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RESUMO 
Almeja-se apresentar as regras de escolha não clássicas presentes no auxílio à decisão. 

Considera-se uma relação binária específica - um torneio - que é completa e assimétrica. Resulta, 
então, a problemática de encontrar mecanismos de escolha, efetivos e logicamente razoáveis, via 
relações binárias, capazes de produzir escolhas não-vazias, acíclicas ou não.   

Palavras-chave: escolha social, relações binárias, auxílio à decisão. 
 

 
ABSTRACT 

Our main objective is to present the non classical choice rules available on decision aid. A 
specific binary relation is considered - a tournament - which is a complete and non symmetric 
relation. As a result, our main problem is to find choice mechanisms, fair and logically reasonable, 
considering binary relations that give rise to non empty choice rules with cycles or not. 
 Key words: social choice, binary relations, decision aid.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Em vários problemas, o tomador de decisões encontra dificuldade em ordenar as alternativas 
por preferência. Em tais situações, é mais fácil determinar as preferências aos pares, ou melhor, 
realizar comparações pareadas de todas ou de algumas das alternativas. O resultado das comparações 
de alternativas é representado por relações binárias ou, de forma equivalente, por um grafo orientado 
como em Abbas (1994). Nesse grafo, uma seta do nó x para o nó y  caracteriza a alternativa x ser 
preferida à ação y . Construído o grafo de comparações pareadas, resulta a escolha racional no 
mesmo. 

A regra de escolha mais comum em uma relação binária é a escolha de alternativas não-
dominadas, denotada par dominante. O conjunto das regras é estudado no contexto da teoria da 
escolha social. A partir de Aizerman (1984), conhece-se quais condições características são 
necessárias e suficientes para a descrição de funções de escolha par dominante para relações binárias 
transitivas, fortemente transitivas e acíclicas. 

O mecanismo de escolha par dominante corresponde à noção intuitiva de a melhor alternativa 
ser não-dominada, isto é, não ser a menos preferida de todas as demais alternativas em um dado 
conjunto de escolhas. 

De Arrow (1963) sabe-se que relações binárias representando preferências coletivas ou 
individuais, em geral, contêm ciclos. Neste caso, não existem alternativas não-dominadas, com a 
escolha pela regra par dominante sendo vazia. Resulta, então, a problemática de encontrar 
mecanismos de escolha, efetivos e logicamente razoáveis, via relações binárias, capazes de produzir 
escolhas não-vazias, acíclicas ou não.   
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Almeja-se apresentar as regras de escolha “não clássicas” presentes no auxílio à decisão. Vai-
se considerar uma relação binária específica - um torneio - que é completa e assimétrica. Não se 
considera a forma como a relação binária foi obtida. Tanto pode ser o grafo majoritário da opinião em 
um problema de escolha coletiva (vide McGarvey (1953)), o grafo de preferências reveladas no 
método de comparações pareadas (vide Mirkin (1979)) ou a matriz de torneio de uma competição 
round robin. 

A ênfase recai em procedimentos que produzem uma ordenação das ações com a escolha 
ocorrendo em alternativas com a menor posição de ordenação.   

2. O MODELO FORMAL 

A escolha é descrita no arcabouço de Aizerman e Aleskerov (1995). Dado um conjunto finito 
{ } nixA i ,1=∀= , considera-se AX ⊆ como conjunto de escolha. O ato de escolha constrói 
XY ⊆ , a partir de X , obedecendo uma dada regra. A aplicação YX →  é denotada função escolha 

)(⋅C . 
O procedimento de escolha é definido por: fixa-se uma dada estrutura no conjunto de 

alternativas A  (um critério, uma relação binária, uma matriz de torneio) e define-se uma regra que 
utiliza essa estrutura para obter, para cada representação AX ⊆ , a escolha XY ⊆ . Diferentes 
procedimentos de escolha induzindo a mesma função de escolha são equivalentes. A função de 
escolha par dominante )(pd ⋅C  para a relação binária R  tem a forma:  

{ }ijji RxxXxXxXC  com |)(pd ∈∃/∈=  
A estrutura no mecanismo par dominante é a relação binária R  definida em A . A regra de 

escolha é a seguinte: para cada representação AX ⊆  se extrai um subgrafo vértice induzido e do 
mesmo escolhem-se as alternativas Xxi∈  não dominadas pela relação R .   

