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RESUMO
Um método para combinação de opiniões de especialistas elicitadas via MEPIPL é pro-

posto. Uma aplicação para previsão da demanda de contêineres para um porto da região Nordeste
do Brasil nos anos de 2018, 2028 e 2038 foi realizada. Os especialistas apresentaram divergências
com relação ao intervalo inicial que se deve realizar a elicitação. Diante disso, o intervalo base,
que se denomina de suporte, gera protocolos de elicitação diferentes. Foi proposto um método para
realizar a combinação da opinião dos especialistas neste
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ABSTRACT
Proposal of a method to combine experts’ opinions elicited via IPEMLP. One was the

forecast of demand of shipping containers to a port in the Brazilian northeast region in the years
2018, 2028 and 2038. In the forecast of the demand of the movement of shipping containers, the
experts presented differences regarding the initial interval to be used in the elicitation. In this case,
the base interval named support generates different elicitation protocols. Thus, a method to carry
out the experts’ opinion combination was proposed.
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1. Introdução
O Método de Elicitação de Probabilidade Imprecisa via Programação Linear, denominado

aqui por MEPIPL, proposto por Campello de Souza (2002) permite a representação da incerteza
através da opinião de especialistas sobre parâmetros da distribuição de probabilidade ou sobre uma
ou mais variáveis de interesse. O método é proposto para obtenção das distribuições de probabili-
dade nos casos com e sem variável aleatória, neste trabalho vai-se tratar apenas a combinação de
fontes de informação diversas para o caso com variável aleatória. As informações dos especialis-
tas resultam em uma famı́lia de distribuições de probabilidade, sendo as mesmas utilizadas para o
cálculo de parâmetros das distribuições. A informação, neste caso, é representada por intervalos da
média.

É comum duas ou mais fontes de informações serem utilizadas nos processos de decisão,
sendo necessário estabelecer regras para combinação das fontes de informação. Quando a opinião
é expressa em termos apenas de uma distribuição de probabilidade para cada fonte de informação,
já se apresenta a possibilidade de exemplos contra intuitivos 1.

Denomina-se suporte o conjunto dos elementos, ou o intervalo da variável de interesse,
onde serão atribuı́das as crenças dos especialistas. O intervalo da variável de interesse deve ser
estabelecido em comum acordo com o especialista. No MEPIPL, a elicitação da variável de in-
teresse, quando contı́nua, é realizada considerando subintervalos da mesma. Neste processo de
elicitação o especialista estabelecerá afirmações probabilı́sticas (ou suas crenças) em relação às
variáveis de interesse. Apesar de Campello de Souza (2002) deixar claro a facilidade computaci-
onal para combinação das distribuições de probabilidade, sua aplicação e operacionalização para
casos onde os especialistas apresentam suportes diferentes não foram realizados. O principal obje-
tivo deste capı́tulo é fechar esta lacuna. Para alcançar este objetivo o MEPIPL é reescrito de forma
a permitir uma apresentação mais ampla para avaliar a combinação de fontes de informação. É re-
alizada uma simulação da combinação das fontes de informação diante de diferentes propriedades
que estabelecem a caracterı́stica das fontes de informação. Para tanto, simulações para combinação
de fontes de informação com suportes iguais e diferentes é realizada. Em cada um desses casos,
analisa-se o efeito da mudança da média e da variância, considerando informações provenientes de
uma distribuição normal.

Este artigo encontra-se divido em cinco seções. Na primeira há uma apresentação da
justificativa, dos objetivos do trabalho e da composição do mesmo. Na seção seguinte é feita uma
apresentação do protocolo de elicitação e do processo de estimação propostos por Campello de
Souza (2002). As contribuições em termo da reformulação dos modelos de estimação da famı́lia
de distribuições de probabilidade e as simulações da combinação das opiniões dos especialistas são
apresentados na terceira seção. Na quarta seção tem-se uma aplicação no contexto econômico: trata-
se da estimativa da demanda de movimentação de contêineres em um porto na Região Nordeste do
Brasil para o perı́odo de cinco, quinze, e vinte e cinco anos. Realiza-se a combinação da opinião de
dois especialistas, os quais, em determinado perı́odo de avaliação, consideram suportes diferentes
para o crescimento do produto de interesse.

Por fim, têm-se as principais conclusões do trabalho e sugestões para trabalhos futuros.

