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1.  Nota prévia 

O presente documento tem como objectivo primacial constituir-se como um 

manual de métodos quantitativos de apoio à decisão e à investigação em ci-

ências sociais, de nível introdutório. 

Na respectiva redacção procurou-se expor e explicar tópicos relevantes de 

interesse imediato para um largo conjunto de públicos-alvo, quer sejam alu-

nos de acções de formação específicas, quer sejam profissionais necessitando 

correntemente de utilizar, nas respectivas organizações, métodos de apoio à 

decisão e à investigação relativamente simples. 

Nesse sentido, procurou-se produzir um documento acessível, sugestivo e 

não descurando as componentes pedagógica e da aplicação a realidades con-

cretas – mas que teria de ser necessariamente rigoroso do ponto de vista 

formal. 

No capítulo introdutório (2) procura-se, essencialmente, estimular o interes-

se do leitor para as temáticas apresentadas. Em particular, deu-se especial 

atenção à importante distinção entre tomada de decisão e as actividades de-

senvolvidas no quadro do apoio a essa tomada de decisão. 
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O Capítulo 3 é dedicado à apresentação dos principais conceitos e métodos 

da Estatística Descritiva. 

A par da definição de alguns conceitos básicos (secção § 3.1) e essenciais, 

nomeadamente, à compreensão dos métodos de classificação e representação 

gráfica de dados (§ 3.2), o Capítulo destaca os métodos de caracterização das 

distribuições unidimensionais (§ 3.3), ou seja, de colecções de dados com 

apenas uma dimensão, definindo e explicando conceitos conhecidos de todos 

– como, por exemplo, a média ou o desvio padrão. Na secção § 3.4 é feita uma 

breve introdução à análise exploratória de duas colecções de dados e das re-

lações entre si. 

No Capítulo 4 é feita a apresentação de alguns métodos muito simples utili-

zados pela análise económica, sem propósitos de exaustividade. 

A secção 4.1 é inteiramente dedicada à apresentação do método porventura 

mais utilizado em Economia aplicada: a construção de taxas. De forma sim-

ples, são explicados os ratios (quocientes) evidenciando relações estruturais, 

bem como as diferentes taxas de crescimento e as elasticidades. Particular-

mente importante em estudos regionais ou locais, a Análise “Shift-Share” é 

brevemente referida ao nível da § 4.2 e, na § 4.3, são apresentados os núme-

ros índices. 

O Capítulo 5 é dedicado ao leitor avançado que pretenda conhecer, ou apro-

fundar o seu conhecimento, sobre métodos de apoio à decisão mais comple-

xos. 

Tratam-se de métodos caros à Economia – o caso da Análise Custo-Benefício 

(§ 5.1) – bem como enquadrados no cruzamento desta com as práticas e com 

os métodos da Investigação Operacional – o caso do Apoio Multicritério à 

Decisão (§ 5.2). 

É, ainda, ensaiada uma tentativa de cruzamento entre estes dois métodos (e 

metodologias) de apoio à decisão (§ 5.3). 
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Por último, um glossário (Capítulo 6) isola os conceitos mais importantes re-

feridos ao longo do manual. 

 O Autor 

 Lisboa, 30 de Dezembro de 1999 
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2.  Introdução 

Neste capítulo introdutório procura-se, essencialmente, estimular o interes-

se do leitor para as temáticas apresentadas. Em particular, importa com-

preender as diferenças entre tomada de decisão e as actividades desenvolvi-

das no quadro do apoio a essa tomada de decisão (§ 2.1). Importa igualmente 

perceber que os métodos quantitativos de apoio à tomada de decisão – objec-

to do presente trabalho – não são os únicos nem, porventura, os mais rele-

vantes em determinados contextos decisionais ou no estudo de fenómenos 

particulares (§ 2.2). Por último, são indicadas algumas fontes de dados 

quantitativos de interesse geral (§ 2.3) bem como as unidades estatísticas do 

território português (§ 2.4). 
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2.1. A DECISÃO E O APOIO À DECISÃO  

A tomada de decisão tende muitas vezes a ser confundida com as actividades 

desenvolvidas no sentido de a apoiar ou sustentar – nomeadamente com ac-

tividades, mais ou menos exploratórias, empregando metodologias e/ou mé-

todos quantitativos. 

Trata-se de uma postura redutora porque esquece, em primeiro lugar, o ca-

rácter eminentemente complexo da tomada de decisão. Ou seja, esquece as 

múltiplas etapas de uma decisão – não necessariamente encadeadas e en-

volvendo não apenas a tomada de decisão em sentido estrito mas igualmente 

a sua preparação e implementação; os múltiplos agentes ou actores envolvi-

dos – que podem ter valores e objectivos mal definidos e muito diferentes en-

tre si; e as eventuais múltiplas acções ou alternativas, isto é, diferentes for-

mas de intervir na realidade. 

Em segundo lugar, a confusão entre tomada de decisão e as actividades de-

senvolvidas no sentido de apoiar, preparar e sustentar essa tomada – o 

apoio à decisão – é igualmente redutor no sentido em que essas actividades, 

quer sejam sustentadas por metodologias e métodos mais ou menos formais, 

de índole mais qualitativa ou mais quantitativa, são sempre representações 

do real, necessariamente imperfeitas. 

Aliás, o próprio conceito de decisão tem evoluído ao longo dos tempos. Gran-

de parte dos métodos utilizados pela Economia têm como base o conceito de 

decisão clássica ou cartesiana, composta por três elementos básicos (Sfez, 

1988, pp. 21-25): 
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• Entre a concepção de um projecto, ou desejo, e a sua concretiza-

ção/satisfação, existem dois pontos: um de deliberação e um de decisão (li-

nearidade); 

• O encadeamento entre estes quatro pontos descontínuos é feito pela razão: 

causalidade e racionalidade confundem-se (racionalidade); 

• A linearidade racional exige o livre arbítrio – "poder que o homem tem de 

se determinar a agir, ou não agir, esclarecido por motivos da sua própria 

escolha" (Descartes, 1990, pp. 37-38) – porque, caso contrário, permanecia-

se no encadeamento dos fenómenos naturais (liberdade). 

As abordagens actuais do fenómeno decisional não são alheias à tradição 

comum cartesiana e liberal, procurando, contudo, reformular os postulados 

clássicos. A linearidade é ultrapassada pelas teorias sistémicas (de von Ber-

talanffy, Hall e Fagen e Katz e Khan) e a racionalidade eliminada pela 

abordagem das organizações (de Herbert A. Simon, Richard Cyert e James 

March). Allison, num notável esforço de síntese, propõe uma análise multi-

facetada da tomada de decisão, abrindo o caminho para as formulações mul-

tiracionais (nomeadamente, de Sfez), preocupadas igualmente com a elimi-

nação do progresso e eficácia liberais.1 

Ou seja, a tomada de decisão (e, de forma mais redutora, o apoio a essa to-

mada de decisão) extravasa – tanto na prática como na teoria – os clássicos 

limites consubstanciados na linearidade, na racionalidade e na liberdade 

carteseanas – limites presentes, tantas vezes, no nosso senso comum. 

Compete ao apoio à tomada de decisão evitar essas armadilhas do intelecto 

(e da cultura), de uma forma construtiva e consciente das limitações das me-

todologias e dos respectivos métodos. 

_______________________ 

1 Os eventuais leitores interessados no apaixonante processo de desenvolvimento do conceito de decisão poderão consultar as 
seguintes referências: (Allison, 1971), Sfez (1973) e Sfez (1988). Para uma súmula desse desenvolvimento, consultar: (Fer-
nandes, 1996). 
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2.2. OS MÉTODOS QUANTITATIVOS DE APOIO À 

DECISÃO 

Os métodos de apoio à decisão podem assumir formas mais ou menos forma-

lizadas. 

Por exemplo, um determinado decisor necessita da informação, contida num 

relatório sobre o desenvolvimento económico português recente, convenien-

temente condensada. O facilitador, encarregado de tal missão, pode, de for-

ma complementar ou sucedânea, recorrer a duas grandes categorias de mé-

todos: 

• Métodos de cariz essencialmente descritivo, com alguma dedução mas so-

bretudo indução, desenvolvidos através da análise dos conteúdos subjacen-

tes à informação, qualitativa e quantitativa, presente no relatório; 

• Métodos claramente explicitados, grandemente formalizados do ponto de 

vista matemático (mas não necessariamente de uma forma completa), de 

cariz indutivo ou dedutivo. 

Os primeiros métodos – designados como métodos qualitativos de apoio à de-

cisão – são, em geral, mais informais. Podem resumir-se simplesmente à ac-

tividade indutiva de leitura do relatório, com a extracção das principais 

ideias ou resultados. Estes podem, evidentemente, ser apresentados de for-

ma escrita (documento) ou de forma oral (numa reunião, colóquio ou semi-

nário). Podem mesmo incluir algum formalismo: por exemplo, essas princi-

pais ideias e resultados podem ser descritas e apresentadas através de qua-

dros ou fluxogramas. 

Contudo, se forem utilizados métodos mais formais – por exemplo, o cálculo 

do rendimento médio dos portugueses e/ou a apresentação da respectiva evo-

lução através de um gráfico – os mesmo já se definem como métodos quanti-
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tativos de apoio à decisão. A formalização, do ponto de vista matemático, dos 

procedimentos de análise – na forma de um método – é, desta forma, o ele-

mento central de distinção: “um método quantitativo utiliza a linguagem dos 

números em oposição à linguagem das palavras” (Murteira, 1993, p. 2). 

Evidentemente, é, muitas vezes, difícil distinguir entre métodos qualitativos 

e quantitativos: por exemplo, um fluxograma pode conter informação calcu-

lada com base num método quantitativo (o rendimento médio dos portugue-

ses, no caso referido). 

Os capítulos seguintes pretendem apresentar, de um forma breve, um con-

junto de métodos quantitativos, isto é, formais, de apoio à decisão. Por ra-

zões de organização e de simplificação da apresentação, foram repartidos por 

três áreas: 

• Métodos da Estatística: apresentados ao longo do Capítulo 3, remetem es-

sencialmente para a área da Estatística Descritiva ou Análise Exploratória 

de Dados; 

• Métodos da Economia, objecto do Capítulo 4; 

• Métodos avançados de apoio à decisão, abarcando alguns métodos da Eco-

nomia e da fronteira entre esta e a Investigação Operacional, brevemente 

introduzidos ao nível do Capítulo 5. 

Começa-se, porém, pela apresentação das principais fontes de dados quanti-

tativos nacionais e internacionais. 
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2.3. AS FONTES DE DADOS QUANTITATIVOS  

A aplicação de qualquer método quantitativo exige, evidentemente, a exis-

tência de dados passíveis de tratamento. 

As fontes desses dados podem ser muito diversificadas: informação interna à 

organização, inquéritos sócio-económicos, estudos de opinião, entrevistas 

presenciais ou telefónicas, monografias e publicações, Internet, suportes 

electrónicos (base de dados) ou outros. 

Importa, ao nível do presente documento, apresentar algumas fontes mono-

gráficas e de suportes electrónicos mais importantes, quer em termos nacio-

nais quer em termos internacionais. 

Sem propósitos de exaustividade, destaquem-se as seguintes instituições 

(entre parênteses, indica-se o endereço na Internet): 

• Instituto Nacional de Estatística (INE) (http://www.ine.pt); 

• Banco de Portugal (BdP) (http://www.bportugal.pt); 

• DAPP – Departamento de Avaliação, Prospectiva de Planeamento do Mi-

nistério da Educação (http://www.dapp.min-edu.pt); 

• Departamento de Estatística do Trabalho, Emprego e Formação Profissio-

nal (DETEFP) do Ministério do Trabalho e Solidariedade 

(http://demess.cnig.pt); 

• Centro de Informação Jacques Delors (http://www.cijdelors.pt); 

• Eurostat (http://europa.eu.int/eurostat.html); 

• Eurydice (estatísticas da educação na UE) (http://www.eurydice.org); 

• OCDE (http://www.ocde.org); 

• ONU (http://www.onu.org). 

http://www.bportugal.pt);/
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2.4. UNIDADES ESTATÍSTICAS TERRITORIAIS  

Uma característica intrínseca a qualquer tipo de dado quantitativo reside na 

sua associação a um tempo e a um espaço. 

Em termos temporais, os dados normalmente têm uma base anual, trimes-

tral ou mensal. Mais raramente, são classificados por semestre, por quadri-

mestre, por semana ou mesmo por dia e/ou hora. 

Contudo, na dimensão espaço esta universalidade de medidas não é tão 

imediata, dependendo, nomeadamente, de factores políticos (delimitação das 

fronteiras dos Estados e respectiva organização administrativa e jurídica in-

terna), económicos (por exemplo, zonas de comércio livre como a União Eu-

ropeia) ou outros mais arbitrários (exemplos: áreas geográficas onde uma 

empresa vende – ou pretende vender – os seus produtos ou países de inte-

resse especial para uma investigação académica). 

Dada esta maior arbitrariedade do espaço, o estabelecimento de convenções 

em termos da sua desagregação em diferentes níveis territoriais surge como 

uma necessidade premente, nomeadamente, por razões políticas e de admi-

nistração do território ou de cariz estatístico. 

Esta necessidade de padronização não impede, contudo, a existência, para o 

caso português, de diferentes convenções (ou nomenclaturas), como sejam as 

Regiões Agrárias e Florestais, as Áreas Turístico-Promocionais ou as Unida-

des Estatísticas Territoriais. 

Estas últimas, de especial interesse para a presente discussão, são regidas 

pela Nomenclatura das Unidades Estatísticas Territoriais (NUTS), que or-
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ganiza o território português em cinco níveis sucessivamente mais finos 

(Casimiro, 1999, p. 103): 

• NUTS I: Portugal é divido, de acordo com este nível da nomenclatura 

NUTS, em apenas 3 regiões: Continente, Região Autónoma dos Açores e 

Região Autónoma da Madeira; 

• NUTS II: a região NUTS I Continente é desagregada em 5 regiões, resul-

tando numa classificação de Portugal em 7 regiões: Norte, Centro, Lisboa e 

Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Região Autónoma dos Açores e Região Au-

tónoma da Madeira; 

• NUTS III: cada uma das 5 regiões NUTS II do Continente é alvo de nova 

desagregação, conduzindo a uma classificação de Portugal em 30 regiões: 

Minho-Lima, Cávado, Ave, Grande Porto, Tâmega, Entre Douro e Vouga, 

Douro, Alto Trás-os-Montes, Baixo Vouga, Baixo Mondego, Pinhal Litoral, 

Pinhal Interior-Norte, Pinhal Interior-Sul, Dão-Lafões, Serra da Estrela, 

Cova da Beira, Beira Interior-Norte, Beira Interior-Sul, Oeste, Grande 

Lisboa, Península de Setúbal, Médio Tejo, Lezíria do Tejo, Alentejo Litoral, 

Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Algarve, Região Autónoma 

dos Açores e Região Autónoma da Madeira; 

• NUTS IV: corresponde à divisão do território nacional em 308 concelhos; 

• NUTS V: corresponde à sua divisão em 4240 freguesias. 
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3.  Métodos da Estatística 

As secções seguintes apresentam, de forma breve, alguns conceitos e méto-

dos da Estatística Descritiva que, ressalvando algumas polémicas, poderá 

ser confundida com a Análise Exploratória de Dados (cf. Murteira, 1993, p. 

3). 

Tratam-se de conceitos e métodos tendo como objectivos (Murteira, 1993, 

p. 4): 

1. A exploração dos dados para descobrir os aspectos ou padrões de maior in-

teresse; 

2. A representação dos dados de maneira a destacar ou chamar a atenção pa-

ra esses aspectos ou padrões. 

Começam-se por definir alguns conceitos básicos (§ 3.1) e essenciais, nomea-

damente, à compreensão dos métodos de classificação e representação gráfi-

ca de dados (§ 3.2). Com a caracterização das distribuições unidimensionais 

(§ 3.3), ou seja, de colecções de dados com apenas uma dimensão, procura-se 

formalizar as análises anteriores, definindo-se e explicando-se conceitos co-

nhecidos de todos – como, por exemplo, a média ou a variância. Na § 3.4 é 
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feita uma breve introdução à análise exploratória de duas colecções de dados 

e das relações entre si. 
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3.1. CONCEITOS BÁSICOS 

3.1.1.  Colecção de dados, população e amostra 

Os dados passíveis de tratamento pelos métodos quantitativos da Estatística 

encontram-se, em geral, agrupados por alguma característica ou substância 

comum ou por alguma similitude. 

O conceito porventura mais básico da Estatística – e, seguramente, mais ge-

ral na sua abrangência – remete para colecção de dados. Fala-se vagamente 

de colecção de dados para significar um conjunto de valores similares qual-

quer que seja a forma como foram recolhidos (Murteira, 1993, p. 4). Trata-se 

de uma definição intrinsecamente vaga, podendo uma colecção de dados 

apresentar graus muito diferentes de características comuns, de homogenei-

dade ou de interesse para o estudo ou para um processo de tomada de deci-

são. 

Outro conceito importante em Estatística refere-se a população (ou univer-

so), que designa um conjunto de elementos com alguma característica co-

mum e com potencial interesse para o estudo ou para a tomada de decisão. 

Exemplos de população são o conjunto das empresas ou dos agregados fami-

liares de determinada região e em determinado ponto no tempo ou os alunos 

do Ensino Superior frequentando, em determinado ano lectivo, um curso de 

engenharia em Portugal. 

Uma população pode ser real (conjunto das idades dos referidos alunos de 

engenharia) ou hipotética (cotação de um título em bolsa amanhã). Parale-
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lamente, pode ser finita (o caso dos alunos) ou infinita (o caso das cotações 

possíveis amanhã). (Murteira, 1993, p. 6) 

Outra distinção importante remete para população objectivo e população in-

quirida. Designa-se por população objectivo a totalidade dos elementos que 

estão sob estudo e para os quais se deseja obter determinado tipo de infor-

mação. No entanto, por razões pragmáticas, nem sempre é possível inquirir 

essa população, tendo-se de incidir a investigação sobre outra população – a 

população inquirida – de alguma forma relacionada com a primeira. (Mur-

teira, 1993, p. 6) 

Por exemplo, o Inquérito ao Emprego promovido pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) tem como população objectivo a população residente no es-

paço nacional e como população inquirida os agregados domésticos e respec-

tivos indivíduos residentes em alojamentos privados no espaço nacional 

(INE, 1999, pp. 31-32, 39). 

Os elementos de uma população designam-se por unidades estatísticas. No 

exemplo anterior, cada residente no espaço nacional é uma unidade estatís-

tica da população objectivo do Inquérito ao Emprego; por outro lado, cada 

agregado familiar residente em alojamento privado no espaço nacional, bem 

como todo o residente pertencente a um agregado nessas condições, consti-

tuem as unidades estatísticas da respectiva população inquirida. 

Quando os elementos, isto é, unidades estatísticas de uma população (inqui-

rida) são, pelo seu reduzido número e/ou características, facilmente observá-

veis, o trabalho de observação incide, muitas vezes, sobre todos os elementos 

da população. Por outro lado, mesmo quando a dimensão da população in-

quirida é substancial e o trabalho de recolha de dados particularmente difí-

cil, os propósitos da investigação (e os orçamentos previstos) podem prever a 

observação de todas as unidades estatísticas. Este tipo de investigação de-

signa-se habitualmente por censo ou indagação completa, sendo os Recense-
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amentos Gerais da População (CENSOS) efectuados em todos os inícios de 

década pelo INE um bom exemplo. 

No entanto, nem sempre por razões quer operatórias quer de propósitos (e 

orçamento) da investigação, a recolha de dados incide sobre todos os elemen-

tos da população inquirida. Neste caso, o estudo das propriedades da popu-

lação tem de ser feito sobre o seu subconjunto finito que se supõe ser repre-

sentativo e se designa por amostra (Murteira, 1993, p. 8). 

Evidentemente, a questão da representatividade é fulcral para que um sub-

conjunto finito de uma população possa ser considerado como uma amostra. 

Quando um determinado subconjunto não é representativo, ou seja, quando 

dá preferência a determinados elementos da população, o mesmo designa-se 

por amostra viciada ou enviesada e os resultados dele extraídos não espe-

lham, evidentemente, as verdadeiras características da população inquirida 

(Murteira, 1993, pp. 8-9). 

A questão da representatividade da amostra está, desta forma, intimamente 

relacionada com os critérios de selecção dos seus elementos a partir das uni-

dades estatísticas da população inquirida. Amostras enviesadas pressu-

põem, em geral, processos de escolha nos quais intervém o critério subjectivo 

do investigador. No entanto, o enviesamento pode resultar apenas do acaso, 

ou seja, pode estar presente em amostras construídas dando igual possibili-

dade a todos os elementos da população em serem seleccionados. Uma amos-

tra casual, isto é, seleccionada de acordo com o último critério, pode, eviden-

temente, resultar representativa. (Murteira, 1993, p. 9.) 

No referido exemplo do Inquérito ao Emprego do INE, a amostra (represen-

tativa) é constituída por um subconjunto de 20747 alojamentos familiares 

privados, seleccionados a partir de uma “amostra-mãe” criada, por sua vez, a 

partir de dados recolhidos através do último Recenseamento Geral da Popu-

lação (o CENSOS 91) (INE, 1999, p. 29). Notar que, por compromisso entre a 

redução do enviesamento, provocado pela manutenção dos mesmos aloja-
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mentos na amostra durante um período prolongado de tempo, e o rápido es-

gotamento da amostra, que poderia resultar da renovação da maioria dos 

alojamentos em cada período de inquirição (trimestre), são renovados 1/6 dos 

alojamentos em cada trimestre (INE, 1999, p. 39). Este tipo de renovação – 

comum em inquéritos que se prolongam por períodos sucessivos – designa-se 

rotação da amostra. 

3.1.2.  Variáveis 

Uma variável é uma representação quantitativa de caracteres quantitativos 

ou qualitativos de uma colecção de dados. 

Por exemplo, a variável “taxa de mortalidade infantil” é uma representação 

quantitativa do caracter quantitativo “número de óbitos” referente à colec-

ção de dados nados-vivos nascidos em determinado ano e em determinado(s) 

espaço(s), expressa, em geral, em permilagem (1 por 1000). 

A variável binária assumindo os valores 0 e 1 pode ser uma representação 

quantitativa do caracter qualitativo sexo dessa mesma colecção de dados (0 

para as meninas, 1 para os meninos). 

Este último exemplo é particularmente elucidativo do seguinte: independen-

temente da natureza quantitativa ou qualitativa do caracter representado 

por uma determinada variável (qualitativa, no caso do exemplo), a mesma 

pode assumir valores quer quantitativos quer qualitativos: em vez de 0 e 1, o 

sexo poderia ser simplesmente representado pelas expressões qualitativas: 

“Menina”/“Menino”, “Homem”/“Mulher”, “Feminino”/“Masculino” ou outras. 

Transversalmente, as variáveis podem ainda ser classificadas como discre-

tas ou contínuas. Uma variável discreta só pode assumir um número finito 

ou uma infinidade numerável de valores (trata-se do caso do último exemplo 

e, nomeadamente, de todas as variáveis assumindo qualidades). Em contra-

ponto, uma variável contínua pode assumir qualquer valor dentro de um in-
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tervalo de números reais (o caso da taxa de mortalidade infantil, que assu-

me habitualmente qualquer valor no intervalo entre 1 e 1000). 

Outra classificação igualmente importante do conceito de variável remete 

para o seu eventual carácter dependente ou independente. Esta classificação 

é usada quando se pretende explicar o comportamento de uma variável (ou 

seja, as suas variações de intensidade ou de valor) em função do comporta-

mento de outra(s) variável(eis). A variável a explicar é designada como vari-

ável dependente porque depende – é uma consequência – de outra(s). Parale-

lamente, cada variável explicativa é designada como variável independente 

no sentido em que não depende de outras variáveis mas, de forma isolada ou 

em conjunto com outras eventuais variáveis independentes, assume-se como 

causa de outro fenómeno (operacionalizado através da variável dependente). 

A referência anterior ao “comportamento” de uma variável sugere a distin-

ção entre dois conceitos muitas vezes confundidos, erradamente: variável e 

observação. Este último, apesar de se referir sempre a uma determinada va-

riável, espelha uma intensidade ou um valor do caracter da colecção de da-

dos operacionalizado pela variável. Ou, dito de outro modo, as observações de 

uma variável destacam as variações de intensidade ou de valor existentes 

entre os caracteres quantitativos ou qualitativos representados pela variá-

vel. 

Por exemplo, as observações da variável “taxa de mortalidade infantil” refe-

rente aos países da União Europeia (UE) e a 1995 encontram-se na segunda 

coluna do quadro seguinte: 
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Países Taxa de Mortalidade Infantil 
Unidade: Permilagem (1/1000) 

UE – 15 5,6 

Bélgica 6,1 

Dinamarca 5,1 

Alemanha 5,3 

Grécia 8,1 

Espanha 5,6 

França 4,9 

Irlanda 6,4 

Itália 6,1 

Luxemburgo 5,5 

Holanda 5,5 

Áustria 5,4 

Portugal 7,5 

Finlândia 3,9 

Suécia 4,1 

Reino Unido 6,2 

Fonte: EUROSTAT  

Quadro 1 – Taxas de mortalidade infantil na UE (1995) 
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3.2. CLASSIFICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

DE DADOS 

3.2.1.  Quadros e distribuições de frequências 

Sendo o número de países pertencentes à UE relativamente pequeno (15), a 

apresentação de uma variável como a taxa de mortalidade infantil para to-

das as (15) observações pode ser feita de imediato e de forma sugestiva (ver 

Quadro 1, p. 24). 

No entanto, quando a colecção de dados a tratar é particularmente numero-

sa, ou seja, quando a sua dimensão (N) é grande, a simples identificação de 

cada elemento dessa colecção e do valor assumido pela variável(eis) em es-

tudo (em moldes semelhantes ao Quadro 1) pode revelar-se pouco sugestiva 

e descritiva, perdendo-se a ideia de conjunto. 

NOTA EXCEL: a dimensão de uma colecção de dados pode ser obtida atra-

vés da utilização da função CONTAR() do EXCEL! 

Um exemplo: suponha-se que se pretende identificar o caracter “número de 

pavimentos” de todos os edifícios localizados no concelho de Lisboa através 

de uma variável discreta assumindo sete valores possíveis: 1 pavimento; 2 

pavimentos; 3; 4; 5; 6; 7 ou mais pavimentos. De acordo com os apuramentos 

do CENSOS 91, Lisboa tinha 62.041 edifícios naquele ano. Evidentemente, a 

representação das 62.041 observações da variável num quadro como o Qua-

dro 1, com a morada de cada edifício na primeira coluna e o número de pa-

vimentos na segunda, revelaria muito pouco acerca do número de pisos dos 

edifícios lisboetas. 
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O que fazer, então? Construir um quadro de frequências, semelhante ao se-

guinte: 

 

Número de Pavimentos 
Frequências 
Absolutas 

Frequências 
Relativas 

Frequências 
Absolutas 

Acumuladas 

Frequências 
Relativas 

Acumuladas 

1 22062 0,3556 22062 0,3556 

2 12563 0,2025 34625 0,5581 

3 7840 0,1264 42465 0,6845 

4 8096 0,1305 50561 0,8150 

5 5024 0,0810 55585 0,8959 

6 2462 0,0397 58047 0,9356 

7 e mais 3994 0,0644 62041 1,0000 

TOTAL 62041 1,0000 - - 

Fonte: INE – CENSOS 91     

Quadro 2 – Quadro de frequências do número de pavimentos dos 

edifícios localizados no concelho de Lisboa (1991) 

Na primeira coluna, são apresentadas as diferentes particularizações (ar-

gumentos) da variável (neste caso, como se disse, uma variável discreta). 

Na segunda coluna, são apresentadas as frequências absolutas, ou seja, o 

número de vezes que cada acontecimento ou fenómeno (neste caso, o número 

de pavimentos) é observado – isto é, se repete – na colecção de dados ou 

amostra (no presente caso, os edifícios localizados no concelho de Lisboa) 

(Murteira, 1993, p. 27). 

Notar que o total de frequências absolutas (última linha da segunda coluna) 

corresponde, evidentemente, ao número total de observações, ou seja, à di-

mensão da colecção de dados em análise (N = 62.041). 

A terceira coluna expressa o número de vezes que o fenómeno “número de 

pavimentos” é observado em relação a esse número total de observações. De-
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signado como frequência relativa, este número é obtido dividindo a frequên-

cia absoluta de cada argumento da variável “número de pavimentos” pela 

dimensão da colecção de dados. Por exemplo, os edifícios com dois pavimen-

tos são um pouco mais de 1/5 do total dos edifícios lisboetas porque a sua 

frequência relativa associada a este argumento da variável “número de pa-

vimentos” é 0,2025 = 12.563 / 62.041.2 

Na quarta coluna são apresentadas as frequências absolutas acumuladas, 

que remetem para o número de edifícios com um número de pavimentos me-

nor ou igual ao indicado, em linha, pela primeira coluna do Quadro 2. 

De forma mais compreensiva, a frequência absoluta acumulada associada ao 

argumento “2” da variável “número de pavimentos” remete para o número 

de edifícios com 1 ou 2 pavimentos existentes em Lisboa (34.625 edifícios = 

22.062 edifícios com 1 pavimento + 12.563 com 2 pavimentos); para se obter 

a frequência absoluta acumulada referente a 3 pavimentos, basta acrescen-

tar à frequência absoluta acumulada anterior o número de edifícios com 3 

pavimentos (42.465 = 34.625 edifícios com 1 ou 2 pavimentos + 7840 edifí-

cios com 3 pavimentos); e assim sucessivamente. Evidentemente: 

• Como não existem edifícios com zero pavimentos, a frequência absoluta 

acumulada associada a 1 pavimento (primeiro argumento/linha da variável 

“número de pavimentos”) corresponde à respectiva frequência absoluta 

simples (22.062); 

• A frequência absoluta associada à ocorrência “7 e mais” pavimentos (últi-

mo argumento/linha da variável “número de pavimentos”) corresponde ao 

número total de edifícios existentes em Lisboa. 