Um torneio é uma relação binária R  que satisfaz: 
1. completitude - ijjiji RxxRxxAxx ou  ,, ∈∀ ; 

2. assimetria - Axj∈∀ , se jiRxx  então não é válido ijRxx  

e pode ser expresso por uma matriz ][ ijtT =  com: 





=
=

jiRxx

Rxx
t

ij

ji

ij ou   se0
 se1

 

3. REGRAS DE ESCOLHA NÃO-CLÁSSICAS 

3.1 - Regra de Von Neumann-Morgenstern 

Em Luce e Raiffa (1957) apresenta-se a solução para jogos cooperativos de n  competidores. 
Em termos da relação binária R , a solução de Von Neumann-Morgenstern é qualquer vértice do 
grafo V , tal que: 
• se os vértices ix  e jx  são pertinentes a V , um vértice não domina o outro; 

• se o vértice kx  é excluído de V , então ao menos um vértice Vxi∈  domina kx . 
Algumas relações binárias possuem várias soluções de Von Neumann-Morgenstern. Para o 

grafo orientado da figura 1, existem dois conjuntos Von Neumann-Morgenstern possíveis: { }31,xx  e 
{ }42 ,xx . Se o grafo R  é um ciclo de comprimento ímpar sem arcos, então o conjunto de Von 
Neumann-Morgenstern não existe.   
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Figura 1: Exemplo de conjunto de Von Neumann-Morgenstern 

x2x1

x4 x3

 
Para torneios, o conjunto de Von Neumann-Morgenstern existe unicamente se o grafo do 

torneio R  contém um vértice que domina todos os demais vértices. 

3.2 - Regra GETCHA (Assunção de Escolha de Topo Generalizada) 

Essa regra é considerada em Good (1971) e aprimorada por Schwartz (1972) e Campbell 
(1977). 
Definição 1: O conjunto de alternativas M  é denotado um subconjunto R -dominante em X  se, e 
somente se, M  é um subconjunto não vazio de X , R  é uma relação binária assimétrica e 

MXxMxRxx jiji \ e ∈∈∀ . Ou melhor, um conjunto R -dominante é o conjunto M  no qual, 
para todo componente pertinente a M , um arco liga todos os vértices no conjunto MX \ . 
Definição 2: O conjunto de alternativas M  é um subconjunto R -dominante mínimo em X  se, e 
somente se, M  é um subconjunto R -dominante em X  e nenhum subconjunto próprio em M  é R -
dominante em X . 
Resultado 1: (Schwartz (1986)) Seja R  uma relação binária assimétrica qualquer. Então, todo 
subconjunto não vazio finito AX ⊆  possui um único subconjunto R -dominante mínimo.  

A regra GETCHA escolhe, da representação AX ⊆ , o subconjunto R -dominante mínimo. 
A figura 2 mostra o grafo R . Dada a representação { }4321 ,,, xxxxX = , a escolha par 

dominante é vazia ( ∅=)(pd XC ); o conjunto R -dominante mínimo consiste nas alternativas 

{ }321 ,, xxx , ou melhor, ( ) { }321GETCHA ,, xxxXC = . Portanto, a regra GETCHA escolhe o ciclo que 
domina a alternativa 4x . 