2. Método de Probabilidade Imprecisa Via Programação Linear
O modelo proposto em Lins & Campello de Souza (2001) e Campello de Souza (2002)

para obtenção de um conjunto de distribuições de probabilidade é apresentado na forma de resoluções
de problemas de programação linear. Na literatura especializada, pode-se afirmar que o modelo pro-
posto pertence a classes de modelos conhecidos como probabilidade imprecisa [Walley (1991)]. O
modelo não estabelece uma distribuição única que represente a incerteza dos especialistas sobre a

1[Zadeh, L. A. (1984)] – Observam-se exemplos contra intuitivos nas regras de combinação de evidência, quando as
fontes de informação a serem combinadas possuem o peso da crença em elementos disjuntos, e um elemento comum com
baixo valor de crença atribuı́do a ele, ou ainda quando o peso dado ao conflito é alto. Entende-se por conflito o conceito
usado na Teoria Matemática da Evidência de Dempster e Shafer (1976). ,
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variável de interesse e sim um conjunto de distribuições de probabilidade. Neste sentido, o modelo
apresenta a propriedade de imprecisão em relação ao objeto de representação da incerteza.

O modelo de Campello de Souza (2002) pode ser dividido em duas partes: a primeira re-
ferente ao processo de elicitação (apresentado inicialmente em Lins & Campello de Souza (2001)),
a segunda parte trata do processo de cálculo das distribuições de probabilidade para o caso com e
sem variável aleatória, ambos apresentados em Campello de Souza (2002).

2.1. O Processo de Elicitação
O questionário de elicitação é proposto de forma a obter afirmações probabilı́sticas sobre

um determinado parâmetro, θ. No caso dos números reais determina-se o intervalo plausı́vel para θ,
ou seja, I(θ) = [θmin, θmax], onde I(θ) representa o suporte do especialista. O intervalo é dividido
em 2n subintervalos. Define-se, então, πj = Pr(θ ∈ [θj−1, θj)), onde j = 1, . . . , 2n − 1, e
π2n = Pr(θ ∈ [θ2n−1, θ2n]).

O questionário de elicitação é elaborado de modo que o especialista faça q afirmações
sobre a probabilidade de dois subintervalos, [θtr ; θkr) e [θlr ; θmr), onde 0 ≤ tr ≤ kr < lr ≤
mr ≤ 2n. Quando o especialista não puder comparar a probabilidade desses subintervalos o mesmo
deixará em branco a pergunta. O valor de fr será 1 se a massa probabilı́stica do intervalo [θtr ; θkr)
for maior que a massa probabilı́stica do intervalo [θlr ; θmr) e 0 caso contrário. Pode-se ainda
estabelecer a razão de chance mı́nima dos dois subintervalos, ou seja, se o especialista afirmar que
o subintervalo [θtr ; θkr) é duas vezes mais provável que [θlr ; θmr), temos que fr = 1, ar = 2 e
br = 0. É possı́vel, também, estabelecer o limite máximo de diferença entre as razões de chance dos
subintervalos, ou seja, se o especialista afirmar que a diferença entre a probabilidade de [θtr ; θkr)
duas vezes o valor da probabilidade de [θlr ; θmr) for maior ou igual a 0,1, então temos que fr = 1,
ar = 2 e br = −0, 1.

Deste modo, o protocolo de elicitação é composto por perguntas que permitem a construção
de até q desigualdades do tipo:

(−1)f(r)

 k(r)∑
j=t(r)

πj − ar
m(r)∑
j=l(r)

πj

 ≤ br
onde: 0 ≤ tr ≤ kr < lr ≤ mr ≤ 2n, ar > 0, fr ∈ {0, 1}, br é um número real qualquer e
r = 1, . . . , q. Os valores dos parâmetros ar, fr e br dependem da r-ésima resposta do especialista
no questionário, enquanto que tr, kr, lr e mr dependem do questionário aplicado.

Em todos os processos de elicitacão desenvolvidos neste trabalho usaram-se apenas as
questões sobre qual dos dois subintervalos apresenta massa probabilı́stica maior, o que determina o
valor de fr. Enquanto os valores de ar são sempre iguais a 1 e o valor de br são sempre iguais a
zero.

A sequência dos subintervalos em cada questão é posta de forma a satisfazer alguns in-
dicadores de qualidade. Em Lins & Campello de Souza (2001), propõem-se dois indicadores: o
primeiro é posto de forma a garantir que o especialista tenha uma apresentação progressiva, gradual
e suave em relação a θ. O indicador denomina-se de detalhamento da questão. O segundo indicador
mede o detalhamento do intervalo elementar do suporte e é posto de forma a garantir uma máxima
apresentação uniforme dos subintervalos aos especialistas. Os protocolos de elicitação usados para
estimativas atendem aos dois indicadores.

2.2. O Processo de Estimação
O cálculo da famı́lia de distribuição de probabilidade dá-se da forma apresentada em

Campello de Souza (2002).

