e analisaram as regras de agregação

mais importantes. Assim mostraremos sumariamente essas regras, e utilizaremos o com-

portamento já estudado por esses trabalhos, quando necessário.

Pretendemos mostrar que nossa regra de combinação de evidências constitui-se num

avanço significativo em termos de extensão da Teoria de Demspter-Shafer, uma vez que

ela resolve dois problemas clássicos da teoria, o comportamento contra-intuitivo da regra

de combinação e a falta de representação do desconhecimento e do conflito das evidências,

no resultado.

4.2.3.1 Comparação com as Regras de Combinação de Evidências

Apresentaremos agora algumas das regras de combinação de evidências, para que se

possa ter uma idéia de seu comportamento em relação à nossa regra.

• Regra Descontar e Combinar:

É um método do tipo “tradeoff”, proposto por Shafer já em seu trabalho (5). Parte

do prinćıpio que no caso da existência de evidências conflitantes, um árbitro pode

primeiro descontar as crenças das evidências para depois combiná-las utilizando uma

função de desconto. Essa função de desconto deve levar em conta a confiabilidade

absoluta das fontes, o que implica o árbitro ser capaz de fazer distinções entre

as confiabilidades dos “especialistas”, sensores, ou outras fontes de informações, e

poder expressar essa distinção entre as fontes matematicamente. Posteriormente,

foram desenvolvidos métodos análogos com denominações como Regra de Mistura

ou de Média (4). A diferença básica entre os métodos mais novos e a idéia proposta

7Não se deve estranhar a aparente contradição entre o ano da descrição da metodologia (2003 em (4))
e o ano de sua utilização no artigo de Sentz e Ferson (2002 em (2)), uma vez que Sentz e Ferson tiveram
acesso e utilizaram o descrito em (4) antes de sua publicação.
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por Shafer, é que este último propunha-se a operar com as funções de crença, Bel,

enquanto os métodos novos propõem-se a trabalhar com as massas de crença m.

Devido às suas semelhanças, explanaremos nessa seção apenas a operação com as

massas de crença.

Matematicamente, esses métodos consistem em descontar as crenças por um fator

(1 − αi) (vide Equação 4.4), denominado por Shafer de “grau de confiança”, onde

“i” indica o fator associado a uma crença em particular, e 0 ≤ αi ≤ 1. Após o

desconto é realizada uma média das funções de crença, obtendo-se o resultado final.
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Essa média pode ser a exemplificada na Equação 4.5, ou outros tipos de médias,

como as ponderadas.

mαi(A) = (1 − αi)m(A) (4.4)

m(A) =
1

n
(mα1(A) + mα2(A) + . . . + mαn(A)) (4.5)

Onde: mαi(A) representa a massa de crença descontada, e m(A) a massa de crença

“resultado”, obtida através da média dos “n” elementos correspondentes aos sub-

conjuntos do quadro de discernimento.

Assim, esse tipo de enfoque, sugerido inicialmente por Shafer, trata o comporta-

mento contra-intuitivo descrito em 4.1 como se os casos com altos graus de conflito

pudessem ser resolvidos através da média das crenças atribúıdas. Shafer também

advoga (em (5)), conjuntamente a essa possibilidade de solução, a possibilidade

de desprezo das evidências com alto grau de conflito, se isso for “razoável” numa

determinada situação. A nosso ver, ambas as soluções distanciam-se do racioćınio

epistêmico:

– Se uma fonte da evidência foi consultada, epistêmicamente isso significa que

ela tinha alguma relevância, se não é esse o caso, ela não deveria nem ter sido

consultada a prinćıpio.

Para que consultar uma fonte quando cogita-se a possibilidade de desprezo

total de suas informações?

Assim, o fato das crenças oriundas dela discordarem, mesmo que por um alto

grau, de outros resultados, deve ser modelado não como um desprezo de in-

formação, mas sim, como um aumento no grau de incerteza ou desconhecimento

do resultado final, o que é conseguido em nossa regra através do aumento “au-

tomático” do Lateo.

– Por outro lado, tentar resolver o conflito através da média das crenças, mesmo

que com diversos tipos de ponderação, também leva a resultados não epistêmicos,

já que, novamente, o conflito deve ser modelado como um aumento do grau de

incerteza ou desconhecimento no resultado (o que em nossa regra é conseguido

pelo Lateo), e não como uma necessidade de chegar-se a um consenso pela

média. O Exemplo 4.7 ilustra isso.
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Exemplo 4.7 Imagine o Exemplo 4.1 (onde seu carro quebrou e você chamou dois

mecânicos independentes para diagnosticarem o problema). Só que agora, ambos

os mecânicos depositaram 100% de suas crenças em hipóteses disjuntas, com o

mecânico 1 afirmando 100% de probabilidade do problema ser a injeção eletrônica

({injeção}), e o mecânico 2 apostando que se trata da correia do comando de

válvulas, também com 100% de certeza ({correia}):

m1({injeção}) = 1

m2({correia}) = 1

Se combinássemos as duas evidências pela Regra de Dempster, teŕıamos:

Θ = {injeção, correia}

Tabela 4: Combinando pela Regra de Dempster
m1({injeção}) = 1 m1({correia}) = 0

m2({injeção}) = 0 0 0
m2({correia}) = 1 0 0

Resultando, após a normalização, em:

m3({correia}) = 0

Bel({correia}) = 0

Pl({correia}) = 0

I({correia}) = [0; 0]

m3({injeção}) = 0

Bel({injeção}) = 0

Pl({injeção}) = 0

I({injeção}) = [0; 0]

Quer dizer, a aplicação direta da Regra de Dempster nos traria como resultado

final a indicação de que ambas as evidências estariam erradas. Porém, analisando

epistêmicamente vemos a contra-intuitividade desse resultado, uma vez que o fato

de pessoas ou fontes “dignas de crédito” (se não o fossem não deveriam ter sido

consultadas) discordarem, não quer dizer que ambas estão erradas, mas sim, pode

resultar de uma extensa gama de explicações, tais como:
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– A formação ou os dados de que dispunham levou uma delas a um racioćınio

errado (e uma delas está certa).

– As informações incompletas sobre as quais se basearam não indicaram a uma

delas, em particular, outras alternativas, sendo a hipótese indicada por cada

uma a única explicação que encontraram (o fato de serem “especialistas” ou

“dignas de crédito” não significa que não possam errar ou falhar), e dentre as

quais pode estar a resposta certa.

Por outro lado, a aplicação de um procedimento de média sobre as crenças não

caminharia no sentido de um resultado epistêmico, pois falharia em mostrar a in-

certeza ou desconhecimento no resultado final, fruto do alto grau de conflito entre

as evidências (vide Exemplo 4.8). Epistemicamente, quando recebemos evidências

conflitantes, diminúımos tanto o crédito no resultado final como um todo (materi-

alizada em nossa regra pelo aumento do Lateo) quanto a crença em cada uma das

hipóteses em particular (o que conseguimos em nossa regra através dos rebaixamento

das crenças proporcionalmente ao “peso de conflito”).

Exemplo 4.8 Considerando a distribuição eqüitativa do “grau de confiança” (na

visão de Shafer) entre os consultados, teŕıamos:

m3({correia}) = 0, 5

Bel({correia}) = 0, 5

Pl({correia}) = 0, 5

I({correia}) = [0, 5; 0, 5]

m3({injeção}) = 0, 5

Bel({injeção}) = 0, 5

Pl({injeção}) = 0, 5

I({injeção}) = [0, 5; 0, 5]

Observe que, além das Regras “de Descontar e Combinar” e “Mistura” ou “Média”

se utilizarem desse “consenso forçado”, elas eliminam do resultado final a repre-

sentação do desconhecimento ou conflito dos especialistas.
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• Regra de Yager:

A Regra de Yager constitui-se, segundo (2), na mais proeminente forma de agregação

de evidências (acreditamos, porém, que a nova regra proposta por nós, possui um

comportamento ainda melhor), por ser, segundo eles, “epistemologicamente ho-

nesta”, já que não altera a evidência por uma normalização que expurga o conflito

(como temos discutido e mostramos quando falamos de nossa regra, o problema

não reside na operação de normalização em si, mas sim, na forma como a qual era

aplicada até então). Consideramos essa regra a mais próxima, conceitualmente, da

regra criada por nós, valendo a pena aqui explaná-la.

Novas denominações à parte8, a idéia de Yager é que o problema do comportamento

contra-intuitivo é causado pela operação de normalização, e que eliminando-a po-

deŕıamos resolver esse problema (o que, como falamos anteriormente, não concor-

damos); porém, um ponto interessante da proposta de Yager é que ele vislumbrou

a necessidade de prover alguma forma de representação do desconhecimento e do

conflito no resultado, que ele chamou de “grau de ignorância”. Yager formulou sua

idéia da seguinte forma:

m1 ⊕
Y m2(A) =

∑

B∩C=A

m1(B).m2(C) (4.6)

Onde por “m1 ⊕
Y m2” estamos denotando a combinação das massas de crença pela

Regra de Yager.

Yager considera que a Regra de Dempster possui o efeito de alterar as evidências

através da atribuição da massa de crença conflitante à hipótese vazia, causada pela

operação de normalização (consideramos isto conceitualmente discut́ıvel, uma vez

que para nós a operação de normalização, na verdade, divide a massa conflitante

entre as hipóteses que permanecem com crença na combinação pela Regra de Demps-

ter). Assim, Yager considera a possibilidade de em sua formulação poder atribuir

massa de crença maior que zero à hipótese vazia (Equação 4.7).

m1 ⊕
Y m2(∅) ≥ 0 (4.7)

8Os autores que criaram regras, geralmente criaram também novas denominações para artefatos previ-
amente nomeados por Dempster e Shafer, porém com muito pouca justificativa em termos de diferenciação
conceitual. Nesse trabalho, procuramos evitar esse comportamento por questões de facilidade e uniformi-
dade de entendimento, e reproduzimos com as denominações e notações utilizadas por Dempster-Shafer,
o que possui identidade conceitual com a referida teoria.
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O valor de m1 ⊕
Y m2(∅) pode ser calculado pelo somatório do produto das massas

de crença que não tenham interseção (o que representa realmente a massa de conflito

ou desconhecimento das evidências), vide Equação 4.8, mantendo a uniformidade

com a equação 4.7.

m1 ⊕
Y m2(∅) =

∑

B∩C=∅

m1(B).m2(C) (4.8)

O valor do desconhecimento ou do conflito entre as evidências, que Yager denominou

de “grau de ignorância”, mY (Θ), seria então representado no resultado final pela

soma da massa de crença atribúıda por Yager à hipótese vazia, com a massa de crença

atribúıda ao ambiente, ou quadro de discernimento, conforme pode ser depreendido

pela Equação 4.9.

mY (Θ) = m1 ⊕
Y m2(Θ) + m1 ⊕

Y m2(∅) (4.9)

Vamos exemplificar o comportamento da Regra de Yager no Exemplo 4.9, aplicando-

a aos dados do Exemplo 4.1, sobre os quais também aplicamos nossa regra (vide

Exemplo 4.3).