Figura 2: Exemplo da regra GETCHA 
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Figura 3: Outro exemplo da regra GETCHA 
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3.3 - Regra GOCHA (Axioma de Escolha Ótima Geral) 

Essa regra está presente nos artigos de Schwartz (1972). 
Definição 3: O conjunto de alternativas M  é um subconjunto R -não-dominado em X  se, e somente 
se, M  é um subconjunto não-vazio de X  e nenhuma alternativa em MX \  domina qualquer 
alternativa em M . Ou melhor, o subconjunto R -não-dominado é o conjunto XM ⊆  de 
componentes para os quais não há setas vinculadas ao conjunto MX \ . 
Definição 4: O conjunto de alternativas M  é denotado como subconjunto R -não-dominado mínimo 
se, e somente se, M  é R -não dominado em X  e nenhum subconjunto próprio de M  é subconjunto 
R -não-dominado. 

A regra GOCHA escolhe, de cada AX ⊆ , a união de todos os subconjuntos R -não-
dominados mínimos. Para o grafo da figura 3, { }321GOCHA ,, xxxC = . 

O conjunto X  pode conter vários subconjuntos R -não dominados mínimos. Para o grafo da 
figura 4, os conjuntos { }321 ,, xxx  e { }4x  são subconjuntos R -não-dominados de X . 

Vale frisar que o conjunto das alternativas não-dominadas é denotado como o núcleo de uma 
relação binária. 

Figura 4: Exemplo de conjuntos não dominados 

x1 x4

x5
x2

x6
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3.4 - Regra de Fishburn  

Fishburn (1977) considerou a relação binária FR  tal que ji xRx F  se, e somente se, 

( ) ( )ji xFxF ⊂  com ( ) { }ikki RxxXxxF  que tal∈= , ou melhor, a alternativa ix  domina a 

alternativa jx  através da relação binária FR , se, e somente se, todas as alternativas que dominam ix  

via R  também dominam jx  via R  e existe ao menos uma alternativa para a qual jx  é R -dominada 

e ix  é R -não-dominada. 
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A regra de escolha é a seguinte: para cada representação AX ⊆ , o subgrafo vértice induzido 

XR  do grafo R  é utilizado para construir o grafo FXR . Fishburn mostra que, para cada representação 
definida AX ⊆ , a relação binária FXR  é uma ordem parcial estrita. A escolha inclui as ações que 
não são dominadas por FXR : 

{ }ijji xRxXxXxXC FXF  com |)( ∈∃/∈=  . 
A escolha pela regra par dominante é não vazia para ordens parciais, isto é, 

( ) AXXC ⊆∀∅≠ ,F . 
A regra de Fishburn escolhe alternativas que são dominadas por poucas alternativas da 

representação X . 
A figura 5 mostra o grafo R  e o grafo FR  da relação binária correspondente. Tem-se que a 

escolha de Fishburn inclui as ações 1x  e 2x . 

Figura 5: Exemplo da regra de Fishburn 

x1 x2

x4
x3

x1 x2

x4x3

 

3.5 - Regra da relação binária de recobrimento 

Essa escolha é apresentada em Miller (1980) e McKelvey (1983). Tem-se:   
( ) ( )ijji xDxDxRx ⊂⇔BC  

com ( ) { }kiki RxxXxxD |∈= . 
A alternativa ix  domina a alternativa jx  através da relação binária de recobrimento BCR  se 

todas as alternativas que são R -dominadas pela alternativa jx  também são R -dominadas pela 

alternativa ix  e pelo menos uma alternativa é R -dominada por ix  mas não por jx . 

A relação BCR  é, também, uma ordem parcial estrita. A escolha inclui as alternativas que são 
não dominadas pela relação BCXR  na representação AX ⊆ : 

{ }ijji xRxXxXxC BCXREC  com | ∈∃/∈= . 
A escolha através da relação de recobrimento também satisfaz 

( ) AXXC ⊆∀∅≠REC . 
A regra de recobrimento inclui todas as alternativas que dominam muitas alternativas da 

representação X . 
A figura 6 é o grafo de BCR  construído a partir da relação binária R da figura 5. A escolha 

inclui as ações 421  e , xxx . 
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Figura 6: Exemplo da relação binária de recobrimento 

x4x3
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x1

 

3.6 - Regra de Richelson 

Richelson (1980) desenvolveu a relação binária S -dominante. Tem-se: 
( ) ( ) ( ) ( )jiijji xFxFxDxDSxx ⊆⊆⇔   e   

onde ao menos uma das inclusões ⊆  é estrita. 
A relação XS  é construída para cada representação AX ⊆ . De certa forma, é uma 

combinação da regra de Fishburn e da regra de recobrimento. A escolha inclui as ações que não são 
dominadas por XS , ou melhor, alternativas que são dominadas por poucas alternativas mas que, por 
outro lado, dominam muitas alternativas da representação X . 