Definição 2.1 Seja ∆E = {πj = λjπ
∗
min + (1 − λj)π∗max : λj ≥ 0 e

∑2n
j λj = 1} a Famı́lia de

Distribuição de Probabilidade, tal que, as distribuições π∗min e π∗max, respectivamente, são obtidas
pela resolução dos problemas de minimização e maximização do modelo (1):
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max(min)π(θj)

∑2n
j=1 cjπ(θj), sujeito a:

(−1)f(r)
(∑k(r)

j=t(r) π(θj)− ar
∑m(r)

j=l(r) π(θj)
)
≤ br, s = 1, . . . , q

π(θj) ≥ 0, j = 1, 2, . . . , 2n,∑2n
j=1 π(θj) = 1.

(1)

Com a distribuição π∗max pode-se calcular o menor valor esperado E(θ), e com a distribuição π∗min
calcula-se o maior valor esperado E(θ). Campello de Souza (2002) demonstra que os coeficientes
da função objetiva, cj = 2n−j+1 garantem as condições para obtenção do valor esperado mı́nimo
e máximo. Ressalva-se que estes coeficientes só podem ser usados no caso em que a amplitude dos
subintervalos são iguais.

A condição de existência do conjunto ∆E encontra-se no fato da consistência do sistema
de inequações das q questões em conjunto com as restrições elementares para uma distribuição de
probabilidade (soma igual um e valores não negativos para as probabilidades).

Diferentemente dos modelos de probabilidade imprecisa, Walley (1991) e Walley (2003),
Campello de Souza (2002) propõe outro construto para representar a imprecisão e o define como
Vagueza.

Definição 2.2 Vagueza: é uma medida de incerteza quanto a precisão da informação dada pelo
especialista que pode ser obtida pela fórmula

V =
1

2n

2n∑
j=1

|Πmax(θj)−Πmin(θj)|

onde: Πmax(θj) e Πmin representam as funções de distribuições de probabilidade obtidas pela
resolução do problema de programação linear 1.

A vagueza é uma medida que se encontra no intervalo de zera a um, V ∈ [0, 1]. Quando
a vagueza assume os valores extremos ela estará representando a total precisão na distribuição de
probabilidade, se V = 0, e a total imprecisão se V = 1. No primeiro caso, sabe-se exatamente qual
a distribuição de probabilidade. No segundo, pode-se dizer que não se sabe nada sobre a distribuição
de probabilidade. Pode-se observar que o conceito de Vagueza apresentado por Campello de Souza
(2002) para o caso com variável aleatória é calculado pós-estimativas, ou seja, após encontrar-se
Π∗max e Π∗min.

3. Modelos de Estimação Propostos e Combinação de Diferentes Especialistas
3.1. Modelo de Estimação Proposto

Considere dado o intervalo I(θ) = [θmin, θmax]. Divide-se I(θ) em n subintervalos,
não necessariamente de mesma amplitude. Tem-se, então, πj = Pr(θ ∈ [θj−1, θj)), onde j =
1, . . . , n− 1, e πn = Pr(θ ∈ [θn−1, θn]). Define-se o ponto médio do subintervalo j por

θj =
θj + θj−1

2

Considere que o processo de construção dos protocolos de elicitação dá-se da mesma
forma. Pode-se, então definir o novo modelo de estimação da seguinte forma:

Definição 3.1 Seja ∆ε = {πj = λjπ
∗
min + (1 − λj)π∗max : λj ≥ 0 e

∑n
j λj = 1} a Famı́lia de

Distribuição de Probabilidade que consiste de todas as combinações convexas das distribuições
π∗max e π∗min, tal que, as distribuições π∗max e π∗min são obtidos pela resolução dos problemas de
maximização e minimização do modelo (2):
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max(min)πj
∑n

j=1 θjπj , sujeito a:
sujeito a:

(−1)f(r)
(∑k(r)

j=t(r) πj − ar
∑m(r)

j=l(r) πj

)
≤ br, r = 1, . . . , q

πj ≥ 0, j = 1, 2, . . . , n,∑n
j=1 πj = 1,

(2)

onde k(r) < l(r), ar > 0, r = 1, . . . , q, sendo q o número de questões respondidas pelo especia-
lista e f(r) ∈ {0, 1} e seu valor depende da r−ésima resposta do especialista no questionário.

Apesar de ser simples a alteração, matematicamente falando, a generalização dá-se no
fato de que não há a necessidade de se ter subintervalos de igual amplitude. Pode-se construir
protocolos onde o refinamento dos intervalos ocorra em regiões de maior massa probabilı́stica. No
caso, onde os subintervalos são de mesma amplitude os conjuntos ∆E e ∆ε são iguais.
3.2. Combinação das Fontes de Informação

Na literatura é vasto o campo de trabalhos relacionados à combinação dos corpos de
evidência. Iniciando pelo trabalho seminal de Thomas Bayes, Essay Towards Solving a Problem in
the Doctrine of Chances (1764) até os trabalhos mais recentes da teoria da evidência de Dempster-
Shafer, ([Dempster (1967)], [Shafer (1976)] e [Bronevich & Rozenberg, (2014)]).