Exemplo 4.9 Utilizando os dados das evidências do Exemplo 4.1 e combinando-os

pela Regra de Yager, obteŕıamos:

mY
3 ({correia}) = 0

mY
3 ({injeção}) = 0

mY
3 ({ignição}) = 0, 0001

mY
3 (Θ) = 0, 9999

Bel({ignição}) = 0, 0001

Pl({ignição}) = 1

I({ignição}) = [0, 0001; 1]

Como pode ser depreendido desses resultados, a combinação pela Regra de Yager,

apesar de prover uma representação do desconhecimento e conflito das evidências

no resultado, resulta numa série de comportamentos anti-epistêmicos:
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– Redução por várias ordens de grandeza na crença atribúıda à {ignição}, mesmo

considerando-se o fato de todas as evidências computadas concordarem quanto

à crença atribúıda a ela. Epistemicamente acreditamos que a crença em {ignição}

deveria ter sido reforçada (isto é, aumentada para mais de 1%).

– Se fossem computadas outras evidências, mesmo que elas concordassem quanto

à crença atribúıda à {ignição}, por um mesmo valor numérico, a crença final

em {ignição} seria ainda menor (ou seja, a concordância ao invés de aumentar

a crença, a diminuiria).

No caso da aplicação de nossa regra a esses mesmos dados (Exemplo 4.3), nenhum

desses comportamentos contra-intuitivos são observados.

• Regra de Inagaki:

A idéia básica por trás de Regra de Inagaki (2) é a definição de uma classe cont́ınua

e parametrizada de operações de combinação de evidências, que englobe tanto a

Regra de Yager quanto a de Dempster.

Inagaki considera que qualquer regra de combinação de evidências pode ser expressa

na forma da Equação 4.10, levando-se em conta as equações 4.11 e 4.12. Entretanto,

isto não é verdade, pois a nossa regra não pode ser expressa por essas equações (vide

Exemplo 4.10).

m1 ⊕
I m2(A) = m1 ⊕

Y m2(A) + f(A).m1 ⊕
Y m2(∅),∀A 6= ∅ (4.10)

∑

A⊂Θ
A6=∅

f(A) = 1 (4.11)

f(A) ≥ 0 (4.12)

A função “f” pode então ser considerada como um fator de escala para m1⊕
Y m2(∅);

sendo o conflito, “kUI”, definido pela Equação 4.13.

kUI =
f(A)

m1 ⊕Y m2(A)
(4.13)
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Inagaki restringe ainda o escopo de sua classe de regras de combinação às regras que

satisfaçam a Equação 4.14, para todo elemento A,B diferentes da hipótese vazia e

do quadro de discernimento.

m1 ⊕
I m2(A)

m1 ⊕I m2(B)
=

m1 ⊕
Y m2(A)

m1 ⊕Y m2(B)
(4.14)

Das equações 4.10, 4.11, e 4.13, Inagaki extrai o que ele denomina de “Regra Uni-

ficada de Combinação”, que denotaremos por “m1 ⊕
UI m2(A)”, conforme pode ser

visto nas equações 4.15, 4.16, e 4.17.

m1 ⊕
UI m2(A) = [1 + kUI .m1 ⊕

Y m2(∅)].m1 ⊕
Y m2(A),∀A 6= ∅ (4.15)

m1 ⊕
UI m2(Θ) = [1 + kUI .m1 ⊕

Y m2(∅)].m1 ⊕
Y m2(Θ)

+[1 + kUI .m1 ⊕
Y m2(∅) − kUI ].m1 ⊕

Y m2(∅) (4.16)

0 ≤ kUI ≤
1

1 − m1 ⊕Y m2(∅) − m1 ⊕Y m2(Θ)
(4.17)

O parâmetro “kUI” é utilizado para definir o grau de normalização que será utilizado.

Contudo, tanto Inagaki quanto a literatura consultada para o presente trabalho fa-

lham no estabelecimento de um procedimento conceitualmente bem fundamentado

para a determinação de kUI . Tanaka e Klir em (74), sugerem a determinação de

kUI por dados experimentais, simulações, ou atendimento às expectativas de um

especialista. Em nossa opinião, essa assertiva de Tanaka e Klir é discut́ıvel, prin-

cipalmente do ponto de vista conceitual, uma vez que implica admitirmos desde o

comportamento da Regra de Yager até o Comportamento da Regra de Dempster

(ou de outra regra mais “extrema” quanto à divisão eqüitativa do conflito e do

desconhecimento entre as crenças, conseguida com outros valores de kUI), e como

já explanamos, achamos ambas as regras discut́ıveis quanto a diversos aspectos de

seus comportamentos. Do ponto de vista pragmático, além da experimentação não

ser sempre posśıvel, introduziŕıamos um aspecto questionável da eleição de um es-

pecialista cuja expectativa fosse utilizada como padrão, ou ainda, passaŕıamos a

determinar kUI pelos resultados de simulações ou experimentos cuja análise depen-

deria novamente de um árbitro. Ao nosso ver, não há necessidade de variarmos a

influência dos graus de desconhecimento ou conflito entre as evidências, sobre as

crenças resultantes atribúıdas aos elementos focais, de acordo com uma situação em

particular; mesmo porquê, isso pode levar (caso das regras de Yager e Dempster) aos

comportamentos contra-intuitivos dos exemplos anteriormente mostrados. O que é

realmente importante, é representarmos o grau de incerteza ou desconhecimento no
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resultado final, para que se possa, agora sim, de acordo com a situação em particu-

lar, decidir sobre a credibilidade, confiabilidade ou utilidade das crenças atribúıdas

a estes elementos.

É relevante ressaltarmos, que a Regra de Inagaki não é capaz de modelar nossa

regra de forma genérica (é capaz de modelar apenas casos particulares dela). Uma

vez que para fazê-lo poderia haver a necessidade, genericamente falando, de mudar

o valor de kUI a cada nova evidência combinada, o que não é previsto por ela. O

Exemplo 4.10 ilustra esse comportamento.

Exemplo 4.10 Suponha a combinação de 3 evidências que possuem as seguintes

massas de crença:

m1(A) = 0, 23 m2(A) = 0, 27 m3(A) = 0, 27

m1(B) = 0, 18 m2(B) = 0, 17 m3(B) = 0, 17

m1(C) = 0, 28 m2(C) = 0, 21 m3(C) = 0, 21

m1(D) = 0, 18 m2(D) = 0 m3(D) = 0

m1(E) = 0 m2(E) = 0, 21 m3(E) = 0, 21

m1(Θ) = 0, 13 m2(Θ) = 0, 14 m3(Θ) = 0, 14

Combinando as duas primeiras evidências pela Regra de Dempster, mD
4 = m1 ⊕m2,

obteŕıamos:

mD
4 (A) = 0, 324

mD
4 (B) = 0, 191

mD
4 (C) = 0, 336

mD
4 (D) = 0, 087

mD
4 (E) = 0

mD
4 (Θ) = 0, 062
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Combinando-as pela nova regra, mΛ
4 = m1Ψm2, resultaria em:

mΛ
4 (A) = 0, 211

mΛ
4 (B) = 0, 125

mΛ
4 (C) = 0, 219

mΛ
4 (D) = 0, 056

mΛ
4 (E) = 0

Λ = mΛ
4 (Θ) = 0, 389

Para obtermos o mesmo resultado de nossa regra, utilizando a Regra de Inagaki,

teŕıamos de escolher kUI = 1, 742.

Fazendo agora a combinação de m1 e m2 com m3, pela Regra de Dempster, mD
5 =

m1 ⊕ m2 ⊕ m3:

mD
5 (A) = 0, 401

mD
5 (B) = 0, 180

mD
5 (C) = 0, 356

mD
5 (D) = 0, 037

mD
5 (E) = 0

mD
5 (Θ) = 0, 026

E pela nossa regra, mΛ
5 = m1Ψm2Ψm3:

mΛ
5 (A) = 0, 333

mΛ
5 (B) = 0, 149

mΛ
5 (C) = 0, 295

mΛ
5 (D) = 0, 030

mΛ
5 (E) = 0

Λ = mΛ
5 (Θ) = 0, 193

Esses valores exigiriam kUI = 2, 250, para serem obtidos pela Regra de Inagaki.

Observa-se então que a Regra de Inagaki não consegue, em geral, modelar o com-

portamento de nossa regra, por não ser capaz de adaptar-se, automaticamente, ao

rebaixamento das crenças proporcionalmente ao grau de conflito de cada par de

evidências a ser combinado. Assim, para reproduzir o comportamento semelhante
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ao de nossa regra de combinação, seria necessário, genericamente falando, a adoção

de um novo valor de kUI , a cada nova evidência a ser combinada, o que implica-

ria, segundo a metodologia utilizada por Inagaki, a adoção de uma nova regra de

agregação sempre que uma nova combinação de evidência fosse necessária.

As regras de combinação de evidências até aqui explanadas, têm sua linha mestra

de racioćınio comum à nossa. A partir de agora, iremos tratar de outras regras que

fogem um pouco à linha de argumentação por nós defendida.

• Regra de Combinação Central de Zhang:

A idéia básica de Zhang (2) é descontar as evidências por uma medida da interseção

entre os elementos focais, definida como sendo a razão entre a cardinalidade da

interseção entre dois elementos e o produto da cardinalidade desses elementos. Na

Equação 4.18 essa medida é denotada por r(A,B), e por |P| estamos denotando a

cardinalidade de P .

r(A,B) =
|A ∩ B|

|A|.|B|
(4.18)

A massa de crença de um determinado elemento seria então expressa pela Equação

4.19, onde k representa uma constante de re-normalização que faz com que a soma

de todas as massas seja igual a 1.

m(A) = k
∑

B∩C=A

|B ∩ C|

|B|.|C|
m1(B).m2(C) (4.19)

Como objeção primeira e básica a essa regra, podemos dizer que toda vez que a

cardinalidade de todos os elementos focais for 1 (como no Exemplo 4.1), ou quando

|B ∩ C| = |B|.|C|, a Regra de Zhang passa a ser igual à Regra de Dempster, com

todas as deficiências associadas à mesma.

• Regra Consensual Disjuntiva de Dubois e Prade:

Essa regra defende uma maneira de análise bastante diversa das anteriores, onde

ao invés de analisarmos um resultado final da combinação das evidências, devemos

analisar um grupo de uniões de crenças, e desse grupo tirarmos as devidas conclusões

(2). Vide Equação 4.20.

m1 ∪ m2(A) =
∑

B∪C=A

m1(B).m2(C) , ∀ A,B, C ∈ 2Θ (4.20)

Observe que uma regra desse tipo fornece como sáıda um grupo de uniões de crença.



82

Tanto a interpretação desse grupo de uniões de crença, quanto os valores das crenças

em si, são questionáveis, conforme mostramos no Exemplo 4.11.