3.7 - Vínculo entre as escolhas pela aplicação de várias regras 

Considere o vínculo )(GOCHA ⋅C  e )(GETCHA ⋅C  com a escolha par dominante. 
Resultado 2: (Schwartz (1986)) A função de escolha par dominante )(pd ⋅C  construída através da 

relação binária R  é igual à função de escolha )(GOCHA ⋅C  se, e somente se, a relação R  é acíclica. 
Resultado 3: (Schwartz (1986)) Sejam AX ⊆  uma representação arbitrária dada, 1M  um 
subconjunto R -não dominado mínimo em X , 2M  um subconjunto R -dominante em X . Então 

21 MM ⊆ . 
Decorrente do resultado 3, tem-se que AXCC ⊆∀⊆ GETCHAGOCHA . 
O resultado seguinte estabelece a condição de equivalência entre as regras GETCHA e 

GOCHA. 
Resultado 4: (Schwartz (1986)) ( ) ( )XCXC GOCHAGETCHA =  se, e somente se, a relação binária R  
satisfaz a seguinte condição: 

kikjji RxxxIxRxx   então  , se  

onde I caracteriza a relação de incomparabilidade da relação binária R , ou melhor, 1−∪= RRI . 
Esse resultado decorre de 

Resultado 5: Sejam K  e L  relações binárias arbitrárias em AX ⊆ , com regras de escolha 
1. para K  - kr : ( ) xKyXyXCx ,∈∀⇔∈ ; 
2. para L  - lr : ( ) yLxXyXCx  que  tal∈∃/⇔∈ . 
Denote K  como relação de permissão e L  como relação de proibição, ou melhor, kr  inclui apenas 

as alternativas que são permissíveis por todas as alternativas de X  e lr  inclui apenas as 
alternativas que não são proibidas por qualquer alternativa de X . Resultam, então, os mecanismos 
de escolha kr

KM  e lr
LM . Tem-se que kr

KM  é equivalente a lr
LM  se e somente se ELEK ∩=∩ −1 , 

onde ( ) ( ){ }KxxyxyxE ∈∨== ,|, . 
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De forma mais específica, do resultado 4 decorre que os procedimentos de escolha GETCHA 
e GOCHA são equivalentes quando a relação binária R  é assimétrica e completa, ou seja, quando R  
é um torneio. 

Das definições das relações FR  e BCR  resulta que, se o grafo R  é um torneio, então 
( ) ( ) AXXCXC ⊆∀= RECF . 

Resultado 6: (Richelson (1980)) Se a relação R  é um torneio, então 
( ) ( ) ( ) AXXCXCXC ⊆∀== RRECF  

( ) ( ) AXXCXC ⊆∀⊆ GOCHAF  
com )( e )(),( RRECF ⋅⋅⋅ CCC  sendo as funções de escolha das regras de Fishburn, de recobrimento 
binário e de Richelson, respectivamente. 
Resultado 7: (Richelson (1980)) Para uma relação assimétrica R  qualquer e AX ⊆∀  tem-se: 

( ) ( )XCXC GOCHAF ⊆ ; 
( ) ( )XCXC GOCHAREC ⊆ ; 

( ) ( )XCXC GOCHAR ⊆ . 

4. A REGRA DE ESCOLHA PARA TORNEIOS 

Moon (1968) mostra que, se a relação binária R  é um torneio, a escolha par dominante é 
quase sempre vazia, pois a condição de R  ser acíclica leva a uma forma restrita de torneio - o 
transitivo. É apenas nos torneios transitivos que a escolha é não vazia para todas as representações 

AX ⊆  (vide também Aizerman e Aleskerov (1995)). Resulta que a escolha da melhor alternativa em 
torneios depende de outras regras de escolha. 