Um dos problemas clássicos na combinação de fontes de informação ocorre quando as
evidências, a serem combinadas, possuem concentração de crença em elementos disjuntos e pelo
menos um elemento em comum com baixos valores de crença, atribuı́dos a ele. Ou ainda, quando o
peso de conflito é alto2, são os chamados exemplos contra intuitivos. A representação desses casos
pode ocorrer com o uso de distribuições de probabilidades que respondem protocolos com diferen-
tes suportes, ou, dentro do mesmo suporte as caracterı́sticas da distribuição permitem representar
o caso de baixa probabilidade para um evento comum, enquanto que os especialistas atribuem alta
probabilidade em um conjunto de subintervalos diferente.

As regras de combinação podem ocorrer pós-estimativa, ou seja, estimam-se as distribuições
de diversas fontes de informação e usa-se de alguma regra preestabelecida para obter uma distribuição
ou conjunto de distribuições que represente a informação conjunta das fontes de informação. No
modelo proposto por Campello de Souza (2002) a regra de combinação é feita de forma prévia.
Usa-se o critério de consistência entre as afirmativas das fontes de informação para selecionar ape-
nas o conjunto de distribuições de probabilidade que satisfaça o conjunto viável para as afirmações
das diversas fontes de informação.

Alterando-se os valores dos coeficientes da função objetiva de [2n− j+ 1] para os pontos
médios dos subintervalos, θ, é possı́vel realizar a combinação de diversas fontes de informação
mesmo que o protocolo de elicitação seja diferente no suporte e/ou na amplitude dos intervalos.

Considere S especialistas representados por i = 1, 2, . . . , S e que o suporte das distribuições
dos S especialistas é Ii = [θimin; θimax]. Além disso, suponha que no questionário aplicado ao es-
pecialista i, o suporte tenha sido dividido em ni subintervalos de forma que θimin = θi0 < θi1 <
· · · < θin = θimax.

Como o objetivo é utilizar o máximo de informação dos questionários de todos os especia-
listas, o suporte da combinação é dado pela união dos suportes, ou seja, Ic(θ) =

⋃
i∈S I

i(θ). Iremos
particionar Ic(θ) de modo a poder utilizar as informações dos questionários aplicados a todos os
especialista. Para tanto, considere Θc =

⋃
i∈S = {θi0, θi1, . . . , θini

} e seja nc = ‖Θc‖−1. Então con-
sidere um reordenamento dos elementos de Θc, {θc0, θc1, . . . , θcnc

} de forma que min{Ic(θ)} = θc0 <

2Após a combinação das fontes de informação usa-se uma constante de normalização. Shafer (1976) usa o logaritmo
da constante de normalização para medir o que se denominou de “Peso do Conflito” entre as crenças, que mede tanto o
conflito entre os especialistas quanto o desconhecimento deles. Em casos onde não há nenhuma evidência em comum
entre os especialistas, o peso do conflito é infinito. Se as crenças dos especialistas não conflitam em nada, o valor do peso
do conflito é zero.
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θc1 < · · · < θcnc
= max{Ic(θ)}. Dessa forma tem-se uma partição Ic(θ) de forma que qualquer

subintervalo de qualquer questionário de algum especialista pode ser escrito como união desjunta
de subintervalos desta partição de Ic(θ). Defina ainda πcj = Pr(θ ∈ [θcj−1, θ

c
j)), j = 1, . . . , nc−1,

πcnc
= Pr(θ ∈ [θcnc−1

, θcnc
]) e θ

c
j =

θcj+θ
c
j−1

2 , j = 1, . . . , nc. Desta forma se o questionário do
i–ésimo apresentou qi perguntas, a Famı́lia de Distribuição da Probabilidade da combinação dos S
especialistas é

Definição 3.2 Seja ∆c = {πj = λπ∗min + (1 − λ)π∗max : 0 ≤ λ ≤ 1} a Famı́lia de Distribuição
de Probabilidade que consiste de todas as combinações convexas de π∗min e π∗max, em que as
distribuições π∗min e π∗max são obtidas dos problemas de maximização e minimização a seguir:


max(min)πc

j

∑n
j=1 π

c
jπ
c
j , sujeito a:

(−1)f(r)
(∑k(r)

j=t(r) π
c
j − ar

∑m(r)
j=l(r) π

c
j

)
≤ br, r = 1, . . . ,

∑S
i=1 q

i

πcj ≥ 0, j = 1, 2, . . . , nc,∑nc
j=1 π

c
j = 1.