Exemplo 4.11 Utilizando os dados do Exemplo 4.1, e aplicando a Regra do Con-

senso Disjuntivo de Dubois e Prade, obteŕıamos:

m1 ∪ m2({correia} ∪ {correia}) = 0

Isto é, a crença no problema ser a correia é 0.

m1 ∪ m2({injeção} ∪ {injeção}) = 0

Isto é, a crença no problema ser a injeção é 0.

m1 ∪ m2({correia} ∪ {injeção}) = 0, 9801

Isto é, a crença no problema ser a correia ou a injeção é 0, 9801.

m1 ∪ m2({correia} ∪ {ignição}) = 0, 0099

Isto é, a crença no problema ser a correia ou a ignição é 0, 0099.

m1 ∪ m2({injeção} ∪ {ignição}) = 0, 0099

Isto é, a crença no problema ser a injeção ou a ignição é 0, 0099.

m1 ∪ m2({ignição} ∪ {ignição}) = 0, 0001

Isto é, a crença no problema ser a ignição é 0, 0001.

m1 ∪ m2({correia} ∪ {injeção} ∪ {ignição}) = 1

Isto é, a crença no problema ser a correia ou a injeção ou a ignição é 100%.

O grande problema dessa regra é como interpretar seus resultados. A literatura

carece de uma metodologia que permita fazê-lo. Com essa ausência, podemos esta-

belecer uma série de questionamentos quanto ao grupo de uniões de crenças obtido,

tanto em relação à sua interpretação conceitual, como no que concerne aos valores

das crenças em si, por exemplo:

Conforme argumentamos em 4.2.1, nos questionamentos que fizemos durante a des-

crição da Regra Descontar e Combinar, e no Exemplo 4.7, a discordância quanto às

hipóteses mais acreditadas as desqualificam. Pela Regra do Consenso Disjuntivo, ob-

temos diversos resultados questionáveis, epistemicamente, nesse aspecto, tais como:
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– Se a crença m1∪m2({correia}∪{correia}) = 0 e também m1∪m2({injeção}∪

{injeção}) = 0, não vemos justificativa epistêmica para a crença m1∪m2({correia}∪

{injeção}) = 0, 9801.

– O mesmo se aplica às crenças m1 ∪ m2({correia} ∪ {ignição}) = 0, 0099 e

m1 ∪ m2({injeção} ∪ {ignição}) = 0, 0099, não vemos justificativa epistêmica

para a união de crenças que unidas com elas próprias resulte em 0, mas unidas

com uma terceira hipótese, cuja união com ela própria seja diferente de 0,

resulte num crescimento da crença dessa terceira hipótese.

Qual a justificativa disso do ponto de vista da combinação do conhecimento dos

especialistas?

A nosso ver, nenhuma.

– Como duas hipóteses cujas crenças de suas uniões com elas próprias é zero,

podem ter crença diferente de zero quando unidas entre si?

Novamente não conseguimos obter uma resposta bem embasada epistemica-

mente.

• Outras Regras de Combinação de Evidências:

Existem diversas outras regras de combinação de evidências, tais regras, não foram

aqui abordadas por seu escopo não ser compat́ıvel com o escopo do presente trabalho.

Exemplos:

– A Regra de Yao e Wong (2): pois se ocupa apenas da análise qualitativa das

crenças.

– A Regra de Smet (2): uma vez que é a Regra de Dempster revestida com uma

nova fundamentação conceitual, mas possuindo as mesmas deficiências da regra

original, citadas em 4.1.

– As Regras de Envelope, Imposição e similares (2): por tratarem especificamente

de “p-Boxes”.

4.2.3.2 Comportamento Frente a Propriedades Matemáticas Relevantes à
Combinação de Evidências

Explanaremos agora, várias propriedades matemáticas que possuem relevante im-

pacto no comportamento epistêmico da combinação de evidências. Procuraremos expli-

car conceitualmente a necessidade do atendimento total, parcial, ou não-atendimento, às
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diversas propriedades, frente às diversas situações representativas dos posśıveis tipos de

combinações de evidências, relevantes a cada uma dessas propriedades.

1. Idempotência:

Uma regra de agregação obedece a idempotência, se a combinação de duas evidências

de mesmo valor de crença em todos os elementos, tem como resultado os mesmos

valores de crença nestes elementos. Vide Equação 4.21.

m1 ⊕ m1 = m1 (4.21)

Em que situações deve ou não haver idempotência?

Levando em conta a premissa da independência das fontes de evidências, no sentido

de uma fonte não influenciar as massas de crença das outras, a idempotência não

deve ser atendida de forma genérica, mas sim, apenas em algumas situações. Vamos

analisar todos os posśıveis tipos de combinações de evidências de mesmo teor, e

identificar essas situações:

• Combinação entre duas evidências vacuosas:

A função vacuosa é a função que representa a ignorância, ou desconhecimento,

total. Ela é representada por uma evidência na qual m(Θ) = 1. Como não

é posśıvel, por axioma, obter-se mais de 100% de desconhecimento, e como a

combinação de duas evidências com 100% de desconhecimento, epistemologi-

camente, não leva à diminuição desse desconhecimento, a combinação de duas

evidências vacuosas deve resultar numa evidência também vacuosa. Ou seja,

a combinação de evidências vacuosas deve obedecer à propriedade da idem-

potência.

• Combinação de evidências com toda a crença concentrada numa única hipótese:

De forma análoga, como não é posśıvel, também por axioma, obter-se mais de

100% de probabilidade, e como, fugiria ao bom senso a combinação de duas

evidências com certeza quanto a uma mesma hipótese reduzir essa certeza, essa

combinação também deve atender à propriedade de idempotência.

• Combinação entre evidências sem desconhecimento e sem a crença concentrada

numa única hipótese, mas com crença diferente entre as hipóteses:

Epistemologicamente, existe um “efeito de confirmação” quando recebemos

duas evidências de fontes diversas, mas que concordam quanto às crenças

atribúıdas às hipóteses. Esse efeito de confirmação faz com que as crenças
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combinadas privilegiem a hipótese mais acreditada, conforme exemplificamos

no Exemplo 4.12. Então, esse tipo de combinação não deve obedecer à idem-

potência.

Exemplo 4.12 Imagine que seu carro quebrou e dois mecânicos independentes

consultados atribúıram 80% de probabilidade do defeito ser a ignição, e 20%

de probabilidade do defeito ser a bateria. Epistemologicamente, a coincidência

de opiniões, faz crescer a crença na ignição ser realmente o problema, e como

a soma das crenças deve resultar em 100%, a crença na bateria irá diminuir.

• Combinação entre evidências sem desconhecimento e sem a crença concentrada

numa única hipótese, mas com a crença dividida igualmente entre as hipóteses:

De forma análoga ao caso anterior, a concordância das evidências tenderia a

confirmar as crenças em cada hipótese, mas como a soma das crenças deve

resultar em 100% por axioma, e as crenças originais são divididas igualmente

entre as hipóteses, o efeito de “confirmação” não terá como crescer as crenças

espećıficas de cada hipótese, permanecendo as crenças da combinação iguais as

das hipóteses combinadas. Ou seja, esse tipo de combinação deve obedecer à

idempotência, vide Exemplo 4.13.

Exemplo 4.13 Imagine que seu carro quebrou e você consultou dois mecânicos

independentes, porém, agora eles atribúıram 50% de probabilidade do defeito

ser a ignição, e 50% de probabilidade do defeito ser a bateria. Epistemologica-

mente, a coincidência de opiniões com as crenças eqüitativamente distribúıdas

entre as hipóteses não nos faz tender na direção de nenhuma delas em parti-

cular, não contribuindo para o crescimento de conhecimento (a não ser pelo

fato de confirmarmos que existem várias opções igualmente prováveis, ou que

as informações dispońıveis são insuficientes).

• Combinação entre evidências que possuam desconhecimento, mas que também

possuam crença atribúıda a uma hipótese, ou a mais de uma de forma eqüita-

tiva:

Segundo o mesmo prinćıpio da confirmação, a coincidência deve diminuir a

incerteza no resultado final (o Lateo, no caso de nossa regra) e aumentar de

forma eqüitativa as crenças em todos os elementos focais. Não obedecerá,

então, à idempotência, a não ser, no caso das regras que carecem de uma

forma de representação da incerteza no resultado da combinação (lembrando

que consideramos essa carência como uma falha dessas regras).
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• Combinação entre evidências que possuam desconhecimento, e que também

possuam crença atribúıda a algumas hipóteses de forma não-eqüitativa:

Ainda segundo o prinćıpio da confirmação, a incerteza no resultado final deve

diminuir, e as crenças atribúıdas crescerem proporcionalmente aos seus valores

(a que for maior crescerá mais). Não obedecendo, assim, a idempotência.

Vale a pena ressaltarmos que nossa regra modela todos esses comportamentos; a

Regra de Yager não o faz, e a de Dempster o faz mas sem considerar a representação

ou efeito da incerteza no resultado final.

2. Comutatividade:

A comutatividade de uma regra de agregação implica a ordem da combinação das

evidências não alterar o resultado. Ou seja, com a comutatividade passa a existir

independência da ordem de combinação das evidências, conforme a Equação 4.22.

m1 ⊕ m2 = m2 ⊕ m1 (4.22)

O atendimento genérico à comutatividade faz sentido. Não observamos nenhum

caso que justifique a não observância da comutatividade. A nossa regra, a Regra de

Yager e a de Dempster são comutativas. A regra de condicionamento de Bayes não

o é.

3. Continuidade:

Se tivermos duas evidências diferentes, m1 e m2, e uma terceira evidência m1B a qual

é muito próxima de m1, o que denotamos por m1 ≈ m1B, é razoável requerermos o

expresso na Equação 4.23.

m1 ⊕ m2 ≈ m1B ⊕ m2 (4.23)

Em outras palavras, é razoável requerermos que uma pequena mudança numa das

evidências resulte apenas numa pequena mudança na combinação delas, quando

tratamos de valores pontuais de crença. Já Ferson et al, em (4), argumenta que em

caso das hipóteses serem intervalos de probabilidade (nesse trabalho eles discutem

a utilização da Teoria de Dempster-Shafer para números incertos em geral), o aten-

dimento à Continuidade deixa de ser natural quando ocorre uma interseção entre os

intervalos de probabilidade, e diminúımos paulatinamente a interseção, até fazê-la

desaparecer, instante esse no qual perderia o sentido de continuidade.

Nossa regra também atende a esses comportamentos de continuidade.



87

4. Associatividade:

Dizer que uma regra de agregação atende à propriedade de “associatividade”, im-

plica que o resultado da combinação das evidências não dependa da ordem em que

processemos essa combinação, conforme mostra a Equação 4.24.

(m1 ⊕ m2) ⊕ m3 = m1 ⊕ (m2 ⊕ m3) (4.24)

É natural esperarmos que o resultado da agregação de evidências não dependa da

ordem com a qual as agreguemos. Mas, o atendimento a essa propriedade não

é mais considerado essencial, se a regra for, pelo menos, “quasi-associativa” (2).

A quasi-associatividade implica a possibilidade de podermos modelar o comporta-

mento associativo, pelo desmembramento de uma regra que não seja associativa em

operações associativas, as quais darão origem a um comportamento associativo do

resultado final. Exemplo disso é a regra que propomos nesse trabalho, cujo compor-

tamento quasi-associativo é descrito na Equação 4.3 (vide Exemplo 4.4).