A última coluna Quadro 2 (“Frequências Relativas Acumuladas”) tem uma 

interpretação paralela mas refere-se às frequências relativas. Desta forma, é 

calculada de acordo com o procedimento anteriormente descrito mas utili-

_______________________ 

2 Uma frequência relativa de 0,2 é interpretada como 0,2 em 1 ou, multiplicando ambos os números por 100, como 20 em 100 
(20%). Evidentemente, 0,2 corresponde a 1/5 de 1 (isto é, a uma quinta parte): 0,2 / 1 = 20 / 100 = 2 / 10 = 1 / 5. 
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zando como base de cálculo as frequências relativas indicadas na terceira co-

luna do quadro. Por exemplo, a frequência relativa acumulada referente a 2 

pavimentos (0,5581) obtém-se somando as frequências relativas referentes a 

1 e a 2 pavimentos (0,3556 + 0,2025), sendo interpretada do seguinte modo: 

em Lisboa, mais de metade dos edifícios (mais precisamente, 0,5581 em 1 ou 

55,81%) possuem até 2 pavimentos. 

Notar que todas estas classificações dos dados originam as chamadas distri-

buições de frequências ou distribuições empíricas (Murteira, 1993, p. 26). 

A construção de quadros de frequências semelhantes ao Quadro 2 para va-

riáveis contínuas é igualmente possível mas envolve dois passos prévios 

(Murteira, 1993, p. 29): 

1. Definição das classes de valores; 

2. Contagem dos valores pertencentes a cada classe. 

A definição das classes de valores para uma variável contínua passa pe-

la identificação de intervalos de classe mediante a fixação dos limites desses 

intervalos (limites das classes). Como regras de definição desses limites, im-

porta que: 

• Os intervalos de classe não tenham pontos comuns, ou seja, o limite supe-

rior de um determinado intervalo de classe não pode ser superior ao limite 

inferior do intervalo seguinte (se aplicável, isto é, esta regra não é relevan-

te para o último intervalo); os intervalos serão, segundo esta regra, mutu-

amente exclusivos; 

• Qualquer valor assumido pela variável deverá ser abarcado por um inter-

valo de classe; de forma mais formal, o domínio da variável (conjunto dos 

valores assumidos pela mesma) deverá estar contido (ou incluído) no con-

junto formado pela união de todos os intervalos de classe; os intervalos se-

rão, desta forma, exaustivos; 

• Os intervalos de classe deverão ser abertos à esquerda e fechados à direita, 

ou seja, deverão incluir observações idênticas ao respectivo limite superior 

mas excluir aquelas que forem idênticas ao limite inferior; 

• Sempre que possível, o limite inferior da primeira classe e o limite superior 

da última classe deverão ser definidos, ou seja, estas classes não deverão 
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ser abertas3 de modo a minimizar-se a arbitrariedade de eventuais cálculos 

posteriores; 

• Sempre que possível, os intervalos deverão ter igual amplitude (diferença 

entre os limites superior e inferior)4. 

Mesmo se balizado por estas regras, o trabalho de classificação de uma vari-

ável contínua envolve sempre um elevado grau de subjectividade. Quando o 

número de classes (intervalos) é particularmente reduzido e/ou cada classe 

(ou determinada classe) abarca um número considerável de observações, 

perde-se capacidade descritiva porque deixa-se de conhecer a variabilidade 

do fenómeno ao nível de cada classe. Por outro lado, se o número de classes é 

substancial, o número total de observações pode ser insuficiente para pôr em 

evidência a regularidade do fenómeno. Desta forma, a definição de interva-

los de classe deve ser balizada por um compromisso entre variabilidade ver-

sus regularidade, dado não existir um método objectivo de fixação do número 

de intervalos de classe. (Murteira, 1993, pp. 34-35). 

No Quadro 3 apresenta-se a variável contínua “Fundo de Equilíbrio Finan-

ceiro” (FEF) 5 para as 7 Regiões NUTS II de Portugal bem como para as su-

as 30 Regiões NUTS III (cf. § 2.4). 

_______________________ 

3 A primeira classe limitada por menos infinito (-) e a última classe por mais infinito (+). 

4 A motivação desta regra reside, nomeadamente, na análise gráfica, que se torna menos imediata quando os intervalos não 
possuem amplitudes idênticas (cf. § 3.2.2.  ). 

5 O Fundo de Equilíbrio Financeiro é uma transferência de fundos da administração central para as autarquias, de acordo com 
uma fórmula pré-definida pela lei. 
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REGIÃO NUTS 
FEF 

UNIDADE: MILHÕES DE CONTOS 

Região Norte 84,498 

Minho-Lima 8,476 

Cávado 7,663 

Ave 9,310 

Grande Porto 16,862 

Tâmega 13,815 

Entre Douro e Vouga 5,710 

Douro 10,838 

Alto-Trás-os-Montes 11,824 

Região Centro 56,694 

Baixo Vouga 9,079 

Baixo Mondego 7,322 

Pinhal Litoral 5,405 

Pinhal Interior Norte 6,739 

Dão-Lafões 10,162 

Pinhal Interior Sul 3,143 

Serra da Estrela 1,998 

Beira Interior Norte 6,346 

Beira Interior Sul 3,827 

Cova da Beira 2,673 

Região de Lisboa e Vale do Tejo 57,387 

Oeste 8,673 

Grande Lisboa 24,245 

Península de Setúbal 10,262 

Médio Tejo 7,024 

Lezíria do Tejo 7,183 

Região do Alentejo 28,058 

Alentejo Litoral 4,528 

Alto Alentejo 7,178 

Alentejo Central 7,992 

Baixo Alentejo 8,360 

Região do Algarve 11,191 

Açores 9,162 

Madeira 6,410 

Fonte: Marktest, Sales Index 98 

Quadro 3 – Fundo de Equilíbrio Financeiro por Regiões NUTS II/III (1997) 
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No Quadro 4, é feita uma classificação do FEF relativo às 30 Regiões NUTS 

III por 5 intervalos de classe de igual amplitude (5 milhões de contos) e indi-

cadas as respectivas distribuições de frequências estudadas no caso discreto, 

cujo cálculo se deixa ao cuidado do leitor. Notar que as frequências absolutas 

(segunda coluna do quadro) resultam da contagem dos valores perten-

centes a cada classe tendo como origem a colecção de dados constante no 

Quadro 3. 

 

FEF 
Milhões de Contos 

Classes 

Frequências 
Absolutas 

Frequências 
Relativas 

Frequências 
Absolutas 

Acumuladas 

Frequências 
Relativas 

Acumuladas 

0 – 5 5 0,1667 5 0,1667 

5 – 10 17 0,5667 22 0,7334 

10 – 15 6 0,2000 28 0,9333 

15 – 20 1 0,0337 29 0,9667 

20 – 25 1 0,0337 30 1,0000 

TOTAL 30 1,0000 - - 

Fonte: Marktest, Sales Index 98 

Quadro 4 – Quadro de frequências do Fundo de Equilíbrio Financeiro 

por Regiões NUTS III (1997) 

Reafirme-se que esta classificação é uma entre as possíveis – julgada (sub-

jectivamente) como um bom compromisso entre variabilidade e regularidade 

para intervalos de classe de igual amplitude. 

Construir uma distribuição de frequências para uma variável contínua é, 

desta forma, simplificar. Em particular, os argumentos da variável tornam-

se intervalos, tornando menos imediatos eventuais cálculos posteriores ten-

do como base essa distribuição (cf. § 3.3). Quando não se conhece a série ori-

ginal que originou a tabulação (que não é o caso do exemplo anterior, cuja 

série original remete para o Quadro 3) – recorre-se ao ponto médio de cada 

classe, definido como: 
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x’j = lj + hj / 2 ,     j = 1, ..., m 

onde: 

x’j  é o ponto médio da classe j;  

lj  é o limite inferior da classe j; e 

hj  é a amplitude da classe j; 

m  é o número de intervalos de classe. 

No exemplo do Quadro 4, o ponto médio da classe (0, 5] é 2,5 milhões de con-

tos: 0 + 5/2. (Sugere-se o cálculo dos demais pontos médios pelo leitor.) 

3.2.2.  Representação gráfica de dados 

Longe vão os tempos em que a representação gráfica de dados era feita ma-

nualmente com recurso, nomeadamente, a papel milimétrico. Hoje, com as 

funcionalidades de gráficos incluídas nas folhas de cálculo mais populares, a 

representação gráfica de dados tornou-se uma tarefa simples e imprescindí-

vel em qualquer trabalho de investigação aplicada e/ou de apoio à decisão. 

Mais do que explorar esse tipo de funcionalidades electrónicas (trabalho que 

se sugere ao leitor interessado), importa definir as representações gráficas 

das diferentes distribuições de frequências antes estudadas. A referência uti-

lizada foi (Murteira, 1993, pp. 36-52). 6 

A representação gráfica da distribuição de frequências (relativas ou absolu-

tas) de uma variável discreta chama-se diagrama de barras. A figura 

_______________________ 

6 Todos os gráficos apresentados ao longo da presente secção foram construídos com o auxílio do módulo de gráficos do 
MICROSOFT EXCEL. 
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seguinte apresenta esse diagrama para a distribuição de frequências relati-

vas constante no Quadro 2 (p. 26): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Diagrama de Barras 

A representação gráfica da distribuição de frequências (relativas ou absolu-

tas) acumuladas de uma variável discreta é designada por função cumula-

tiva. No mesmo exemplo (Quadro 2) e para o caso relativo, a função cumula-

tiva F(x), com x designando os argumentos da variável discreta “Número de 

Pavimentos”, obtém-se da seguinte forma: 

F(x) = 0 se x < 1 , 

F(x) = 0,3556 se 1  x < 2 , 

F(x) = 0,5581 se 2  x < 3 , 

F(x) = 0,6845 se 3  x < 4 , 

F(x) = 0,8150 se 4  x < 5 , 

F(x) = 0,8959 se 5  x < 6 , 
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F(x) = 0,9356 se 6  x < “7 e mais” , 

F(x) = 1 se x  “7 e mais”. 

A função F(x) assim definida têm a seguinte representação gráfica7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Função Cumulativa 

No caso das variáveis contínuas, as representações gráficas das distribui-

ções são particularmente diferentes. 

A representação gráfica da distribuição de frequências (relativas ou absolu-

tas) de uma variável contínua chama-se histograma. Um histograma é 

formado por uma sucessão de rectângulos adjacentes tendo cada um por ba-

se o respectivo intervalo de classe e por altura a respectiva frequência, abso-

_______________________ 

7 O eixo horizontal do gráfico (abcissas) corresponde ao argumento x da variável “Número de Pavimentos” e o eixo vertical (or-
denadas) aos valores assumidos pela função cumulativa F(x). 
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luta ou relativa, dividida pela amplitude do intervalo de classe. Quando os 

intervalos de classe possuem a mesma amplitude, por simplificação, essa di-

visão não costuma ser efectuada8. Trata-se, aliás, do caso do Quadro 4, cujo 

histograma se apresenta de seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Histograma e Polígono de Frequências 

Notar que o Gráfico 3 complementa a representação gráfica da distribuição 

através da apresentação do polígono de frequências associado. Este é cons-

truído de forma muito simples: unindo de forma sucessiva, por segmentos de 

recta, os pontos médios dos lados superiores dos rectângulos do histograma e 

considerando também as classes anterior – (-5, 0] – e posterior – (25, 30] – 

às originalmente indicadas no Quadro 4. 

_______________________ 

8 Esta regra de construção dos histogramas motivou a sugestão do § 3.2.1.  tendente à utilização de intervalos de classe com 
igual amplitude. 
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Suponha-se uma situação teórica de aumento indefinido da dimensão da 

amostra e de diminuição até suficientemente próximo de zero da amplitude 

das classes. Manifestamente, o polígono de frequências apresentaria um pa-

drão “alisado” no sentido em que seria ausente dos vértices evidenciados no 

Gráfico 3 ao nível dos pontos médios dos lados superiores dos rectângulos do 

histograma. A explicação de um procedimento de alisamento tendo esse ob-

jectivo extravasa o âmbito do presente manual; contudo, importar referir 

que a curva obtida designa-se por curva de frequências, sendo a imagem de 

uma determinada função de frequências (representação analítica da curva 

de frequências). Para o caso do Quadro 4, essa curva é sugerida pelo gráfico 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Histograma e Curva de Frequências 

Por último, o polígono integral é a imagem geométrica da função cumula-

tiva no caso de variável contínua. Ainda para o exemplo do Quadro 4, o polí-

gono integral obtinha-se unindo sucessivamente, por segmentos de recta, os 

pontos (0; 0), (5; 0,1667), (10; 0,7334), (15; 0,9333), (20; 0,9667) e (25; 1) do 
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espaço (FEF (Milhões de Contos); Frequências Relativas Acumuladas) – de 

acordo com o indicado no gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Polígono Integral 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO DAS DISTRIBUIÇÕES 

UNIDIMENSIONAIS 

3.3.1.  Ilustração dos conceitos de localização, dispersão e 

assimetria 

A comparação entre diferentes distribuições de frequências unidimensionais 

(distribuições envolvendo, cada uma, apenas uma colecção de dados) é, em 

muitos problemas de decisão e de investigação, a principal preocupação do 

facilitador/investigador. 

Esse trabalho de comparação exige, por razões evidentes, a utilização de 

medidas padronizadas de caracterização das distribuições. Ou seja, de pro-

cedimentos de cálculo que permitam apurar, de forma inequívoca, a intensi-

dade com que determinada característica da distribuição ocorre, possibili-

tando-se a ordenação das diferentes distribuições em análise via medida. 

Mesmo em problemas de investigação nos quais a comparação entre distri-

buições não é relevante – incidindo a análise sobre a caracterização de ape-

nas uma distribuição unidimensional – a construção de medidas de caracte-

rização pode ser intrinsecamente importante. 

As secções seguintes serão dedicadas à formalização desse tipo medidas. 

Tratam-se de medidas que formalizam três características (ou conceitos) 

subjacentes a qualquer distribuição unidimensional: 

• Localização; 

• Dispersão; 
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• Assimetria. 

De forma relativamente informal, o ponto de localização remete para o valor 

da variável em torno do qual as frequências se concentram. O conceito de 

dispersão ancora-se nesse valor central da variável, expressando a maior ou 

menor dispersão das frequências em torno do ponto de localização. A distri-

buição de frequência pode, evidentemente, estar mais concentrada à esquer-

da ou à direita do ponto de localização – ideia captada pelo conceito de assi-

metria. 

As diferenças entre os três conceitos são relativamente intuitivas, sendo su-

geridas pelos gráficos abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Curvas de frequência simétricas com diferente localização 

As duas curvas de frequência (A e B) representadas no Gráfico 6 são simétri-

cas no sentido em que as frequências se concentram, em torno dos respecti-

vos pontos de localização (imaginários), de forma idêntica à esquerda e à di-

reita. Manifestamente, têm diferentes pontos de localização: no caso da dis-

tribuição A, esse ponto remete para o valor 40 da variável x (ver ordenadas); 

na distribuição B, para x = 50. 
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Gráfico 7 – Curvas de frequências simétricas com diferente localização 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Curvas de frequências assimétricas com diferente 

localização 

Localização idêntica (x = 40) têm as distribuições do Gráfico 7. No entanto, a 

distribuição de frequências B dispersa-se menos em torno do valor 40; ou se-
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ja, as suas frequências estão mais concentradas em trono do ponto localiza-

ção. Assim, o seu grau de dispersão é menor face à mais “horizontal” distri-

buição A. 

As distribuições do Gráfico 8, para além de possuírem diferentes pontos lo-

calização, são também assimétricas: em qualquer dos casos, as frequências 

concentram-se mais à esquerda do respectivo ponto de localização. Esse é 

também o caso do gráfico seguinte onde, contudo, a localização é idêntica: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Curvas de frequências assimétricas com localização idêntica 

3.3.2.  Medidas de localização 

A formalização do conceito de localização passa pelo cálculo de medidas de 

posição central. Existem várias medidas alternativas, fornecendo informa-

ção complementar – nomeadamente, a média, a mediana e a moda. 
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Média 

A média aritmética ou, simplesmente, média é a medida de localização (isto 

é, de posição central) mais utilizada. Dada uma colecção de dados constituí-

da pelos valores x1, x2, …, xN (ou seja, com dimensão N), a média ( x ) define-

se pela expressão: 

 

Com dados classificados (ver Capítulo 3.2.1.  das pp. 25 ss.), tem-se: 

 

onde m é o número total de classes, ni representa a frequência absoluta da 

classe i e xi o ponto médio da classe i. 

NOTA EXCEL: a média de uma colecção de dados pode ser calculada através 

da função MÉDIA() do EXCEL! 

No exemplo do Quadro 3 (p. 30) – Fundo de Equilíbrio Financeiro por Regi-

ões NUTS III em 1997 (dados não classificados) – a média remete para: 

x  = (8,476 + 7,663 + ... + 6,410) / 30 = 253,4 / 30 = 8,447 milhões de contos 

No mesmo exemplo mas com dados classificados (Quadro 4 da p. 31), o valor 

obtido para a média é ligeiramente diferente, fruto da perda de variabilida-

de que a classificação de dados em geral acarreta: 
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x  = (5  2,5 + 17  7,5 + 6  12,5 + 1  17,5 + 1  22,5) / 30 = 

= 255 / 30 = 8,5 milhões de contos 

Mediana 

Para uma dada colecção de dados ordenada de forma crescente, a mediana 

(ou centro posicional, M) correspondendo ao número exactamente no meio 

dessa colecção. 

Desta forma, a mediana é também o valor (argumento) da variável em estu-

do que corresponde à frequência acumulada de N/2 (N, como é hábito, indica 

a dimensão da colecção), isto é, à frequência relativa de 0,5. 

NOTA EXCEL: a média de uma colecção de dados pode ser calculada através 

da função MED() do EXCEL! 

Na presença de variáveis discretas classificadas, o apuramento da mediana 

é imediato – correspondendo, como se disse, ao valor associadao à frequência 

relativa 0,5 (50%). No exemplo do Quadro 2 da p. 26, o número de pavimen-

tos mediano dos edifícios do Concelho de Lisboa é 2, pois este argumento da 

variável acumula cerca de 56% dos edifícios (ou seja, mais de 50%) – e o ar-

gumento anterior (1 pavimento) apenas acumula 36% (menos de 50%); ma-

nifestamente, o edifício posicionado no meio da classificação ordenada dos 

edifícios lisboetas tem dois pavimentos. 

Já no caso da variável contínua não classificada do Quadro 3 (p. 30), o cálcu-

lo da mediana exigiria, como passo prévio, a ordenação por ordem crescente 

das 30 observações: 

1,998 < 2,673 < 3,143 < 3,827 < 4,528 < 5,405 < 5,71 < 6,346 < 6,41 < 6,739 < 7,024 < 

7,178 < 7,183 < 7,322 < 7,663 < 7,992 < 8,36 < 8,476 < 8,673 < 9,079 < 9,162 < 9,31 < 

10,162 < 10,262 < 10,838 < 11,191 < 11,824 < 13,815 < 16,862 < 24,245 
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De acordo com o referido, a mediana (M) corresponde ao número exactamen-

te no meio de uma colecção ordenada. Como o número de observações é par 

neste caso (30), a mediana corresponderá ao ponto médio entre a observação 

ordenada 15 (com valor 7,663, ver acima) e 16 (valor imediatamente seguin-

te na ordem crescente: 7,992), ou seja: 

M = (7,663 + 7,992) / 2 = 7,8275 milhões de contos 

Caso o número de observações fosse ímpar – por exemplo, 31 – o valor no 

meio da colecção corresponderia ao número com ordem 16: aquele que teria 

15 valores anteriores e 15 valores posteriores nessa colecção ordenada. Des-

ta forma, o cálculo anterior (ponto médio) não seria aplicável. 

Com variáveis contínuas classificadas, a mediana (M) é calculada por inter-

polação linear: 

(M – linf) / (lsup – linf) = (0,5 – fa
M-1) / (f

a
M – faM-1) 

 M = linf + (lsup – linf) * (0,5 – fa
M-1) / (f

a
M – fa

M-1) 

onde: 

linf é o limite inferior da classe mediana (classe correspondente à fre-

quência relativa acumulada de 0,5);  

lsup é o limite superior da classe mediana; 

fa
M-1 é a frequência relativa acumulada da classe imediatamente ante-

rior à classe mediana; 

fa
M é a frequência relativa acumulada da classe mediana. 

No exemplo do Quadro 4 (p. 31), a classe correspondente à frequência relati-

va acumulada 0,5 (classe mediana) é a 5-10. Por interpolação linear: 

(M – 5) / (10 – 5) = (0,5 – 0,1667) / (0,7334 – 0,1667) 

(M – 5) = (10 – 5)  (0,5 – 0,1667) / (0,7334 – 0,1667) 
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M = 5 + (10 – 5)  (0,5 – 0,1667) / (0,7334 – 0,1667) 

M = 5 + 5  0,3333 / 0,5667 

M = 5 + 5  0,3333 / 0,5667 

M = 7,9407 milhões de contos 

Moda 

A moda (mod) define-se como o valor mais frequente, ou seja, como o argu-

mento da variável em estudo com maior frequência absoluta (e relativa) as-

sociada. 

Trata-se de uma medida de localização cuja utilização faz pouco sentido em 

colecções de pequena dimensão e/ou não classificadas. É, aliás, das três me-

didas de posição central identificadas, a menos utilizada. 

NOTA EXCEL: a média de uma colecção de dados pode ser calculada através 

da função MODA() do EXCEL! 

No caso das variáveis discretas classificadas, a moda é de apuramento direc-

to: , remete simplesmente para o argumento da variável com maior frequên-

cia absoluta (relativa). No exemplo do Quadro 2 (p. 26), trata-se de 1 pavi-

mento pois este é o tipo de edifício que surge mais frequentemente (22.062 

dos 62.041 edifícios indagados pelo CENSOS 91 no Concelho de Lisboa, cor-

respondendo a uma frequência relativa – máxima – de 0,3556). 

Com variáveis contínuas classificadas, a par da identificação da classe mo-

dal (classe com a maior frequência), o cálculo da moda (mod) é feito de forma 

empírica e algo arbitrária. Murteira (1993, pp. 75-76) sugere a seguinte fór-

mula, fundamentada no princípio de que dentro da classe modal deve encon-

trar-se mais para o lado da classe adjacente com maior frequência: 

mod = linf + h  (fmod+1 / (fmod-1 – fmod+1)) 
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onde: 

linf é o limite inferior da classe modal (classe mais frequente);  

h é a amplitude das classes (supostamente idêntica entre classes); 

fmod-1 é a frequência relativa (simples) da classe imediatamente anterior 

à classe modal; 

fmod+1 é a frequência relativa (simples) da classe imediatamente posteri-

or à classe modal. 

No exemplo do Quadro 4 (p. 31), a classe mais frequente é a 5-10 e a moda é 

igual a: 

mod = 5 + 5  (0,2 / (0,1667 + 0,2)) = 7,727 milhões de contos 

3.3.3.  Medidas de dispersão 

Desvio Padrão 

A medida de dispersão mais utilizada é o desvio padrão. Para uma colecção 

de dados não classificados x1, x2, …, xN, o desvio padrão (s) define-se como: 

 

 

 

onde x  se refere à média dessa colecção de dimensão N (ver pp. 42 ss.). 

N

xx

s

N
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i
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No caso de dados classificados,  

 

onde m é o número total de classes, ni representa a frequência absoluta da 

classe i e xi o ponto médio da classe i. 

É importante notar que, para pequenas amostras (N inferior a 30), nas fór-

mulas anteriores utiliza-se (N – 1) em vez de N, obtendo-se, desse modo, o 

desvio padrão corrigido (s’). 

NOTA EXCEL: o desvio padrão de uma colecção de dados pode ser obtido 

através da função DESVPAD() do EXCEL! 

O cálculo manual (isto é, sem recurso a função residente em folha de cálculo 

ou em máquina de calcular) pode ser bastante simplificado através da cons-

trução de um pequeno quadro, especializando em colunas separadas: 

• As classes i; 

• Os respectivos pontos médios xi; 

• O desvio entre os mesmos e a média: (xi – x ); 

• O quadrado desse desvio: (xi – x )2; 

• As frequências absolutas de cada classe i: ni; 

• O produto entre a frequência absoluta e o quadrado do referido desvio, pa-

ra cada classe i: ni  (xi – x )2; 

• Na última linha da coluna referente a esses produtos: a respectiva soma.  

Esta soma dos produtos ni  (xi – x )2 corresponde ao numerador da fórmula 

do desvio padrão acima vista (com dados classificados). Para se obter o des-

N

xxn

s

m

I

ii
=

−

= 1
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vio padrão, e seguindo a fórmula, basta dividir essa soma por N (ou (N – 1), 

quando N < 30) e aplicar o operador raiz quadrada. 

Para o já habitual exemplo do Fundo de Equilíbrio Financeiro das autarqui-

as – distribuído pelas 30 Regiões NUTS III portuguesas, por 5 classes e 

apresentando média de 8,5 milhões de contos (cf. Quadro 4 da p. 31) – o su-

gerido quadro tem a seguinte forma: 

FEF 
Milhões de Contos 

Classes i 

Pontos Médios 

(xi) 
(xi – x ) (xi – x )2 

Frequências 

Absolutas (ni) 
ni(xi – x )2 

0 – 5 2,5 2,5 – 8,5 = –6 36 5 180 

5 – 10 7,5 -1 1 17 17 

10 – 15 12,5 4 16 6 96 

15 – 20 17,5 9 81 1 81 

20 – 25 22,5 14 196 1 196 

TOTAIS - - - 30 570 

Quadro 5 – Quadro auxiliar de cálculo do desvio padrão para o exemplo 

do Fundo de Equilíbrio Financeiro distribuído pelas 30 Regiões NUTS III 

(1997) 

Através destes cálculos auxiliares, o apuramento do desvio padrão é imedia-

to: 

 

 

3589,4
30

570
==s
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Variância 

Outra medida de dispersão muito utilizada é a variância. Trata-se, sim-

plesmente, do quadrado do Desvio Padrão (s2), ou seja: 

ou 

para dados, respectivamente, não classificados ou classificados e onde x  se 

refere à média dessa colecção de dimensão N; m é o número total de classes; 

ni representa a frequência absoluta da classe i e xi o ponto médio da classe i. 

No caso de pequenas amostras (N < 30), dever-se-à calcular a variância cor-

rigida (s2), utilizando-se, no numerador da fórmula, (N – 1) em vez de N. 

NOTA EXCEL: a variância de uma colecção de dados pode ser calculada 

através da função VAR() do EXCEL! 

No exemplo do Fundo de Equilíbrio Financeiro (ver explicação referente ao 

Desvio Padrão), a variância assume o seguinte valor: 

Desvio Médio 

O desvio médio (d) é uma medida de dispersão alternativa ao desvio padrão 

mas menos utilizada. A sua forma de cálculo é semelhante, utilizando, con-

tudo, o operador módulo |.| (valor absoluto) em vez do quadrado e prescin-

dindo da raiz quadrada. 

N
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Para dados não classificados ou classificados, as fórmulas são, respectiva-

mente, as seguintes: 

ou  

onde x  se refere à média da colecção de dados em estudo, de dimensão N; m 

é o número total de classes; ni representa a frequência absoluta da classe i e 

xi o ponto médio da classe i. 

NOTA EXCEL: o desvio médio de uma colecção de dados pode ser calculado 

através da função DESV.MÉDIO() do EXCEL! 

Medidas de dispersão relativa 

O desvio padrão, a variância ou o desvio médio têm em comum o facto de se 

exprimirem na mesma unidade da variável a que se referem. Desta forma, 

qualquer alteração da variável implica idêntica transformação destas medi-

das de dispersão (Murteira, 1993, p. 105). Estas designam-se como medidas 

de dispersão absoluta exactamente porque não são independentes do contex-

to em que são calculadas, não podendo servir de base de comparação entre 

diferentes colecções de dados. 

Porém, a comparação de diferentes colecções de dados em termos de disper-

são é frequentemente uma necessidade sentida pelo investigador ou pelo fa-

cilitador. Importa, pois, definir medidas de dispersão invariantes à variável 

em causa, ou seja, medidas de dispersão relativa. 

Em geral, as medidas de dispersão relativa mais utilizadas são definidas por 

um quociente do seguinte tipo (Murteira, 1993, p. 106): 

N

xx

d

N

I

i
=

−

= 1

||

N

xn

d

m

I

ii
=

−

= 1
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Dispersão Relativa = Dispersão Absoluta / Localização 

Nesta classe de medidas de dispersão relativa, o coeficiente de dispersão é a 

mais utilizada: 

x

s
  Dispersão de eCoeficient =  

onde s se refere ao desvio padrão da colecção de dados e x  à respectiva média9. 

O coeficiente de dispersão aparece muitas vezes multiplicado por 100 (isto é, 

em percentagem) com a designação de coeficiente de variação: 

100=
x

s
  Variação de eCoeficient  

No exemplo do Fundo de Equilíbrio Financeiro do Quadro 4 (p. 31): 

Coeficiente de dispersão = 4,3589 / 8,5 = 0,5128 

Coeficiente de variação = 0,5128  100 = 51,28% 

3.3.4.  Medidas de assimetria 

Posição relativa da média, mediana e moda 

A caracterização das distribuições de frequências face à assimetria é imedia-

ta conhecendo-se duas das três seguintes medidas de localização: média, 

mediana e moda. 