(3)

∆c é a Famı́lia de Distribuição de Probabilidade que é obtida da combinação dos S espe-
cialistas. Caso o conjunto viável obtido seja vazio, propomos a retirada das restrições referentes as
últimas questões dos questionários de cada especialistas até se obter um conjunto viável não vazio.

3.2.1. Combinação dos Especialistas Projetados
As combinações a seguir ajudam a entender o que pode acontecer nos casos em que fontes

de informação divergentes são usadas para responder o protocolo de elicitação apresentado em Lins
& Campello de Souza (2001). O protocolo apresenta 42 questões sobre a concentração da massa
probabilı́stica entre dois conjuntos de subintervalos.

Um conjunto de oito especialistas foi projetado fazendo uso da distribuição normal3. Os
especialistas projetados, bem como as estimativas dos intervalos da média para cada especialista
encontram-se na Tabela 1. Os especialistas diferem quanto à média, desvio padrão, amplitude das
questões do protocolo a ser respondido, e por fim pelo suporte. Por exemplo, o especialista 1
apresentado na Tabela 1 reponderá um protocolo de elicitação, apresentado na Tabela 2, onde os
subintervalos têm amplitude de 5, encontra-se dentro de um suporte entre os valores de 0 e 100,
com média 40 e desvio padrão 20. Estima-se, de acordo com as respostas do especialista, o valor
mı́nimo e máximo da média que foram, respectivamente, 33,75 e 52,92. Questiona-se, o que ocorre-
ria se a amplitude fosse menor. Neste caso, o número de subintervalos do protocolo aumentaria. O
especialista 3 apresenta as mesmas propriedades do especialista 1 em relação à distribuição de pro-
babilidade, porém com a amplitude menor para cada subintervalo. As estimativas do valor mı́nimo
e máximo da média, para este caso, passaram para 32,50 e 54,17, respectivamente. Pode-se, então
concluir, que uma diminuição da amplitude dos subintervalos leva a um aumento da imprecisão do
intervalo de médias estimado. Na verdade, o mesmo fenômeno ocorreu do especialista 2 para o
especialista 4. Como os especialistas nestes casos possuem a mesma distribuição, eles respondem
ao questionário de forma idêntica, a única alteração nestes problemas está na localização do ponto
médio dos subintervalos. É fácil ver que todos os θj do problema com amplitude 5 são substituı́dos
por θj − 1, 25 e θj + 1, 25 nos problemas de minimização e maximização, respectivamente.

Diante do conjunto de especialistas projetados, pensou-se na possibilidade de oito possı́veis
combinações:

1. Médias diferentes, enquanto o desvio padrão, a amplitude e os suportes são iguais;
3Na prática especialistas com estas distribuições muito provavelmente não escolheriam os suportes projetados não-

simétricos em relação a suas crenças. Porém, resolveu-se investigar estes casos para verificar os efeitos que eles causam
na regra de combinação.
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Tabela 1: Conjunto de Especialistas
Especialista Média Desvio Padrão Amplitude Intervalo Média Média

Mı́nima Máxima
1 40 20 5 [0;100] 33,75 52,92
2 60 20 5 [0;100] 47,08 66,25
3 40 20 2,5 [0;100] 32,50 54,17
4 60 20 2,5 [0;100] 45,83 67,50
5 60 10 5 [0;100] 47,08 66,25
6 60 20 5 [20;120] 53,75 72,92
7 150 20 5 [110;210] 143,75 162,92
8 60 20 5 [0;125] 47,80 122,50
Fonte: Elaboração Própria.

Tabela 2: Questionário de Elicitação para Especialistas Projetados
Questões IA (1 ou 0) IB

1 0 50 50 100
2 0 40 40 100
3 0 60 60 100
4 0 65 65 100
...

...
...

...
39 0 10 70 100
40 0 30 90 100
41 0 30 70 80
42 0 10 90 100

Fonte: Elaboração Própria
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2. Amplitudes diferentes, enquanto a média, o desvio padrão e os suportes são iguais

3. Médias e amplitudes diferentes, enquanto o desvio padrão e os suportes são iguais;

4. Médias e desvios padrão diferentes, enquanto a amplitude e os suportes são iguais;

5. Desvios padrão diferentes, enquanto média, amplitude e suportes são iguais;

6. Suportes diferentes com interseção entre os mesmos, enquanto média, desvio padrão e am-
plitude são iguais;

7. Médias e suportes diferentes com interseção entre os mesmos, enquanto desvio padrão e
amplitude são iguais;

8. Médias e suportes diferentes sem interseção entre os mesmos, enquanto o desvio padrão e
amplitude são iguais.

Os resultados das oito combinações sugeridas encontram-se na Tabela 3.