4.1 - Escolha de ciclos vitoriosos 

Considere R  um torneio, o que caracteriza que as regras GETCHA e GOCHA induzem 
procedimentos de escolha equivalentes. Nesse caso, para um dado AX ⊆ , é possível escolher a 
alternativa isolada Xxi∈  que domina todas as demais alternativas (se tal alternativa existe, é 
denotada como um vencedor Condorcet para a representação X ) ou o ciclo de alternativas mínimas 

XM ⊆  tal que Mxi∈∀  tem-se que MXxRxx jji \∈∀ . Esse ciclo mínimo coincide com o 
subconjunto não dominado mínimo e com o subconjunto dominante mínimo. Ward (1961) foi o 
precursor deste mecanismo na teoria do voto, com o conjunto de escolha sendo denotado conjunto 
majoritário. O termo conjunto Condorcet aparece em Good (1971), sendo cunhado também por Miller 
(1980). O mesmo conjunto é chamado ciclo de topo por Moulin (1986).   

Como já se frisou em Laurencel (2001), no contexto do vencedor Slater e do vencedor 
Kemeny, é comum o uso de torneios no contexto da teoria do voto. De forma mais específica, o 
torneio R  é um grafo majoritário quando construído, a partir da opinião de preferências dos votantes, 
como: jiRxx  se mais da metade dos votantes prefere a alternativa ix  em detrimento da alternativa jx  
e o número de votantes é ímpar. McGarvey (1953) mostra que, para todo torneio, existe uma opinião 
de votantes tal que seu grafo majoritário coincide com o torneio (reitera-se que uma opinião é o 
conjunto das ordens lineares que explicita a preferência dos votantes). 

A alternativa Xxi∈  é denotada Pareto eficiente quando não há alternativa Xxj∈  

unanimemente preferida em relação à alternativa ix  na opinião dos votantes. Nem sempre uma 
relação incluída no conjunto Condorcet é necessariamente Pareto eficiente.  

4.2 - Escolha através de procedimentos binários 

Um procedimento de escolha é dito binário se, em cada etapa do mesmo, duas alternativas são 
consideradas e apenas uma é escolhida. 
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4.2.1 - Procedimento de correção (Miller (1977), Black (1998))  

Considere o torneio R  no conjunto de alternativas A . Uma dada seqüência representativa de 
alternativas { }

niii xxxL ,,,
21
K=  é especificada em A . Na etapa inicial, consideram-se as duas 

alternativas iniciais da seqüência L . Se 
21 iiRxx , 

2i
x  é excluída e a alternativa 

1i
x  comparada com 

3i
x , então as etapas seguintes irão reiterar o mesmo procedimento de comparação. A alternativa que 
sobrepuja a competidora na etapa )1( −n  é incluída no conjunto de escolha.   
Resultado 8: (Miller (1977)) A alternativa escolhida através do procedimento de correção é 
componente do conjunto Condorcet. 
Resultado 9: (Miller (1977)) No procedimento de correção, para toda alternativa ix  do conjunto 
Condorcet, existe uma ordenação L  tal que ix  é incluída no conjunto de escolha.  

4.2.2 - Procedimento através de árvores binárias (Moulin (1986)) 

Este procedimento é uma generalização do procedimento de correção. A alternativa escolhida, 
como no procedimento de correção, depende não apenas do torneio R , mas também de uma estrutura 
adicional, a árvore binária. 
Definição 5: Uma árvore binária ∆  no conjunto de ações A  é uma árvore que possui dois arcos ou 
nenhum arco saindo de cada nó (a partir da raiz). Uma única alternativa do conjunto A  é associada 
a cada nó suspenso e cada alternativa designa ao menos um nó suspenso. Ou melhor, tem-se um 
digrafo ( )AN , , com N  um conjunto finito de nós e 2NA ⊂ , um conjunto finito de arcos tal que, 
para cada Nxx ji ∈, , ( ) Axx ji ∈,  “ ix  é um predecessor de jx ” ou “ jx  é um sucessor de ix ” e  

1. existe um único nó Nxi ∈∗  sem sucessor; 
2. cada nó, com exceção do terminal, possui apenas um sucessor; 
3. cada nó tem nenhum ou dois predecessores. 