_______________________ 

9 Para pequenas amostras (N < 30) dever-se-à utilizar o desvio padrão corrigido (s’) em vez de s. 
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De facto, distribuições simétricas (ver primeiro caso do quadro seguinte) ca-

racterizam-se pelas igualdades: 

Média = Mediana = Moda 

 

Gráfico Caracterização Posição Relativa 

 Distribuição simétrica Média = Mediana = Moda 

 
Distribuição enviesada à esquerda 

ou assimétrica positiva 
Média > Mediana > Moda 

 
Distribuição enviesada à direita ou 

assimétrica negativa 
Média < Mediana < Moda 

Quadro 6 – Caracterização das distribuições face à assimetria com base 

na posição relativa da média, mediana e moda 

Já as distribuições enviesadas à esquerda – também designadas como assi-

métricas positivas – caracterizam-se por: 

Média > Mediana > Moda 

Por último, para as distribuições enviesadas à direita – ou assimétricas ne-

gativas – tem-se: 

Média < Mediana < Moda 

No exemplo do Fundo de Equilíbrio Financeiro do Quadro 4 (p. 31), tem-se: 

Média = 8,5 milhões de contos, 

Mediana = 7,828 milhões de contos, 

Moda = 7,727 milhões de contos, 
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ou seja: 

Média > Mediana > Moda 

e, portanto, a distribuição é assimétrica positiva ou enviesada à esquerda. 

Esta característica da distribuição era já perceptível no Gráfico 4 (p. 36)? 

Grau de Assimetria de Pearson 

Manifestamente, a assimetria de uma distribuição é tanto maior quanto 

mais afastadas estiverem a média, a mediana e a moda (Murteira, 1993, p. 

110). O grau de assimetria de pearson (g) baseia-se nesse facto, medindo a 

intensidade da assimetria através da diferença entre a média ( x ) e a moda 

(mod): 

s

modx
g

−
=  

Notar a divisão da citada diferença pelo desvio padrão (s), garantindo-se a 

filtragem da dispersão e possibilitando-se, por essa via, a comparação de di-

ferentes colecções de dados no que concerne à intensidade da assimetria. 

Notar igualmente as seguintes relações entre os tipos de assimetria e o valor 

assumido por g: 
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Gráfico Caracterização Grau de Assimetria de 
Pearson (g) 

 Distribuição simétrica Zero 

 
Distribuição enviesada à esquerda 

ou assimétrica positiva 
Positivo 

 
Distribuição enviesada à direita ou 

assimétrica negativa 
Negativo 

Quadro 7 – Caracterização das distribuições face à assimetria com base 

no grau de assimetria de Pearson (g) 

Para o já habitual exemplo do Fundo de Equilíbrio Financeiro (Quadro 4, p. 

31), tem-se: g = (8,5 – 7,727) / 4,3589 = +0,1773. Dado o sinal de g, a distri-

buição é assimétrica positiva (enviesada à esquerda). 

3.3.5.  Concentração 

Quando uma determinada variável representa um caracter – isto é, um atri-

buto – quantitativo de uma colecção de dados, pode ser interessante analisar 

a maior ou menor concentração do atributo pelos elementos que compõem 

essa colecção. 

Um exemplo clássico remete para o atributo “rendimento” de uma determi-

nada região ou país, que pode ser operacionalizado através da variável “ren-

dimento disponível das famílias” (um agregado macro-económico importan-

te). O conhecimento da maior ou menor concentração do “rendimento dispo-

nível das famílias” – ou seja, se o rendimento se distribui de forma relativa-

mente igualitária pelas famílias da região/país ou se, pelo contrário, poucas 

famílias concentram grande parte do rendimento – possui um interesse 

imediato, nomeadamente, em análise de equidade. 
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Também no caso do exemplo do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) 

(Quadro 4, p. 31) se podem conceber duas situações extremas: o FEF total 

estar igualmente repartido pelas 30 Regiões NUTS III ou estar concentrado 

somente numa. 

Uma primeira ideia de concentração pode ser obtida por comparação da 

marcha das frequências relativas acumuladas com a total relativo acumula-

do do atributo. 

No caso do FEF, importava comparar o número relativo de Regiões NUTS 

III (acumulado) associado a cada classe de FEF com o valor de FEF relativo 

(acumulado) ao nível de cada classe, ou seja, se, por exemplo, a 50% das re-

giões corresponde 50% do FEF total (numa situação ideal de distribuição 

igualitária dos fundos pelas autarquias) ou se não. 

 

FEF 
Milhões de Contos 

Classes i 

Frequências 
Absolutas 

(ni) 

FEF 
associado a 
cada classe 
(Atributo) 

(ti) 

Frequências 
Absolutas 

Acumuladas 

FEF 
associado a 
cada classe 
acumulado 
(Atributo 

Acumulado) 

Frequências 
Relativas 

Acumuladas 
(pi) 

FEF 
associado a 
cada classe 
acumulado 
(Atributo 

Acumulado)  
(qi) 

0 – 5 5 16,169 5 16,169 0,1667 0,0638 

5 – 10 17 128,032 22 144,201 0,7333 0,5691 

10 – 15 6 68,092 28 212,293 0,9333 0,8378 

15 – 20 1 16,862 29 229,155 0,9667 0,9043 

20 – 25 1 24,245 30 253,400 1,0000 1,0000 

TOTAIS 30 253,400 - - - - 

Quadro 8 – Avaliação da concentração por comparação entre as 

frequências relativas acumuladas e o atributo relativo acumulado – 

Exemplo do Fundo de Equilíbrio Financeiro por Regiões NUTS III (1997) 

Essa comparação é possível através do quadro anterior, que representa, pa-

ra cada classe i de FEF, a respectiva frequência absoluta (ni), o FEF associ-
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ado (isto é, o FEF recebido pelas ni Regiões NUTS III incorporadas na classe 

i), a frequência absoluta acumulada, o FEF acumulado, a frequência relativa 

acumulada (pi) e o FEF relativo acumulado (qi). A análise de concentração 

remete sobretudo para as duas últimas colunas, revelando que: 

• Cerca de 17% das Regiões NUTS III portuguesas receberam apenas 6% do 

FEF total distribuído pela Administração Central às autarquias em 1997; 

tratam-se das 5 Regiões que receberam até 5 milhões de contos cada; 

• Um pouco mais de 73% das Regiões receberam somente 57% do FEF total 

(22 Regiões, que receberam até10 milhões de contos cada); 

• Mais de 93% receberam cerca de 84% do FEF (28 Regiões, que receberam 

até 15 milhões de contos cada); 

• Quase 97% receberam cerca de 90% do FEF (29 Regiões, que receberam até 

20 milhões de contos cada); 

• Todas as 30 Regiões (100%) receberam, evidentemente, os 253,4 milhões de 

contos (100% do FEF total). 

De forma complementar, a concentração pode ser sugerida de forma gráfica 

(Curva de Lorenz) e aferida analiticamente (Índice de Gini): 

Curva de Lorenz 

A Curva de Lorenz resulta simplesmente da união, num gráfico cartesiano 

de dois eixos, dos pontos (0,0) e (pi, qi), onde: 

pi é a frequência relativa acumulada de cada classe i; 

qi é o atributo relativo acumulado de cada classe i. 

NOTA EXCEL: um gráfico cartesiano de dois eixos pode ser construído fa-

cilmente através do módulo de gráficos do EXCEL, seleccionando o tipo de 

gráfico “Dispersão (XY)”! 

O gráfico seguinte representa a Curva de Lorenz para o exemplo do Quadro 

8 (p. 55): 
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Gráfico 10 – Curva de Lorenz – Exemplo do Fundo de Equilíbrio 

Financeiro por Regiões NUTS III (1997) 

Representa igualmente a recta de igual repartição, ou seja, o conjunto de 

pontos para os quais a frequência relativa acumulada (pi) coincide com o 

atributo (FEF) relativo acumulado (qi). Trata-se da curva de Lorenz relativa 

a uma situação hipotética de igual repartição do FEF total pelas 30 Regiões 

NUTS II, na qual a concentração é inexistente. 

Aliás, quanto maior for o afastamento entre a Curva de Lorenz e a recta de 

igual repartição maior será o grau de concentração do atributo em estudo. 

Índice de Gini 

O Índice de Concentração de Gini (G) – que mede o grau de concentração de 

determinado atributo ao longo dos elementos de uma colecção de dados – 

parte da constatação de que quanto maior for a área compreendida entre a 

Curva de Lorenz e a recta de igual repartição, maior será esse grau de con-

centração: 
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onde: 

m é número total de classes (isto é, i = 1, ..., m); 

pi é a frequência relativa acumulada da classe i; 

qi é o atributo relativo acumulado da classe i. 

As propriedades do Índice de Gini são as seguintes: 

a) G = 0 no caso de igual repartição, i.e., com pi = qi, i = 1, …, m; 

b) G = 1 com concentração máxima, i.e., com qi = 0, i = 1, …, m-1; 

c) 0  G  1 e cresce com a concentração. 

No exemplo do Quadro 8 (p. 55), o Índice de Gini assume um valor relativa-

mente baixo: 

Ou seja, parece existir alguma justiça distributiva no que concerne à repar-

tição do FEF pelas 30 Regiões NUTS III portuguesas. 

179,0
9667,09333,07333,01667,0

)9043,09667,0()8378,09333,0()5691,07333,0()0638,01667,0(
=
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3.4. CARACTERIZAÇÃO DAS DISTRIBUIÇÕES 

BIDIMENSIONAIS 

Ao longo dos Capítulos 3.2 e 3.3 (pp. 25 ss.) foi exposto um conjunto de mé-

todos de apoio à decisão capazes de caracterizar, graficamente e analitica-

mente, distribuições de frequências unidimensionais, ou seja, referentes a 

um caracter ou atributo, tomado em isolado, de uma determinada colecção 

de dados. 

Porém, os propósitos de cada investigação podem exigir a análise, em si-

multâneo, de dois ou mais atributos associados a diferentes indivíduos, re-

giões, países, etc., ou a uma mesma realidade mas em períodos diferentes. 

Por exemplo, a comparação entre países das taxas de desemprego e de infla-

ção, ou do crescimento da população e da taxa de natalidade, poderá ser par-

ticularmente interessante. Uma análise ao longo do tempo desses atributos 

para um mesmo território poderá ser igualmente relevante. 

Nas secções seguintes far-se-à uma breve introdução aos métodos que 

permitem trabalhar, em simultâneo, dois atributos relativos a uma mesma 

realidade – ou seja, distribuições de frequências bidimensionais. 

3.4.1.  Tabela de contingência e distribuições marginais 

No quadro abaixo apresentam-se colecções de dados relativas a dois atribu-

tos – Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) e população residente – relativos 

às 30 Regiões NUTS III de Portugal e tendo como ano de referência 1997: 
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REGIÃO NUTS III 
FEF 

UNIDADE: MILHÕES 

DE CONTOS 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE 
UNIDADE: 1000 

Minho-Lima 8,476 250,0 

Cávado 7,663 374,7 

Ave 9,310 480,5 

Grande Porto 16,862 1196,9 

Tâmega 13,815 535,0 

Entre Douro e Vouga 5,710 265,4 

Douro 10,838 234,4 

Alto-Trás-os-Montes 11,824 224,9 

Baixo Vouga 9,079 362,6 

Baixo Mondego 7,322 326,6 

Pinhal Litoral 5,405 230,2 

Pinhal Interior Norte 6,739 132,6 

Dão-Lafões 10,162 281,9 

Pinhal Interior Sul 3,143 45,3 

Serra da Estrela 1,998 52,0 

Beira Interior Norte 6,346 112,1 

Beira Interior Sul 3,827 77,7 

Cova da Beira 2,673 89,3 

Oeste 8,673 363,9 

Grande Lisboa 24,245 1834,1 

Península de Setúbal 10,262 667,2 

Médio Tejo 7,024 224,6 

Lezíria do Tejo 7,183 230,1 

Alentejo Litoral 4,528 93,4 

Alto Alentejo 7,178 121,1 

Alentejo Central 7,992 167,6 

Baixo Alentejo 8,360 132,7 

Região do Algarve 11,191 347,4 

Açores 9,162 243,8 

Madeira 6,410 259,3 

Fontes: Marktest, Sales Index 98; INE, Anuário Estatístico de Portugal 1998 

Quadro 9 – Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) e população residente 

por Regiões NUTS III (1997) 
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Com base nestas duas colecções de dados relativas à mesma realidade (Regi-

ões NUTS III) e expressando dois atributos da mesma, é possível construir 

um quadro – designado tabela de contingência – com as frequências absolu-

tas (ou, alternativamente, relativas) associadas a cada par (FEF, população 

residente). 

Evidentemente, como se tratam de duas variáveis contínuas, importa classi-

ficar quer o FEF quer a população residente. No caso do FEF, utilizar-se-ão 

as classes de igual amplitude de 5 milhões de contos já adoptadas anterior-

mente. No caso da população, optou-se por classes também de igual ampli-

tude mas de 500 mil residentes.10 

O quadro abaixo representa a resultante tabela de contingência: 

 População Residente – Milhares – Classes j 

TOTAIS 

(ni) 
FEF 

Milhões de Contos 
Classes i 

0 – 500 500 - 1000 1000 - 1500 1500 - 2000 

0 – 5 5 0 0 0 5 

5 – 10 17 0 0 0 17 

10 – 15 4 2 0 0 6 

15 – 20 0 0 1 0 1 

20 – 25 0 0 0 1 1 

TOTAIS (nj) 26 2 1 1 30 = N 

Quadro 10 – Tabela de contingência – Fundo de Equilíbrio Financeiro e 

população residente por Regiões NUTS III (1997) 

Notar que esta tabela de contingência expressa a frequência absoluta com 

que cada par (i, j) ocorre, com i indexando cada uma das 5 classes de FEF e j 

_______________________ 

10 No caso de variáveis discretas, utilizar-se-iam os próprios argumentos dessas variáveis na construção da tabela de contin-
gência. 
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notando cada uma das 4 classes definidas para o atributo população. Adap-

tando notação utilizada anteriormente, nij pode designar a frequência abso-

luta associada ao argumento (i, j) da variável bidimensional implícita na ta-

bela de contingência. 

Alternativamente, a tabela poderia expressar as respectivas frequências re-

lativas, ou seja, nij / N com N = 30 (número total de observações, isto é, de 

NUTS III). 

Os totais indicados, quer em linha quer em coluna, são designados por dis-

tribuições marginais. Em particular, os indicados na última coluna (ni) ex-

primem a frequência absoluta de cada classe i de FEF: 

=•
j

iji nn  

Paralelamente, a última linha da tabela representa a distribuição marginal 

da população residente, exprimindo a frequência absoluta associada a cada 

classe j: 

=•

i

ijj nn  

A definição de tabela de contingência é geral no sentido que pode envolver a 

classificação quer de dois atributos não mensuráveis (isto é, qualitativos), 

quer de um mensurável e outro não, quer de caos em que ambos são mensu-

ráveis (Murteira, 1993, p. 227). Neste último caso, a tabela de contingência 

pode ser designada, de forma mais restrita, como tabela (ou quadro) de cor-

relação. Trata-se, aliás, da situação do Quadro 10 acima visto. 

3.4.2.  Diagrama de dispersão 

A motivação para a construção de variáveis bidimensionais e, mais geral-

mente, para a análise simultânea de dois atributos ou caracteres de uma de-
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terminada realidade reside, na maior parte dos casos, no estudo das eventu-

ais relações existentes entre os fenómenos. 

Por exemplo, é de esperar o Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) distribuí-

do pela Administração Central às autarquias seja tanto maior quanto maior 

for a população residente nas mesmas. Ou seja, que exista uma relação posi-

tiva (ou directa) entre o FEF e a população. 

No início do processo de estudo da relação entre duas variáveis é aconselhá-

vel a construção de um diagrama de dispersão. Trata-se, simplesmente, da 

representação dos pontos (xi, yi), i = 1, 2, ..., N num sistema de eixos cartesi-

anos, onde xi e yi se referem às observações número i de cada um dos atribu-

tos em estudo, respectivamente, e N indica, como é hábito, o número total de 

observações (idêntico para ambas as colecções) (Murteira, 1993, p. 146). 

Por convenção (e também por razões que serão evidentes mais à frente), a 

associação das variáveis em estudo respectivamente a xi e a yi não deverá 

ser arbitrária. Relembrando a diferença entre variáveis independentes e de-

pendentes (cf. Capítulo 3.1.2.  , pp. 22 ss.), o investigador/facilitador deverá 

procurar designar como xi a variável que, a priori, lhe ser a explicativa (va-

riável independente) e como yi a passível de ser explicada pela primeira (va-

riável dependente). 

No exemplo, é de esperar que o FEF dependa da população e não o contrário. 

Ou seja, a população deverá ser a variável independente (xi) e o FEF a de-

pendente (yi). Desta forma, xi remete para a terceira coluna do Quadro 9 (p. 

60) e yi para a segunda. 

NOTA EXCEL: um diagrama de dispersão pode ser construído facilmente 

através do módulo de gráficos do EXCEL, mediante selecção do tipo de grá-

fico “Dispersão (XY)”! 

O gráfico abaixo representa o diagrama de dispersão para o exemplo: 
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Gráfico 11 – Diagrama de dispersão – População e Fundo de Equilíbrio 

Financeiro (FEF) (1997): Relação positiva 

A análise dos diagramas de dispersão permite conhecer, em geral, o tipo de 

relação existente entre as variáveis em estudo. 

No caso do gráfico anterior, o carácter positivo (ou directo) da relação entre 

população e FEF é evidente: quanto mais populosa é a Região NUTS III (va-

riável xi, nas abcissas), maior é o volume de transferência financeira em 

forma de FEF com que é abrangida (variável yi, nas ordenadas). 

Noutros exemplos, situações de relação negativa (ou inversa) ou mesmo de 

ausência – eventualmente, aparente – de qualquer relação entre as duas va-

riáveis em estudo eram igualmente passíveis de indução a partir de diagra-

ma de dispersão. 

Os dois gráficos abaixo apresentam duas situações fictícias, respectivamente 

de relação negativa e de ausência de qualquer tipo de relação entre os atri-

butos: 
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Gráfico 12 – Diagrama de dispersão: Relação negativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Diagrama de dispersão: Ausência de relação 
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3.4.3.  Correlação 

Na secção anterior, a possível relação entre dois atributos foi tratada de 

forma relativamente informal e recorrendo ao método gráfico (construção e 

análise de diagrama de dispersão). 

Importa formalizar a análise e, em particular, construir medidas capazes de 

aferir o grau de “relação” entre os atributos em estudo.  

Essas medidas não são, contudo, independentes do carácter mensurável ou 

não dos atributos. Como se sugeriu anteriormente, apenas faz sentido defi-

nir a eventual relação entre dois atributos como correlação quando ambos 

os atributos são mensuráveis, ou seja, quando correspondem a caracteres 

quantitativos de uma colecção de dados. 

Em particular, o coeficiente de correlação linear (r)11 é uma medida da rela-

ção linear entre duas variáveis associadas a atributos mensuráveis. Desta 

forma, é apenas aplicável a casos cujos atributos têm ambos uma na-

tureza quantitativa. 

Dados os pares de observações (xi, yj), i, j = 1, 2, ..., N, o coeficiente de corre-

lação linear (r) define-se como (Murteira, 1993, p. 190): 

yx

xy

ss

s
r


=  

onde: 

Sxy é a covariância entre x e y, isto é: 

_______________________ 

11 O coeficiente de correlação é também conhecido por r de Pearson (Bryman e Cramer, 1993, p. 201). 
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x  é a média da variável x (ver pp. 42 ss.); 

y  é a média da variável y; 

sx é o desvio padrão da variável x (ver pp. 46 ss.); 

sy é o desvio padrão da variável x. 

O coeficiente r pertence ao intervalo [-1;+1], destacando-se os seguintes ca-

sos particulares: 

r = +1  Correlação linear perfeita e positiva, isto é, todo o yi é proporcional 

ao respectivo xj segundo um factor de proporcionalidade positivo; 

r = 0  Ausência de correlação linear, isto é, não existe evidência empírica 

de qualquer relação linear entre yi e xj; 

r = -1  Correlação linear perfeita e negativa, isto é, todo o yi é proporcio-

nal ao respectivo xj segundo um factor de proporcionalidade negativo. 

Notar que o caso r = +1 corresponde a um diagrama de dispersão (cf. pp. 62 

ss.) no qual todos os pontos  (xi, yj), i, j = 1, 2, ..., N, pertencem a uma mesma 

recta expressando uma relação positiva entre os dois atributos, ou seja, a 

uma recta com inclinação positiva. 

Simetricamente, um coeficiente r = -1 corresponde a um diagrama de dis-

persão no qual todos os pontos (xi, yj) pertencem a uma mesma recta com in-

clinação negativa. 

Por último, r é igual a zero (ou próximo de zero) para diagramas de disper-

são semelhantes ao do Gráfico 13 (p. 65). 

NOTA EXCEL: o coeficiente de correlação linear pode ser calculado através 

da função do CORREL() do EXCEL! 
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Para o exemplo da população e do FEF por Região NUTS III (ver Quadro 9, 

p. 60), obteve-se um coeficiente correlação linear de 0,89. Trata-se de um va-

lor algo elevado (porque próximo, em módulo, de 1), reflectindo uma forte 

correlação positiva entre a população residente em cada Região NUTS III e o 

respectivo FEF. 

Notar que o diagrama de dispersão deste exemplo (Gráfico 11, p. 64) sugeria 

já a existência não só de correlação positiva entre os dois fenómenos mas 

igualmente de correlação algo acentuada. Porquê? Essa mancha de pontos 

desenvolve-se, claramente, na proximidade de uma recta imaginária de in-

clinação positiva: se a correlação não é perfeita (todos os pontos teriam que 

pertencer, nesse caso, a uma mesma recta), também a distância entre a ge-

neralidade dos pontos (População, FEF) e uma recta imaginária “passando 

entre esses pontos” também não é substancial. A secção seguinte será 

dedicada, aliás, à determinação óptima dessa recta. 

Uma última nota: o coeficiente de correlação r é uma medida da 

eventual relação linear que possa existir entre duas variáveis, isto é, 

mede com que grau a variável dependente y pode ser considerada como uma 

proporção da variável independente x. Um coeficiente r próximo de zero 

significa apenas que não existe evidência empírica relativamente 

ao carácter proporcional dos fenómenos; não elimina, contudo, a 

possibilidade de existirem relações de outro tipo entre os mesmos 

(exponencial, logarítmica, quadrática, etc.). 

3.4.4.  Regressão linear simples 

Sobretudo quando o diagrama de dispersão revela, de forma particularmen-

te evidente, o desenvolvimento dos pontos em torno de uma recta imaginária 

(ver Gráfico 11, p. 64), poderá ser particularmente útil a determinação dos 

coeficientes que caracterizam essa recta – nomeadamente para efeitos de 

previsão da variável dependente (y) conhecendo-se o valor assumido pela va-
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riável independente (x). Efectuar uma regressão linear simples é, exacta-

mente, apurar esses coeficientes.12 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 – Coeficientes a e b de caracterização de uma recta 

Como se sugere no gráfico acima, qualquer recta pode ser caracterizada, 

num sistema cartesiano, com base unicamente em dois coeficientes ou pa-

râmetros: 

• A ordenada na origem (a): ponto em que a recta cruza o eixo da variável 

dependente (1, no exemplo do gráfico); 

• O declive (b): tangente do ângulo  de inclinação da recta, isto é, b = tg(); 

relembrar que para rectas positivamente inclinadas, ou seja, com   (0º, 

90º), a respectiva tangente pertence ao intervalo (0, +), tendo-se tg(45º) = 

1; para rectas negativamente inclinadas,   (90º, 180º), a tangente assume 

valores negativos (de – a 0), tendo-se tg(135º) = –1; os casos particulares 

de rectas horizontais ( = 0º) e verticais ( = 90º) correspondem a b igual a, 

respectivamente, 0 e a . 

_______________________ 

12 Por argumentos anteriormente apresentados, só faz sentido regredir variáveis relativas a atributos mensuráveis (caracteres 
quantitativos dos fenómenos). 
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Conhecendo-se estes dois parâmetros, qualquer ponto (xi, yi) da recta pode 

ser determinado através da equação reduzida da recta: 

yi = a + bxi 

Suponha-se, agora, que (xi, yi), i = 1, 2, ..., N, correspondem às N observações 

de dois atributos (mensuráveis) de um determinado fenómeno. Desde logo se 

podem vislumbrar duas situações: 

1. Todos os valores yi são proporcionais aos respectivos xi, ou seja, o associado 

diagrama de dispersão desenvolve-se ao longo de uma recta, de forma per-

feita; neste caso, muito raro e que origina um coeficiente de correlação line-

ar (r) igual a 1 ou a –1, a determinação dos parâmetros a e b é imediata 

(bastando, aliás, dois pontos (xi, yi) da colecção para determiná-los); 

2. Em geral, quando se cruzam duas colecções de dados (xi e yi) num diagra-

ma de dispersão, a nuvem de pontos pode evidenciar graus muitos diferen-

tes de correlação entre os dois atributos; a determinação dos parâmetros de 

uma recta teórica, procurando isolar a tendência eventualmente linear 

presente nessa nuvem, não é imediata, sendo necessário adoptar um crité-

rio de regressão. 

O caso 1 foi citado unicamente com fins pedagógicos, por ser uma situação 

limite e ideal. Relativamente ao caso 2, importa definir um critério de re-

gressão conducente com a determinação dos parâmetros a e b de uma forma 

óptima. 

O critério mais utilizado remete para determinação dos parâmetros de 

forma a que a distância euclidiana entre os pontos (xi, yi) e a resultante recta 

seja a mínima possível. Ou seja, este critério visa encontrar a recta que pas-

se mais perto de todos os pontos considerados em conjunto. 

De forma mais compreensiva, através da aplicação desse critério será possí-

vel determinar a ordenada na origem (a) e o declive (b) da recta apresentada 

no gráfico seguinte – calculada para o exemplo do Quadro 9 e do Gráfico 11 

(População versus FEF): 
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Gráfico 15 – Diagrama de dispersão e recta de regressão – População e 

Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) (1997) 

Minimizar a distância dos pontos (xi, yi) face à recta que se pretende deter-

minar é equivalente a minimizar a soma dos quadrados dos desvios entre yi 

e o respectivo ponto na recta, isto é, a + bxi. Por isso, o citado critério é de-

signado como método dos mínimos quadrados ordinários (“Ordinary 

Least Squares”, OLS). 

A determinação de a e b passa, desta forma, pela resolução do seguinte pro-

blema quadrático tendo como variáveis de controlo esses dois parâmetros: 


=

N

i

i
ba

emin
1

2

,

 

onde: 

ei = a + bxi 

 

Da resolução deste problema obtêm-se as seguintes fórmulas: 
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xbya −=  

onde: 

x  é a média da variável independente x (ver pp. 42 ss.) e 

y  é a média da variável dependente y. 

Estas fórmulas são meramente indicativas, dadas as funções de regressão 

disponibilizadas pelas folhas de cálculo electrónicas. 

NOTA EXCEL: a ordenada na origem (parâmetro a) pode ser calculada atra-

vés da função INTERCEPTAR() do EXCEL! 

 

NOTA EXCEL: o declive (parâmetro b) pode ser calculado através da função 

DECLIVE() do EXCEL! 

Para o exemplo do Gráfico 15, a utilização destas funções permitiu apurar os 

desejados parâmetros: 

a = 4,8651 

b = 0,0108 

e, portanto, cada ponto da recta de regressão pode ser apurado do seguinte 

modo, dada uma determinada particularização da variável independente 

(xi): 

yi* = a + bxi = 4,8651 + 0,0108xi 

No caso geral, esta fórmula é interessante no sentido em que xi pode ser co-

nhecido mas yi não. Por exemplo, quando o índice i se refere a um período 

temporal, uma estimação da variável y para o período N+1 (yN+1*) pode ser 
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obtida regredindo os dados (xi, yi) conhecidos (i = 1, 2, ..., N) e aplicando sim-

plesmente a fórmula acima – pressupondo, evidentemente, que se conhece o 

valor da variável independente para o período N+1 (xN+1). 

NOTA EXCEL: para um determinado valor da variável independente (xi), a 

associada estimativa para a variável dependente (yi*) pode ser calculada 

através da função TENDÊNCIA() do EXCEL! 

Em particular, se o xi considerado na fórmula remeter para os valores utili-

zados na estimação dos parâmetros a e b (i = 1, 2, ..., N), o yi* obtido perten-

ce à recta de regressão que passa pela nuvem de pontos (xi, yi), i = 1, 2, ..., N. 

Voltando ao exemplo do FEF, sabe-se que na Região NUTS III da Grande 

Lisboa residiam 1 milhão e 834 mil habitantes em 1997 (cf. Quadro 9, p. 60). 

Dado este valor da variável independente, a associada estimativa para a va-

riável dependente FEF são, de acordo com a fórmula acima, 24 milhões e 

672 mil contos (o y*) – um valor, aliás, não muito diferente do verificado (24, 

245 milhões de contos). 

Contudo, nem sempre a diferença entre os valores estimados via recta de re-

gressão e verificados para a variável dependente são tão próximos: no caso 

da Região da Serra da Estrela, onde vivem 52 mil habitantes, o FEF esti-

mado (y*) situa-se nos 5,427 milhões de contos – um valor muito superior 

aos cerca de 2 milhões de contos auferidos por esta região em 1997. 