5. Simetria:

Generaliza a associatividade e a comutatividade para qualquer quantidade de evidências

a serem combinadas. Observe a Equação 4.25, onde σ representa a permutação dos

argumentos.

m1 ⊕ m2 ⊕ m3 ⊕ . . . ⊕ mi = mσ(1) ⊕ mσ(2) ⊕ mσ(3) ⊕ ... ⊕ mσ(i) (4.25)

Considerando as observações feitas quando tratamos da comutatividade e da as-

sociatividade, a simetria é genericamente desejável. Nossa regra a modela, com o

recurso da quasi-associatividade (vide Equação 4.3 e Exemplo 4.4).

6. Insensibilidade à Vacuosidade:

Uma regra de agregação de evidências obedecerá à propriedade da “insensibilidade à

vacuosidade”, se a combinação de uma evidência com outra que seja vacuosa resultar

nas crenças da primeira evidência, conforme expresso na Equação 4.26.

m1 ⊕ m2 = m1 , se m2(Θ) = 1 (4.26)

Ao nosso ver, essa propriedade não deve ser atendida, uma vez que a massa de

crença vacuosa representa total desconhecimento ou dúvida por parte da fonte, e

como a fonte merecia consideração (pois se assim não fosse não deveria ter sido

consultada a prinćıpio), seu desconhecimento ou dúvida deve aumentar o grau de

desconhecimento (o nosso Lateo) do resultado final, diminuindo concomitantemente
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as massas de crença atribúıdas em m1. Esse comportamento é modelado por nossa

regra. Por outro lado, se a regra de agregação já falha, no sentido de não dispor

de uma representação do desconhecimento no resultado final, é de se esperar que a

combinação com uma evidência vacuosa não altere o resultado final.

4.2.3.3 Conclusões:

A comparação de nossa regra com as demais regras de combinação de evidências aqui

consideradas pretendeu mostrar não só as falhas das mesmas na modelagem de certas

situações espećıficas, mas também, a superioridade de nossa regra na modelagem genérica

dessas situações. Respeitadas as premissas básicas da Teoria de Dempster-Shafer, de

independência das fontes de evidências, bem como o conceito do “especialista” (ou seja,

de que a informação de toda fonte consultada merece ser considerada, mesmo que apenas

agregue incerteza ao resultado), não conseguimos modelar nenhuma situação na qual nossa

regra apresente resultados contra-intuitivos, em oposição ao que exemplificamos para as

outras regras.

Já a análise do comportamento frente às diversas propriedades matemáticas, teve a

finalidade de confirmar essa capacidade de modelagem genérica de nossa regra frente às

diversas argumentações conceituais defendidas, argumentações estas que constituem-se na

base conceitual sobre a qual apoia-se nossa “Extensão à Teoria Matemática da Evidência”.
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5 Estudo de Caso

O estudo de caso que segue visa mostrar a aplicabilidade da extensão à Teoria de

Dempster-Shafer numa situação em que se utilizará dados “reais”(de mercado) na seleção

de um portfólio de investimentos. Um ponto particularmente interessante desse estudo

de caso é explicitar os aspectos negativos da desconsideração da incerteza.

Não se pretende, entretanto, declarar um método de edução de conhecimento nem

tão pouco comparar o método utilizado para a seleção do portfólio de investimentos

com outras metodologias, como a Carteira de Markowitz. Pretende-se apenas mostrar

os efeitos da combinação das opiniões de dois especialistas, considerando-se a regra de

combinação de Dempster (que não representa no resultado a incerteza advinda do conflito

entre as opiniões) e a nossa regra (que apoia essa representação). Por esse mesmo motivo

também não foram exploradas as implicações das Funções de Crença e Plausibilidade nas

estratégias de investimentos.

A utilização dos dados do primeiro semestre de 2004 para um dos testes de desempenho

das carteiras teve a finalidade apenas de proporcionar o uso de dados não previamente

utilizados pelos especialistas para a emissão de suas opiniões, mantendo assim uma certa

coerência com um cenário de utilização prática. No entanto, não se está com isso sugerindo

a obtenção de um preditor de resultado de investimentos, o que seria no mı́nimo “ingênuo”,

do ponto de vista econômico, no contexto considerado.

5.1 O Problema

Um professor, cujo salário mal dava para cobrir seus gastos mensais, acumulou devido

a um imprevisto uma d́ıvida maior que o seu salário de um mês. A única possibilidade que

ele estava vislumbrando para pagá-la era aproveitar o décimo-terceiro salário e aplicá-lo,

conjuntamente com suas férias, por um peŕıodo de 6 meses (o primeiro semestre do ano),

ao final do qual ele teria de aportar ao credor as reservas que tivesse acumulado e, se fosse

o caso, renegociar o reśıduo da d́ıvida.
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O professor endividado consultou então dois especialistas acerca da melhor carteira

de investimentos a utilizar, dispondo-se a correr um risco de perda de acordo com a

certeza dos especialistas. Isto é, ele arriscaria a aplicação num investimento, mesmo

sabendo que poderia resultar numa depreciação do principal (como no caso de um fundo

de ações, por exemplo), se as opiniões dos especialistas indicassem tal opção. Por outro

lado, como a idéia é deixar ao já endividado professor a escolha quanto à aceitação ou

não de determinado grau adicional de risco, se as opiniões resultassem em algum grau de

incerteza, deveria caber ao professor a escolha de onde investir um montante proporcional

a essa incerteza. Se numa aplicação mais conservadora, onde o risco de perda sobre o

principal fosse muito pequeno mas o potencial de retorno também, ou se numa aplicação

mais arrojada, onde o risco de perda sobre o principal é maior, mas também o é o potencial

de retorno.

As aplicações cuja utilização ele estava considerando (devido a fatores como o mon-

tante de capital dispońıvel, banco onde ele tinha conta, impostos, prazo dispońıvel, taxas

bancárias, etc.) eram:

• Itaú DI – uma aplicação de curto prazo baseada em t́ıtulos pós-fixados que se propõe

a acompanhar a variação da taxa de juros. Doravante denominado “Fundo DI”.

• Caderneta de Poupança – clássica aplicação que rende TR mais 0,5% de juros. Que

será chamada nesse estudo de “Poupança”.

• Itaú Ações – um dos fundos de ações do Banco Itaú. Será denotado por “Fundo

Ações”.

• Itaú International Fund – fundo baseado nos t́ıtulos da d́ıvida externa brasileira.

Sendo nesse estudo abreviado por “Fundo Int”.

Sendo as duas primeiras opções de investimentos onde o risco de depreciação do capital

é mı́nimo e as duas últimas aplicações onde a possibilidade de depreciação do principal é

maior.

Para facilitar a checagem “real” dos resultados obtidos (isto é, para dispor-se de dados

“reais”) estamos considerando que o peŕıodo de investimento será de janeiro a junho de

2004. Utilizamos tanto para essa checagem quanto para as séries históricas utilizadas

pelos especialistas os dados fornecidos pelo Banco Itaú (1).

Como o professor endividado não era um especialista em finanças, nem teria o as-

sessoramento cont́ınuo dos especialistas ao longo do peŕıodo de investimento, ambos os
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especialistas consultados consideraram que não haveria migração entre as opções da car-

teira durante os seis meses, nem tão pouco, haveriam resgates antecipados.

O primeiro especialista consultado foi o gerente de sua conta, e o segundo, um amigo,

professor de economia da faculdade onde o mesmo lecionava.

Devido ao sistema de seu banco só dispor facilmente de dados dos últimos 36 meses,

o primeiro especialista resolveu emitir sua opinião baseando-se na análise das aplicações

supracitadas utilizando-se das séries históricas dos últimos três anos, relativas ao primeiro

semestre de cada um deles, ou seja, os primeiros semestres dos anos de 2001, 2002 e 2003.

Devido à volatilidade e não-estacionaridade da economia brasileira nas últimas décadas,

o professor amigo resolveu utilizar os dados que dispunha para levantar uma série histórica

também de 3 anos. Mas como só dispunha de estat́ısticas desatualizadas, utilizou-se dos

dados relativos aos primeiros semestres de 2000, 1999 e 1998.

Vale ressaltar que, “coincidentemente”, ambos os especialistas basearam suas opiniões

em séries históricas do desempenho dos investimentos, mas poderiam tê-las emitido baseando-

se também em intuições, background pessoal, perfil de risco, montante final desejado,

perspectivas econômicas, etc.

Naturalmente, também deve ser lembrado, como muito bem o fazem os bancos em

seus contratos de investimentos, que rentabilidade passada não é garantia de lucro futuro,

nem tão pouco, a opinião dos especialistas se propõe a espelhar certeza no sentido de

garantia de ganhos, mas sim, evidências de onde o professor deverá aplicar o seu dinheiro.

A estratégia de definição da carteira de investimento adotada por ambos os especia-

listas foi a seguinte:

• Para definição de quais investimentos comporiam o mix da carteira foram levados

em conta os seguintes fatores:

1. A rentabilidade acumulada de cada investimento ao longo do peŕıodo de análise

de cada um dos especialistas. A asserção de que tradicionalmente as aplicações

de maior rentabilidade também apresentam maior variabilidade nos rendimen-

tos e, consequentemente, maior risco foi considerada quando do cálculo do risco

para definição do percentual a ser aplicado em cada investimento.

2. A correlação entre as combinações dos investimentos. Quanto a esse fator, uma

correlação positiva e “elevada1” entre dois investimentos sugeriria que apenas

1O aspecto subjetivo do que vem a ser “elevado” é um dos fatores que diferencia um especialista em
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um deles, o de maior rentabilidade, deveria ser utilizado na composição do mix

da carteira, e vice-versa, ou seja, quanto mais negativa a correlação entre um

par de investimentos, mais forte a evidência para a utilização de ambos no mix.

A finalidade do primeiro fator é aumentar a rentabilidade global da carteira, en-

quanto o segundo fator tem uma dupla função: minimizar o risco através da aplicação

em investimentos com alto ı́ndice de correlação negativa (compensando assim posśı-

veis variações negativas da rentabilidade de um deles) e aumentar a rentabilidade da

carteira pela não aplicação de recursos em investimentos que possuam alto ı́ndice de

correlação positiva, uma vez que essa correlação indica uma vantagem potencial na

concentração dos recursos (que seriam divididos entre dois investimentos) na opção

que apresentar a maior rentabilidade acumulada.

• Para definição do percentual a ser aplicado em cada um dos investimentos, os espe-

cialistas utilizaram a seguinte técnica:

– Calcular o risco de cada investimento;

– tomar a soma do inverso dos riscos dos investimentos que farão parte da car-

teira;

– normalizar esses valores e achar a parcela que cabe a cada investimento na

composição, resultando no percentual a ser aplicado.

A fórmula de cálculo do risco, definida na Equação 5.1, leva em conta a relação entre

o rendimento médio do investimento e a sua variabilidade, implicando que esse risco

será maior o quanto menor for a relação entre o retorno médio do investimento e

sua variabilidade. Isto é, o investimento possuirá risco alto se:

– Possuir alta média de rendimentos mas proporcionalmente também possuir alta

variabilidade;

– ou possuir baixo rendimento médio e, proporcionalmente, alta variabilidade.