A figura 7 fornece um exemplo de árvore binária. Considere os dois nós suspensos 1x  e 2x  a 
partir do nó 6. Se 21Rxx  no torneio R , então a alternativa 1x  é alocada ao nó 6; se 12Rxx , a alocação 
é de 2x . Supondo a primeira alternativa válida, os nós suspensos 1x  e 2x  são eliminados e o nó 
comum 6 se torna suspenso, rotulado de 1x . O novo nó suspenso 6 é agora comparado com o nó 
suspenso 3, pois ambos os nós possuem o nó 7 como nó comum. De acordo com o resultado dessa 
comparação, via torneio R , um rótulo é alocado ao nó 7 (no exemplo, 1x  ou 3x ) e assim 
sucessivamente. O conjunto de escolha inclui a alternativa que é alocada por este procedimento à raiz 
da árvore binária ∆ . 

Figura 7: Exemplo de árvore binária 

x1 x2 x4 x1

x3

1

6

7

2

3

4 5
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A figura 8 mostra o grafo do torneio para os vértices { } 4,1, =ixi . A árvore binária ∆  realiza 
o procedimento de escolha, com a alternativa 4x  sendo a escolhida. 

Figura 8: Grafo de um torneio 
x1 x2

x3

x4 x1 x1

x3

x4 x1

x1 x4 x1

x1 x4
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4.2.3 - Regra de Copeland (Copeland (1951), Laslier (1997)) 

Esse procedimento aloca, a cada alternativa Xxi∈ , um número ( )XxS i,  igual à diferença 
entre o número de arcos que saem de ix  e chegam a ix , no torneio R  com representação X , ou 
melhor 

( ) { } { }ikkjiji RxxxRxxxXxS  que  tal que  tal, −=  

A função de escolha de Copeland é caracterizada por  
( ) ( ) ( ){ } XxXxSXxSXxXC jjii ∈∀≥∈= ,,|C  

4.2.4 - Escolha por relação de recobrimento (Miller (1980), Shepsle e Weingast (1982)) 

No caso de torneios, a definição de relação de recobrimento pode ser colocada como: ix  não 
recobre jx  se e somente se, ou jx  suplanta ix , ou existe kx  tal que jx  suplanta kx  e kx  suplanta 

ix , Xxxx kji ∈∀ ,, . Miller (1980) denota o conjunto de elementos máximos da ordenação parcial 
estrita de X  de conjunto de não recobrimento. Ou melhor, é o conjunto de alternativas que suplanta 
quaisquer outras por um caminho de comprimento um ou dois (é o princípio de dois passos} de 
Shepsle e Weingast (1982)). Considerando a definição anterior da relação de recobrimento, tem-se 
que 

( ) { }ijji xRxXxXxXC RECREC  com | ∈∃/∈= . 

Para um torneio, a alternativa Xxi∈  é escolhida se, e somente se qualquer outra alternativa Xxj∈  

é alcançável, a partir de ix  via relação binária R , em no máximo dois passos. 
Tem-se, então, os seguintes resultados devidos a Miller(1980). 

Resultado 10: Para todo torneio R , a escolha através de uma relação de recobrimento RECR  é não 
vazia para qualquer representação AX ⊆ . Mostra também que se RR ⊆REC , RECR  é transitiva e 
a escolha por RECR  é incluída (em geral, de forma não estrita) no conjunto Condorcet para a 
representação AX ⊆ . 