3.4.5.  Associação 

As análises anteriores referem-se a situações em que os atributos em estudo 

(população e FEF, no exemplo habitual) são ambos mensuráveis, ou seja, re-

ferem-se sempre a características quantificáveis do fenómeno em estudo (as 

Regiões NUTS III, no exemplo). 
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Contudo, nem sempre isso acontece: uma das variáveis, ou ambas, podem 

representar atributos qualitativos (por exemplo: sexo, classificações do tipo 

“Bom”/ “Suficiente”/ “Mau”, etc.). Nestes casos, não faz sentido falar em cor-

relação mas em associação quando se pretende identificar ou aferir even-

tual relação entre os atributos (Murteira, 1993, p. 228). Desta forma, as aná-

lises de associações entre atributos são particularmente mais gerais que as 

de correlação (e de regressão) – mas também menos potentes. 

Desde logo, vislumbram-se duas situações extremas: a associação completa e 

a independência. 

As tabelas de contingência seguintes foram transcritas de (Murteira, 1993, 

pp. 226 ss.), referindo-se a uma experiência envolvendo 100 peças de cada 

um de três tipos de material tendo sido sujeitos a tratamento térmico. 

Classificação Material I Material II Material II TOTAIS 

Completamente destruídas 100   100 

Pequenos defeitos  100  100 

Resistência perfeita   100 100 

TOTAIS 100 100 100 300 

Quadro 11 – Completa associação entre materiais e tratamento térmico 

O quadro anterior reflecte uma situação de completa associação: todas as 

peças do material I encontram-se completamente destruídas; todas as peças 

do material II apresentam pequenos defeitos; e, por último, as únicas peças 

que resistiram de forma perfeita ao tratamento térmico referem-se ao mate-

rial III. 
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Classificação Material I Material II Material II TOTAIS 

Completamente destruídas 50 50 50 50 

Pequenos defeitos 30 30 30 30 

Resistência perfeita 20 20 20 20 

TOTAIS 100 100 100 300 

Quadro 12 – Independência entre materiais e tratamento térmico 

A outra situação extrema é apresentada no Quadro 12: qualquer que seja o 

material, 50 peças em 100 apresentam-se completamente destruídas, 30 em 

100 apresentam pequenos defeitos e apenas 20 em 100 resistiram de forma 

perfeita. Ou seja, os materiais são independentes face ao tratamento tér-

mico a que foram sujeitos. 

Desta forma, dois atributos dizem-se independente quando (Murteira, 1993, 

pp. 229-230): 

ni ,
n
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onde: 

nij é a frequência absoluta associada ao atributo i (em linha na tabela 

de contingência) e ao atributo j (em coluna na mesma), com i = 1, 

..., n e j = 1, ..., m; 

n•j é a frequência marginal associada ao atributo j (total da respecti-

va coluna), com j = 1, ..., m; 

Manifestamente, a condição acima é equivalente a: 
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ou: 

mj ni 
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n

n

n i

j

ji ,,1,,,1,  === •

•

 

Desta forma, dois atributos são independentes quando: 

mj ni 
N

nn
n

ji
ji ,,1,,,1,*  === ••  

onde a notação nij* foi introduzida de modo a não se confundir esta situação 

teórica, sob a hipótese da independência, das frequências nij efectivamente 

observadas. Estas proporções entre o produto dos totais em linha e dos totais 

em coluna (produto das distribuições marginais) pelo número total de obser-

vações (N) são normalmente designadas, quer na literatura quer nos “pac-

kages” informáticos, como “frequências esperadas quando a hipótese de in-

dependência se verifica” (Murteira, 1993, p. 231) ou, simplesmente, como 

“intervalo esperado” (no caso do EXCEL). 

Esta caracterização da independência motivou a construção do seguinte tes-

te de associação, conhecido como qui-quadrado de Pearson (2) (Murtei-

ra, 1993, p. 230) (Bryman e Cramer, 1993, pp. 194-199): 
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Notar que esta estatística não é uma medida da intensidade de associação 

entre os atributos em estudo mas simplesmente um teste face à existência – 

ou não – de associação. 

De facto, se as frequências observadas (nij) estiverem suficientemente pró-

ximas das esperadas no caso de independência (nij*), o 2 virá suficientemen-

te próximo de zero e existirá evidência empírica face à inexistência de asso-
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ciação entre os dois atributos, ou seja, face à respectiva independência. Caso 

contrário, existirá evidência de associação. 

O limiar a partir do qual o valor do 2 pode ser considerado como já não es-

tando suficientemente próximo de zero – rejeitando-se a hipótese de indepen-

dência entre os atributos – é dado por tabelas específicas (tabelas da distri-

buição do qui-quadrado). 

Estas tabelas são construídas para dois parâmetros: 

1. Graus de liberdade: manifestamente, quanto maior for o número quer de 

linhas (n) quer de colunas (m) da tabela de contingência, maior será o valor 

do 2; como não faz sentido tornar mais provável a rejeição da independên-

cia simplesmente porque os números de linhas e de colunas são substanci-

ais, o referido limiar deverá ser identificado considerando os graus de li-

berdade envolvidos em cada exemplo concreto, ou seja (Bryman e Cramer, 

1993, p. 196): 

(número de colunas – 1) (número de linhas – 1) 

2. Nível de significância: trata-se da probabilidade em se rejeitar a inde-

pendência ocorrendo a mesma, de facto, na realidade 13; trata-se de um pa-

râmetro pré-definido pelo investigador de acordo com a confiança que pre-

tende ter no teste; em geral, utiliza-se um nível de significância de 0,05 (is-

to é, 5%) ou, em investigações particularmente exigentes, de 0,01 (1%). 

Neste último caso, se o valor do 2 for superior ao limiar fornecido pelas ta-

belas (dados os respectivos graus de liberdade), ao rejeitar-se, por essa via, 

a hipótese de independência, corre-se o risco de uma amostra em 100 poder 

ser, de facto, independente; ou seja, existe um nível de confiança de 0,99 

(99%) nessa evidência empírica de associação. Notar que, por definição, es-

te último é sempre: 

Nível de Confiança  1 – Nível de Significância  

ou, no caso percentual: 

_______________________ 

13 Este tipo de erro, associado a qualquer inferência estatística, é conhecido como Erro do Tipo I (Bryman e Cramer, 1993, p. 
195). 
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Nível de Confiança (%)  100 – Nível de Significância (%) 

Muitos “packages” (por exemplo, o SPSS) não calculam o referido limiar – 

que marca a fronteira entre a independência (suficientemente próximo de 

zero) e a associação (suficientemente distante de zero) – mas apresentam, 

simplesmente, o nível de significância (p-value) associado ao 2. A sua inter-

pretação é análoga a casos em que o utilizador tem que o definir, a priori, 

como parâmetro das tabelas. Por exemplo, um p-value de 0,25 levaria à acei-

tação ou à rejeição da hipótese da independência para um nível de confiança 

de 95%? 

Relembrando o exemplo anterior da experiência de resistência de materiais, 

suponhamos a seguinte situação “intermédia” (entre os extremos da inde-

pendência e da associação completa): 

Classificação Material I Material II Material II TOTAIS 

Completamente destruídas 20 45 40 105 

Pequenos defeitos 40 35 35 110 

Resistência perfeita 40 20 25 85 

TOTAIS 100 100 100 300 

Quadro 13 – Experiência entre materiais e tratamento térmico – 

Frequências absolutas (nij) 

Numa primeira etapa, calculavam-se as frequências esperadas numa situa-

ção de independência, de acordo com a fórmula acima: 
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Classificação Material I Material II Material II TOTAIS 

Completamente destruídas 35,00 35,00 35,00 105,00 

Pequenos defeitos 36,67 36,67 36,67 110,00 

Resistência perfeita 28,33 28,33 28,33 85,00 

TOTAIS 100,00 100,00 100,00 300,00 

Quadro 14 – Experiência entre materiais e tratamento térmico – 

Frequências esperadas na hipótese de independência (nij*) 

Esta nova tabela de contingência merece duas observações: 

• Os respectivos totais em linha e em coluna são idênticos aos totais do Qua-

dro 13, ou seja, às distribuições marginais; 

• As frequências esperadas são idênticas em linha unicamente porque as 

marginais também o são. 

Numa segunda etapa, determinava-se o valor do 2, ou aplicando a respecti-

va fórmula ou recorrendo a função residente em folha de cálculo: 

NOTA EXCEL: dados um intervalo de valores reais (frequências absolutas, 

nij) e um intervalo de valores esperados (frequências esperadas na hipótese 

de independência, nij*), o valor do 2 pode ser calculado através da função 

TESTE.CHI() do EXCEL! 

Aplicando esta função, obteve-se o seguinte valor para o exemplo: 

2 = 0,001179 

É este valor suficientemente próximo de zero (para a independência ser acei-

te) ou não (aceitando-se a associação)? Sabendo que os graus de liberdade 

envolvidos são (2-1)(2-1)=11=1 e assumindo um nível de significância de 

0,05 (5%), as tabelas da distribuição do qui-quadrado fornecem um limiar 

de: 

Limiar = 0,003932 
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Algumas máquinas de calcular possuem estas tabelas residentes, o mesmo 

se passando com as folhas de cálculo: 

NOTA EXCEL: dada uma probabilidade – o nível de confiança pretendido, 

no exemplo, 0,95 – e os graus de liberdade (1, no exemplo), o limiar da dis-

tribuição qui-quadrado pode ser calculado através da função INV.CHI() do 

EXCEL! 

Dados o valor do 2 e o respectivo limiar, aceita-se a hipótese de indepen-

dência, ou seja, o 2 é suficientemente próximo de zero: 

2 < Limiar  Aceita-se a independência entre materiais e tratamento térmico 

Caso contrário, rejeitava-se a independência e, por essa via, validava-se em-

piricamente a existência de associação entre os dois atributos em estudo. 

NOTA: os procedimentos de ensaio de hipóteses aqui particulariza-

dos são, na sua génese, de aplicação muito geral a outros problemas 

de inferência estatística, nomeadamente, ao nível dos testes de mé-

dias univariados (testes t) ou multivariados (a popular análise de 

variância, ANOVA/MANOVA) ou em contexto de regressão multiva-

riada (testes t de significância dos parâmetros; teste F de aderência 

global; etc.). Se o desenvolvimento destes tópicos extravasa o âmbi-

to do presente trabalho, importa referir que a compreensão dos 

procedimentos envolvidos na aplicação do teste 2 poderá servir de 

introdução para o leitor interessado no estudo de métodos de infe-

rência estatística mais avançados. 

Como se referiu anteriormente, o teste 2 valida apenas a existência, ou não, 

de associação entre os atributos não fornecendo qualquer informação àcerca 

da intensidade com que a (eventual) associação ocorre. 
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Medidas semelhantes ao coeficiente de correlação mas de aplicação mais ge-

ral ao caso de associação (um ou dois atributos de natureza qualitativa) são, 

entre outras, o quadrado de contingência ou estatística phi (2), o coe-

ficiente de contingência (C) ou o coeficiente de Tschuprow (T) – este 

último, com a vantagem de não depender nem do número de linhas (n) nem 

do número de colunas (m) de cada tabela de contingência em particular: 

N

2
2


=  

N
C

+
=

2

2




 

( )( )11

2

−−
=

mn

N
T


 

No caso do exemplo, os valores assumidos por estes coeficientes revelam a 

ausência de associação entre os materiais e o tratamento térmico a que fo-

ram sujeitos: 

2 = 0,0000039298 

C = 0,0019823584 

T = 0,0009911811 
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4.  Métodos simples da Economia 

A Economia tem por objecto o estudo da afectação dos recursos escassos en-

tre diferentes usos alternativos. 

Se na construção do seu corpo teórico a utilização de métodos quantitativos 

avançados – como a programação não linear estática ou dinâmica – foi e é 

frequente, na investigação aplicada e, de forma menos formal, no trabalho e 

na apresentação de séries de natureza económica utilizam-se, muitas vezes, 

métodos relativamente simples. 

Dado o carácter introdutório e pragmático do presente manual, as secções 

seguintes são dedicadas a alguns métodos enquadrados nesta última catego-

ria – apresentando-se, contudo, ao nível do Capítulo 5 (pp. 116 ss.), alguns 

métodos avançados de apoio à decisão situados na fronteira entre a Econo-

mia e a Investigação Operacional. 

A secção 4.1 é inteiramente dedicada à apresentação do método mais utili-

zado em Economia aplicada: a construção de taxas. De forma simples, são 

explicados os ratios (quocientes) evidenciando relações estruturais, bem co-

mo as diferentes taxas de crescimento e as elasticidades. 
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Particularmente importante em estudos regionais ou locais, a Análise 

“Shift-Share” não é mais do que uma decomposição do crescimento de uma 

determinada variável económica (ou outra) em diferentes taxas (§ 4.2). 

Na § 4.3 são apresentados os números índices – também eles taxas, que 

permitem a comparação dos valores de uma mesma variável ao longo do 

tempo ou do espaço. 

É importante notar que muitos destes métodos não são exclusivos da Eco-

nomia, sendo utilizados por outras ciências sociais, nomeadamente, pela 

Demografia ou pela Sociologia. 

Por outro lado, o trabalho quer empírico quer teórico em Economia recorre 

sistematicamente a métodos da Estatística e, em particular, aos apresenta-

dos no capítulo anterior. Aliás, a maioria dos exemplos que o ilustram são 

disso evidência. 
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4.1. TAXAS 

4.1.1.  Ratios 

A construção de ratios, isto é, de quocientes (fracções) entre pares de variá-

veis é, porventura, o método analítico mais utilizado no tratamento de dados 

de natureza sócio-económica.  

Trata-se de um método muito simples e geral, passando pelo cálculo de: 

Ratio = N / D 

onde N se refere à variável no numerador da fracção, cuja proporção se pre-

tende aferir em função da variável D, no denominador. 

Em muitos casos, a interpretação do ratio é mais intuitiva se o mesmo for 

multiplicado por 100 – exprimindo-se, dessa forma, em percentagem (%): 

Ratio (%) = (N / D)  100 

A utilização de permilagem (%o) é também frequente, sobretudo quando a 

proporção do valor N no valor D é sistematicamente inferior a 0,01 ao longo 

da colecção de dados em estudo (menos de 1%): 

Ratio (%o) = (N / D)  1000 

Notar que, em muitos casos, o cálculo de ratios faz sentido porque determi-

nada dimensão – representada, na sua globalidade, pelo valor D – pode ser 

desagregada em várias partes ou componentes, sendo o valor D uma dessas 

partes. 
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Por exemplo, os residentes em Portugal (em número D) podem ser homens 

ou mulheres, podem ter diferentes idades, profissões ou níveis de habilita-

ção, etc. As frequências absolutas associadas a cada argumento destas vari-

áveis podem ser casos particulares do valor N. 

Desta forma, este tipo ratios contribuem para o conhecimento da estrutura 

de determinada dimensão sócio-económica (a população residente portugue-

sa, no exemplo). Por isso, a sua construção e compreensão é muitas vezes 

designada, informalmente, como análise estrutural. 

Notar igualmente que quando N é uma parte ou componente de D, o conceito 

de ratio confunde-se com o de frequência relativa, investigado ao longo da 

secção 3.2.1.  (cf. pp. 25 ss.). 

No quadro seguinte é apresentado um conhecido ratio, particularmente im-

portante enquanto agregado macro-económico: 

Variável 98 – 1T 98 – 2T 98 – 3T 98 – 4T 99 – 1T 99 – 2T 99 – 3T 

População activa (milhares) 4979,7 4992,0 4976,0 4999,3 5035,4 5056,5 5052,9 

População desempregada (milhares) 291,9 227,9 232,4 239,6 237,9 228,2 212,9 

Taxa de desemprego (%) 5,9% 4,6% 4,7% 4,8% 4,7% 4,5% 4,2% 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 15 – População activa, população desempregada e taxa de 

desemprego em Portugal (1.º Trimestre de 1998 ao 3.º Trimestre de 

1999) 

Esse ratio é a taxa de desemprego (ver terceira linha do quadro), que remete 

para o quociente entre a população desempregada (o valor N do ratio, na se-

gunda linha do quadro) e a população activa (o valor D, na primeira linha), 

convenientemente multiplicado por 100 (a taxa de desemprego é habitual-

mente expressa em percentagem). 
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Assim, a taxa de desemprego referente ao 1.º Trimestre de 1998 (coluna 98 – 

1T) é dada por: 

Taxa de Desemprego98–1T (%) = (291,9 / 4979,7)  100 = 5,9% 

Sugere-se ao leitor a verificação das demais taxas apresentadas no quadro. 

4.1.2.  Taxas de crescimento 

As taxas de crescimento (ou taxas de variação) são tipos especiais de ratios 

que permitem comparar e aferir o valor assumido por um mesmo fenómeno 

em dois momentos no tempo. 

Trata-se de um conceito relativamente flexível (à semelhança do conceito de 

ratio), possibilitando a existência de diferentes taxas de crescimento. Dentro 

destas, as mais significativas são, porventura, as taxas simples, homólogas, 

acumuladas e médias: 

Taxa de crescimento simples 

O cálculo de qualquer taxas de crescimento incide sempre sobre determina-

da(s) colecção de dados expressando os valores assumidos por determinada 

variável em diferentes momentos no tempo. Este tipo de colecção de dados, 

designada habitualmente por série cronológica, possui normalmente uma 

periodicidade anual, trimestral, mensal ou outra (as menos frequentes peri-

odicidades semestral, quadrimestral, semanal, diária, horária, etc.). 

Dada uma série cronológica com N observações: 

x1, x2, ..., xt, ..., xN-1, xN, 

a taxa de crescimento simples associada ao momento t (t = 2, 3, ..., N) remete 

para o cálculo da proporção entre variação (ou desvio) da variável em estudo 
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entre o período imediatamente anterior a t (isto é, t - 1) e t e o valor assumi-

do pela mesma em t - 1, ou seja: 

1001100
11

1 
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t
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t x
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x
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  (%)  SimplesoCresciment de Taxa  

Notar que as taxas de crescimentos exprimem-se, em geral, em percentagem 

e são, por construção, ratios (cf. § 4.1.1.  , pp. 85 ss.). 

Notar igualmente que a taxa de crescimento simples só é passível de cálculo 

para o segundo período e seguintes das séries cronológicas porque, para o 

primeiro período (ou seja, para t = 1), desconhece-se sempre o valor assumi-

do pela variável no período imediatamente anterior (trivial). 

Rearranjando a fórmula anterior tem-se, de imediato, que para t = 2, ... , N: 

















− +=
100

11
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tt  

Os dois quadros seguintes apresentam as taxas de crescimento simples, res-

pectivamente, para as séries população activa e população desempregada, 

apresentadas no Quadro 15 (página 86): 

Variável 98 – 1T 98 – 2T 98 – 3T 98 – 4T 99 – 1T 99 – 2T 99 – 3T 

População activa (milhares) 4979,7 4992,0 4976,0 4999,3 5035,4 5056,5 5052,9 

Taxa de crescimento simples (%) - 0,2% -0,3% 0,5% 0,7% 0,4% -0,1% 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 16 – Taxas de crescimento simples da população activa em 

Portugal (2.º Trimestre de 1998 ao 3.º Trimestre de 1999) 
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Variável 98 – 1T 98 – 2T 98 – 3T 98 – 4T 99 – 1T 99 – 2T 99 – 3T 

População desempregada (milhares) 291,9 227,9 232,4 239,6 237,9 228,2 212,9 

Taxa de crescimento simples (%) - -21,9% 2,0% 3,1% -0,7% -4,1% -6,7% 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 17 – Taxas de crescimento simples da população 

desempregada em Portugal (2.º Trimestre de 1998 ao 3.º Trimestre de 

1999) 

Por exemplo, a taxa de crescimento simples da população desempregada as-

sociada ao 3.º Trimestre de 1999 foi obtida do seguinte modo: 

%7,6100
2,228

2,2289,212
399 −=

−
=−   (%)  SimplesoCresciment de Taxa  

Notar os maiores valores absolutos associados às taxas de crescimento da 

população desempregada, fruto do carácter mais conjuntural e volátil deste 

fenómeno. 

O cálculo de taxas de crescimento, nomeadamente, simples, para ratios como 

a taxa de desemprego (ver § 4.1.1.  , pp. 85 ss.) não é muito frequente, sendo 

mais intuitiva a interpretação das variações entre períodos e, em particular, 

das variações entre dois períodos consecutivos (isto é, de: xt – xt-1) ou homó-

logos – de acordo com a interpretação introduzida na secção seguinte. 

Taxa de crescimento homóloga 

A taxa de crescimento homóloga é calculada de forma semelhante à taxa de 

crescimento simples. Contudo, em vez de se considerar a variação do período 

t face ao período imediatamente anterior, considera-se a variação face ao pe-

ríodo idêntico a t mas referente ao ano anterior. 

De forma mais compreensiva: 
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onde p é um índice função da periodicidade da série cronológica em causa: 

p = 12 com periodicidade mensal; 

p = 4 com periodicidade trimestral; 

p = 3 com periodicidade quadrimestral; 

p = 2 com periodicidade semestral. 

Desta forma, a taxa de variação homóloga caracteriza o crescimento verifi-

cado entre determinado mês, trimestre, etc. e o mesmo mês, trimestre, etc. 

referente ao ano anterior, isto é, o período homólogo. 

Os quadros abaixo apresentam as taxas homólogas para os exemplos da po-

pulação activa e da população desempregada: 

Variável 98 – 1T 98 – 2T 98 – 3T 98 – 4T 99 – 1T 99 – 2T 99 – 3T 

População activa (milhares) 4979,7 4992,0 4976,0 4999,3 5035,4 5056,5 5052,9 

Taxa de crescimento homóloga (%) - - - - 1,1% 1,3% 1,5% 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 18 – Taxas de crescimento homólogas da população activa em 

Portugal (1.º ao 3.º Trimestre de 1999) 

Variável 98 – 1T 98 – 2T 98 – 3T 98 – 4T 99 – 1T 99 – 2T 99 – 3T 

População desempregada (milhares) 291,9 227,9 232,4 239,6 237,9 228,2 212,9 

Taxa de crescimento homóloga (%) - - - - -18,5% 0,1% -8,4% 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 19 – Taxas de crescimento homólogas da população 

desempregada em Portugal (1.º ao 3.º Trimestre de 1999) 
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Notar que, com os dados disponibilizados pelo exemplo, é apenas possível o 

cálculo das taxas homólogas para os três primeiros trimestres de 1999. 

Taxa de crescimento acumulada 

Por vezes, o apuramento da taxa de crescimento entre dois momentos no 

tempo não consecutivo nem homólogos pode ser particularmente interessan-

te. 

A taxa de crescimento acumulada entre os primeiro e último períodos em 

análise é disso exemplo: 

1001100
11

1
,1 
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  (%) Acumulada oCresciment de Taxa NN

N  

Para os habituais exemplos, obteve-se um crescimento acumulado ao longo 

do período compreendido entre o 1.º Trimestre de 1998 e o 3.º Trimestre de 

1999 de 1,5%, no caso da população activa, e de menos 27,1%, no que con-

cerne ao desemprego. (Sugere-se ao leitor que confirme estes valores.) 

Outro exemplo de taxa de crescimento acumulada remete para a considera-

ção do crescimento acumulado ao longo de cada ano. Neste caso, o conceito 

coincide com o de taxa de crescimento homóloga associada ao último período 

de cada ano em estudo. 

Evidentemente, podem-se considerar crescimentos acumulados ao longo de 

cada trimestres, semestre, etc. 

O conceito de taxa de crescimento acumulada é, desta forma, algo lato, de-

pendendo a sua formulação concreta dos propósitos inerentes a cada proces-

so de investigação ou de apoio à tomada de decisão. 
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Taxa de crescimento média 

Por exemplo da secção anterior, sabe-se que a população desempregada em 

Portugal decresceu 27,1% nos 6 trimestres compreendidos entre o 1.º Tri-

mestre de 1998 e o 3.º Trimestre de 1999. 

Entretanto, pelo Quadro 17 (p. 89), sabe-se igualmente que essa redução não 

foi uniforme ao longo do tempo, tendo sido mais premente no 2.º Trimestre 

de 1998 e mais recentemente (2.º e 3.º Trimestres de 1999) – havendo mesmo 

dois trimestres nos quais o volume de desemprego aumentou em Portugal 

(2.º e 3.º Trimestres de 1998). 

Suponha-se que se pretendia determinar um padrão uniforme nesta evolu-

ção, isto é, uma taxa de crescimento média (TCM) no sentido em que, caso a 

mesma tivesse ocorrido em todos os 6 trimestres, o desemprego teria tam-

bém decrescido 27,1% ao longo de todo esse período. Ou seja, determinar 

uma taxa TCM tal que: 

( ) −− =+ 399

6

198 1 regadaPop.DesempTCMregadaPop.Desemp  

Resolvendo esta equação em ordem a TCM, obtém-se a seguinte igualdade: 
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Sabendo-se que o volume de desemprego em Portugal cifrava-se, no 1.º Tri-

mestre de 1998, em 291,1 mil activos e, no 3.º Trimestre de 1999, em 212,9 

mil (cf. Quadro 17, p. 89), aplicando a fórmula acima – entretanto multipli-

cada por 100 de modo a expressar a TCM em percentagem – obtinha-se: 

%1,51001
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Desta forma, partindo-se dos 291,1 mil desempregados existentes no 1.º 

Trimestre de 1998, ao aplicar-se a este volume – sucessivamente e durante 6 

trimestres – uma taxa de variação de menos 5,1%, obtinham-se à mesma os 

212,9 mil desempregados registados no 3.º Trimestre de 1999 e, por essa via, 

um idêntico crescimento negativo acumulado negativo de –27,1%. 

A fórmula geral da taxa de crescimento média é, desta forma, a seguinte: 
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onde s representa o número de períodos (trimestres, meses, etc.) de desfa-

samento face ao período de chegada t (6, no exemplo apresentado). 

4.1.3.  Elasticidade 

De forma compreensiva, uma elasticidade () é, simplesmente, um ratio de 

taxas de crescimento simples, referentes a duas variáveis de alguma forma 

relacionadas: 
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onde y e x se referem às variações, face ao período anterior, de cada uma 

das variáveis envolvidas (numerador da taxa de crescimento simples, cf. p. 

87) e x e y ao valor da respectiva variável no período imediatamente anterior 

(denominador da taxa de crescimento simples). 

Este conceito pressupõe, como se disse, algum tipo de relação entre as duas 

variáveis, relação essa de natureza causal. Desta forma, pressupõe-se que a 

variável notada como y depende da variável x, sendo a elasticidade interpre-

tada como a variação percentual verificada ao nível da variável dependente y 
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na sequência de uma variação percentual de 1% em termos da variável in-

dependente x. 

A elasticidade é um conceito central para a Ciência Económica, sendo muito 

utilizado quer na dedução de resultados teóricos, quer em trabalhos empíri-

cos. Exemplos particularmente importantes de elasticidades são condensa-

dos no quadro seguinte (há muitos mais): 

Elasticidade... Variável Dependente (y) Variável Independente (x) 

Procura – Preço Directa Procura por um bem ou serviço i Preço desse bem ou serviço i 

Procura – Preço Indirecta Procura por um bem ou serviço i Preço de outro bem ou serviço j 

Procura – Rendimento Procura por um bem ou serviço i Rendimento auferido pelo consumidor 

Procura de Trabalho – Salário Procura por determinado trabalho (*) Salário auferido por esse trabalho 

Oferta de Trabalho – Salário Oferta de determinado trabalho (*) Salário auferido por esse trabalho 

(*) Isto é, procura por e oferta de determinada função ou profissão; idealmente, medido em termos de carga horária. 

Quadro 20 – Exemplos de elasticidades importantes em Economia 

O carácter causal subjacente ao conceito de elasticidade torna o respectivo 

cálculo menos imediato, recorrendo-se, em geral, a métodos de regressão e, 

em particular, a modelos de regressão linear simples (ver secções 3.4.4.  , pp. 

68 ss., e seguinte). 

4.1.4.  Aproximação por logaritmos 

O andamento de uma série cronológica com N observações: 

x1, x2, ..., xt, ..., xN-1, xN, 

pode ser aproximado mediante recurso à função exponencial (ex): 

( ) Nt    ,exx t
t ,...,2,11

1 = −  
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onde  remete para a taxa de crescimento média (TCM) descrita nas pp. 92 

ss. 

Evidentemente, a qualidade da aproximação depende das diferenças entre 

as sucessivas taxas de crescimento simples – efectivamente verificadas – e a 

TCM, sendo tanto melhor quanto menores forem essas diferenças para t = 1, 

..., N. 

No entanto, quando se trabalham as N observações em conjunto – por 

exemplo, num modelo de regressão linear simples – esta questão é relativi-

zada. Aliás, os estudos econométricos utilizam, em geral, este tipo de apro-

ximação – até porque a mesma possibilita, de forma relativamente simples, 

a estimação de elasticidades (ver secção 4.1.3.  , pp. 93 ss.). 

De facto, de forma paralela, tem-se que: 

( ) Nt    ,exx t
t ,...,2211 = −
−

  

Fazendo-se o ratio entre estas duas caracterizações, obtém-se a seguinte 

aproximação: 
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Aplicando logaritmos a esta última expressão, obtém-se uma aproximação 

da taxa de crescimento média  particularmente conveniente: 
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Nt    ,e
x

x

t

t
,...,2lnln

1

=








−

  

Nt     ,xx tt ,...,2lnln 1 =− −   

Suponha-se agora que se pretendia aferir o impacto de variação percentual 

desta variável x na variação percentual de uma segunda variável y dela de-

pendente. A variável x podia representar, por exemplo, o preço (médio) de 

determinado bem ou serviço em N momentos no tempo e y as quantidades 

procuradas em cada momento. 