Tabela 3: Resultado da Combinação dos Especialistas Simulados
Combinação Amplitude Média Média Número de

Mı́nima Máxima Questões
1 – Especialista 1 e 2 5 45,00 55,00 54
2 – Especialista 1 e 3 2,5 32,50 54,17 84
2 – Especialista 2 e 4 2,5 45,83 67,50 84
3 – Especialista 2 e 3 (ou) 3 e 4 2,5 43,75 56,25 54
4 – Especialista 1 e 5 5 45,00 55,00 84
5 – Especialista 2 e 5 5 47,08 66,25 84
6 – Especialista 2 e 6 5 48,00 69,63 84
7 – Especialista 1 e 6 5 43,21 61,50 84
8 – Especialista 1 e 7 5 33,75 162,92 84
Fonte: Elaboração Própria

As primeiras cinco combinações representam variação de parâmetros que caracterizam os
especialistas ou da amplitude dos subintervalos para o mesmo suporte. Na primeira combinação,
tem-se como resultado, que para médias diferentes dos especialistas a média do intervalo da combinação
estimado é exatamente aquela que é obtida por um especialista cuja distribuição tem a média dos
especialistas 1 e 2. Isso mostra que a combinação das opiniões dos especialistas preserva a simetria
das informações. No caso da combinação 4 o resultado das estimativas é o mesmo da combinação
1, porém a caracterı́stica que se altera nos especialistas projetados é o desvio padrão do especialista
2, que diminui de 20 para 10 e caracterizando o especialista 5. Dessa forma, pode-se concluir, que
a alteração no desvio padrão não afeta a combinação das estimativas do intervalo das médias no
caso em questão. A justificativa para o ocorrido encontra-se no fato do questionário não captar
as alterações nas caldas das distribuições projetadas, ambas as distribuições responderam o ques-
tionário da mesma forma.

O caso de amplitudes diferentes e médias iguais a 40 representado pela combinação 2
resulta nas estimativas de 32,50 a 54,17. Prevalecendo-se, neste caso, a informação imposta pelo
especialista que responde um questionário de menor amplitude. O mesmo é válido para combinação
do especialista 2 e 4.

No terceiro caso a combinação ocorre em torno da massa comum entre os especialistas,
porém de forma a preservar as estimativas em termos de um intervalo impreciso.
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No quarto caso, a combinação mantém a concentração da crença em torno dos subinter-
valos comuns aos dois especialistas. O mesmo ocorre no caso de combinação dos especialistas 1
e 6, além de manter as caracterı́sticas da média dos limites do intervalo estimado ser próxima da
média das médias usadas para projetar os dois especialistas.

O oitavo caso apresenta estimativas para o intervalo usando uma regra de combinação
bastante conhecida na literatura [Walley (1991)]. O limite inferior do intervalo da combinação
das fontes de informação é o mı́nimo dos valores esperados inferiores estimados separadamente.
No caso do limite superior, obtém-se o máximo dos valores esperados superiores estimados sepa-
radamente. Porém, ressalta-se que os suportes neste caso das distribuições dos especialistas não
apresentam nenhuma interseção.

Conclui-se, em relação, aos exemplos contra intuitivos que o modelo de combinação pro-
posto apresenta aspectos satisfatórios em ambos os casos. Estes casos são representados pelas
combinações 1 e 8. A regra de combinação para ambos os casos permite uma ampla representação
da imprecisão ao se combinar os dois especialistas.

4. Aplicações no Contexto Econômico
4.1. Previsão da Demanda de Contêineres em Um Porto da Região Nordeste do Brasil

Deseja-se projetar a movimentação de contêineres em um porto da Região Nordeste do
Brasil para dimensionar investimento da ampliação do mesmo, ou não. A informação do porto
em questão é omitida para preservar as decisões estratégicas das empresas interessadas no projeto
financeiro. Lembrando-se, que na região há pelo menos três grandes portos: Pecém (no Estado do
Ceará), Suape (no Estado de Pernambuco) e o porto de Salvador (no Estado da Bahia). As projeções
através de dados, para um perı́odo de 25 anos, a partir de 2013, não são possı́veis de serem feitas,
pois o perı́odo de séries históricas disponı́veis em alguns destes portos é inferior a cinco anos.
Optou-se, então, por uma análise de elicitação do conhecimento dos especialistas, ressaltando a
importância do uso do modelo em casos onde há pouca informação sobre a variável de interesse.