 
 
XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ

A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

Resultado 11: No torneio R , quando não há vencedor Condorcet, as ações incluídas em ( )XC REC  
formam um ciclo através da relação binária R . 
Resultado 12: Se ji xRx REC , então ( ) ( )ji xSxS >  e, se ( ) ( ) XxxSxS jji ∈∀≥ , então 

( )XCxi REC∈ . 
Portanto, para cada torneio R , a escolha de Copeland está incluída na escolha por 

recobrimento. 
Resultado 13: ( ) ( ) AXXCXC ⊆∀⊆ PAEREC ) , com ( )XCPAE  sendo a função de escolha para todas 
as alternativas Pareto eficientes.  

Resulta que o conjunto de não recobrimento não pode conter ações Pareto ineficientes. 

4.2.5 - Triangularização aproximada da matriz de torneio 

Triangularização aproximada da matriz de torneio é uma operação que, simultaneamente, 
permuta linhas e colunas até que a matriz original se reduza a uma forma que, por algum critério, se 
aproxima de uma matriz triangular superior (é interessante frisar que uma matriz triangular se 
assemelha a uma matriz quadrada, valendo a decomposição de Schur). Em Slater (1961), a distância 
da matriz de torneio transformada para a matriz triangular superior é caracterizada pela soma das 
componentes da diagonal principal. Idéias correlatas estão presentes em Kemeny (1959) e Levenglick 
(1975).  

A matriz de torneio obtida por esse procedimento determina a ordenação das alternativas em 
A . Escolhe-se a alternativa com o menor posto. Nessa ordenação, cada alternativa necessariamente 

suplanta seu sucessor imediato.  
Bermond (1972) mostra que a alternativa escolhida por este procedimento é também escolhida 

pela relação de recobrimento, mas não necessariamente pela regra de Copeland.   
Uma tentativa de construir um arcabouço axiomático foi apresentada em Laurencel (2001). 

5. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

Na teoria geral da escolha social, os procedimentos de escolha são estudados através das 
condições características impostas às funções de escolha. As condições características de herança, 
concordância, consistência, estabilidade e outras (uma plêiade de conceitos que, por si só, impõe uma 
ordenação) abordam o comportamento das funções de escolha sob diferentes premissas que 
condicionam a escolha dos conjuntos representativos. Para Aizerman e Aleskerov (1995), essas 
condições são necessárias e suficientes para descrever as classes extremante escalar, extremante 
vetorial (ou de Pareto), par dominante e extremante conjunta para funções de escolha.   

O estudo de funções de escolha geradas por procedimentos que não satisfazem as condições 
características ainda está por ser delimitado. Todavia, é possível mostrar, através de exemplos, que as 
funções de escolha geradas pelos procedimentos anteriormente citados não são par dominante 
representáveis. Além disso, muitas das funções de escolha, apesar da lógica razoável dos 
procedimentos geradores de escolha, podem não satisfazer qualquer das condições características 
definidas na teoria geral da escolha social. Laslier (1997) considera como condições minimais: 
monotonia, super conjunto forte, regularidade e coerência por composição. A obtenção de novas 
condições características para a descrição de funções de escolha é imprescindível para ampliar a 
compreensão da construção dos procedimentos de escolha correspondentes e para estimar a 
viabilidade prática dos mesmos.   

É importante mencionar que o escopo da abordagem considerada não foi exaustivo. Não 
foram contemplados os métodos estatísticos, como o de máxima verossimilhança, ou estocásticos, 
como as cadeias de Markov (vide David (1963)) e outros. A ordenação de alternativas com concessão 
para a intensidade das preferências dos especialistas de Cook e Kress (1985) também não foi 
abordada. 

Em Galiano (1998), González-Pachón e Galiano (2000) e Galiano e González-Pachón 
(2001a,b) procura-se aprofundar os vínculos existentes entre as relações binárias e as funções de 
escolha social, buscando a compatibilidade entre a tomada de decisão global e a tomada de decisão 
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binária na classificação do decisor. Como não é possível representar toda escolha binária através de 
uma escala ordinal, é necessária a decomposição em subrelações representáveis, o que garante o 
isomorfismo das preferências globais do decisor com sua escolha social. 
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