De forma paralela, a taxa de crescimento média  da variável y pode ser 

aproximada considerando a seguinte caracterização: 

Nt     ,yy tt ,...,2lnln 1 =− −   

Ora, relembrando que o conceito de elasticidade () remete para o ratio entre 

as taxas de crescimento de uma variável dependente (y) e de uma variável 

independente (x) (cf. secção 4.1.3.  , pp. 93 ss.), ou seja, para:14 




 =xy ,  

de imediato: 

Nt     ,
xx

yy

tt

tt

xy ,...,2
lnln

lnln

1

1

, =
−

−


−

−
  

tratando de uma elasticidade procura – preço directa, nas condições do Qua-

dro 20 (p. 94). 

_______________________ 

14 Por facilidade de cálculo e ao contrário do exposto na secção 4.1.3.  ( pp. 93 ss.), a elasticidade considerada não se encontra 
expressa em percentagem. 
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Introduzindo a seguinte notação para designar as diferenças de logaritmos: 

1lnln −− ttt yyy  

1lnln −− ttt xxx  

a expressão de aproximação da elasticidade vem: 

Nt     ,
x

y

t

t

xy ,...,2, =  

ou, equivalentemente: 

Nt     ,xy txyt ,...,2, =  

Ora, esta última expressão caracteriza a elasticidade y,x como o declive da 

recta de regressão de y  em x  e, como tal, passível de (fácil) estimação atra-

vés dos procedimentos de regressão linear simples explicados na secção 3.4.4.  

(pp. 68 ss.). 
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4.2. ANÁLISE “SHIFT-SHARE” 

Em sentido lato, a Análise “Shift-Share” remete para um conjunto de proce-

dimentos que permitem decompor determinada taxa de crescimento em vá-

rias componentes, evidenciando-se determinadas características menos evi-

dentes das evoluções. 

Em sentido estrito, poder-se-à empregar o mais simples e intuitivo Método 

de Dunn ou o complementar Método “Shift-Share” propriamente dito. 

Nomeadamente em análises de dados regionalizados, a utilização dos méto-

dos de Dunn e “Shift-Share” é muito popular, essencialmente porque são 

métodos fáceis de compreender e de aplicar e pouco exigentes em termos da 

informação necessária aos cálculos. 

A sua aplicação incide, classicamente, sobre variáveis na esfera do emprego. 

No entanto, podem ser directamente aplicados à evolução de outros agrega-

dos, como sejam o valor acrescentado, a procura ou o rendimento disponível 

das famílias. 

Tratam-se, aliás, de métodos que, pela sua simplicidade, são facilmente 

aplicáveis a contextos decisionais e de investigação onde a especialização dos 

dados por regiões – ou por outras unidades territoriais – não se encontra 

presente. 

4.2.1.  Método de Dunn 

Quando uma taxa de crescimento é calculada para uma realidade particu-

larmente vasta do ponto de vista dos objectivos específicos da investigação, 
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poderá ser interessante decompor esse crescimento nos crescimentos associ-

ados às diferentes componentes dessa realidade, não necessariamente iguais 

em intensidade e sinal face ao crescimento global. 

Por exemplo, a taxa de crescimento 1994-98 da população empregada no ter-

ritório continental português – estimada em 6,5%, de acordo com o Inquérito 

ao Emprego do INE – não foi certamente idêntica às verificadas ao nível das 

suas 5 Regiões NUTS II (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Al-

garve). 

Sejam: 

x1 a população empregada no Continente em 1994; 

xN a população empregada no Continente em 1998; 

xi
1 a população empregada em cada Região NUTS II i em 1994  

(i = 1, ..., 5, pela ordem das designações acima indicada); 

xi
N a população empregada em cada Região NUTS II i em 1998; 

 a taxa de crescimento acumulada (cf. p. 91) da população empre-

gada no Continente entre 1994 e 1998; 

i a taxa de crescimento acumulada (cf. p. 91) da população empre-

gada em cada Região NUTS II i entre 1994 e 1998. 

Estas variáveis são concretizadas no quadro seguinte: 

Variável Norte Centro LVT Alentejo Algarve Continente 

Pop. Empregada (1994) 1590,2 818,8 1493,4 204,4 144,7 4251,5 

Pop. Empregada (1998) 1715,5 912,2 1534,3 209,8 154,7 4526,5 

Taxas de Crescimento 7,9% 11,4% 2,7% 2,6% 6,9% 6,5% 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 21 – Taxas de crescimento acumuladas da população 

empregada no Continente e nas suas 5 Regiões NUTS II (1994 – 1998) 
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Trivialmente: 

i = i 

i = i+  –  

i =  + (i– ) 

Ou seja, de forma extremamente simples, o crescimento do emprego em cada 

região i (i) – ver última linha do Quadro 21 – pode ser decomposto em duas 

componentes: 

1. A componente , espelhando crescimento global do emprego ao nível do 

Continente; 

2. A componente (i– ), ou seja, o desvio entre o crescimento do emprego na 

região i e o crescimento global. 

Componente Norte Centro LVT Alentejo Algarve 

i 7,9% 11,4% 2,7% 2,6% 6,9% 

 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 

(i– ) 1,4% 4,9% -3,8% -3,9% 0,4% 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 22 – Taxas de crescimento acumuladas da população 

empregada no Continente e nas suas 5 Regiões NUTS II (1994 – 1998) 

A análise do desvio (i– ), apresentado na última linha do quadro anterior, 

evidencia o dinamismo recente da Região Centro (4,9%) e, em parte, da Re-

gião Norte (1,4%) em termos de criação de emprego. Em contraste, as regi-

ões de Lisboa e Vale do Tejo (-3,8%) e do Alentejo (-3,9%) apresentam cres-

cimentos moderados do emprego e algo inferiores aos 6,5% registados para o 

Continente. O emprego no Algarve cresceu a taxa próxima da média do Con-

tinente, como evidencia o desvio de 0,4%. 
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Este tipo de decomposição das taxas de crescimento em diferentes compo-

nentes foi originalmente sugerido por Edgard Dunn que, adicionalmente, 

propôs uma decomposição sectorial – para além da regional – sempre que a 

mesma se afigure possível (Lopes, 1987, pp. 62-63): 

ij =  + (j – ) + (ij – j) 

onde: 

ij é a taxa de crescimento acumulada da população empregada em 

cada região i no sector j para o período em estudo; 

j é a taxa de crescimento acumulada da população empregada no 

sector j ao nível do país; 

 tem a mesma interpretação anterior, sendo a taxa de crescimento 

do emprego no país (no Continente, no caso do exemplo), ou seja, 

do emprego referente a todos os sectores j e a todas as regiões i. 

Esta formulação é particularmente interessante, permitindo isolar três 

componentes distintas para o crescimento de determinado sector j na região 

i (ij): 

1. Componente nacional (): crescimento do emprego no país; especifica o 

padrão do comportamento global do emprego; 

2. Componente estrutural/sectorial (j – ): diferença entre o crescimento 

do emprego do sector j no país e o crescimento global do emprego; revela o 

carácter mais ou menos dinâmico de cada sector face à evolução média do 

emprego, definindo um padrão estrutural de comportamento para o mes-

mo; 

3. Componente sectorial/regional (ij – j): diferença entre o crescimento 

do sector j na região i e o crescimento do mesmo no país; isola os factores 

específicos a cada região no que diz respeito à evolução dos respectivos sec-

tores de actividade. 

Regressando ao exemplo da evolução 1994-98 do emprego pelas 5 Regiões 

NUTS II do Continente, os quadros seguintes apresentam a distribuição do 
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emprego pelos 3 sectores de actividade básicos da economia (Primário, Se-

cundário e Terciário15) para os dois anos em terminais: 

Sector Norte Centro LVT Alentejo Algarve Continente 

Primário 191,9 200,9 49,3 32,9 15,3 490,3 

Secundário 676,7 253,8 389,5 49,8 23,6 1393,4 

Terciário 721,6 364,1 1054,6 121,7 105,8 2367,8 

TOTAIS 1590,2 818,8 1493,4 204,4 144,7 4251,5 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 23 – População empregada no Continente e nas suas 5 Regiões 

NUTS II segundo o sector de actividade (1994) 

Sector Norte Centro LVT Alentejo Algarve Continente 

Primário 237,6 240,9 77,7 28,9 19,7 604,8 

Secundário 820,5 298,0 428,1 56,2 31,9 1634,7 

Terciário 657,4 373,3 1028,5 124,7 103,1 2287,0 

TOTAIS 1715,5 912,2 1534,3 209,8 154,7 4526,5 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 24 – População empregada no Continente e nas suas 5 Regiões 

NUTS II segundo o sector de actividade (1998) 

Com base nestes dois quadros, calcularam-se todas as taxas de crescimento 

necessárias (ij, i, j e ):  

_______________________ 

15 Os dados apresentados consideram como pertencentes ao sector Primário (I) as actividades da Agricultura, da Silvicultura e 
da Pesca. As Indústrias Extractivas, habitualmente consideradas neste último sector, são incorporadas no Secundário (II), 
que engloba, desta forma, a Indústria no seu todo bem como a Construção e a Energia e Água. Por último, como é hábito, o 
sector Terciário (III) agrega os Serviços. 
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Sector Norte Centro LVT Alentejo Algarve Continente 

Primário 23,8% 19,9% 57,6% -12,2% 28,8% 23,4% 

Secundário 21,3% 17,4% 9,9% 12,9% 35,2% 17,3% 

Terciário -8,9% 2,5% -2,5% 2,5% -2,6% -3,4% 

TOTAIS 7,9% 11,4% 2,7% 2,6% 6,9% 6,5% 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 25 – Taxas de crescimento acumuladas da população 

empregada no Continente e nas suas 5 Regiões NUTS II segundo o 

sector de actividade (1994 – 1998) 

A partir deste último quadro, a decomposição dos ij nas três componentes 

indicadas é imediata, sugerindo-se ao leitor a confirmação dos seguintes re-

sultados obtidos: 

Sector 

Comp. 

Nacional 

Comp. 

Estrutural 

Componente Sectorial / Regional 

Norte Centro LVT Alentejo Algarve 

() (j – ) (ij – j) 

Primário 6,5% 16,9% 0,5% -3,4% 34,3% -35,5% 5,4% 

Secundário 6,5% 10,8% 3,9% 0,1% -7,4% -4,5% 17,9% 

Terciário 6,5% -9,9% -5,5% 5,9% 0,9% 5,9% 0,9% 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 26 – Aplicação do Método de Dunn à evolução da população 

empregada no Continente e nas suas 5 Regiões NUTS II segundo o 

sector de actividade (1994 – 1998) 

Estes resultados revelam alguns factos curiosos. 

Por exemplo, o sector que estruturalmente tem crescido mais no Continente 

é o sector Primário – um fenómeno, porventura, não alheio à evolução da 

própria representatividade do Inquérito ao Emprego num sector, por natu-

reza, pouco estruturado. Ao invés, os serviços têm-se revelado destruidores 

de emprego num contexto global de criação. 
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A sempre interessante análise das componentes sectoriais/regionais (ij – j) 

evidencia a clara afirmação da Região Norte enquanto região criadora de 

emprego industrial – dinâmica não acompanhada pelo Terciário; um inte-

ressante crescimento deste último sector ao nível da Região Centro; o pouco 

dinamismo do sector Secundário de Lisboa e Vale do Tejo, apenas parcial-

mente contrabalançado pela evolução menos negativa verificada no Terciá-

rio; a clara regressão do Primário e do Secundário no Alentejo, algo compen-

sado pelo comportamento positivo evidenciado pelos serviços; e, por último, 

uma interessante evolução do emprego gerado pelos sectores Primário e, so-

bretudo, Secundário no Algarve. 

Notar que, dependendo dos objectivos específicos de cada investigação, ou-

tras variáveis que não o emprego poderão ser utilizadas e outras decomposi-

ções poderão ser adoptadas. 

Por exemplo, quando é possível desagregar cada sector j em k sub-sectores, 

poder-se-à adoptar a seguinte decomposição (Lopes, 1987, p. 63): 

ijk =  + (j – ) + (jk – j) + (ijk – jk) 

Outra decomposição, que poderá ser particularmente interessante em al-

guns estudos, evidência o crescimento regional (em vez do sectorial) ao nível 

da componente estrutural e, em termos da componente sectorial/regional, 

compara o crescimento de cada sector na região com o crescimento da pró-

pria região (e não do sector no país): 

ij =  + (i – ) + (ij – i) 

4.2.2.  Método “Shift-Share” 

O Método “Shift-Share” é um caso especial de desagregação de uma taxa de 

crescimento, semelhante às desagregações descritas a propósito do Método 

de Dunn (ver secção anterior). 
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Normalmente aplicado a análises da evolução de variáveis especializadas 

por região e sector (classicamente, a variável emprego), a sua principal dife-

rença faça ao Método de Dunn reside no cálculo de uma taxa de crescimento 

hipotética para cada região e na sua utilização como padrão de comparação 

na decomposição do crescimento regional. 

Essa taxa hipotética (i’) remete para o crescimento que a região i teria evi-

denciado se todo o sector j existente na região i tivesse crescido a taxa idên-

tica à verificada no país, ou seja (Armstrong e Taylor, 1993, pp. 142 ss.) (Lo-

pes, 1987, pp. 63 ss.): 
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onde: 

xij
1 valor da variável em estudo na região i e no sector j para o período 

inicial de análise; 

xj
1 valor da variável no sector j (isto é, para todas as regiões do país) 

para o período inicial de análise; 

xj
N valor da variável no sector j (isto é, para todas as regiões do país) 

para o período final de análise. 

Dada esta taxa hipotética, é possível decompor o crescimento da variável na 

região (i) em três componentes: 

i =  + (i‘ – ) + (i – i‘) 

sendo as mesmas designadas como: 

1. Componente nacional (): crescimento da variável em estudo no país, ou 

seja, em todas as regiões e em todos os sectores; trata-se de uma compo-

nente já isolada ao nível do Método de Dunn (cf. § 4.2.1.  das pp. 98 ss.); 
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2. Componente estrutural/sectorial ou “share” (i‘ – ): diferença entre o 

crescimento hipotético da variável na região i e o crescimento verificado 

para o país; quando positiva, revela o carácter mais favorável da estrutura 

sectorial (“mix”) existente na região i face estrutura “média” do país; quan-

do negativa, revela uma estrutura relativamente desfavorável (Armstrong 

e Taylor, 1993, p. 146); 

3. Componente sectorial/regional, residual ou “shift” (i – i’): diferença 

entre o crescimento da região i e o respectivo crescimento hipotético; trata-

se de uma componente residual, explicada por factores que não “mix” sec-

torial evidenciado pela região i (Armstrong e Taylor, 1993, pp. 146-7). 

Retomando o exemplo da evolução 1994-98 do emprego pelas 5 Regiões 

NUTS II do Continente, pelo Quadro 25 (p. 103) sabe-se que os sectores 

Primário, secundário e Terciário cresceram, respectivamente, 23,4%, 17,3% 

e –3,4% ao nível do Continente entre 1994 e 1998. 

Aplicando estas taxas de crescimento acumuladas aos volumes de emprego 

regionais existentes em 1994 (cf. Quadro 23, p. 102), obtêm-se os seguintes 

volumes hipotéticos para 1998: 

Sector Norte Centro LVT Alentejo Algarve 

Primário 236,7 247,8 60,8 40,6 18,9 

Secundário 793,9 297,8 457,0 58,4 27,7 

Terciário 697,0 351,7 1018,6 117,5 102,2 

TOTAIS 1727,6 897,2 1536,4 216,6 148,7 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 27 – População que estaria empregada por sector de actividade 

nas 5 Regiões NUTS II (1998) caso a mesma tivesse crescido, em cada 

região, às taxas verificadas para o Continente ao nível de cada sector no 

período 1994-98 

Comparando estes volumes de emprego hipotéticos com o ponto de partida, 

isto é, com a situação existente em 1994 (Quadro 23), obtêm-se as seguintes 

taxas de crescimento padrão (i’) (por memória, na primeira linha do quadro 

reproduzem-se as taxas de crescimento efectivas): 
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Taxa de Crescimento Norte Centro LVT Alentejo Algarve 

Efectiva (i) 7,9% 11,4% 2,7% 2,6% 6,9% 

Hipotética (i’) 8,6% 9,6% 2,9% 5,9% 2,8% 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 28 – Taxas de crescimento (acumuladas) efectiva e hipotética 

para a população empregada nas 5 Regiões NUTS II do Continente (1994 

– 1998) 

Sabendo-se que a população empregada cresceu, no Continente e no período 

em análise (1994-98), cerca de 6,5% (cf. Quadro 25, p. 103), todos os elemen-

tos necessários ao Método “Shift-Share” estão, desta forma, determinados: 

Componente Norte Centro LVT Alentejo Algarve 

Nacional () 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 

Estrutural/Sectorial ou 

“Share” (i’ - ) 
2,2% 3,1% -3,6% -0,5% -3,7% 

Sectorial/Regional, Residual 

ou “Shift” (i - i’) 
-0,8% 1,8% -0,1% -3,3% 4,1% 

Crescimento Efectivo (i) 7,9% 11,4% 2,7% 2,6% 6,9% 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 29 – Aplicação do Método “Shift-Share” à evolução da 

população empregada no Continente e nas suas 5 Regiões NUTS II 

segundo o sector de actividade (1994 – 1998) 

Esta aplicação do Método realça o “mix” sectorial favorável ao crescimento 

apresentado pelas regiões Norte e Centro bem como a importância dos facto-

res intrínsecos nos casos também da Região Centro e, sobretudo, do Algarve. 

É importante notar que estes resultados poderiam ser algo diferenciados ca-

so a desagregação sectorial fosse mais fina. 
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4.3. NÚMEROS ÍNDICES 

4.3.1.  Conceito e justificação 

Um número índice (ou simplesmente, um índice) é a relação entre dois esta-

dos de uma grandeza susceptível de variar no tempo ou no espaço (Murteira, 

1993, p. 299). 

Trata-se de um caso particular de ratio (cf. § 4.1.1.  pp. 85 ss.) no qual quer o 

numerador quer o denominador se referem à mesma grandeza, referente a 

períodos ou a unidades territoriais diferentes.  

Normalmente, o denominador do número índice é fixo, reportando-se ao va-

lor da grandeza em determinado período ou unidade territorial (a base do 

índice), de modo a facilitar-se a leitura evolutiva ou comparativa (respecti-

vamente, nos casos temporal e espacial). 

Alguns índices mais elaborados permitem sintetizar a informação relativa a 

diferentes grandezas ou fenómenos, quer quando os mesmos se exprimem na 

mesma unidade quer quando se exprimem em unidades diferentes. 

Sendo, por construção, ratios, os índices exprimem-se, muitas vezes e por 

conveniência, em percentagem. 

A sua utilização justifica-se, desta forma, quando se pretendem comparar 

valores de uma mesma variável em épocas ou regiões, países, etc. diferentes. 

Exemplos conhecidos (e importantes) de índices são o Índice de Preços do 

Consumidor (IPC) e o Índice de Produção Industrial (IPI). Apurados pelo 
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Instituto Nacional de Estatística (INE), permitem, no primeiro caso, calcu-

lar o andamento da inflação e, no segundo, conhecer a evolução da riqueza 

gerada pela indústria. 

4.3.2.  Índices simples 

A fórmula dos índices simples confunde-se com a dos ratios (cf. § 4.1.1.  pp. 

85 ss.), remetendo, contudo, sempre para uma mesma variável em diferentes 

períodos ou unidades territoriais: 

it/0 = (xt / x0)  100 

onde: 

x variável que se pretende transformar em índice; 

xt valor da variável no momento de tempo ou na unidade territorial t 

para o qual se pretende calcular o índice; 

x0 valor da variável no momento de tempo ou na unidade territorial 

0 – base do índice. 

Assim, um índice simples it/0 exprime a proporção da grandeza no momen-

to/unidade territorial t tendo como base o momento/unidade territorial 0. 

Desta forma, it/0 será superior a 100 quando ocorre evolução positiva entre 0 

e t – ou quando a grandeza é superior para a unidade territorial t – e inferi-

or a esse valor em situações de decréscimo – ou quando a unidade t apresen-

ta valor inferior à base do índice. 

O quadro abaixo apresenta um índice simples da evolução recente da popu-

lação desempregada em Portugal tomando como base o 1.º Trimestre de 

1998: 
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Variável 98 – 1T 98 – 2T 98 – 3T 98 – 4T 99 – 1T 99 – 2T 99 – 3T 

População desempregada (milhares) 291,9 227,9 232,4 239,6 237,9 228,2 212,9 

Índice Simples (98-1T = 100) 100,0 78,1 79,6 82,1 81,5 78,2 72,9 

FONTE: INE – Inquérito ao Emprego 

Quadro 30 – Índice simples da evolução da população desempregada 

em Portugal (1.º Trimestre de 1998 ao 3.º Trimestre de 1999; base: 1.º 

Trimestre de 1998) 

Notar que: 

• Tipicamente e no caso de índices referentes a séries cronológicas, utiliza-se 

o primeiro período observado como base; em análises espaciais, a base está 

mais dependente dos propósitos concretos da investigação: poderá ser, por 

exemplo, a região na qual se situa a capital do país em análise, a região 

que apresenta a grandeza mais baixa ou mais alta, a região mediana ou 

outra; 

• Na última linha do quadro, a indicação “98-1T = 100” designa a base utili-

zada, isto é, a população desempregada no 1.º Trimestre de 1998; 

• Um índice simples evidência sempre a taxa de crescimento acumulada (cf. 

pp. 91 ss.) entre o período base e o período para o qual é calculado; por 

exemplo, o índice referente ao 4.º Trimestre de 1998 (82,1) revela uma di-

minuição acumulada de 17,9% do desemprego ao longo dos 3 últimos tri-

mestres desse ano (82,1 – 100 = 17,9); ou seja: 

it/0 – 100 = Taxa de Crescimento Acumulada 0, t (%) 

4.3.3.  Índices sintéticos 

Os índices simples – descritos na secção anterior – referem-se a apenas uma 

grandeza ou fenómeno. Mais interessantes são os índices que permitem sin-

tetizar a evolução ou a repartição espacial de um conjunto de fenómenos e 

que por isso se designam índices sintéticos (Murteira, 1993, p. 300). 

Por vezes estes índices, subdividem-se em duas subcategorias: 
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• Índices compostos: quando as intensidades dos fenómenos do conjunto se 

exprimem na mesma unidade (exemplo: moeda); ou 

• Índices complexos: quando as intensidades dos fenómenos do conjunto se 

exprimem em unidades diferentes. 

Para um conjunto de K fenómenos, sejam: 

x0
(1), x0

(2), ..., x0
(k), ..., x0

(K) 

os valores das variáveis correspondentes para o período ou unidade territo-

rial base (0). 

Paralelamente, sejam: 

xt
(1), xt

(2), ..., xt
(k), ..., xt

(K) 

os valores para o período ou unidade territorial para o qual se pretende cal-

cular um índice sintético. 

De imediato, os respectivos K índices simples (cf. secção anterior) remetem 

para: 

it/0
(1) = (xt

(1) / x0
(1))  100,  ...,   it/0

(k) = (xt
(k) / x0

(k))  100,  ...,  it/0
(K) = (xt

(K) / x0
(K))  100 

Um procedimento possível de construção de um índice sintético (It/0) passa 

pelo cálculo da média aritmética dos índices simples (Murteira, 1993, p. 

301), ou seja: 


=

=
K

k

ktt i
K

I
1

)(0/0/

1
 

Outro índice sintético possível passa pelo cálculo, não da média dos índices, 

mas do índice das médias (Murteira, 1993, p. 301): 
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Evidentemente, o cálculo do índice anterior exige que os K fenómenos se ex-

primam todos na mesma unidade, ou seja, este índice é apenas válido en-

quanto índice composto. 

Em qualquer uma das duas fórmulas propostas, os K fenómenos são coloca-

dos em pé de igualdade. No entanto, o contexto decisional e/ou os propósitos 

da investigação podem exigir que se pondere, de forma diferenciada, os vá-

rios fenómenos. Em particular, essa necessidade de pode decorrer da impor-

tância assumida pelos fenómenos. 

Nesse sentido, é possível adaptar as fórmulas anteriores mediante a intro-

dução de K ponderadores ou taxas de substituição w(1), w(2), ..., w(k), ..., w(K). 

As fórmulas transformadas são, respectivamente, as seguintes: 





=

==
K

k

k

K

k

ktk

t

w

iw

I

1

)(

1

)(0/)(

0/  
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I  

Os índices apresentados na secção seguinte são casos particulares desta úl-

tima fórmula. 
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4.3.4.  Índices de Laspeyres e de Paasche 

Em análise económica, os índices de preços – como o Índice de Preços do 

Consumidor (IPC) – bem como os índices de quantidades ou de produções – 

como o Índice de Produção Industrial (IPI) – são particularmente interes-

santes e importantes. 

Tratam-se, normalmente, de índices compostos ponderados, isto é, agregan-

do fenómenos expressos na mesma unidade através de ponderadores dife-

renciados. 

Em geral, nos índices de preços os coeficientes de ponderação são 

quantidades e nos índices de quantidades são preços (Murteira, 1993, 

p. 303). 

As fórmulas de Laspeyres e de Paasche são as mais utilizadas na construção 

de índices quer de preços quer de quantidades. 

Sejam: 

 K número de bens de um cabaz, por exemplo, de con-

sumo ou de produção; 

 pt
(1), ..., pt

(k), …, pt
(K) preço de cada bem no período t; 

 qt
(1), ..., qt

(k), …, qt
(K) quantidade de cada bem consumida ou produzida 

no período t; 

 p0
(1), ..., p0

(k), …, p0
(K) preço de cada bem no período 0 (base); 

 q0
(1), ..., q0

(k), …, q0
(K) quantidade de cada bem consumida ou produzida 

no período 0 (base). 

No índice de preços de Laspeyres, os preços são ponderados pelas quan-

tidades referentes ao período base: 
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Paralelamente, o índice de quantidades de Laspeyres utiliza pondera-

dores referentes também ao período base (0): 
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Notar que, como se trata de um índice de quantidades, os ponderadores são 

agora os preços. 

A diferença entre estes índices e os propostos por Paasche reside na utiliza-

ção de ponderadores referentes, não ao período base (0), mas ao período para 

o qual o índice é calculado (t). 

Desta forma, o índice de preços de Paasche pondera os preços pelas 

quantidades referentes ao período t: 
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Por último, o índice de quantidades de Paasche utiliza os preços do pe-

ríodo t como ponderadores das quantidades: 
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5.  Métodos avançados de apoio à 

decisão 

O presente capítulo é dedicado ao leitor avançado que pretenda conhecer, ou 

aprofundar o seu conhecimento, sobre métodos avançados de apoio à deci-

são. 

Tratam-se de métodos caros à Economia – o caso da Análise Custo-Benefício 

(§ 5.1) – bem como enquadrados no cruzamento desta com as práticas e com 

os métodos da Investigação Operacional – o caso do Apoio Multicritério à 

Decisão (§ 5.2). 

É, ainda, ensaiada uma tentativa de cruzamento entre estes dois métodos (e 

metodologias) de apoio à decisão, com benefício mútuo (§ 5.3). 
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5.1. ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO 

A Análise Custo-Benefício (ACB) é um método de avaliação de projectos, 

muito utilizado no sector público (em particular, em planeamento regional e 

urbano), cuja base teórica se situa na Microeconomia. A ideia subjacente à 

ACB é simples: partindo das preferências individuais de cada membro da 

sociedade, procura quantificar benefícios e custos e, agregando-os, deduzir 

as preferências da sociedade. Essa agregação é feita utilizando como unida-

de comum a moeda, porque se assume que os preços de mercado reflectem, 

dentro de certas hipóteses, as preferências individuais e o custo de oportuni-

dade associado aos recursos (inputs) utilizados. O cruzamento de benefícios 

e custos como critério de avaliação de projectos tem subjacente o critério de 

eficiência económica de Kaldor-Hicks (também conhecido por movimento po-

tencial de Pareto); este critério argumenta que um movimento na economia 

será desejável do ponto de vista da eficiência se, numa situação em que os 

indivíduos que ganham compensem os que perdem, ninguém estará pior e 

pelo menos um indivíduo estará melhor. No fundo, caso a compensação seja 

feita, está-se perante um movimento (efectivo) de Pareto. Ora, quando os be-

nefícios ultrapassam as perdas, existe a possibilidade da economia efectuar 

um movimento de Pareto porque é possível compensar os perdedores e me-

lhorar o bem-estar tanto dos ganhadores como dos perdedores; evidentemen-

te, o movimento só será efectivo se as compensações forem feitas. 

É importante alertar o leitor para o carácter eminentemente complexo, pro-

cessual e multidimensional da tomada de decisão e para a consequente ne-

cessidade em distinguir-se entre a tomada de decisão propriamente dita e as 

metodologias e métodos capazes de fornecer respostas às questões levanta-

das pelos actores envolvidos: a actividade do Apoio á Decisão. A ACB nunca 
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deverá ser confundida com a tomada de decisão, sendo, unicamente, um en-

tre muitos métodos de Apoio à Decisão. Aliás, este último define-se de forma 

muito geral: “decision-aid consists in trying to provide answers to questions 

raised by actors involved in a decision process using a clearly specified mo-

del” (Bouyssou, 1990, p. 58). 

Começa-se por perceber como a ACB se enquadra numa determinada forma 

de encarar a tomada de decisão, eminentemente cartesiana (§ 5.1.1.  ); este 

parágrafo é importante porque ajuda o leitor a compreender não só a base 

teórica da ACB mas também a razão pela a qual a ACB deve ser encarada, 

somente, como um método de Apoio à Decisão. Nos § 5.1.2.   e § 5.1.3.   mos-

tra-se a relação entre preferência e utilidade e a distinção entre ordinalidade 

e cardinalidade. O problema clássico do consumidor é formulado no § 5.1.4.   