De forma análoga, o investimento possuirá baixo risco se:

– Possuir alto rendimento médio e proporcionalmente baixa variabilidade;

– ou possuir baixa média de rendimentos mas variabilidade proporcionalmente

bem mais baixa.

finanças de um indiv́ıduo qualquer.
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5.2 Estruturação Matemática

Colocando esse problema na notação da Teoria de Dempster-Shafer, têm-se um quadro

de discernimento formado por:

Θ = {Fundo DI, Poupança, Fundo Ações, Fundo Int}

Como será mostrado a seguir, as duas opiniões dos especialistas darão origem às duas

funções de massa.

Para a análise do risco dos investimentos os especialistas se valeram da função de risco

utilizada por Campello de Souza em (53), reproduzida na Equação 5.1.

R(A) =

(

1 −
µ(A)

µ(A) + σ(A)

)

(5.1)

onde:

R(A) denota o risco do investimento A;

µ(A) a média das rentabilidades do investimento A;

e σ(A) o desvio padrão das rentabilidades do investimento A.

Ainda para auxiliar na análise dos investimentos a compor a carteira, foram cal-

culadas, em cada horizonte de análise, os seus rendimentos médios e acumulados, e as

correlações entre as combinações dos investimentos considerados.

5.2.1 Opinião do primeiro especialista (o gerente do banco)

O gerente do banco considerou o desempenho dos investimentos levando em conta

suas séries históricas dos primeiros semestres dos últimos três anos, as quais podem ser

observadas na Tabela 5.

Com base nesses dados o gerente calculou a correlação entre os pares dos investimen-

tos2, conforme pode ser visto na Tabela 6, e o retorno médio, desvio padrão, risco e inverso

do risco, para cada um dos investimentos, cujos resultados são mostrados na Tabela 7.

2O gerente do banco não teve necessidade de calcular a correlação entre todas as combinações de pares
de investimentos porque quando o mesmo calculou a correlação entre o Fundo DI e a Poupança obteve
uma valor positivo e elevado, indicando que econômicamente seria recomendado escolher, dentre esse par,
o investimento que apresentasse o maior retorno, não utilizando o outro para a composição da carteira
(uma vez que uma correlação positiva e elevada indica a improbabilidade de um investimento minimizar
o risco do outro). Assim, a Poupança foi logo descartada como opção a compor a carteira.
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Tabela 5: Séries históricas dos primeiros semestres dos anos de 2001 a 2003 (1)
Peŕıodo Fundo Rentabilidade Poupança Rentabilidade Fundo Rentabilidade Fundo Rentabilidade

DI Acumulada Acumulada Ações Acumulada Int Acumulada
Jan/01 0,871 1,009 0,600 1,006 17,047 1,170 4,878 1,049
Fev/01 0,724 1,016 0,638 1,012 -9,086 1,064 2,243 1,072
Mar/01 0,897 1,025 0,537 1,018 -8,476 0,974 3,113 1,106
Abr/01 0,862 1,034 0,673 1,025 5,906 1,031 -0,046 1,105
Mai/01 0,979 1,044 0,655 1,031 -4,306 0,987 6,301 1,175
Jun/01 0,948 1,054 0,684 1,038 -2,436 0,963 -0,955 1,164
Jan/02 1,187 1,066 0,699 1,046 -3,586 0,928 4,658 1,218
Fev/02 0,963 1,077 0,760 1,054 10,510 1,026 2,374 1,247
Mar/02 1,016 1,088 0,618 1,060 -1,390 1,012 -0,042 1,246
Abr/02 1,076 1,099 0,677 1,067 -0,522 1,006 -1,831 1,223
Mai/02 -0,103 1,098 0,737 1,075 -1,719 0,989 3,320 1,264
Jun/02 1,044 1,110 0,711 1,083 -8,021 0,910 -2,132 1,237
Jan/03 1,742 1,129 0,863 1,092 -3,158 0,881 4,702 1,295
Fev/03 1,573 1,147 0,990 1,103 -3,227 0,853 6,096 1,374
Mar/03 1,563 1,165 0,914 1,113 7,051 0,913 -1,902 1,348
Abr/03 1,655 1,184 0,880 1,123 6,378 0,971 -7,025 1,253
Mai/03 1,755 1,205 0,921 1,133 5,358 1,023 2,637 1,286
Jun/03 1,730 1,226 0,967 1,144 -2,108 1,001 -2,997 1,248

Tabela 6: Correlação entre os pares de investimentos (1◦s semestres de 2001 a 2003)
Par de Investimento Correlação

Fundo DI X Poupança 70,02%
Fundo DI X Fundo Ações 12,24%
Fundo DI X Fundo Int -23,66%

Fundo Ações X Fundo Int -10,58%

Tabela 7: Retorno médio, desvio padrão, risco e inverso do risco (1◦s semestres de 2001 a
2003)

1os Semestres Fundo Poupança Fundo Fundo
2001 a 2003 DI Ações Int

Retorno Médio 1,138 0,751 0,234 1,300
Desvio Padrão 0,471 0,137 7,030 3,623

Risco 0,293 0,154 0,968 0,736
Inverso do Risco 3,416 6,498 1,033 1,359
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O gerente do banco analisando as correlações observou que:

• Os investimentos Fundo DI e Poupança apresentavam um alto ı́ndice de correlação

positiva (70,02%) e como o Fundo DI apresentou rentabilidade acumulada bem

maior que o da Poupança, dentre os dois ele foi o escolhido para compor a carteira

de investimentos.

• Os 12,24% de correlação positiva entre o Fundo DI e o Fundo de Ações sugerem que

o primeiro possui parte de sua carteira composta por ações.

• A correlação negativa entre o Fundo DI e o Fundo Int incentiva a participação desse

último na carteira, o que é corroborado por sua alta taxa de rendimento acumulado.

• Entre o par Fundo Ações e Fundo Int existe uma possibilidade limitada de com-

pensação mútua de variações, evidenciada por uma correlação negativa mas de baixo

valor.

Assim, com base nas correlações foram escolhidos os fundos DI, Ações e Int para

fazerem parte da carteira de investimentos.

Utilizando o inverso do risco como o critério para divisão do valor a ser aplicado dentre

os investimentos, o gerente tomou o valor dos inversos dos riscos dos três investimentos

escolhidos (Fundo DI, Fundo Ações e Fundo Int) e realizou uma normalização, obtendo a

composição de cada investimento na carteira. Sendo a participação de cada investimento

tanto maior quanto maior for o seu inverso do risco, o que pode ser observado na Tabela

8. Esses valores resultaram na primeira função de massa:

m1({Fundo DI}) = 0, 5881

m1({Poupança}) = 0

m1({Fundo Ações}) = 0, 1779

m1({Fundo Int}) = 0, 2340

m1(Θ) = 0

Tabela 8: Participação de cada investimento segundo a opinião do gerente do banco
1os Semestres Fundo Fundo Fundo
2001 a 2003 DI Ações Int

Inverso do Risco 3,416 1,033 1,359
Participação na Carteira 58,81% 17,79% 23,39%
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5.2.2 Opinião do segundo especialista (o professor de economia)

O professor de economia agiu de forma semelhante ao gerente do banco, mas analisou

as séries históricas referentes aos primeiros semestres dos anos de 1998 a 2000, as quais

podem ser vistas na Tabela 9.

Tabela 9: Séries históricas dos primeiros semestres dos anos de 1998 a 2000 (1)
Peŕıodo Fundo Rentabilidade Poupança Rentabilidade Fundo Rentabilidade Fundo Rentabilidade

DI Acumulada Acumulada Ações Acumulada Int Acumulada
Jan/98 2,307 1,023 1,815 1,018 -9,983 0,900 0,865 1,009
Fev/98 1,809 1,042 1,652 1,035 5,578 0,950 2,645 1,035
Mar/98 1,803 1,060 0,948 1,045 11,560 1,060 3,225 1,069
Abr/98 1,369 1,075 1,404 1,059 3,028 1,092 0,582 1,075
Mai/98 1,271 1,089 0,974 1,070 -11,710 0,964 -3,294 1,040
Jun/98 1,227 1,102 0,957 1,080 -8,009 0,887 -1,234 1,027
Jan/99 1,819 1,122 1,247 1,093 24,859 1,108 45,033 1,489
Fev/99 2,057 1,145 1,019 1,105 3,749 1,149 9,209 1,626
Mar/99 2,920 1,178 1,334 1,119 29,550 1,489 -10,106 1,462
Abr/99 2,006 1,202 1,667 1,138 3,572 1,542 -0,302 1,457
Mai/99 1,641 1,222 1,112 1,151 -0,939 1,528 2,521 1,494
Jun/99 1,298 1,238 1,079 1,163 7,973 1,649 5,491 1,576
Jan/00 1,085 1,251 0,801 1,172 -1,824 1,619 -0,240 1,572
Fev/00 1,084 1,265 0,716 1,181 6,724 1,728 1,722 1,599
Mar/00 1,087 1,278 0,734 1,189 -1,253 1,707 1,377 1,621
Abr/00 0,966 1,291 0,725 1,198 -7,812 1,573 -0,110 1,620
Mai/00 1,113 1,305 0,631 1,206 1,317 1,594 -0,261 1,615
Jun/00 1,027 1,319 0,750 1,215 11,307 1,774 4,751 1,692

De forma análoga ao gerente do banco, o professor de economia também calculou,

com base nas séries históricas, a correlação entre os pares dos investimentos, Tabela 10, e

o retorno médio, desvio padrão, risco e inverso do risco, para cada um dos investimentos,

Tabela 11.

Tabela 10: Correlação ente os pares de investimentos (1◦s semestres de 1998 a 2000)
Par de Investimento Correlação

Fundo DI X Poupança 71,51%
Fundo DI X Fundo Ações 47,31%
Fundo DI X Fundo Int 1,41%

Fundo Ações X Fundo Int 39,67%

Tabela 11: Retorno médio, desvio padrão, risco e inverso do risco (1◦s semestres de 1998
a 2000)

1os Semestres Fundo Poupança Fundo Fundo
2001 a 2003 DI Ações Int

Retorno Médio 1,138 0,751 0,234 1,300
Desvio Padrão 0,471 0,137 7,030 3,623

Risco 0,293 0,154 0,968 0,736
Inverso do Risco 3,416 6,498 1,033 1,359
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Sobre as correlações entre os pares de investimentos, o professor de economia observou

o seguinte:

• De forma semelhante ao acontecido com os dados do gerente do banco, a correlação

entre o Fundo DI e a Poupança foi positiva e alta (71,51%) justificando a escolha

do investimento de maior rentabilidade, o Fundo DI, em detrimento da Poupança.

• A correlação entre o Fundo DI e o Fundo Ações também foi positiva e alta (47,3%)

evidenciando a possibilidade de eliminação desse último em favorecimento do Fundo

DI.