A questão de divergência da opinião dos especialistas, em relação ao crescimento da
movimentação de contêineres, ocorre pela possibilidade da ampliação do porto no canal do Panamá
refletir na movimentação do porto, visto que a demanda por serviço do porto em questão poderia ser
absorvida em parte, ou totalmente por um dos dois outros portos. O restante da análise segue com a
apresentação da construção dos questionários, das caracterı́sticas dos especialistas, do processo de
elicitação e estimação dos valores futuros. Por fim, tem-se a combinação das informações dos dois
especialistas.

4.1.1. O Protocolo de Elicitação
Levaram-se em consideração os valores mı́nimo e máximo da movimentação do Porto nos

últimos anos para o valor inicial da projeção dos dados referentes aos protocolos apresentados aos
especialistas. Considerando estes valores de 137.487,00 e 190.656,00 TEUs (em inglês refere-se
a twenty feet equivalent unit), projetaram-se valores futuros para 2018, 2028 e 2038. Conside-
rando um taxa de crescimento mı́nima de 5% e máxima de 15%. Os protocolos foram construı́dos
considerando uma visão pessimista, de 5%, e otimista, de 15%. Para facilitar a avaliação dos espe-
cialistas, foram colocados a disposição três questionários para cada perı́odo. O primeiro, refletindo
aproximadamente o crescimento pessimista; um segundo, com uma visão otimista; e, por fim, um
terceiro, onde era possı́vel afirmar-se sobre a visão pessimista ou otimista ao mesmo tempo.

Os intervalos, inferior e superior, para construção do protocolo da visão pessimista são
respectivamente: [175.000; 245.000]; [285.000; 400.000] e [465.000; 645.000], nos anos de 2018,
2028 e 2038, respectivamente. Na visão otimista, de crescimento de 15%, os valores são: [275.000;
380.000] [1.285.000; 1.550.000] e [4.500.000; 6.000.000]. O terceiro protocolo apresenta os va-
lores inferiores da visão pessimista e superiores da visão otimista: [175.000; 380.000], [285.000;
1.550.000] e [465.000; 6.000.000]. São nove questionários ao todo, porém, a princı́pio, o especia-
lista só vai responder três questionários, considerando a sua perspectiva de crescimento para cada
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perı́odo. A Tabela 4 apresenta 42 questões dentro do intervalo pessimista para as projeções de 2018,
por exemplo.

Tabela 4: Questionário de Elicitação Para Visão Pessimista de Movimentação de Contêineres, no ano de
2018.

Questões IA (1 ou 0) IB
1 175.000 210.000 210.000 245.000
2 175.000 203.000 203.000 245.000
3 175.000 217.000 217.000 245.000
4 175.000 220.500 220.500 245.000
...

...
...

...
...

39 175.000 182.000 224.000 245.000
40 175.000 196.000 238.000 245.000
41 175.000 196.000 224.000 231.000
42 175.000 182.000 238.000 245.000

Fonte: Elaboração Própria.

4.1.2. Caracterı́sticas dos Especialistas
Definiram-se dois especialistas para estimativa de demanda de contêineres que operam,

atualmente, no porto em questão.
O primeiro especialista apresenta as seguintes caracterı́sticas: é diretor da área de operações

de uma grande empresa de movimentação de contêiner com 25 anos de trabalho na área de logı́stica.
Ele é formado em Administração de Empresas, com Especialização em Gestão de Negócios. A
duração da entrevista foi de duas horas.

O segundo especialista é diretor-presidente de uma empresa de transporte, que opera com
transporte de contêiner e carga solta no próprio porto. O entrevistado possui segundo grau incom-
pleto e atua no setor há 43 anos. A duração da entrevista, também, foi de duas horas

4.1.3. Processo de Elicitação
Entrevista com o Especialista – 1

“Há uma dependência na movimentação futura do porto, em relação à possibilidade
do porto se tornar um ponto de passagem do Canal do Panamá. Porém, tais expectativas
são especulativas, visto que outros portos da região projetam sobre a mesma perspec-
tiva.”

Especialista – 1.

Dessa forma, o especialista considerou que suas expectativas deveriam ser feitas sobre
uma perspectiva de crescimento de cinco por cento ao ano, sobre o valor mı́nimo e máximo da série
temporal. Definiu-se, assim, pela opção do questionário com taxas de crescimento pessimistas.

Ao responder às 42 perguntas dos três questionários, cada um destinado à previsão da de-
manda de 2018, 2028 e 2038, respectivamente, o especialista optou sempre pelos intervalos do lado
esquerdo, ou seja, a escolha foi pelos subintervalos inferiores. Isto resultou um quadro pessimista
sobre o crescimento da demanda de contêineres.

Entrevista com o Especialista - 2

“A previsão da abertura do canal do Panamá em seis meses é dita como certa e
o fluxo será direcionado para o Porto, criando-se assim uma perspectiva positiva para
movimentação do porto nos próximos anos. A taxa de crescimento da movimentação
estaria em torno de 10%, nos primeiros anos.”
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Especialista – 2.