– sendo preponderante no entendimento da riqueza informativa presente 

nos preços. São estes que permitem conhecer as preferências dos indivíduos 

face aos ganhos (§ 5.1.5.  ) e às perdas (§ 5.1.6.  ) associadas ao projecto, fun-

cionando, simultaneamente, como elemento agregador das preferências de 

todos os indivíduos pertencentes à sociedade (§ 5.1.7.  ). No § 5.1.8.   deriva-

se formalmente este “caminho” do indivíduo até à sociedade e explica-se co-

mo garantir que nenhum indivíduo piora o seu bem-estar devido à transfor-

mação operada; no fundo, trata-se de garantir que o projecto possibilita um 

movimento da economia no sentido da eficiência. Seguidamente, e de uma 

forma mais prática, descreve-se como se implementa uma ACB (§ 5.1.9.  ). 

Por último, reafirma-se a base teórica da ACB e apontam-se alguns obstácu-

los práticos e teóricos (§ 5.1.10.  ). 

5.1.1.  A decisão clássica 

A Microeconomia clássica formula as decisões económicas numa óptica car-

tesiana. Aliás, o conceito de decisão clássica - ou cartesiana - tende a ser con-

fundido com o conceito de escolha em Ciência Económica. 
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Ao sistematizar a normalidade grega e a liberdade cristã, Descartes cria a 

decisão clássica e a base da rentabilidade progressista do liberalismo (Sfez, 

1988, pp. 21-25). Linearidade, racionalidade e liberdade são os três elemen-

tos essenciais da decisão cartesiana: 

• Entre a concepção de um projecto, ou desejo, e a sua concretiza-

ção/satisfação, existem dois pontos: um de deliberação e um de decisão (li-

nearidade); 

• O encadeamento entre estes quatro pontos descontínuos é feito pela razão: 

causalidade e racionalidade confundem-se (racionalidade); 

• A linearidade racional exige o livre arbítrio - “poder que o homem tem de 

se determinar a agir, ou não agir, esclarecido por motivos da sua própria 

escolha” (Descartes, 1990, pp. 37-38) - porque, caso contrário, permanecia-

se no encadeamento dos fenómenos naturais (liberdade). 

As ideias cartesianas afirmam-se no liberalismo clássico através de dois “cri-

térios” (Sfez, 1988, pp. 24-25): o progresso, introduzido pela História do Ilu-

minismo, que confere à racionalidade um carácter dinâmico, de desenvolvi-

mento; e, o lucro-eficácia, que torna equivalente o comportamento racional e 

aquele que procura atingir os fins pretendidos com um mínimo de esforço e 

com um máximo de satisfação. 

Na modelização dos comportamentos de consumo, a Microeconomia apoia-se 

no livre arbítrio quando centra a sua análise nas escolhas de consumo indi-

viduais (cf. § 5.1.4.  pp. 123 ss.). Adicionalmente, identifica como racional o 

comportamento do agente que, primeiro, ordena as alternativas (cabazes de 

consumo admissíveis dado o rendimento individual) em termos das suas pre-

ferências, escolhendo, seguidamente, a alternativa no topo da ordem (Das-

gupta e Pearce, 1978, p. 24). 

5.1.2.  Preferência e utilidade 

O conceito de preferência - essencial em qualquer teoria de escolha (Dasgup-

ta e Pearce, 1978, p. 23) - reflecte “desejos” ou “gostos” entre estados da na-
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tureza alternativos. No caso do consumidor, estes estados resumem-se aos 

cabazes de consumo admissíveis orçamentalmente. Em ACB, porém, o âmbi-

to destes cabazes é alargado a bens (ou serviços) não necessariamente co-

mercializados num mercado porque importa considerar, de uma forma mais 

geral, os impactes que (i) afectam as preferências de pelo menos um indiví-

duo pertencente à população relevante e ou que (ii) modificam a quantidade 

ou qualidade de um bem valorizado positivamente pelos consumidores (Han-

ley e Spash, 1993, p. 10). 

Uma alteração dos estados da natureza - provocada, por exemplo, pela efec-

tivação de um projecto de investimento público - pode significar, ao nível in-

dividual, a passagem a um estado mais preferível, ou a um estado menos 

preferível, ou, simplesmente, à manutenção das escolhas. Esta ideia de ga-

nho - implícita na passagem a um estado mais preferível - é sinónima do 

conceito de utilidade ou bem-estar. Nessa linha, uma função utilidade U se-

rá uma escala que reflecte as relações de preferência de um indivíduo (Das-

gupta e Pearce, 1978, p. 24). 

De uma forma mais formal: 

a   b se U(a) > U(b) 

a = b se U(a) = U(b) 

a   b se U(a)  U(b) 

onde a   b identifica uma situação em que o agente em causa prefere (efec-

tivamente) o estado a ao b (relação de preferência estrita), a = b uma a indi-

ferença entre os dois estados (relação de indiferença) e a   b uma situação 

em que a é pelo menos indiferente a b (relação de ordem "fraca" ou geral) 

(Dasgupta e Pearce, 1978, p. 24). 
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As preferências individuais só são passíveis de representação através de 

uma função de utilidade se respeitarem um conjunto de axiomas (ou condi-

ções), nomeadamente (Dasgupta e Pearce, 1978, p. 25): 

Axioma 1. Completude. Dadas duas alternativas a e b, o indivíduo deve es-

tar pelo menos indiferente entre a e b, i.e., a   b ou b   a. 

Axioma 2. Transitividade. Se o indivíduo prefere (estritamente) a a b e b a 

c, então prefere (estritamente) a a c, i.e., se a   b e b   c então 

a   c. 

Axioma 3. Reflexividade. Qualquer estado a é pelo menos tão bom como 

ele próprio, i.e., a   a. 

Axioma 4. Continuidade. Se a   b e c é um estado muito próximo de a, en-

tão c   b. Este axioma é fundamental para a construção de cur-

vas de indiferença16 e, consequentemente, para a determinação 

do óptimo do consumidor (cf. § 5.1.4.  pp. 123 ss.). 

5.1.3.  Utilidade ordinal e cardinal 

Antes de se formular o problema do consumidor, importa distinguir os con-

ceitos de utilidade ordinal e cardinal. Esta distinção é particularmente útil 

no entendimento dos fundamentos da Ciência Económica e, em particular, 

da ACB. 

A utilidade diz-se ordinal (cardinal) quando é medida através de uma escala 

ordinal (cardinal). Uma escala ordinal apenas permite ordenar alternativas 

_______________________ 

16Uma curva de indiferença representa os cabazes de consumo que permitem atingir um mesmo nível de utilidade. Ver Figura 1 
abaixo. 
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segundo uma determinada característica (a utilidade, no caso em estudo), 

não fornecendo qualquer informação àcerca da intensidade com que a carac-

terística ocorre. São escalas cuja informação implícita se mantém invariante 

a qualquer transformação monotónica positiva mas que, em geral, não po-

dem ser objecto de adição, subtracção, multiplicação ou divisão; aceitam, po-

rém, os operadores maior que ou menor que (cf. (Blalock 1984, pp. 16-17), 

(Kachingan, 1986, pp. 15-16) e (Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 25-27)). 

As escalas cardinais fornecem, para além de uma ordenação, informação 

àcerca da referida intensidade. Nas escalas de intervalos, apenas é necessá-

rio conhecer a distância entre alternativas, não o valor absoluto de cada al-

ternativa. Por isso, só são possíveis comparações de intensidade entre inter-

valos. Por exemplo, se a é maior do que b em 10 unidades e c é maior do que 

d em 5 unidades, então passar de b para a é duas vezes preferível a passar 

de d para c. São escalas invariantes já não a qualquer transformação mono-

tónica positiva mas somente a transformações lineares crescentes (cf. 

(Blalock 1984, pp. 18), (Kachingan, 1986, pp. 16-17) e (Dasgupta e Pearce, 

1978, pp. 27-28)). 

Se a origem da escala de intervalos for “real” (por exemplo, os casos da dis-

tância ou altura, em contraste com a temperatura), são possíveis compara-

ções não só entre intervalos mas também entre valores absolutos, porque a 

origem é virtualmente comum. Tratam-se, por isso, de escalas de ratios (ou 

“estritamente cardinais”, na terminologia de Dasgupta e Pearce (1978, pp. 

28-29)). Aceitam transformações lineares crescentes que preservem, natu-

ralmente, a origem (cf. (Blalock 1984, pp. 18), (Kachingan, 1984, pp. 17-18) e 

(Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 28-29)). 

A grande diferença entre os dois conceitos de utilidade reside, pois, na con-

sideração ou não da intensidade de preferência. Os economistas Oitecentis-

tas do Utilitarismo - Bentham, Mill, Jevons, Walras, Menger ou Marshall - 

construíram uma teoria do consumidor onde as funções utilidade são cardi-

nais. Porém, neste contexto, a comparação entre a utilidade de diferentes 
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bens não é possível, tendo que se assumir a independência das mesmas. Es-

te problema é ultrapassado por Edgeworth, ao propor o referido conceito de 

curva de indiferença, e por Pareto, ao demonstrar, apesar de algumas incon-

sistências, como os conceitos derivados em termos de utilidades cardinais 

podem ser aplicados num contexto ordinal essencialmente se as curvas de 

indiferença forem diferenciáveis17 (cf. (Edwards, 1954, pp. 14-21), (Sfez, 

1988, pp. 39-40) e (Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 25-26, 30)). 

Apesar de algumas tentativas de reabilitação do “cardinalismo”, nomeada-

mente na linha da Teoria dos Jogos de von Neumann e Morgenstern (cf. 

(Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 30-38)), a corrente dominante em Economia 

contínua a considerar a utilidade no seu conceito ordinal. Em geral, a ACB 

fundamenta-se na ordinalidade, apesar de, na prática, ter subjacente um 

conceito de bem-estar que não é nem estritamente ordinal nem estritamente 

cardinal (cf. § 5.1.7.  pp. 135 ss.). 

5.1.4.  O problema do consumidor 

No problema clássico do consumidor, a utilidade (ordinal) individual é ma-

ximizada tendo como restrição que a despesa não pode ultrapassar o rendi-

mento individual disponível. Formalmente, o problema do consumidor de 

dois bens, cujas quantidades consumidas são respectivamente q1 e q2 18, re-

sume-se ao programa: 

 Max U(q1,q2) (1) 

_______________________ 

17No clássico artigo “A re-consideration of the theory of value”, de 1934, Hicks e Allen eliminam as inconsistências de Pareto, 
revolucionando a Economia (cf. (Edwards, 1954, p. 20)). 

18A formulação do problema do consumidor em 2 não elimina o carácter geral do mesmo porque o bem 2 pode representar 
todos os bens, relevantes em termos de utilidade individual, excepto o bem 1 (i.e., o bem 2 pode ser compósito). 
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sujeito a: 

 p1q1 + p2q2  M (2) 

onde p1 e p2 são os preços respectivamente dos bens 1 e 2 e M é o rendimento 

que o consumidor tem ao seu dispor. 

Costuma-se assumir que as preferência são continuas (função U contínua) e 

monotónicas (U não decrescente nos seus argumentos), sendo a restrição (2) 

substituída pela19: 

 p1q1 + p2q2 = M (3) 

Esta formulação é particularmente útil porque permite resolver o problema 

sem recorrer às condições de Khun-Tucker. Dado que a restrição é linear e a 

função utilidade diferenciável nos seus argumentos (por continuidade), a 

quase-concavidade20 desta última é condição suficiente para a obtenção de 

um máximo global por anulação do gradiente (vector das primeiras deriva-

das parciais) da função lagrangeana L (cf. (Silberberg, 1989, pp. 176-179)): 

 L/q1 = 0  U/q1 - p1 = 0  U/q1 = p1 (4) 

 L/q2 = 0  U/q2 - p2 = 0  U/q2 = p2 (5) 

 L/ = 0  M - p1q1 - p2q2 = 0  M = p1q1 + p2q2 (6) 

_______________________ 

19A monotonicidade das preferências garante a igualdade da restrição orçamental (2) no óptimo mesmo para casos em que as 
preferências não são contínuas; quando U é contínua, a monotonicidade pode ser substituída por uma hipótese mais fraca: 
preferências localmente insaciáveis (v. (Kreps, 1990, pp. 30-41)). 

20De uma forma sintética, uma função é quase-côncava se o conjunto de pontos para os quais a função assume valores maio-
res ou iguais a um determinado montante arbitrário é um conjunto convexo (Silberberg, 1990, pp. 176-179). Um conjunto X 

diz-se convexo se, para todo o x1, x2 pertencentes a X, os pontos x = kx1 + (1 - k)x2 pertencem a X, para todo o 0  k  1 
(Silberberg, 1990, p. 482). 
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com: 

 L(q1, q2, ) = U(q1, q2) + .(M - p1q1 - p2q2) (7) 

onde  é o multiplicador de Lagrange referente à restrição (3). 

De (4) e (5), tem-se, no óptimo: 

 (U/q1) / (U/q2) = p1 / p2 (8) 

Na condição anterior, o termo da direita é simplesmente o ratio de preços e o 

da esquerda o quociente entre a utilidade marginal do bem 1 e a utilidade 

marginal do bem 2. A este último quociente chama-se taxa marginal de 

substituição entre o bem 2 e o bem 1. A razão prende-se pelo facto de, pelo 

teorema das funções implícitas: 

 (U/q1) / (U/q2) = - q2/q1 (9) 

ou seja, a taxa marginal de substituição mede quanto é necessário aumentar 

o consumo do bem 2 para uma redução infinitesimal do bem 1, mantendo-se 

o nível de utilidade constante. Trata-se, assim, do declive de uma curva de 

indiferença. 

Na Figura 1, representam-se duas curvas de indiferença U0 e U1. Repare-se 

que, pela referida hipótese da não saciedade local, quanto mais afastada da 

origem está uma curva de indiferença, maior o nível de utilidade (ordinal) 

associado; a U1 corresponde, assim, um maior nível de utilidade do que em 

U0. Adicionalmente, o carácter quase-côncavo que U0 e U1 apresentam é ga-

rantido se as utilidades marginais forem decrescentes - hipótese bastante 

realista e, por aquela razão, essencial para a obtenção de um máximo local 

único. 

O óptimo exige, para além da igualdade entre a taxa marginal de substitui-

ção e o ratio de preços, que a restrição orçamental (3) seja respeitada (pela 
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condição (6)). Esta é dada, na Figura 1, pela recta a tracejado. O cabaz ópti-

mo de consumo será então o ponto pertencente a esta recta que permite 

atingir a curva de indiferença mais afastada da origem. Essa curva de indi-

ferença tangencia a restrição orçamental porque, no óptimo, o seu declive 

deve igualar o ratio de preços (pela condição (8)) e este não é mais do que o 

declive da referida restrição. Na Figura 1, o óptimo do consumidor corres-

ponde, portanto, ao cabaz (q1*, q2*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – O problema do consumidor 

5.1.5.  A valorização dos benefícios 

Na condição (8), estabelecendo como numerário o bem 2, i.e., fazendo 

p2/(U/q2) = 1, tem-se que: 

 p1 = U/q1  preço = utilidade marginal  benefício (10) 
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O preço corresponde, assim, àquilo que o agente está disposto a pagar por 

uma unidade adicional (ou por uma variação infinitesimal, no caso contínuo) 

do bem 1. (O mesmo é válido para o bem 2 tornando numerário o bem 1.) O 

conceito de benefício reside nesta disponibilidade a pagar e, consequente-

mente, no preço (Dasgupta e Pearce, 1978, p. 40), o que demonstra que a uti-

lização dos preços - nomeadamente em ACB - como forma de valorização dos 

benefícios associados a um projecto não tem como fundamento propósitos 

unicamente agregativos. 

Importa transpor o conceito de benefício para um contexto não marginal. Só 

assim será possível valorizar aumentos de quantidade ou qualidade dos out-

puts do projecto a avaliar capazes de modificar o preço de equilíbrio dos res-

pectivos mercados. Trata-se de uma situação bastante corrente, nomeada-

mente com projectos públicos de carácter infraestrutural e ou de grande im-

pacto. Tal remete para o debate em torno das medidas monetárias de va-

riação de bem-estar. 

A medida mais clássica é o excedente do consumidor, originalmente identifi-

cado por Dupuit, em 1844 (Hanley e Spash, 1993, pp. 27-28). Define-se como 

a diferença entre o que o consumidor está disposto a pagar (ou excedente 

bruto do consumidor) e aquilo que ele efectivamente paga (o preço vezes a 

quantidade consumida). 
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Figura 2 – O excedente do consumidor do Dupuit 

Na figura acima, o valor que ele está disposto a pagar pela primeira unidade 

é p1, pela segunda é p2, e assim sucessivamente. Repare-se que p1 > p2 > ... 

porque cada unidade adicional, por exemplo, de gelados, garante um menor 

nível de satisfação21. Sendo p0 o preço de compra (exogenamente determina-

do), o consumidor adquire q0 unidades porque o que ele estaria disposto a 

pagar por uma unidade adicional a q0 seria inferior a p0. Ele paga, assim, 

p0q0. Porém, “acumulou” satisfação, porque estaria disposto a pagar p1 pela 

primeira unidade mas pagou somente p0, sendo o mesmo raciocínio válido 

para todas as unidades adicionais seguintes à primeira e até q0. O excedente 

do consumidor será então a diferença entre aquilo que ele está sucessiva-

mente disposto a pagar, i.e., p1 + p2 +...+ p0 (o referido excedente bruto), e 

p0q0. 
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Figura 3 – O excedente do consumidor de Marshall 

Marshall tentou isolar as condições em que uma medida monetária reflecte o 

“verdadeiro” excedente do consumidor. Identificou-a como a diferença entre 

a área abaixo da curva de procura (o excedente bruto de Dupuit para bens 

perfeitamente divisíveis nas quantidades) e o custo total. Na Figura 3 e para 

o preço P, o excedente do consumidor marshalliano corresponde ao triângulo 

PDP’’, sendo o excedente bruto 0QDP’’ e o custo 0QDP. Ao reduzir-se o preço 

de P para P’, a variação (positiva) do excedente é a área P’D’DP; a variação 

do excedente bruto - que corresponde àquilo que o indivíduo está disposto a 

pagar para que a referida redução se opere (WTP) - é a área QQ’D’D. Para 

uma função procura linear, esta última é igual a (Dasgupta e Pearce, 1978, 

pp. 44-46): 

 

21Em suma, trata-se da hipótese das utilidades marginais decrescentes, referida no § 5.1.4.   
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 WTP = qP’ + pq(1/2) = q(P + P’)(1/2) (11) 

No caso marginal, tem-se que P = P’ e, consequentemente, a variação do ex-

cedente bruto é simplesmente: 

 WTP = qP (12) 

A capacidade do excedente marshalliano em medir a “verdadeira” variação 

de utilidade está contudo dependente de hipóteses extremamente restritivas 

(cf. (Hanley e Spash, 1993, pp. 29-32)). Nomeadamente, a variação do exce-

dente só exprime correctamente a variação de bem-estar se a utilidade mar-

ginal do rendimento permanecer constante durante o ajustamento. De facto, 

pelas condições (4) e (5): 

 U/q = p (13) 

Ou seja, os preços só reflectem correctamente as utilidades marginais se  se 

mantiver constante. Ora,  é a utilidade marginal do rendimento porque, pe-

lo teorema do envelope, o impacte na função objectivo de uma variação infi-

nitesimal de recurso (neste caso, o rendimento M) é dado pelo multiplicador 

de Lagrange associado à restrição em causa (cf. (Silberberg, 1989, pp. 204-

205)). No fundo, aquilo que cada agente está disposto a pagar depende do 

valor que cada unidade monetária adicional tem para ele, sendo de esperar 

que este valor seja mais elevado para indivíduos com menores rendimentos. 

Para a utilidade marginal do rendimento ser constante relativamente a va-

riações de preço, a elasticidade procura-preço directa do bem em causa tem 

de ser igual a 1 e as utilidades marginais dos restantes bens têm que per-

manecer inalteráveis22. 

_______________________ 

22Marshall foi mesmo mais longe, assumindo a independência das utilidades - uma hipótese habitualmente presente nas formu-
lações “cardinalistas” (Hanley e Spash, 1993, pp. 30-31) (cf. § 5.1.3.  pp. 122 ss.). 
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Dada esta e outras limitações, Hicks formulou quatro medidas alternativas 

de variação de bem-estar, menos exigentes ao nível assumptivo: variação 

compensatória, excedente compensatório, variação equivalente e excedente 

compensatório (Hanley e Spash, 1993, pp. 32-40). Os excedentes compensa-

tório e equivalente são bastante semelhantes às respectivas variações, dife-

rindo apenas na manutenção das quantidades consumidas iniciais. Todas 

estas medidas isolam somente o efeito de substituição, eliminando os impac-

tes da variação dos preços no rendimento disponível (efeitos rendimento e do-

tação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Variações compensatória e equivalente para uma descida de 

preço 

A variação compensatória (VC) de uma descida de um preço23 define-se como 

a quantia que, sendo retirada ao indivíduo, deixa-o tão bem como estava ini-

_______________________ 

23Para uma subida de preço o raciocínio é simétrico. 
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cialmente caso a variação de preço não tivesse ocorrido. Reflecte, assim, o 

que o agente está disposto a pagar para que a descida de preço ocorra. Na 

Figura 4 tem-se novamente dois bens. O preço do bem 1 sofre uma descida 

de p1
0 para p1

1, mantendo-se o preço do bem 2 igual a 1 (bem numerário). 

Fruto dessa descida, no novo óptimo a utilidade (U1) é superior à inicial (U0). 

A VC será então a distância M0 - M1, i.e., a diferença entre o rendimento ini-

cial (M0) e o rendimento que garantiria, aos novos preços, o nível de utilida-

de inicial U0 (M1). 

Quanto à variação equivalente (VE), igualmente da descida do preço de um 

bem, define-se como o montante que, quando dado ao consumidor, permite-

lhe manter a utilidade inicial caso a variação de preço ocorra. Reflecte, as-

sim, aquilo que o indivíduo exige receber para abdicar do direito à descida 

de preço. Na mesma figura, corresponde à distância M2 - M0. Repare-se que, 

em geral, para uma descida de preço: VE > VC; o que os agentes estão dis-

postos a receber para perder um direito tende a ser superior ao que estão 

dispostos a pagar para adquiri-lo. 

Existe um consenso generalizado na literatura relativamente à conveniência 

em utilizar-se, em ACB, as medidas hickseanas relativamente ao excedente 

do consumidor marshalliano. Porém, tal revela-se, em geral, difícil na práti-

ca. Adicionalmente, a utilização do excedente do consumidor pode ser uma 

opção aceitável, nomeadamente quando as variações são eminentemente 

marginais. Willig demonstrou, recorrendo ao conceito de função procura 

compensada ou hickseana24, que o excedente do consumidor (XC) é uma boa 

aproximação às medidas hickseanas dado o seu valor estar compreendido 

entre a VC e a VE, no caso de uma descida de preço (e o inverso, numa subi-

_______________________ 

24Enquanto que nas funções procura ordinárias (ou marshallianas), resultantes do problema (1)-(2), o rendimento é mantido 
como parâmetro, variando a utilidade, nas procuras compensadas a utilidade é fixada e o rendimento, i.e., a despesa, mini-
mizada. São obtidas, assim, através da formulação dual do programa (1)-(2): Min p1q1 + p2q2 s.a. U(q1, q2) = U0. 
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da de preço). A aproximação de Willig tende a verificar-se quando as varia-

ções são pequenas e a despesa com o bem em causa representa somente uma 

pequena proporção das despesas totais (cf. (Hanley e Spash, 1993, pp. 39-

40)). 

5.1.6.  A valorização dos custos 

Em ACB, os custos incluem benefícios negativos (sendo o raciocínio simétri-

co ao exposto anteriormente) e o custo que é incorrido quando se utilizam re-

cursos (inputs). Estes último é um custo de oportunidade porque, ao utiliza-

rem-se recursos em determinado projecto, perdem-se os benefícios associa-

dos à melhor aplicação alternativa. 

Quando o projecto a avaliar provoca unicamente um decréscimo marginal na 

oferta dos bens e serviços fornecidos por esse projecto alternativo, o custo de 

oportunidade é igual ao custo dos inputs. De facto, numa situação de concor-

rência perfeita, a receita marginal das empresas é o preço dado pelo merca-

do e, por isso, o preço, na sua interpretação de benefício marginal dos con-

sumidores, corresponde ao custo marginal25. 

Porém, quando o decréscimo de oferta da actividade alternativa é substanci-

al, ao ponto de fazer aumentar os preços dos respectivos outputs, o custo dos 

recursos apenas reflecte parte da perda do excedente bruto do consumidor 

(Dasgupta e Pearce, 1993, pp. 48-50). Na figura seguinte, a contracção da 

oferta de S0 para S1 provocou uma perda total corresponde à área ABCE en-

_______________________ 

25A maximização dos lucros exige que a receita marginal seja igual ao custo marginal. 



Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão 

 

Manual 

  

Página 134 RESERVADO 

 

quanto que o custo dos inputs é somente ABCF, i.e., o integral definido entre 

as quantidades A e B da curva de oferta S0 26. 

_______________________ 

26 Em concorrência perfeita, a curva de oferta corresponde à curva de custo marginal. A razão prende-se com o preço ser a 
receita marginal e, no óptimo do produtor, a receita marginal ser igual ao custo marginal acima do limiar de encerramento 
(ponto correspondente ao mínimo dos custos variáveis médios e abaixo do qual a empresa não consegue suportar os seus 
custos fixos, encerrando, em teoria). 
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Figura 5 – Custo de oportunidade de uma utilização não marginal de 

recursos 

5.1.7.  A agregação das preferências individuais 

Em ACB, procura-se avaliar projectos de acordo com as preferências colecti-

vas da sociedade relevante, defendendo-se, adicionalmente, que as preferên-

cias de todos os indivíduos devem ser levadas em consideração. Como proce-

der então a essa agregação do indivíduo para o colectivo? 

Na formulação do problema do consumidor, a utilização de funções utilidade 

ordinais é manifestamente superior às aproximações “cardinalistas”. Porém, 

estas últimas podem ser uma via para contornar o teorema da impossibili-

dade de Arrow, no qual se demonstra que não existe um método de escolha 

colectiva que seja capaz de agregar ordens fracas e, simultaneamente, res-

peitar na íntegra um conjunto de condições consideradas como aceitáveis (cf. 

(Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 76-80)), nomeadamente: 

p 

S1

E

q

p

D

B0

S0

C

A

F



Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão 

 

Manual 

  

Página 136 RESERVADO 

 

0) Completude e transitividade (cf. § 3); 

1) Condição do triplo livre: dadas três alternativas, a regra de agregação deve 

ser aplicável a qualquer ordenação individual logicamente possível; 

2) Associação não negativa: se para um indivíduo uma alternativa sobe ou 

permanece na mesma ordem, então a alternativa deve subir, ou pelo menos 

não descer, na ordenação social; 

3) Independência relativamente a alternativas não relevantes: a ordenação so-

cial de um conjunto de alternativas depende unicamente das ordenações indi-

viduais relativamente a este conjunto e não da existência ou ordenação de al-

ternativas externas a este conjunto; 

4) Não imposição: uma ordenação social diz-se imposta se existe pelo menos 

um par de alternativas x e y para o qual x é sempre socialmente preferível a y 

independentemente dos indivíduos acharem o contrário; a condição 4) elimina 

esta possibilidade; 

5) Não ditatorial: as preferências colectivas não devem ser determinadas so-

mente pelas preferências de um único indivíduo. 

A utilização de escalas cardinais, ao permitir fazer comparações inter-

pessoais de utilidade caso a mesma unidade seja utilizada para todos os in-

divíduos27, constitui, assim, um modo de contornar este teorema, não se rea-

lizando, porém, a condição 3 (Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 40-44 e 83-85). 

Em ACB, apesar das procuras individuais serem derivadas assumindo como 

ordinais as utilidades, as medidas de monetárias de variação do bem-estar 

daí decorrentes - e utilizadas para valorizar benefícios e custos - incluem in-

formação que é em parte cardinal. (Por isso se afirmou, anteriormente, que o 

conceito de utilidade em ACB nem é estritamente ordinal nem estritamente 

_______________________ 

27 A existência de uma origem comum não é muito relevante porque a cardinalidade, presente nas escalas de intervalos, não o 
exige (cf. (§ 5.1.3.  pp. 122 ss.) e (Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 42-43)). 
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cardinal). Como essa informação é expressa numa unidade comum - a moeda 

- a comparação inter-pessoal de utilidades torna-se minimamente possível. 

O carácter cardinal das referidas medidas é somente parcial porque os pre-

ços reflectem simultaneamente a utilidade marginal e a utilidade marginal 

do rendimento. Evidentemente, a utilização de medidas hickseanas permite 

minimizar este problema. 