• A correlação entre o Fundo DI e o Fundo Int foi positiva, mas de baixo valor, não

justificando a eliminação do Fundo Int em favorecimento do Fundo DI, o que é

também apoiado pela alta rentabilidade acumulada desse fundo.

• O valor positivo da correlação entre o Fundo Ações e o Fundo DI, confirma a eli-

minação do primeiro da composição da carteira, reforçando o evidenciado pela cor-

relação dele com o Fundo DI.

Assim, o professor de economia retirou do mix de investimentos de sua carteira a

Poupança e o Fundo Ações, apropriando a composição dos dois investimentos restantes

utilizando o critério da divisão proporcional ao inverso do risco, Tabela 12, o que resultou

na segunda função de massa:

m2({Fundo DI}) = 0, 7486

m2({Poupança}) = 0

m2({Fundo Ações}) = 0

m2({Fundo Int}) = 0, 2514

m2(Θ) = 0

Tabela 12: Participação de cada investimento segundo a opinião do professor de economia
1os Semestres Fundo Fundo
1998 a 2000 DI Int

Inverso do Risco 3,898 1,309
Participação na Carteira 74,86% 25,14%

Obtidas as opiniões dos especialistas, vamos combina-las pela Regra de Dempster e

por nossa regra e verificarmos o desempenho das carteiras de investimentos sugeridas pelo

gerente do banco, pelo professor de economia, pela combinação de Dempster e por nossa

combinação.
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5.2.3 Combinando pela Regra de Dempster

Combinando as duas opiniões (m1 e m2) pela Regra de Dempster, segundo pode ser

visto na Tabela 13, obtém-se, após a normalização, os seguintes valores das massas de

crença combinadas:

m3({Fundo DI}) = 0, 8821

m3({Poupança}) = 0

m3({Fundo Ações}) = 0

m3({Fundo Int}) = 0, 1179

m3(Θ) = 0

Tabela 13: Combinação das opiniões pela Regra de Dempster
m1({Fundo DI}) m1({Poupança}) m1({Fundo Ações}) m1({Fundo Int}) m1(Θ)

= 0, 5881 = 0 = 0, 1779 = 0, 2340 = 0
m2({Fundo DI}) = 0, 7486 0, 4403 0 0 0 0
m2({Poupança}) = 0 0 0 0 0 0
m2({Fundo Ações}) = 0 0 0 0 0 0
m2({Fundo Int}) = 0, 2514 0 0 0 0, 0588 0
m2(Θ) = 0 0 0 0 0 0

∑

= 0, 4403
∑

= 0
∑

= 0
∑

= 0, 0588
∑

= 0

5.2.4 Combinando pela nova regra

Já combinando as opiniões pela nova regra, obtém-se os seguintes valores para as

massas de crença combinadas:

m3({Fundo DI}) = 0, 6776

m3({Poupança}) = 0

m3({Fundo Ações}) = 0

m3({Fundo Int}) = 0, 0905

Λ = 0, 2319

Ora, com o Lateo está explicitado no resultado da combinação das opiniões que houve

incerteza nessa combinação (nesse caso particular, oriunda do conflito de opiniões entre

os especialistas). Assim, é dada ao professor endividado a opção de atribuir a massa

de incerteza às opções de investimento que melhor corresponderem ao perfil de potencial

de retorno (e consequentemente de risco) buscado por ele. Assim, o professor poderia

optar por quaisquer combinações de distribuição do Lateo entre as opções do quadro de
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discernimento (inclusive a Poupança ou o Fundo Ações que não foram citados como opções

para compor a carteira na combinação inicial).

Para simplificar a ilustração do comportamento oriundo da atribuição do Lateo, serão

exploradas apenas duas das posśıveis combinações: a atribuição de todo o Lateo ao Fundo

DI, representando a adoção de um perfil conservador por parte do professor, e a atribuição

de todo ele para o Fundo Int, representando um perfil mais arrojado.

Cosiderando o perfil conservador, ter-se-ia então as seguintes massas de crença, que

representam a composição da carteira sugerida pela nova regra de combinação para esse

perfil:

m3({Fundo DI}) + Λ = 0, 9095

m3({Poupança}) = 0

m3({Fundo Ações}) = 0

m3({Fundo Int}) = 0, 0905

Já para o perfil arrojado a atribuição de todo o Lateo para o Fundo Int resultaria nas

seguintes massas de crença e composição da carteira:

m3({Fundo DI}) = 0, 6776

m3({Poupança}) = 0

m3({Fundo Ações}) = 0

m3({Fundo Int}) + Λ = 0, 3224

5.3 Desempenho das Carteiras de Investimentos

Com base nos valores previamente obtidos, para a distribuição do capital entre os in-

vestimentos, será calculado o desempenho da carteira de investimentos segundo as opiniões

dos especialistas e das opções oriundas das regras de combinação utilizadas, valendo-se

dos valores históricos do desempenho dos investimentos no primeiro semestre de 2004

(peŕıodo previsto, pelo professor endividado, para investimento). A Tabela 14 mostra

essa série histórica.
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Tabela 14: Série histórica do primeiro semestre de 2004 (1)
Peŕıodo Fundo Rentabilidade Poupança Rentabilidade Fundo Rentabilidade Fundo Rentabilidade

DI Acumulada Acumulada Ações Acumulada Int Acumulada
Jan/04 0,998 1,010 0,691 1,007 -0,524 0,995 0,435 1,004
Fev/04 0,786 1,018 0,629 1,013 1,266 1,007 -3,106 0,973
Mar/04 0,993 1,028 0,546 1,019 3,256 1,040 1,372 0,987
Abr/04 0,767 1,036 0,679 1,026 -10,023 0,936 -6,227 0,925
Mai/04 0,890 1,045 0,588 1,032 -0,448 0,932 3,103 0,954
Jun/04 0,923 1,055 0,660 1,039 6,489 0,992 3,974 0,992

5.3.1 Desempenho da carteira determinada pelo gerente do banco

A Tabela 15 mostra o desempenho da carteira de investimentos se considerada apenas

a opinião do gerente do banco.

Tabela 15: Desempenho da carteira determinada pelo gerente do banco
Fundo Poupança Fundo Fundo

DI Ações Int
Composição

Carteira 0,588 0 0,178 0,234
Rentabilidade

Jan/04 a Jun/04 1,055 1,039 0,992 0,992
Resultado do
Investimento 0,620 0 0,177 0,232
Resultado
da Carteira 1,029

5.3.2 Desempenho da carteira determinada pelo professor de
economia

Já a Tabela 16 mostra o desempenho da carteira de investimentos considerando-se

apenas a opinião do professor de economia.

Tabela 16: Desempenho da carteira determinada pelo professor de economia
Fundo Poupança Fundo Fundo

DI Ações Int
Composição

Carteira 0,7486 0 0 0,2514
Rentabilidade

Jan/04 a Jun/04 1,055 1,039 0,992 0,992
Resultado do
Investimento 0,790 0 0 0,249
Resultado
da Carteira 1,039
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5.3.3 Desempenho da carteira com a combinação pela Regra de
Dempster

Utilizando-se o mix de investimentos sugerido pelas massas de crença obtidas através

da combinação pela Regra de Dempster, obtém-se o desempenho mostrado na Tabela 17.

Tabela 17: Desempenho da carteira com a combinação pela Regra de Dempster
Fundo Poupança Fundo Fundo

DI Ações Int
Composição

Carteira 0,882 0 0 0,118
Rentabilidade

Jan/04 a Jun/04 1,055 1,039 0,992 0,992
Resultado do
Investimento 0,930 0 0 0,117
Resultado
da Carteira 1,047

5.3.4 Desempenho da carteira com a combinação pela nova re-
gra

Utilizando-se nossa regra na consideração do perfil conservador, as massas de crença

provocariam um mix de investimentos cujo desempenho é mostrado na Tabela 18.

Tabela 18: Desempenho da carteira com a combinação pela nova regra (perfil conservador)
Fundo Poupança Fundo Fundo

DI Ações Int
Composição

Carteira 0,9095 0 0 0,0905
Rentabilidade

Jan/04 a Jun/04 1,055 1,039 0,992 0,992
Resultado do
Investimento 0,959 0 0 0,090
Resultado
da Carteira 1,049

Já se a combinação pela nossa regra for utilizada considerando-se o perfil arrojado, o

desempenho da carteira seria o mostrado na Tabela 19.
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Tabela 19: Desempenho da carteira com a combinação por nossa regra (perfil arrojado)
Fundo Poupança Fundo Fundo

DI Ações Int
Composição

Carteira 0,678 0 0 0,322
Rentabilidade

Jan/04 a Jun/04 1,055 1,039 0,992 0,992
Resultado do
Investimento 0,715 0 0 0,320
Resultado
da Carteira 1,034

5.3.5 Outros desempenhos da carteira de investimentos

Extrapolando um pouco a situação proposta, calculou-se o desempenho das carteiras

obtidas pela combinação com a Regra de Dempster e com os dois perfis de nossa regra,

para os 7 anos de dados que foram considerados nesse estudo, ou seja, para os primeiros

semestres de 1998 até 2004. As Tabelas 20 e 21 mostram o resultado desse cálculo.

Tabela 20: Comparação ano a ano de 7 anos de desempenho da carteira
Nossa Resultado Nossa Resultado Regra

Peŕıodo Regra melhor que Regra melhor que de
(conservador) Dempster? (arrojado) Dempster? Dempster

1o semestre 1998 1,095 Sim 1,078 Sim 1,093
1o semestre 1999 1,161 Não 1,256 Sim 1,172
1o semestre 2000 1,066 Igual 1,068 Sim 1,066
1o semestre 2001 1,064 Não 1,089 Sim 1,067
1o semestre 2002 1,054 Igual 1,056 Sim 1,054
1o semestre 2003 1,096 Sim 1,073 Não 1,093
1o semestre 2004 1,049 Sim 1,034 Não 1,047

Tabela 21: Comparação do resultado acumulado de 7 anos de desempenho da carteira
Regra Resultado

Acumulado
Nossa Regra 7,46%

(perfil conservador)
Nossa Regra 8,46%

(perfil arrojado)
Regra de Dempster 7,59%

5.3.6 Observações sobre os desempenhos das carteiras

Quanto aos resultados das carteiras no peŕıodo do primeiro semestre de 2004:

• A carteira sugerida pela combinação das opiniões com a utilização da Regra de

Dempster produziu resultado melhor que o melhor resultado dos especialistas.
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• A carteira sugerida pela nova regra no perfil conservador resultou numa maior renta-

bilidade do que as carteiras oriundas das opiniões dos especialistas e da combinação

pela Regra de Dempster.

• Já no perfil arrojado, a nova regra resultou numa rentabilidade inferior às consegui-

das pela Regra de Dempster e pela nova regra no perfil conservador, o que é de se

esperar, uma vez que em curtos prazos de aplicação uma carteira conservadora bem

constitúıda tende a possuir desempenho médio melhor do que o de uma carteira

arrojada.