Optou-se, assim, pelo uso do questionário otimista para o perı́odo de 2018. No caso para
previsão de 2028 o questionário amplo foi adotado, ou seja o questionário com taxas de crescimen-
tos mais vagas, lembrando que a taxa de crescimento do valor inferior é de 5% sobre o valor mı́nimo
da série histórica e a taxa de crescimento do valor superior é de 15% sobre o valor máximo da série
histórica. Após a aplicação dos questionários, o especialista apontou um limite para movimentação
nos próximos 25 anos, inferior a 600.000 TEUs. Foi evidenciado pelo especialista, que este fato
decorria da falta de investimento e planejamento para ampliar a capacidade de movimentação do
porto. Neste sentido, a avaliação do último perı́odo foi feita sobre o questionário pessimista, ou seja,
com taxas de crescimento de 5%, sobre os intervalos inferior e superior. O Especialista 2 demons-
trou certa dificuldade em determinar as respostas do questionário em termos de probabilidade. Tal
fato ficou evidenciado, visto que ele sempre recorria a projeções deterministas, ao considerar uma
taxa de crescimento constante. Diante das perguntas, nos três protocolos, o mesmo optou sempre
pelo lado esquerdo do questionário, ou seja, pelo intervalo IA.

4.1.4. Combinação das Opiniões dos Especialistas e Estimativas
Para combinação das opiniões dos especialistas referentes às estimativas da movimentação

de contêineres, deve-se levar em conta que ambos responderam três questionários, porém apenas o
questionário referente ao perı́odo de 2038 apresenta o mesmo suporte.

No caso das previsões do perı́odo de 2018 os suportes dos especialistas são disjuntos. Para
o perı́odo de 2028, o suporte do primeiro especialista está contido, no suporte do segundo especi-
alista. Aplicando a metologia proposta neste trabalho de usar o ponto médio de cada subintervalo
como coeficiente da função objetiva, criando uma nova partição do suporte, tem-se as estimativas
individuais de cada especialista para cada perı́odo, bem como, as projeções das combinações da
opinião dos especialistas na Tabela 5.

Tabela 5: Estimativas para Previsão de Movimentação de Contêineres para cada Especialista e para
Combinação das suas Opiniões (Mil TEUs).

2018 Valor Esperado Mı́nimo Valor Esperado Máximo Média
Especialista 1 176,75 203,44 190,09
Especialista 2 277,27 317,66 297,46
Combinação 176,75 317,66 247,20
2028 Valor Esperado Mı́nimo Valor Esperado Máximo Média
Especialista 1 287,88 331,72 309,80
Especialista 2 316,62 798,91 557,77
Combinação 287,87 791,89 539,88
2038 Valor Esperado Mı́nimo Valor Esperado Máximo Média
Especialista 1 469,50 538,13 503,81
Especialista 2 469,50 538,13 503,81
Combinação 469,50 538,13 503,81

Os resultados da combinação das opiniões dos especialistas seguem os resultados apresen-
tados na simulação das combinações da seção anterior, ou seja, combinações de suportes diferentes
apresentam o valor esperado mı́nimo do suporte inferior e o valor esperado máximo do suporte
superior, bem como a representação dos casos contra intuitivos dá-se em forma de intervalos im-
precisos.

5. Conclusão
Conclui-se que é possı́vel utilizar o método de elicitação de probabilidade imprecisa via

programação linear para combinação da opinião de um ou mais especialistas. Mantendo-se a forma
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de construção do protocolo de elicitação proposto em Lins & Campello de Souza (2001), é possı́vel
propor um modelo que permita a combinação da opinião de especialista que respondem protocolos
com suportes e amplitudes dos subintervalos diferentes.

Simulações da combinação de especialistas projetados foram realizadas, justamente para
verificar a aplicabilidade do mesmo. Em particular, destaca-se que o método diante de comporta-
mentos contra intuitivos apresenta uma representação da informação de forma imprecisa, ao invés
de concentrar massa probabilı́stica em eventos comuns de pouca massa.

5.1. Trabalhos Futuros
Os seguintes itens são propostas de trabalhos futuros:

• Avaliar a relação, se é que existe, entre as medidas de vaguezas em termos do conjunto viável
ou das distribuições ótimas.

• Construir e disponibilizar um conjunto de rotinas computacionais para difusão dos modelos
de Elicitação propostos por Campello de Souza (2002).

• Aplicar o protocolo de elicitação proposto em Lins & Campello de Souza (2001) em outras
metodologias de estimação, como as propostas em Zapata-Vazquez et al. (2014).

• Propor um método de estimação para combinação do caso sem variável aleatória.
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