Contudo, mesmo fazendo sentido a agregação desses benefícios e custos, 

permanece o problema de como os agregar. Esta questão remete para o con-

ceito de função de bem-estar social (BES), introduzido por Bergson e desen-

volvido por Samuelson. Uma função de bem-estar social define-se de uma 

forma muito geral: o seu valor deve depender de todas as variáveis que afec-

tam o bem-estar da sociedade (Dasgupta e Pearce, 1978, pp. 71-72). Em par-

ticular, Bergson considerou que as variáveis não-económicas podem afectar 

as económicas mas não o inverso (hipótese realista para pequenas alterações 

na economia, segundo Bergson); adicionalmente, considerou que o bem-estar 

social é função das utilidades individuais, sendo estas função das variáveis 

relevantes, económicas e não-económicas. Sendo Ui a utilidade do indivíduo i 

(i = 1, ..., n), tem-se assim: 

 BES = BES(U1, ..., Un) (14) 

Evidentemente, todos os casos particulares são possíveis, consoante o jul-

gamento normativo implícito. Tipicamente, em ACB, utilizam-se funções do 

tipo utilitarista ou benthameano: 

 BES = 1U1 + ... + nUn (15) 

onde os ‘s são habitualmente iguais a 1; porém, podem diferir caso seja ne-

cessário corrigir as (diferentes) utilidades marginais do rendimento ou con-

siderar questões de equidade e justiça distributiva. Outras funções são, 

contudo, passíveis de consideração, como a proposta por Rawls (cf. (Hanley e 

Spash, 1993, 136-137), (Varian, 1990, pp. 528-529)): 
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 BES = min{U1, ..., Un} (16) 

5.1.8.  A Fórmula Fundamental da Análise Custo-Benefício 

e sua relação com o Critério de Eficiência de Kaldor-Hicks 

Seja a sociedade composta por n indivíduos (i = 1, ..., n) cujas funções utili-

dade (ordinais) são, respectivamente: 

 Ui = Ui(qi1, ..., qij, ..., qim)        j = 1, ..., m (17) 

onde qij é quantidade “consumida” pelo agente i do bem j, sendo positiva no 

caso dos bens consumidos e negativa no caso dos inputs cedidos (por exem-

plo, trabalho). Sendo pj o preço do bem j e Mi o rendimento do indivíduo i, a 

função lagrangeana do problema deste último é: 

 L = Ui(qi1, ..., qim) + i(Mi - p qj ij

j

m

 = 1

 ) (18) 

As condições necessárias para o óptimo são, assim: 

 L/qij = Ui/qij - ipj = 0  Ui/qij = ipj (19) 

Fazendo a variação total de Ui relativamente a variações de todos os qij's: 

 Ui = (Ui/qi1)qi1 + ... + (Um/qim)qim (20) 

e colocando (19) nesta expressão, vem: 

 Ui = ip1qi1 + ... + ipmqim = i p qj ij

j

m


 = 1

  (21) 

Para identificar-se o impacte da variação dos qij's no bem-estar social é ne-

cessário assumir-se uma determinada função de bem-estar social (BES), que 
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defina a forma como as expressões (21) vão ser agregadas. No caso utilitaris-

ta (15) e assumindo que i = 1, para todo o i, tem-se que: 

 BES = U1 + ... + Un = Ui

i

n

 = 1

  (22) 

e, de (21): 

 BES = 
i

n

 = 1

 i j ij

j

m

p q
 = 1

  (23) 

Considerando como benefícios físicos do projecto (bj) os k bens de consumo e 

como custos físicos (cj) os m - k + 1 inputs, (23) pode ser expandida em: 

 BES = 
i

n

 = 1

 [ i j ij

j

k

p b
 = 1

  - i j ij

j l

m

p c
 = 

 ] (24) 

Assumindo que a utilidade marginal rendimento é igual para todos os indi-

víduos, i.e., 1 = ... = m =  e que o impacte do projecto no rendimento naci-

onal é distribuído uniformemente por todos os indivíduos, de (24) vem: 

 BES = [ p bj j

j

k


 = 1

  - p cj j

j

m


 = k

 ] (25) 

Como o valor absoluto de bem-estar social não é relevante, a expressão (25) 

pode ser dividida por . Sendo Bj o valor monetário do benefício j, = pj.bj, e 

Cj = pj.cj, obtém-se, por fim, a fórmula fundamental da ACB: 

 BES = Bj

j

k

 = 1

  - Cj

j l

m

 = 

  (26) 

Esta fórmula vai ao encontro do critério de eficiência de Kaldor-Hicks 

também conhecido por movimento potencial de Pareto (ver, por exemplo, 

(Randal, 1987, pp. 234-235)). Este argumenta que um movimento na econo-
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mia será desejável do ponto de vista da eficiência se, numa situação em que 

os indivíduos que ganham compensem os que perdem, ninguém estará pior e 

pelo menos um indivíduo estará melhor. No fundo, caso a compensação seja 

feita, está-se perante um movimento (efectivo) de Pareto. Ora, quando os be-

nefícios ultrapassam as perdas, existe a possibilidade da economia efectuar 

um movimento de Pareto porque é possível compensar os perdedores e me-

lhorar o bem-estar tanto dos ganhadores como dos perdedores; evidentemen-

te, o movimento só será efectivo se as compensações forem feitas. 

Na figura abaixo representa-se, nos eixos, a utilidade (ordinal) de dois agen-

tes (U1 e U2), por hipótese os únicos membros da sociedade. A curva negati-

vamente inclinada FPU representa a fronteira de possibilidades de utilida-

de, originalmente formulada por Samuelson (1954) (1955). Esta fronteira 

representa as combinações de utilidades Pareto-eficientes no sentido em que 

movimentos efectivos de Pareto não são possíveis; a comparação entre dife-

rentes pontos desta fronteira só pode ser feita por julgamento normativo, via 

função bem-estar social de Bergson (BES). Contudo, por hipótese, parte-se 

de uma situação em que a economia está num ponto não Pareto-eficiente, 

por exemplo (U1
0,U2

0). 
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Figura 6 – Movimentos efectivo e potencial de Pareto 

Qualquer projecto que desloque a economia para o quadrante NE (a sombre-

ado) efectivará um movimento de Pareto porque a utilidade de qualquer um 

dos consumidores não se reduz. Porém, se o projecto colocar a economia nos 

quadrantes NW ou SE, nada se pode concluir. Tratam-se de pontos Pareto-

incomparáveis. O critério de Kaldor-Hicks salvaguarda este último caso 

sempre que seja possível, mediante compensação aos perdedores, colocar a 

economia no quadrante NE, a sombreado. 

5.1.9.  Etapas de uma Análise Custo-Benefício 

Uma ACB típica contém oito etapas essenciais (Hanley e Spash, 1993, § 1.3): 

FPU

U2
0

U1

U2

BES

?

0 U1
0

?
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Etapa 1: Definição do projecto 

Inicialmente, importa identificar a projectada reafectação de recursos, bem 

como quem ganha e quem perde com a mesma. 

Etapa 2: Identificação dos impactes gerados pelo projecto, i.e., dos 

recursos utilizados e dos efeitos obtidos 

Dois princípios devem ser consagrados: a adicionalidade e o deslocamento. O 

primeiro procura garantir que os impactes se encontram expressos de forma 

líquida, ou seja, que somente os efeitos efectivamente derivados do projecto 

são considerados; por exemplo, na avaliação de uma política de redução das 

velocidades máximas em estrada devem ser consideradas somente as redu-

ções de sinistralidade associadas a esta medida e não as devidas a menores 

consumos de álcool ou a um maior civismo. O segundo princípio obriga à 

consideração de situações como os decréscimos de produção que a construção 

de uma fábrica pode gerar noutras; é, por isso, um princípio indissociável da 

identificação da abrangência territorial da ACB (local? regional? nacional? 

supra-nacional?). 

Etapa 3: Quais os impactes economicamente relevantes? 

A ACB avalia os projectos em termos dos acréscimos (líquidos) por estes ge-

rados ao nível de uma função de bem-estar social, obtida, como se disse, por 

agregação das preferências individuais. Assim, serão considerados impactes 

económicos positivos (ou benefícios) acréscimos na quantidade ou na quali-

dade (ou decréscimos de preço) de bens ou serviços cujo consumo gera acrés-

cimos de utilidade individual. Simetricamente, impactes económicos negati-

vos (ou custos) incluirão decréscimos (ou aumentos de preço) desses bens, 

bem como, adicionalmente, o custo de oportunidade dos recursos utilizados. 

Na identificação de custos e benefícios é importante fazer-se algumas distin-

ções. A mais importante reside na diferença entre benefícios ou custos reais 
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e pecuniários (cf.(Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 137-139)). Os benefícios 

reais são aqueles que consubstanciam-se em acréscimos de utilidade para os 

consumidores finais do projecto e, por essa via, para a sociedade. Os custos 

reais incluem não só benefícios reais negativos mas também o custo de opor-

tunidade associado à utilização dos inputs. Os benefícios (custos) pecuniários 

resultam unicamente de ajustamentos de preços relativos derivados da pro-

visão do projecto e das associadas procuras de factores; como reflectem ga-

nhos (perdas) em determinados agentes que são compensados(as) por perdas 

(ganhos) noutros, não devem ser considerados para efeitos de ACB, ao con-

trário dos primeiros. Por exemplo, na avaliação de um programa de educa-

ção devem-se considerar os impactes positivos em termos de PNB futuro ou 

ao nível cultural mas não os eventuais aumentos dos rendimentos relativos 

dos professores. 

Outra importante distinção deve ser feita entre benefícios e custos directos 

e indirectos. Enquanto os primeiros estão intimamente relacionados com os 

objectivos funcionais do projecto, os segundos reflectem efeitos laterais e de 

ordem superior à primeira. Apesar de, por vezes, serem de difícil identifica-

ção, os efeitos indirectos - se forem reais - devem ser considerados numa 

ACB. 

Por último, importa ainda distinguir entre benefícios e custos tangíveis e 

intangíveis. Enquanto os primeiros são fornecidos pelo mercado, ou seja, 

pelo mecanismo de preços, os segundos não o são. A intangibilidade está 

normalmente associada à presença de bens públicos ou de externalidades, 

casos onde os preços - quando existem - não reflectem a correcta valorização 

social. 

Um bem público define-se pela dupla característica de impossibilidade em 

excluir alguém do seu consumo e de não rivalidade entre os seus consumido-

res (um consumidor adicional não reduz as possibilidades de consumo dos 

restantes); tratam-se de bens cuja provisão privada é, por estas razões, im-

possível ou quando o é, as quantidades providas são socialmente sub-
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óptimas28; exemplos de bens públicos são o ar, a defesa nacional ou as estra-

das nacionais não congestionadas (Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 42-45) 

(Stiglitz, 1986, pp. 99-102). 

Quanto às externalidades, tratam-se de benefícios ou custos sociais não in-

ternalizados pelo mecanismo de preços; de uma forma mais formal, ocorre 

uma externalidade quando, simultaneamente, a função utilidade ou produ-

ção de um agente inclui variáveis reais (i.e., não monetárias) cujos valores 

são determinados por outros agentes, não tendo estes em conta os efeitos 

que provocam no bem-estar do primeiro agente (Condição 1), e aqueles 

agentes não recebem (pagam) uma quantia igual aos benefícios (custos) que 

provocam no primeiro agente (Condição 2) (Baumol e Oates, 1988, pp. 17-

18); exemplos de externalidades são o caso clássico do apicultor e do agricul-

tor (apontado por Cheung, em 1973), onde cada um deles beneficia da activi-

dade produtiva do outro (externalidade positiva), ou as diversas formas de 

poluição ambiental (externalidade negativa). 

Em ACB, estes impactes económicos intangíveis devem ser considerados à 

semelhança dos tangíveis (desde que sejam reais). 

Etapa 4: Quantificação física dos impactes economicamente rele-

vantes 

Trata-se de determinar a quantidade física dos fluxos de benefícios e custos 

ao longo do tempo, bem como da probabilidade com que podem vir a ocorrer, 

caso se esteja num contexto de risco. Neste ultimo caso, cada fluxo é ponde-

rado pela respectiva probabilidade. 

_______________________ 

28Um bem público “puro”, i.e., um bem que apresenta as duas características acima referidas, pode ser provido num contexto de 
capacidade negocial entre os agentes envolvidos; porém, as quantidades providas são sempre sub-óptimas (Stiglitz, 1986, 
p. 99). No caso de bens públicos “impuros” - bens que apresentam somente uma das referidas características - a provisão 
privada pode ser óptima se existir capacidade negocial. 
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Etapa 5: Valorização monetária dos impactes relevantes 

Como atrás se referiu, os preços permitem não só tornar os impactes comen-

suráveis - reduzindo-os a uma unidade comum - como reflectem as preferên-

cias individuais e o custo de oportunidade dos recursos. Consequentemente, 

será necessário: 

1. Calcular os fluxos de preços no horizonte temporal dos impactes, sendo 

aqueles habitualmente deflacionados; 

2. Corrigir os preços de mercado caso, seja necessário; e 

3. Calcular preços, caso não existam. 

Aos preços obtidos em 2. e 3. costuma-se chamar preços-sombra. Tratam-se 

de preços que, ao contrário dos de mercado, reflectem as correctas valoriza-

ções sociais. Genericamente, podem-se distinguir-se três casos: 

1. Concorrência imperfeita: quando existem monopólios, bens públicos, ex-

ternalidades ou assimetrias de informação. Por exemplo, quando um input 

do projecto é produzido por um monopolista, o custo de uma unidade adicio-

nal desse recurso não é o seu preço mas o custo marginal do monopolista (o 

preço-sombra)29 - isto caso o monopolista internalize eventuais externalida-

des30. 

2. Intervenção do Estado. O Estado por vezes intervém no mercado de certos 

bens e serviços. Por exemplo, é vulgar no sector agrícola a manutenção de 

preços artificialmente altos (face aos preços internacionais de equilíbrio) via 

tarifas às importações ou preços-garantia. Se o projecto a avaliar tem como 

benefício acréscimos de produção de bens cujo preço doméstico é artificial-

_______________________ 

29Como se viu no § 8, o custo de oportunidade de uma unidade adicional de recurso é aproximadamente o seu custo marginal. 

30Sendo o monopolista, por hipótese, “produtor” de externalidades negativas (por exemplo, através das suas actividades polu i-
doras), o custo de oportunidade de uma unidade adicional de input é o custo marginal do monopolista adicionado ao custo 
marginal das vitimas da externalidade negativa. 
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mente alto, o benefício marginal (preço-sombra) é inferior ao preço domésti-

co31. 

3. Ausência de mercado. Correspondendo ao caso iii acima, está normalmen-

te associado a bens públicos e, em particular, a situações onde existem ex-

ternalidades a eles associadas (por exemplo, o caso da poluição do ar, este 

último um bem público). Dada a inexistência de mercado, a ACB tem de so-

correr-se de métodos indirectos, nomeadamente: 

• Método da Valorização Contingente (“Contigent Valuation Method”, CVM). 

Neste método procura-se identificar quanto um grupo experimental está 

disposto a pagar ou a receber por uma alteração de bem-estar, recorrendo-

se a um mercado hipotético. É um método muito sujeito a enviesamentos, 

nomeadamente devido ao comportamento eventualmente estratégico dos 

indivíduos que compõem o grupo ou a problemas de design experimental. A 

sua grande vantagem reside na possibilidade em quantificar valores que 

não de troca, nomeadamente valores de existência e valores de opção. (Cf. 

(Hanley e Spash, 1993, Cap. 3) e (Randal, 1987, pp. 252-253 e pp. 260-

267)). 

• Método dos Preços Implícitos (“Hedonic Pricing Method”, HP). Consiste na 

estimação de uma função procura do bem sem mercado a partir de procu-

ras de bens de mercado cujo preço depende do primeiro bem. Por exemplo, 

a valorização do ruído associado à construção de um aeroporto pode ser es-

timado via decréscimo do valor das propriedades nas imediações. Apesar 

de mais simples do que o CVM, o HP sofre de múltiplos problemas, nomea-

damente de índole econométrica (erro de especificação; multicolinearidade; 

escolha da forma funcional a estimar; etc.) e hipotética (complementarida-

de fraca, i.e., quando a quantidade procurada do bem de mercado é zero, a 

utilidade marginal do bem sem mercado é nula; informação perfeita; per-

feita mobilidade, em casos onde se utiliza o mercado fundiário; etc.). Adici-

onalmente, o seu âmbito de aplicação é, em geral, limitado. (Cf. (Hanley e 

Spash, 1993, Cap. 4) e (Randal, 1987, pp. 267-271)). 

• Método dos Custos de Viagem (“Travel Cost Method”, TCM). Também co-

nhecido por Método de Clawson-Knetsch, permite estimar o valor de locais 

_______________________ 

31Os consumidores estão a pagar preços mais altos do que os mundiais, sendo as quantidades consumidas inferiores às que 
seriam numa situação de eficiência (cf. (Hanley e Spash, 1993, p. 14)). 
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de recreio (por exemplo, praias ou florestas) a partir de quanto as pessoas 

estão dispostas a pagar para visitarem esses locais (custos de transporte, 

alojamento, refeições, entradas, etc.). Peca pelos mesmos defeitos do méto-

do anterior, para além do seu âmbito de aplicação se reduzir a locais de re-

creio cuja visita exija um dispêndio substancial de rendimento. (Cf. (Han-

ley e Spash, 1993, Cap. 5) e (Randal, 1987, pp. 267-271)). 

• Existem ainda um conjunto de métodos centrados na estimação de funções 

produção de bens que utilizam como input o bem cujo preço se pretende es-

timar, bem como outros inputs. São métodos muito utilizados na estimação 

dos custos em despoluir. A sua principal limitação reside na hipótese de 

substituição perfeita entre inputs. (Cf. (Hanley e Spash, 1993, Cap. 6)). 

Etapa 6: Desconto dos fluxos de benefícios e custos 

Tipicamente, os agentes económicos preferem receber 1 000$00 hoje do que 

daqui a um ano. Por isso, para se poder comparar fluxos de benefícios e cus-

tos que ocorrem em períodos diferentes, tem-se que tomar em consideração 

essa preferência intertemporal. Para tal, calcula-se o valor actualizado (VA) 

desses fluxos dada uma determinada taxa de desconto r que, na sua génese, 

pretende reflectir essa preferência dos agentes. O valor actualizado de um 

determinado benefício ou custo Xjt (j = 1, ..., m) recebido no período t é dado 

pela fórmula: 

 VA(Xjt) = Xjt(1 + r)(-t) = 
X

r

j
t

t( )1+
 (27) 

À expressão entre parênteses de potência t chama-se factor de desconto. Este 

está sempre compreendido entre 0 e 1 (porque r também o está), sendo tanto 

menor quanto maior o desfasamento temporal t ou quanto menor a taxa de 

desconto r. Por isso, dados dois projectos com custos iguais e suportados na 

sua totalidade somente no primeiro período, uma maior taxa de desconto fa-
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vorece o projecto cujos benefícios estejam mais concentrados a curto prazo32. 

Por isso, o acto de descontar, nomeadamente quando r é relativamente ele-

vada, pode levantar questões de equidade entre gerações. Certos autores, 

como Hanley e Spash (1993, Cap. 8), consideram que r deve ser inferior à 

taxa pura de preferência intertemporal, uma das componentes das taxas de 

juro de mercado. Outros, pelo contrário, aconselham a utilização daquela 

(Randal, 1987, pp. 238-240). 

Etapa 7: Aplicação de uma regra de decisão 

A forma como os benefícios e custos devem ser “agregados” numa regra de-

pende grandemente da situação decisional, nomeadamente do carácter divi-

sível (ou não) dos projectos e dos limites impostos aos fundos de financia-

mento. Um projecto diz-se divisível se puder ser incrementado ou decremen-

tado em pequenas quantidades. Mais realista e relevante em termos de ACB 

é, contudo, o caso em que a sua dimensão assume uma forma discreta, não 

contínua. Quanto aos limites de financiamento, basicamente duas situações 

devem distinguidas: a existência de um orçamento limitado ou simplesmen-

te a ausência de qualquer restrição orçamental (Musgrave e Musgrave, 

1989, pp. 131-135). Tem-se, consequentemente, quatro casos distintos: 

i) Projectos divisíveis, orçamento limitado: os fundos devem ser distri-

buídos de forma a que os benefícios marginais dos mesmos sejam iguais para 

todos os projectos. Ou seja, o orçamento deve ser repartido pelos diferentes 

projectos de modo a que os benefícios decorrentes da aplicação de uma uni-

dade monetária adicional seja o mesmo para todos os projectos (Musgrave e 

Musgrave, 1989, pp. 131-132). 

_______________________ 

32Um exemplo bastante elucidativo sobre a influência da taxa de desconto em ACB é apresentado em (Musgrave e Musgrave, 
1989, pp. 150-152). 
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Figura 7 - Afectação de despesa com orçamento fixo 

Na figura acima pretende-se afectar uma determinada quantia pelos projec-

tos x e y, conhecendo-se, para ambos, o benefício marginal associado a dife-

rentes níveis de despesa, informação dada respectivamente pelas curvas 

Bmgx e Bmgy. A solução óptima é obtida afectando a quantia 0A ao projecto x 

e a quantia 0B ao y, sendo 0A + 0B igual ao limite orçamental. 

Este procedimento permite igualar o benefício em dispender mais 1$00 em x 

ao respectivo custo de oportunidade, i.e., à perda de benefício por não se 

aplicar esse escudo em y. Simultaneamente, maximiza-se a soma dos benefí-

cios líquidos de ambos os projectos porque, como a soma dos custos é dada 

pelo valor fixado orçamentalmente (0A + 0B), o objectivo será simplesmente 

maximizar os benefícios conjuntos. Estes são dados pela soma das áreas 

0ACF (benefícios totais de x) e 0BDG (benefícios totais de y). 

De uma forma mais formal, sendo Bh(Ch) os benefícios totais (em valor) as-

sociados a cada nível de despesa Ch no projecto h (h = 1, ..., g), o problema 

resume-se a: 

Despesa

em x

Despesa

em y

A0 B0

C D
H

J

F G

Bmgx

Bmgy



Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão 

 

Manual 

  

Página 150 RESERVADO 

 

 Max Bh h

h

g

(C
 = 1

 )  (28) 

sujeito a: 

 C
 = 1

h

h

g

  = C (29) 

onde C reflecte a dotação orçamental dada (por hipótese, esta restrição é 

exausta). 

Dado que a restrição é única e linear, se a função objectivo for quase-

côncava, as condições necessárias para existência de máximo global único 

serão também suficientes (cf.(Silberberg, 1990, pp. 176-179)): 

 L/Ch = 0  Bh/Ch = Bmgh = h (30) 

 L/h = 0  C
 = 1

h

h

g

  = C (31) 

onde: 

 L = Bh h

h

g

(C
 = 1

 )  + h(C - C
 = 1

h

h

g

 ) (32). 

Assim, estando a restrição orçamental (29) satisfeita, o óptimo exige que os 

benefícios marginais de todos os projectos sejam iguais ao benefício total as-

sociado a uma unidade adicional de dotação orçamental, i.e., o multiplicador 

de Lagrange h. 
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ii) Projectos divisíveis, orçamento flexível: no caso de projectos provi-

dos publicamente33, estes devem ser expandidos até que o respectivo benefí-

cio marginal iguale o benefício marginal de dispender esse escudo no sector 

privado, i.e., 1$00 (se os mercados forem perfeitos) (Musgrave e Musgrave, 

1989, pp. 132-133). 

No fundo, trata-se de determinar a dimensão óptima do orçamento público 

afecto a um conjunto de projectos (ou eventualmente a um só) de forma a 

que a soma dos benefícios líquidos de projectos públicos e privados seja má-

xima. Tal atinge-se dimensionando os projectos públicos de modo a que os 

benefícios marginais daí resultantes sejam idênticos ao custo de oportunida-

de implícito, i.e., aos benefícios que resultariam da aplicação desse escudo no 

sector privado. Estes últimos são, como se disse, iguais a 1$00 porque, em 

concorrência perfeita, o custo marginal de uma unidade adicional de um 

bem produzido privadamente é igual ao preço de venda desse bem (ver § 

5.1.6.  pp. 133 ss.). 

Este segundo caso é, graficamente, semelhante ao primeiro: basta conside-

rar como público o projecto x e como privado o projecto y. A distância DB - 

que é igual a CA no óptimo - é, na linha do raciocínio anterior, 1$00. 

iii) Projectos indivisíveis, orçamento fixo: pelo menos três regras de 

decisão podem ser empregues no sentido de isolar um conjunto de projectos 

não mutuamente exclusivos respeitador do limite orçamental (Musgrave e 

Musgrave, 1989, pp. 133-134): 

_______________________ 

33Uma importante distinção deve ser feita entre os conceitos de provisão e produção de um bem. Enquanto o último se refere ao 
processo pelo qual os inputs são transformados em outputs, o primeiro centra-se no modo de financiamento da actividade 
produtiva (cf. (Musgrave e Musgrave, 1989, p. 9)). A provisão pode ser então pública - caso o bem seja financiado pelo or-
çamento geral do Estado - ou privada - se as receitas forem obtidas pela imposição de preços aos consumidores. Os já re-
feridos bens públicos são habitualmente providos publicamente. Porém, podem ser produzidos pelo Estado ou pelo sector 
privado. 
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1) Ordenam-se os projectos por ordem decrescente e segundo os respectivos ratio 

benefício-custo (RBC); seguidamente, escolhem-se os projectos com maior ratio 

até o orçamento se esgotar. O ratio benefício-custo do projecto h define-se pelo 

quociente entre benefícios e custos actualizados: 

 RBCh = 

X

X

hj
d

j

k

hj

d

j l

m

=

=





1
 = 

B

C

hj
d

j

k

hj

d

j l

m

=

=





1
 (33) 

onde Xhjd representa a soma dos valores actualizados Xhjt respeitantes a deter-

minado benefício Bj ( j = 1, ..., k) ou custo Cj ( j = l, ..., m) no horizonte temporal T 

do projecto, i.e. 

 Xhjd = 
X

r

hj
t

t
t

T

( += 0 1 )
  (34). 

Este procedimento permite escolher o cabaz maximizador da rentabilidade de 

cada escudo; 

2) Escolha do cabaz que garanta o máximo benefício liquido, i.e., que maximize o 

valor actualizado liquido (VAL) de um subconjunto de projectos admissível or-

çamentalmente. O VAL de um determinado projecto h define-se como a diferença 

entre benefícios e custos actualizados; seguindo a notação anterior: 

 VALh = X hj
d

j

k

 = 1

  - X hj
d

j

m

 = l

  = Bhj
d

j

k

 = 1

  - Chj
d

j

m

 = l

  (35); 

3) Escolhe-se o conjunto composto unicamente por projectos com RBC maior que 

1 (RBC > 1) que permita minimizar a diferença entre o limite orçamental e o 

custo total do cabaz. Pretende-se, assim, minimizar os recursos orçamentais não 

empregues. 

As regras 1 e 2 são nitidamente superiores à terceira porque permitem iso-

lar cabazes onde os benefícios são superiores e os custos inferiores. Porém, 
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não existe consenso na literatura quanto a uma clara distinção entre o valor 

das duas primeiras regras. Por exemplo, Kelso (1984, pp. 15-16) prefere a 

regra 1 dado haver uma restrição orçamental activa e, por conseguinte, fazer 

mais sentido maximização dos benefícios por unidade monetária. Pelo con-

trário, Musgrave e Musgrave (1989, pp. 134) consideram a segunda preferí-

vel porque, se a solução obtida pela regra 2 difere da correspondente à regra 

1, significa que, na margem, o ganho em benefícios compensou a perda em 

custos; porém, consideram que este movimento só será desejável se não exis-

tir nenhum projecto alternativo (aos projectos em consideração) com um 

RBC maior à relação entre a variação de benefícios e a variação de custos, 

quando se passa de 1 para 2. 

iv) Projectos indivisíveis, orçamento flexível: um projecto h deve ser 

efectivado se os seus benefícios forem superiores aos custos, i.e., se VALh > 0 

(Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 134) ou, equivalentemente, se RBCh > 1 

(Canhoto, 1994, p. 17). 

Em projectos providos publicamente e analogamente ao caso ii, esta regra 

justifica-se porque o custo de oportunidade em se dispender n escudos no 

sector público são os benefícios que se obteriam investindo esse montante no 

sector privado, ou seja, n escudos (não existindo falhas de mercado, por hipó-

tese). Por isso, um projecto público só deve ser efectivado - ou escolhido de 

entre um conjunto de projectos mutuamente exclusivos - se os seus benefí-

cios suplantarem os custos (Musgrave e Musgrave, 1989, p. 134). 

De uma forma mais geral, esta regra reflecte o referido critério de Kaldor-

Hicks ao garantir que os ganhos ultrapassam as perdas e, consequentemen-

te, potenciando um movimento efectivo de Pareto, caso os perdedores sejam 

compensados pelas seus decréscimos de bem-estar (cf. § 9). 

Por último, desaconselha-se vivamente a utilização de regras de decisão ba-

seadas na taxa interna de rentabilidade (TIR), definida como a taxa de des-

conto que permite igualar benefícios e custos (actualizados), i.e.: 
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 (36) 

Nomeadamente, se os benefícios forem superiores aos custos somente em 

certos períodos (passando-se o contrário nos remanescentes), então a equa-

ção acima não tem uma única solução mas múltiplas. Adicionalmente, a or-

denação fornecida pela TIR pode diferir da obtida através do VAL quando a 

taxa de desconto aqui considerada é igual à TIR (Musgrave e Musgrave, 

1989, pp. 157-158) (Hanley e Spash, 1993, p. 18). 

Etapa 8: Análise de sensibilidade 

Após a obtenção de uma solução, importa perceber qual a sensibilidade deste 

resultado aos diferentes parâmetros subjacentes, nomeadamente (Hanley e 

Spash, 1993, p. 20): 

• Taxa de desconto (r); 

• Quantidades dos inputs; 

• Preços-sombra desses inputs; 

• Quantidades dos outputs; 

• Preços-sombra desses inputs; 

• O horizonte temporal do projecto (T). 

Este procedimento justifica-se pela incerteza e imprecisão que os parâmetros 

da ACB necessariamente comportam, nomeadamente quando se está peran-

te um estudo de avaliação ex-ante34. 