Quanto aos resultados das carteiras no peŕıodo dos sete anos de análise:

• Tanto a carteira sugerida pela combinação pela Regra de Dempster quanto as opções

que utilizaram nossa regra, tiveram sucesso no sentido de preservar o principal do

capital, mesmo quando submetidas ao horizonte dos sete anos de dados.

• Os dois perfis de carteira oriundas da nova regra de combinação tiveram mais semes-

tres de desempenho melhor do que a carteira sugerida pela Regra de Dempster. No

caso da nova regra com a carteira no perfil conservador o desempenho da carteira foi

melhor ou igual ao da Regra de Dempster em 5 dos 7 semestres. Já no caso da nova

regra utilizando o perfil arrojado, o desempenho foi superior em 5 dos 7 semestres.

• Como seria esperado de carteiras corretamente constitúıdas, a carteira com perfil

arrojado tende a possuir um melhor desempenho a longo prazo, o que foi confirmado

pelo resultado acumulado das carteiras ao longo de 7 semestres, onde a carteira

constitúıda pela nova regra num perfil arrojado superou o desempenho de todas as

demais carteiras.

5.4 Conclusões

Consideramos resultados secundários:

• O fato da carteira originada da combinação das opiniões dos especialistas pela nossa

regra, no perfil conservador, haver alcançado desempenho melhor que a carteira

oriunda da combinação pela Regra de Dempster (para o peŕıodo do primeiro semes-

tre de 2004);
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• ou a superioridade na quantidade de semestres em que ambos os perfis das carteiras

oriundas de nossa regra apresentaram resultados de rentabilidade superiores à da

carteira originada da combinação pela Regra de Dempster.

Primariamente esse estudo de caso mostra alguns aspectos dignos de destaque, que

corroboram nossa extensão à Teoria Matemática das Evidências:

• A possibilidade de sua aplicação prática em situações de informações escassas e

conflituosas.

• A utilização do Lateo tornando clara para o usuário a existência de um grau de dis-

cordância entre os especialistas, conflito esse que é ocultado pela Regra de Dempster.

• O efeito estratégico da representação da incerteza proporcionada pelo Lateo, no

resultado das opiniões combinadas, onde a mesma representa um recurso estratégico

cuja manipulação pode determinar resultados práticos significativos, não devendo,

portanto, ser simplesmente redistribúıda às massas de crença, como o faz a Regra

de Dempster.

• A possibilidade do estabelecimento de uma nova tipologia, a qual iria além dos

perfis de investidores “conservador”, “médio” e “arrojado” atualmente utilizada

pelos bancos para sugerir carteiras de investimentos, uma vez que agora poder-se-ia

agregar a esses perfis o grau de incerteza nas evidências que resultaram nele, em

função da discordância dos especialistas que os geraram, incerteza ambiental, etc.
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6 Conclusões e Trabalhos Futuros

A Teoria de Dempster-Shafer, ou Teoria da Evidência, tem sido largamente empregue

nos mais diversos ramos do conhecimento humano, como formalismo para representação e

combinação do conhecimento sujeito à incerteza subjetiva. Com as regras de combinação

de evidências até então utilizadas essa teoria apresentava duas limitações principais:

• Um comportamento contra-intuitivo quando as evidências a serem combinadas pos-

suem concentração de crença em elementos disjuntos, e um elemento comum com

baixos valores de crença atribúıdos a ele;

• a falta de um mecanismo intŕınseco, genérico, de representação da incerteza, oriunda

do desconhecimento ou do conflito entre as evidências, no resultado.

Através da adoção de uma nova regra de combinação, proposta nesse trabalho, consegue-

se solucionar essas duas limitações, estendendo o poder de expressão dessa teoria, e,

conseqüentemente, sua gama de aplicações. Essa regra corrige o comportamento contra-

intuitivo e incorpora no resultado a incerteza oriunda do desconhecimento ou conflito

das evidências. Isto é conseguido pelo rebaixamento das crenças, proporcionalmente ao

grau de conflito entre as evidências, e pela atribuição da crença restante ao ambiente, ao

invés de ao elemento comum. Com a regra proposta torna-se posśıvel a combinação de

evidências que possuem a maior parte de suas crenças atribúıdas a hipóteses disjuntas,

sem o efeito colateral de um comportamento contra-intuitivo, sendo também posśıvel o

uso de evidências com altos valores de conflito, tornando úteis evidências que de outra

forma seriam descartadas como inúteis.

Com a solução desses problemas e a implementação de uma medida do desconhe-

cimento e conflito das evidências (conseqüência de nossa regra), o Lateo, chegamos à

supracitada extensão da Teoria de Dempster-Shafer. A esse formalismo denominamos

uma “Extensão à Teoria Matemática da Evidência”. Nele torna-se clara a relação, tanto

numérica quanto conceitual, entre os resultados numéricos obtidos pelas combinações dos

corpos de evidência e seus significados em termos de apostas e decisões racionais.



106

Com isso, acreditamos que o objetivo geral de nosso trabalho foi atingido.

6.1 Implicações Práticas e Conceituais

6.1.1 Extensão à Teoria de Dempster-Shafer

As regras de combinação de evidências até então utilizadas, possuem mérito quando

empregues na modelagem de situações espećıficas, mas falham quando se trata de suas

utilizações na modelagem de situações genéricas1, carecendo do respaldo de uma base

conceitual que justifique o seu comportamento nessas situações.

A adoção da nossa regra de combinação de evidências possibilita a solução de dois

problemas estruturais da Teoria de Dempster-Shafer: a ausência de uma forma intŕınseca

de representação da incerteza e do conflito entre as evidências no resultado, e o compor-

tamento contra-intuitivo das regras de combinação quando sujeitas a certas condições de

combinação de evidências. A resolução desses problemas permite a construção de toda

uma base conceitual que estende a gama de atuação da teoria a um ponto tal que permite

o tratamento genérico tanto das incertezas subjetivas quanto das objetivas, resultando no

que denominamos de “Uma Extensão à Teoria Matemática da Evidência”.

Com nossa regra conseguimos mostrar a viabilidade da aplicação da normalização,

sem a obtenção do comportamento contra-intuitivo. Esse fato, ao invés de constituir

um mero detalhe matemático, resulta em implicações conceituais diversas. Entre elas,

dota a operação de combinação de evidências do caráter de uma medida aditiva, tal qual

sempre epistemologicamente se considerou as probabilidades (isto é, sempre resultando

na divisão de 100% dela dentre o espaço amostral), bem como faz cair várias idéias

concebidas ao longo dessas décadas de desenvolvimento sobre a Teoria de Dempster-

Shafer, que atribúıam à normalização a causa do comportamento contra-intuitivo (sem,

no entanto, resolverem o problema conceitual da totalização dos resultados obtidos na

ausência da normalização ser, em geral, diferente de 1). Diversos autores, entre eles Smets,

em (10), e Zadeh2, em (68), criticaram a normalização e a ela atribúıram a ocorrência

do comportamento contra-intuitivo. Outros, como Clarke em sua cŕıtica ao artigo de

Smets em (10), reconhecem a ausência de uma representação do desconhecimento e do

1Isto é, as regras possuem mérito em sua utilização prática se as aplicações forem dotadas de salva-
guardas que evitem submete-las às situações que causam os comportamentos contra-intuitivos, falhando
no trato com situações genéricas onde essas salvaguardas não existam e ocorra a submissão às condições
causadoras de tais comportamentos.

2Citado em (67) como o primeiro autor a exemplificar o comportamento contra-intuitivo da Regra de
Dempster, em seu trabalho (68).



107

conflito entre as evidências no resultado, e sugerem como solução para o comportamento

contra-intuitivo, a adoção de prinćıpios epistemologicamente não justificáveis, como a

utilização da média das crenças das hipóteses conflitantes, porém mais acreditadas. Por

outro lado, autores como Gerhard Paass (em (10)) e Klir (em (3)), caminharam no sentido

correto, apesar de não haverem chegado à solução, quando relataram a implausibilidade

das evidências combinadas não indicarem nenhum grau mensurável de contradição em

seus resultados. Chegando o próprio Klir a dizer, em (3), que “um aspecto importante

de toda teoria matemática que conceitualize incerteza de algum tipo, é a capacidade de

quantificar a incerteza envolvida”.

6.1.2 A Extensão à Teoria Matemática da Evidência e sua in-
terpretação das incertezas

Resolvido o comportamento contra-intuitivo, resta ainda respondermos a duas das

indagações constantes do ińıcio do caṕıtulo anterior:

- O que significam as crenças expressas pelos resultados das combinações das evidências?

- Como essas crenças se relacionam com as probabilidades tradicionais?

6.1.2.1 Origem da dicotomia entre probabilidade clássica e “crença racional”

Antes de explicarmos como a “Extensão à Teoria Matemática da Evidência” se re-

laciona com a probabilidade clássica e com as evidências, é relevante considerarmos o

contexto histórico no qual houve a separação entre esses dois tipos de crenças3:

Segundo Shafer, a probabilidade descreve, numa primeira instância, uma situação

especial e não-usual onde a freqüência e a crença estão unificadas. Essa situação especial

é o clássico jogo de chance envolvendo uma seqüência de experimentos (sucessivas jogadas

de um dado, resultado do embaralhar de um conjunto de cartas, etc.) cujos resultados

possuem freqüências conhecidas após grande quantidade de repetições.

Os probabilistas têm debatido os enfoques de freqüência e “crença racional” por mais

de 100 anos. Freqüências após múltiplas repetições e crença racional vinham sendo vistas

como aspectos complementares da probabilidade durante o século 18 e meados do 19,

mas do meio para o fim do século 19, a crença racional foi desafiada pelos empiricistas

que a julgavam por demais metaf́ısica. A freqüência de grande número de repetições,

3Material histórico extráıdo do trabalho de Shafer, (55).
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eles achavam, era a única fundamentação empiricamente apropriada para a Teoria da

Probabilidade.

O freqüentismo do século 19 ainda domina o pensamento da maioria das pessoas

sobre a probabilidade, mas esse pensamento tem sido desafiado desde o século 20 por um

ressurgente subjetivismo liderado por Bruno de Finetti e L. J. Savage (50). Porém, os

subjetivistas modernos, ou Bayesianos, são tão empiricistas quanto os frequentistas do

século 18, uma vez que eles partilham o mesmo desdém dos frequentistas pelos graus de

crença.

6.1.2.2 Relacionamentos até então aceitos entre as evidências e a probabili-
dade clássica

Ainda parafraseando Shafer em (55), temos a resposta dele a alguns dos questiona-

mentos que vinham sendo realizados quanto à significância e utilidade de sua teoria, bem

como entre a relação de seus resultados com a probabilidade clássica:

• Quanto ao questionamento de porque utilizar formalismos baseados em funções de

crença, em detrimento à probabilidade clássica, Shafer responde que a principal

razão não se deve à preferência das funções de crença sobre a probabilidade clássica,

mas sim, sua utilização nos casos em que não se consegue construir probabilidades

tradicionais convincentemente.

• No que concerne à associação entre a Função de Crença e a Função de Plausibilidade

com as cotas de probabilidade inferior e superior, respectivamente, Shafer considera

essa questão desapontadora, uma vez que ele deu às funções esses nomes para as

distinguir das cotas de probabilidades.

Formalmente, qualquer função de crença, Bel, num quadro de discernimento Θ é

uma função de probabilidade inferior. Se considerarmos p como a famı́lia de todas

as distribuições de probabilidade P em Θ, temos para cada subconjunto A de Θ:

Bel(A) = inf{P (A)|P ∈ p} (6.1)
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Mas que interpretação deve ser dada nas probabilidades expressas pelas distribuições

de probabilidades de p?

Para Shafer, na ausência de uma interpretação freqüentista, podemos seguir o que

Isaac Levi falou e dizer que p é uma classe de distribuições de crença dentre as quais

não pudemos decidir (55). A conclusão dele é que nesse caso a famı́lia p é puramente

um construto matemático, sem significado conceitual.

6.1.2.3 Atributos do Lateo

A implementação do Lateo no resultado, isto é, da representação do desconhecimento

e do conflito entre as evidências, leva a diversas considerações, uma vez que seu valor

indicará uma série de atributos:

1. o quanto podemos estar distantes dos valores numéricos da probabilidade clássica;

2. o quanto podemos confiar nos resultados obtidos, para a tomada de decisões;

3. ou uma indicação do grau de incerteza das fontes, ou de conhecimento das fontes

no que concerne à possibilidade de solução da questão em voga.

Vamos explanar cada um desses atributos:

Atributo 1: caso o Lateo seja não-nulo, o seu valor indica uma quantidade de conflito

entre as evidências, ou de desconhecimento em relação à atribuição de crença às hipóteses.

Esse valor poderia estar associado a quaisquer elementos do quadro de discernimento,

caso as evidências consideradas não houvessem apresentado conflito ou desconhecimento

a priori. Assim, numericamente, o Lateo corresponde a um valor de crença que não pôde

ser atribúıdo a elementos do quadro de discernimento, nos distanciando da probabilidade

clássica no sentido da mesma não admitir massas de crença que não sejam atribúıdas aos

singletons. Numericamente, em termos de probabilidade tradicional, o Lateo representa

valores de probabilidade que poderiam estar, em verdade (isto é, se houvéssemos obtido

informações sem conflito ou desconhecimento), divididos entre os elementos do quadro,

mesmo entre àqueles que não receberam previamente crença. Com isso, do ponto de

vista formal, passamos a poder considerar a Função de Crença e de Plausibilidade como

limites inferiores e superiores, respectivamente, das cotas de probabilidade clássica; porém,

quanto maior o valor do Lateo, mais “largo”, e conseqüentemente impreciso, se tornará

esse intervalo, perdendo sua utilidade prática para valores altos do mesmo.
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Atributo 2: conforme explicamos no item anterior, o Lateo representa um valor de

crença que pode estar associado a qualquer elemento do quadro de discernimento, então,

seu valor indica o quanto e se podemos confiar nas crenças atribúıdas aos elementos focais

para a tomada de decisões. Vide Exemplo 4.6. Observe que a magnitude do Lateo fornece

uma indicação do grau de confiança que se pode ter nos resultados, um Lateo nulo indica

que não houve conflito ou desconhecimento nas fontes consultadas, ou seja, uma alta

confiabilidade nos resultados obtidos; um valor de Lateo pequeno indica um pequeno

grau de conflito ou desconhecimento, resultando num ńıvel menor de confiança; e quanto

maior for o valor do Lateo, menor a confiança que podemos atribuir aos valores de crença

atribúıdos aos elementos.

Atributo 3: a associação do Lateo com o grau de incerteza oriundo do desconheci-

mento ou conflito das evidências é direta. Um pouco mais sutil, é a associação que pode-

mos fazer entre o Lateo e a capacidade das fontes consultadas em solucionar a questão em

voga. Essa última associação permite ao Lateo funcionar como um indicador se as fontes

detêm informação suficiente para solucionar a questão em voga, mostrando a necessidade

de consulta a fontes adicionais ou alternativas.

6.1.2.4 Quanto à Universalidade e Unificação proporcionadas pela Extensão
à Teoria Matemática da Evidência

Mesmo considerando as implicações práticas e conceituais até então listadas, não é

nossa pretensão, nesse trabalho, advogarmos a substituição de todas as demais teorias de

tratamento das probabilidades imprecisas pela nossa Extensão à Teoria Matemática da

Evidência, nem tão pouco ao defendermos como o modelo mais adequado ao tratamento

de qualquer tipo de problema que envolva crença.

Apesar de pessoalmente acharmos viável a obtenção de uma Teoria Unificada das

Crenças que englobe todos os tipos de probabilidades e seja capaz de resolver todas as

classes de problemas, e acharmos que a Extensão à Teoria Matemática da Evidência pode

ser uma forte candidata a isso4, foge do escopo do presente trabalho (e representa um

enorme campo a ser trabalhado) essa validação.

Como muito bem explanou Walley em (32), uma teoria unificada deveria ser capaz

de tratar pelo menos:

1. Julgamentos vagos de incerteza na linguagem natural.

4Já Walley, por exemplo, defende em (32) que o formalismo por ele considerado mais geral é “o
ordenamento parcial de probabilidades comparativas”.
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2. Mapeamentos multi-valorados e informação não espećıfica.

3. Tipos de vizinhança estat́ıstica em estudos de robustez e várias aplicações de eco-

nomia.

4. Taxas de apostas e cotas de probabilidades.

5. Preços de compra e venda para especulações, e envelopamento de opiniões de experts.

6. Informação parcial sobre uma medida de probabilidade desconhecida.

7. Julgamentos sobre o desejo ou preferência entre opções de especulação.

8. Julgamentos qualitativos da incerteza.

E uma teoria que se julgue universal e unificadora deverá possuir sua viabilidade

validada para todos esses tipos de aplicações.

6.1.3 Avaliação da Regra de Combinação de Evidências pro-
posta, frente a outras regras de combinação e proprieda-
des matemáticas

Conforme pode ser visto em 4.2.3, a comparação de nossa regra com as demais regras

de combinação de evidências aqui consideradas, evidencia não só as falhas das mesmas na

modelagem de certas situações espećıficas, mas também, a superioridade de nossa regra

na modelagem genérica dessas situações5. Não foi encontrada nenhuma situação na qual

nossa regra apresente resultados contra-intuitivos, em oposição ao que exemplificamos

para as outras regras6.

Em particular, existem ainda alguns resultados secundários, da comparação de nossa

regra, que valem a pena ser citados:

• A descaracterização de que a operação de normalização, em si, era a responsável pela

obtenção do comportamento contra-intuitivo das regras de combinação (afirmação

essa sustentada por Yager e aceita de maneira genérica pela comunidade).

5Respeitadas as premissas básicas da Teoria de Dempster-Shafer, de independência das fontes de
evidências, bem como o conceito do “especialista” (ou seja, de que a informação de toda fonte consultada
merece ser considerada, mesmo que apenas agregue incerteza ao resultado).

6Em particular, pode ser mostrado, que as situações de incoerência epistemológica exemplificadas por
Walley, em (34), que resulta em sua principal objeção à Teoria de Dempster-Shafer, são resolvidas por
nossa regra de combinação.
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• A descaracterização da afirmação sustentada por Inagaki de que qualquer regra de

combinação de evidências pode ser expressa por suas equações.

• O desempenho superior da nossa regra mesmo no caso de hipóteses com elemen-

tos não disjuntos, uma vez que, qualquer que seja o caso, ela rebaixará as crenças

atribúıdas às hipóteses, proporcionalmente aos pesos do conflito entre elas, permi-

tindo a operação mesmo com altos valores de peso de conflito.

• Nossa regra é a única que permite a modelagem da mudança de paradigma causada

pelo acúmulo de evidências disruptivas (vide seção 4.2.2.1), uma vez que ela aceita

esse tipo de evidência e adiciona ao resultado, através do Lateo, a representação

da incerteza causada por seu acúmulo, caracterizando assim a fase da mudança do

paradigma. E conforme as entradas que concordam com o novo paradigma aumen-

tarem, o Lateo, ou seja, a incerteza atribúıda ao ambiente diminuirá, caracterizando

a sedimentação do novo paradigma como a solução mais aceitável, e reproduzindo

assim o racioćınio epistemológico.

A análise do comportamento frente às propriedades matemáticas da idempotência,

comutatividade, continuidade, associatividade, simetria, e insensibilidade à vacuosidade,

serviu para confirmar essa capacidade de modelagem genérica de nossa regra frente às

diversas argumentações conceituais defendidas. Tais argumentações constituem-se na base

conceitual sobre a qual apoia-se nossa “Extensão à Teoria Matemática da Evidência”. Vale

ser ressaltado que nenhuma das outras regras consideradas contempla, da forma que a

nossa o faz, o atendimento a todos os questionamentos conceituais exibidos.

6.2 Comentários Finais

Esperamos ter sido capazes de mostrar que a adoção de nossa regra de combinação

de evidências, conjuntamente com uma estrutura conceitual adequada, estende a Teo-

ria de Dempster-Shafer, resultando no que denominamos de “Uma Extensão à Teoria

Abrangente das Crenças”, a qual possibilita:

• A ampliação da gama de aplicações originais da Teoria de Dempster-Shafer, aumen-

tando sobremaneira seu poder expressional;

• a solução dos problemas estruturais dessa teoria, a saber, a eliminação do comporta-

mento contra-intuitivo e a representação intŕınseca do conflito ou desconhecimento

das fontes no resultado;
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• a eliminação de idéias, concebidas ao longo de décadas, de ser a operação de nor-

malização, ou a aditividade das crenças combinadas, a causa do comportamento

contra-intuitivo da Regra de Dempster;

• o tratamento uniforme, tanto formal quanto conceitual, das incertezas objetivas e

subjetivas, eliminando a dicotomia até então existente;

• a modelagem automática, através do Lateo, dos diversos atributos, descritos em

6.1.2.3, atributos esses mascarados, total ou parcialmente, pelas regras de com-

binação até então utilizadas, porém extremamente úteis para a utilização pragmática

de uma teoria dessa natureza.

6.3 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, sugerimos:

• A aplicação desse formalismo aos trabalhos da Teoria de Dempster-Shafer para

outros tipos de números incertos, como por exemplo, para o caso cont́ınuo, para os

“intervalos de probabilidade” e para as “p-Box”.

• A verificação da viabilidade desse formalismo no manejo de outras classes de aplicações

como os julgamentos qualitativos da incerteza.

• A implementação de estudos de casos em diversos ramos do conhecimento humano.

• O teste dos ganhos práticos com a utilização de nossa regra em comparação com as

demais, em sistemas “industriais” que utilizam a Teoria das Evidências (como uma

das 148 aplicações citadas em (2), por exemplo).
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progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, ago.
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e documentação — apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro.

22 TRUSOV, A. An Introduction to the Theory of Evidence. Moscow: Foreign Language
Publishing House Moscow, 1962.

23 SHAFER, G. What is probability. Dispońıvel em:
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A cada mudança de paradigma o imposśıvel apresenta suas impecáveis

credenciais, é sobrepujado, e o impensável se torna a norma.
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