_______________________ 

34Incerteza e imprecisão são conceitos bastante diferentes, apesar de, por vezes, serem confundidos. A incerteza está associa-
da à aleatoriedade, i.e., à imperfeição de relações causa-efeito. A imprecisão, porém, deriva da complexidade dos sistemas, 
do carácter incompleto da informação e das descontinuidades do pensamento, linguagem e percepção humanas (Leung, 
1988). 
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5.1.10.  Análise Custo-Benefício: um método de apoio à de-

cisão teoricamente fundamentado mas de difícil aplicação 

Ao longo das secções anteriores, demonstrou-se que a ACB é um instrumen-

to de avaliação de projectos teoricamente fundamentado. Nomeadamente, a 

utilização dos preços como elemento agregador dos impactes não tem o ob-

jectivo meramente instrumental de torná-los comensuráveis: os preços re-

flectem as preferências individuais e o custo de oportunidade dos recursos 

(cf. § 5.1.5.  e § 5.1.6.  ). Por isso, em certos contextos decisionais, um estudo 

custo-benefício poderá fornecer, numa determinada etapa de um processo de 

apoio à decisão, uma base de entendimento e consenso entre os actores di-

rectamente envolvidos na tomada de decisão, salvaguardando-se, simulta-

neamente, os interesses de eventuais actores não directamente envolvidos (a 

sociedade, em suma). 

Contudo, esta interpretação dos preços depende da aceitação de um conjunto 

de axiomas sobre as preferências e o comportamento dos consumidores (cf. § 

5.1.1.  , § 5.1.2.  e § 5.1.4.  ). A opção pela consideração das preferências de 

todos os indivíduos e pela respectiva agregação numa determinada função 

que represente as escolhas da sociedade (i.e., uma BES) se, por um lado, res-

salva propósitos democráticos, por outro lado, reforça o carácter normativo 

da ACB (cf. § 5.1.7.  ). 

Porém, o principal problema da ACB está, porventura, nas dificuldades sub-

jacentes à modelização das falhas de mercado, das falhas de Estado e das 

ausências de mercado, tipicamente presentes na realidade e que conduzem, 

habitualmente, a excessos de arbitrariedade por parte do analista. Adicio-

nalmente: 

• Se a consideração das preferências de todos os indivíduos na função de 

bem-estar social peca pela razoabilidade, já uma maior particularização 

desta exige julgamentos normativos mais polémicos, nomeadamente de 

justiça distributiva; 
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• A ACB pode garantir, caso as compensações sejam pagas, que a economia 

caminha no sentido da fronteira de possibilidades de utilidade. Porém, es-

sas compensações raramente são efectuadas e, mesmo se fossem, haveria 

sempre que julgar sobre a repartição dos ganhos; 

• Em ACB, deve-se ter o cuidado de ajustar as disponibilidades a pagar ao 

respectivo rendimento associado, nomeadamente quando os projectos ori-

ginam impactes não marginais; 

• A complexidade dos sistemas torna difícil a identificação e a estimação de 

todos os impactes relevantes; tipicamente, muitos assumem um carácter 

impreciso, incerto e mal determinado; 

• Faz sentido calcular preços para bens sem mercado? É imoral fazê-lo? 

• Deve-se descontar o futuro? Se sim, por quanto? Não se estará a violar os 

direitos das gerações futuras? 

• Os métodos de cálculo dos impactes intangíveis associados a falhas de mer-

cado, a falhas de Estado e a ausências de mercado pecam por inúmeras de-

ficiências e conduzem a resultados, para um mesmo problema, por vezes 

bastante diferentes, tornando difícil a confiança da sociedade nessas esti-

mativas (cf. (Hanley e Spash, 1993, Cap. 7)). Para além de contingentes, 

são bastante complexos e custosos. 

Como se referiu inicialmente, importa compreender que tomada de decisão e 

apoio à tomada de decisão são actividades distintas, não se confundindo a 

segunda com a primeira. A ACB é, com as suas potencialidades e limitações, 

um entre muitos métodos que podem ajudar os decisores a tomar decisões 

mais adequadas aos objectivos em causa e mais propensas à implementação 

e ao controlo. 
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5.2. APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO 

O AMCD é um ramo da Investigação Operacional, crítico relativamente às 

aproximações tradicionais monocritério (incluindo a ACB) e pessimista 

quanto à capacidade em isolar a decisão enquanto objecto científico autóno-

mo, dada a sua extrema complexidade, fazendo apenas sentido falar de uma 

"ciência de apoio à decisão" (Roy, 1990) (Roy e Bouyssou, 1993, p. 23). Nas 

palavras de Roy e Bouyssou (1993, p. 21): 

“L'aide à la décision est l'activité de celui qui, prenant appui sur des 

modèles clairement explicités mais non nécessairement complètement for-

malisés, aide à obtenir des éléments de réponse aux questions que se pose 

un intervenant dans un processus de décision, élément concourant à éclairer 

la décision et normalement à recommender, ou simplement à favoriser, un 

comportement de nature à accroite la cohérence entre l'évolution du proces-

sus d'une part, les objectifs et le systéme de valeurs au service desquels cet 

intervenant se trouve placé d'autre part”. 

Ou, mais sucintamente, “decision-aid consists in trying to provide answers 

to questions raised by actors involved in a decision process using a clearly 

specified model” (Bouyssou, 1990, p. 58). 

Duas convicções de base norteiam o AMCD. Por um lado, os objectivos e 

normas dos actores envolvidos (activa ou passivamente) não devem ser pre-

teridos - enquanto elementos centrais da actividade de apoio à decisão - rela-

tivamente a objectivos de natureza mais abstracta, nomeadamente de efici-

ência económica ou de equidade. O AMCD considera que os processos de de-

cisão têm, em geral, uma natureza eminentemente subjectiva, sendo essen-

cial à transparência, à minimização da captura institucional e à compreen-
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são desses processos a modelização dos sistemas de valores dos actores rele-

vantes. Evidentemente, esta postura exige uma definição bastante lata do 

conceito de actor. 

Em segundo lugar, considera-se que, dado o carácter complexo e multidi-

mensional dos processos de decisão, a consideração não de um mas de múl-

tiplos critérios - representativos das diferentes dimensões do problema - 

conduz a tomadas de decisão mais robustas relativamente às obtidas via 

métodos optimizantes e centrados num único critério (Bana e Costa et al., 

1995, p. 3). Apesar de algumas divergências na literatura, um critério é de-

finido, normalmente, como uma função g, real e de domínio A, onde A é o 

conjunto de acções ou alternativas, que permite comparar duas acções a e b 

segundo um determinado ponto de vista e unicamente com base nos valores 

g(a) e g(b) (Bouyssou, 1990, p. 59). 

O AMCD incorpora elementos das diferentes visões contemporâneas do fe-

nómeno decisional, nomeadamente das abordagens sistémica e organizacio-

nal, resultando daí a sua contemporaneidade: 

• A decisão como um processo. A decisão que se procura “apoiar” é encarada 

como um processo no sentido simoniano. Como refere Bana e Costa (1993, 

p. 5): “Já há mais de trinta anos que Herbert Simon insistiu que o estudo 

dos processos de decisão não deve incidir exclusivamente sobre o momento 

da «escolha», mas que todo um longo e complexo processo de exploração e 

análise deve merecer uma atenção particular”. E prossegue (p. 3): “O que 

está em causa neste processo - a problemática do processo de decisão ou 

problemática da decisão - não tem um sentido estático e impessoal. Pelo 

contrário, ela evolui ao longo do processo e não pode ser dissociada do am-

biente envolvente , do contexto próprio de cada um dos seus estados de de-

senvolvimento e das motivações próprias a cada um dos actores. Neste 

quadro, o apoio à decisão é a actividade de alguém (chamemos-lhe facilita-

dor) cujo papel é, latu sensu, esclarecer e modelizar o processo de avaliação 

e ou negociação conducente à tomada de decisões”; 

• O apoio à decisão como uma actividade baseada em modelos. Apesar de an-

corada na complexidade do processo de decisão, a actividade de apoio à de-

cisão deve ser científica, i.e., deve basear-se em conceitos rigorosos, em 

modelos bem formalizados e em procedimentos de cálculo bem definidos (cf. 

(Roy e Bouyssou, 1993, p. 23)); 
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• O apoio à decisão como um sistema ... cujos componentes são os actores e os 

seus valores e objectivos, bem como as acções e as suas características; os 

actores e as acções formam dois subsistemas, “interrelacionados no todo 

que é um processo de decisão” (Bana e Costa, 1993, p. 1); 

• ... aberto. O apoio à decisão é também ele um processo, seguindo “uma 

abordagem interactiva, construtiva e de aprendizagem” (Bana e Costa, 

1993, p. 1); 

• Uma abordagem não optimizante. Na linha Simon, o óptimo é substituído 

pelo satisfatório; em vez de se procurar “resolver o problema da escolha da 

melhor solução”, importa construir enunciados e modelos adequados “às si-

tuações problemáticas reais que os decisores enfrentam” (Bana e Costa, 

1993, p. 4); as abordagens clássicas, monocritério, optimizantes, não inte-

ractivas e formuladas como se um só decisor existisse, são consideradas 

como pecando por uma excessiva abstracção dos valores dos decisores, 

afastando-se, por essa via, da subjectividade “omnipresente nos processos 

de tomada de decisão” (Bana e Costa, 1993, pp. 4, 6-7). 

Este carácter não optimizante da generalidade dos processos de decisão 

obriga a uma generalização das problemáticas decisionais, i.e., da forma 

como os problemas de decisão são postos. Roy (1985, p. 74) identifica quatro 

problemáticas de referência: escolha, segmentação, ordenação e descrição 

(ver quadro abaixo). 

Problemática Objectivo Resultado Procedimento 

 Escolha de um subconjunto que inclua as “melhores” 
acções ou, por defeito, as “satisfatórias”. 

Escolha Selecção 

 Segmentação das acções através de afectação a cate-
gorias pré-definidas. 

Segmentação Afectação 

 Ordenação das acções em classes de equivalência, de 
forma completa ou parcial. 

Ordenação Classificação 

 Descrição, numa linguagem apropriada, das acções e 
das suas consequências. 

Descrição Cognição 

Adaptado de Roy (1985, p. 74) e Maistre et al. (1994, p. 15) 

Quadro 31 – Problemáticas decisionais de referência 

Bana e Costa (1993, pp. 25-27) (1993b) (et al., 1995, pp. 9-10), partindo desta 

classificação, distingue, de uma forma mais geral e compreensiva, entre: 
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• Problemática da avaliação relativa: onde se incluem a escolha da melhor 

acção, a escolha de um pequeno número de acções, a escolha sucessiva e a 

ordenação; e 

• Problemática da avaliação absoluta: que inclui as múltiplas variantes da 

afectação a categorias pré-determinadas (nominal, ordenada, limitada, ti-

pificada), i.e., a problemática da separação, e a rejeição absoluta. 

O referido pessimismo quanto à capacidade em estudar isoladamente a deci-

são é típica das abordagens multicritério de tradição francófona, mais cen-

tradas na actividade de apoio à decisão (“aide à la décision”) e não tanto 

no estudo da tomada de decisão (“decision-making”). As abordagens de 

conotação americana, pelo contrário, tendem a centrar-se mais na “descri-

ção” do processo de tomada de decisão, assumindo uma postura menos cons-

trutiva e participada (Bana e Costa, 1993a, p. 1) (Roy, 1990). Porém, existe, 

hoje, a convicção de que as complementaridades entre ambas devem ser ex-

ploradas, dada a necessidade imperativa em criar-se um conjunto de ins-

trumentos teoricamente bem fundamentados e de aplicação fácil e robusta. 

Transversalmente a esta dupla perspectiva, as metodologias multicritério 

podem ser classificadas quanto à forma como a articulação das preferên-

cias é feita, à priori ou de forma progressiva (Bana e Costa et al., 1995, pp. 

4-5). No primeiro caso, exige-se, como input, um claro conhecimento dos jul-

gamentos de valor dos actores, relativamente a cada ponto de vista (de modo 

a modelizarem-se as preferências a nível local, i.e., ponto de vista a ponto de 

vista) e relativamente à importância relativa dos mesmos; seguidamente, 

essa informação é tratada por um procedimento de agregação multicritério, 

obtendo-se um modelo de avaliação global das acções, que exige, em geral, 

uma cuidada análise de sensibilidade; a informação obtida a partir desta úl-

tima, bem como o feedback dos actores relativamente aos resultados obtidos, 

são tipicamente utilizados na revisão dos referidos inputs, reiniciando-se o 

processo. Os métodos sumariamente descritos nas páginas 168 ss. integram-

se neste tipo de articulação. 
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Quando a articulação das preferências é feita de forma progressiva, o espaço 

de decisão é explorado, pelo contrário, sem necessidade de especificação pré-

via das estruturas de preferências. Essa exploração é feita de um modo fase-

ado e em contínua interacção com os actores: em cada fase do processo, ana-

lisa-se um determinado subconjunto de soluções eficientes, isolando-se uma 

solução particular se o decisor estiver satisfeito; caso contrário, o processo 

exploratório redirecciona-se para um outro subconjunto de soluções eficien-

tes. As preferências dos actores vão-se expressando, assim, ao longo do pro-

cesso, tendo, porém, uma validade meramente local. Grandemente baseados 

na programação linear multiobjectivo, estes métodos são, por aquelas ra-

zões, habitualmente designados como locais e interactivos35. As suas grandes 

limitações residem nas dificuldades em identificarem e incorporarem infor-

mação sobre a importância relativa dos diferentes pontos de vista, bem como 

na sua limitada aplicabilidade, normalmente reduzida a casos onde a pro-

blemática decisional se resume à escolha de uma única acção e ou cujos im-

pactes se apresentam de forma contínua. 

Um processo de AMCD desenvolve-se, na prática, em quatro níveis, não 

necessariamente sucessivos (dado o carácter interactivo e de aprendizagem 

da actividade de AMCD), nos quais o facilitador enfrenta um conjunto de 

questões, que seguidamente se transcrevem de (Roy e Bouyssou, 1993, pp. 

24-26), dada a sua grande riqueza: 

Nível I: “Objet de la decision et esprit de la recommandation 

• Sous quelle forme convient-il de modéliser la décision? 

• Comment différencier les diverses possibilités d'action? 

• Où placer la frontière entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas? 

_______________________ 

35 Os métodos STEM, de Geoffrion, Dyer e Feinberg, de Zionts e Wallenius, ou de Venderpooten, são alguns exemplos de mé-
todos locais e interactivos (cf. Vincke, 1988, Cap. VI). 
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• Dans quel esprit élaborer les modèles? 

• Quelle forme doit prendre une, éventuelle, recommandation?” 

Nível II: “Analyse des conséquences et élaboration de critères 

• En quoi, sous la forme où elle a été modélisée, la dècision conditionne-t-elle 

l'évolution du processus? 

• Quelles sont les conséquences des décisions possibles susceptibles d'inter-

férer avec les objectifs et systèmes de valeurs d'un intervenant quel qu'il 

soit? 

• Parmi les conséquences ainsi explicitées, lesquelles doivent être formali-

sées et comment? 

• Jusqu'a quel point chacune est-elle discriminante pour éclairer la décision 

compte-tenu, notamment, des facteurs d'imprécision, d'incertitude, d'indé-

termination? 

• Comment construire des critères capables de prendre en compte ces consé-

quences et ces facteurs?” 

Nível III: “Modélisation des préferences globales et approches 

opérationnelles pour l'agrégation des performances 

• Parmi la varieté (généralement grande) qui s'offre pour définir des cri-

tères, comment sélectionner celui (analyse monocritère) ou ceux (analyse 

multicritère) qui permettent d'appréhender «au mieux», en vue de l'aide à 

la décision, la totalité des conséquences? 

• Que convient-il d'exiger d'une telle famille de critères (éventuellement ré-

duite à un seul) pour qu'elle joue son rôle dans le travail d'étude propre-

ment dit tout en constituant une base de dialogue acceptable par les divers 

intervenants dont le décideur se préoccupe? 

• Comment convient-il, dans le cas d'une analyse multicritère, d'agréger les 

performances d'une action sur les divers critères pour déclarer bonne au 

mauvaise, meilleure ou pire qu'une autre? 

• Quelles informations ayant trait, par exemple, à l'importance relative des 

critères est-il opportun de faire intervir et comment?” 

Nível IV: “Procèdures d'investigation et élaboration de la recomma-

ndation? 

• Quelles procédures de traitment mettre en oeuvre? 
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• Comment analyser les résultats pour en tirer des conclusions? 

• Peut-on élaborer une recommendation finale ou faut-il remettre en questi-

on certaines des options prises au niveaux antérieurs? 

• Selon quelles modalités convient-il de communiquer la recommandation fi-

nale aux personnes concernées en vue de garantir une bonne insertion 

dans le processus de décision (question qui revêt une importance toute par-

ticulière lorsqu'une procédure recommandée doit faire l'objet d'une utilisa-

tion répétitive)?”. 

De uma forma mais sucinta, e no caso em que a articulação de preferências é 

feita à priori, distinguem-se duas etapas essenciais: a fase da estruturação e 

a fase da avaliação. A sua compreensão exige, contudo, um prévio conheci-

mento das componentes do sistema de apoio à decisão. 

5.2.1.  Sistema de apoio à decisão 

O sistema de apoio à decisão é formado, como se disse, por dois subsistemas: 

o subsistema dos actores e o subsistema das acções (ou alternativas). A iden-

tificação destes dois subsistemas é de enorme importância em AMCD porque 

a informação necessária ao processo de avaliação emerge, pouco a pouco, da 

interacção entre estes dois subsistemas (Bana e Costa, 1993, pp. 1-2). Essa 

informação é composta por elementos de natureza mais objectiva, referentes 

às acções - as características - e por elementos intrinsecamente subjectivos, 

referentes aos valores dos actores - as normas e os objectivos (ou “fins a 

atingir”). 

Na definição do subsistema dos actores importa identificar todas as enti-

dades que influenciam o processo de tomada de decisão, quer através dos 

seus sistemas de valores, quer através das relações - de aliança ou conflito - 

que mantêm entre si (Bana e Costa, 1993, pp. 10-11). A ideia do decisor úni-

co e isolado é, assim, posta de parte, bem como o carácter estático dos siste-

mas de valores e das relações entre actores; os objectivos e normas dos acto-

res são encarados na sua eventual má definição, instabilidade e exposição a 

conflitos internos, e a rede de relações entre actores é considerada como di-
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nâmica e instável, dado o carácter dinâmico dos sistemas de valores indivi-

duais e das estratégias de revelação desses mesmos sistemas. 

Em termos funcionais, os actores classificam-se como agidos - terminologia 

introduzida por Sfez (1973) - ou intervenientes (Bana e Costa, 1993, pp. 11-

13). A distinção entre as duas categorias reside na participação passiva ou 

não no processo de tomada de decisão e ou implementação. Os agidos somen-

te sentem as consequências positivas ou negativas da implementação da de-

cisão, não intervindo activamente no processo de tomada de decisão; os in-

tervenientes, pelo contrário, ou assumem as responsabilidades pelas conse-

quências da decisão - os decisores, no sentido estrito do termo - ou exercem a 

actividade de apoio à decisão - os referidos facilitadores; pode ainda existir 

um interveniente que funciona de intermediário entre os decisores e os faci-

litadores, não podendo de algum modo ser confundido com aqueles e desig-

nado por cliente. Repare-se na consideração explícita do facilitador enquanto 

elemento activo, não neutro, do processo de tomada de decisão. 

Os sistemas de valores dos actores consubstanciam-se, como se disse, em ob-

jectivos, derivando daí natureza intrinsecamente subjectiva destes últimos. 

Definem-se como “sendo a manifestação, por parte de um actor e numa de-

terminada situação, do seu desejo de ver o mais possível acrescida (ou de-

crescida) qualquer coisa, ou de a ver atingida, na sequência da implementa-

ção de uma decisão” (Bana e Costa, 1993, p. 14). 

Quanto ao subsistema das acções, importa compreender que, apesar dos 

valores dos actores serem o elemento-chave na elaboração de um modelo de 

apoio à decisão, o conjunto de acções potenciais é sempre o ponto de aplica-

ção e concretização desses valores (Bana e Costa, 1993, p. 15). A negação da 

abstracção dos valores - por exemplo, quando se rejeita a utilização da efici-

ência económica como critério único - é feita, assim, associando os valores 

não só aos actores mas também ao conjunto particular de acções a avaliar ou 

a comparar. 
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Nessa linha, uma acção a define-se como a representação de uma eventual 

contribuição para a decisão global, susceptível de ser tomada de forma autó-

noma e de servir de ponto de aplicação à actividade de apoio à decisão, face 

ao estado de avanço do processo de decisão (Bana e Costa, 1993, p. 15) (Roy, 

1985, p. 55). Pode ser irrealista ou realista, fictícia ou real. Diz-se global se a 

sua implementação implicar a exclusão das restantes (i.e., o conceito de ac-

ção coincide com o de alternativa); caso contrário, diz-se fragmentada. 

Nem todas as acções são, porém, susceptíveis de implementação caso ve-

nham a ser favorecidas na fase de avaliação - as acções irrealistas são habi-

tualmente excluídas. Consideram-se, assim, somente as denominadas acções 

potenciais. Uma acção potencial define-se como uma acção real ou fictícia 

provisoriamente julgada realista por um ou vários actores, ou assumida co-

mo tal pelo facilitador tendo em vista fazer evoluir o processo de apoio à de-

cisão (Bana e Costa, 1993, p. 16) (Roy, 1985, p. 62). 

O conjunto de acções potenciais A pode ser imposto à priori ou alterável, 

permanente ou transitório. Será estável se for simultaneamente imposto à 

priori e permanente; caso contrário, é evolutivo (alterável e ou transitório). A 

possibilidade de A ser evolutivo vai ao encontro da visão do apoio à decisão 

enquanto processo interactivo, construtivo e de aprendizagem (Bana e Cos-

ta, 1993, p. 17), i.e., enquanto sistema aberto. 

Como elemento primário de avaliação, as acções têm a si associadas as res-

pectivas características. Tratam-se das “diversas propriedades, predicados, 

atributos, qualidades, ..., e respectivos indicadores, inerentes, atribuídos ou 

desejados para as acções potenciais” (Bana e Costa, 1993, p. 20). Têm, como 

se disse, uma natureza de carácter mais objectivo, coincidindo com a noção 

de atributo enquanto forma de descrever objectivamente a realidade. 

Se numa determinada fase de um processo de decisão, uma característica é 

identificada como susceptível de intervir na formação de juízos de valor pe-
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los intervenientes, essa característica diz-se activa; se o contrário se passar, 

a característica é passiva (Bana e Costa, 1993, p. 20-21). 

5.2.2.  Fases do processo de apoio multicritério à decisão 

Fase da Estruturação 

Em termos gerais, na fase da estruturação procura-se identificar o conjunto 

de acções potenciais A, bem como os pontos de vista a partir dos quais se 

avaliam ou comparam os elementos desse conjunto, na fase seguinte da ava-

liação. 

A estruturação tem vindo a ser objecto de interesse crescente por parte dos 

investigadores, dada a sua extrema relevância na obtenção de decisões ro-

bustas. Porém, algumas divergências permanecem. Classicamente, a estru-

turação de um problema decisional inicia-se pela identificação das acções e 

das suas características, num procedimento a que Keeney (1992) chamou 

“alternative-focused thinking” (v., por exemplo, (Nijkamp et al., 1990)). 

Outros autores - incluindo Keeney - defendem que o ponto de partida deverá 

ser sempre os valores dos actores e os respectivos objectivos, dada a maior 

riqueza daqueles (“value-focused thinking”). Numa clara tentativa de in-

tegração, Bana e Costa propõe a “abordagem de estruturação dos pon-

tos de vista” (Bana e Costa, 1992) (Bana e Costa, 1993). 

Nesta última abordagem, características e objectivos são simultaneamente 

considerados como elementos primários de avaliação, dado o seu carác-

ter complementar no processo de construção do “edifício das preferências dos 

actores” (Bana e Costa, 1993, p. 22). Tal complementaridade deriva da in-

terpenetração e inseparabilidade dos elementos objectivos (mais ligados às 

acções) e dos subjectivos (referentes aos valores); o subsistema das acções e o 

subsistema dos valores possuem, efectivamente, fronteiras muito vagas, que 

se reflectem nas fortes ligações estruturais entre características e objectivos. 
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A noção de ponto de vista procura ir ao encontro dessas “ligações estrutu-

rais”, ao representar “todo o aspecto da decisão real apercebido como impor-

tante para a construção de um modelo de avaliação de acções existentes ou a 

criar. Um tal aspecto, que decorre do sistema de valores e ou da estratégia 

de intervenção de um actor no processo de decisão, agrupa elementos primá-

rios que interferem de forma indissociável na formação das preferências 

desse actor” (Bana e Costa, 1993, p. 24). Esses “elementos” indissociáveis 

são, como se disse, as características e os objectivos, i.e., os elementos pri-

mários de avaliação. 

Nessa linha, o trabalho de estruturação corresponde à identificação, pro-

gressiva e de forma interactiva, dos pontos de vista onde se vão ligando, 

agrupando e categorizando os elementos primários de avaliação, inicialmen-

te dispersos de forma mais ou menos caótica. A identificação dos “elementos 

primários de avaliação não deve ser um fim em si mesmo de um estudo de 

apoio à decisão, mas uma etapa que ajudará a identificar pontos de vista, 

mais fundamentais enquanto representações e reflexos dos valores dos acto-

res” (Bana e Costa, 1993, p. 24). Refira-se que o facilitador deve, sobretudo, 

procurar envolver os actores na situação decisional, criando uma linguagem 

comum que possibilite o debate e a aprendizagem (Bana e Costa et al., 1995, 

p. 9). 

O carácter fundamental de uma família de pontos de vista depende da satis-

fação de um conjunto de propriedades, sendo as principais comuns aos dife-

rentes autores (cf. (Bana e Costa et al., 1995, p. 9)). Roy, que fala de família 

fundamental de critérios F, define esta última como uma família coerente de 

critérios onde a retirada de cada um deles conduz à inversão das preferên-

cias globais de pelo menos um par de acções (Roy e Bouyssou, 1993, pp. 110-

111). A coerência - propriedade que torna possível a obtenção das preferên-

cias globais (quando todos os critérios/pontos de vista são considerados em 

conjunto) a partir das preferências locais (ao nível de cada critério/ponto de 

vista) - garante-se impondo três testes (Roy e Bouyssou, 1993, Cap. 2): 
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Teste 1. Exaustividade. Consiste na inexistência de argumentos que per-

mitam quebrar a relação de indiferença entre duas alternativas 

com perfomances iguais em todos os critérios (pontos de vista) 

pertencentes a F (teste 2.2.1 em (Roy e Bouyssou, 1993, p. 84)). 

Teste 2. Coesão. Se não for possível imaginar duas alternativas a e b, ini-

cialmente indiferentes, mas em que se aumenta as perfomances 

de b em certos critérios (pontos de vista) - ou se reduz as da a - 

havendo argumentos para se afirmar que b não é pelo menos tão 

bom como a, então a família F será coesa (teste 2.2.2 em (Roy e 

Bouyssou, 1993, p. 95)). 

Teste 3. Não redundância. Verifica-se quando não é possível criar uma 

família F\{h} simultaneamente exaustiva e coerente, onde h re-

presenta um critério (ponto de vista) genérico de F (teste 2.2.4 em 

(Roy e Bouyssou, 1993, p. 102)). 

Estando isolado o conjunto A das acções potenciais bem como a família fun-

damental de pontos de vista, o facilitador pode, num determinado momento 

do processo de apoio à decisão, construir um modelo de avaliação ou compa-

ração das alternativas. 

Fase da Avaliação 

A criação de um modelo de avaliação global das acções passa por duas eta-

pas essenciais (Bana e Costa e Vansnick, 1994, p. 1) (Bana e Costa et al., 

1995, p. 6): 

1. Avaliação local (ou ponto de vista a ponto de vista). Consiste na criação de 

um critério para cada ponto de vista fundamental, i.e., de um modelo de 
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avaliação que formalmente represente a atractividade local de cada acção 

potencial para o(s) “evaluator(s)” 36; e 

2. Avaliação global ou processo de agregação. Consiste na aplicação de um 

procedimento de agregação multicritério que, tomando em consideração in-

formação de natureza inter-critério, permita obter as preferências globais a 

partir das locais, obtendo-se, assim, um modelo de avaliação global das ac-

ções potenciais. 

Estas duas etapas podem ser efectuadas recorrendo a duas grandes famí-

lias de métodos. A primeira, de tradição mais americana e mais conotada 

com a actividade de “decision-making”, centra-se nos métodos baseados nos 

conceitos de valor ou utilidade; a segunda, eminentemente francófona, ex-

plora o conceito de subordinação (“surclassement”). Os métodos mais conhe-

cidos são, respectivamente, o MAUT (Multi Attribute Utility Theory), pro-

posto por Ralph Keeney e Howard Raiffa (1976), e a família ELECTRE 

(Elimination et Choix Traduisant la Realité) - I, II, III, IV, IS e TRI - desen-

volvida por Bernard Roy, desde 1968. Enquanto o primeiro explora os postu-

lados introduzidos por von Neumann e Morgenstern, os métodos ELECTRE 

e similares desenvolvem os resultados da Teoria da Escolha Colectiva. 

• A Teoria da Utilidade Multi-Atributo (MAUT) 

Desenvolvida desde os trabalhos de Fishburn e Keeney e Raiffa, tem como 

axioma fundamental e de base o seguinte: todo o actor procura inconscien-

temente (ou implicitamente) maximizar uma função de utilidade: 

 U = U(g1, g2, ..., gj, ..., gn) (1) 

que agrega todos os pontos de vista fundamentais, onde gj representa o cri-

tério correspondente ao ponto de vista j, e n o número total de pontos de vis-

_______________________ 

36Um “evaluator” é um actor que intervém mais ou menos directamente na fase da avaliação das acções (cf. (Bana e Costa, 
1993, p. 13)). 
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ta (e critérios) (Vincke, 1988, pp. 67-68). O trabalho do facilitador consistirá, 

assim, na escolha da forma funcional para U que melhor se adapte às pro-

priedades presentes nas preferências dos actores, bem como na estimação 

das funções e dos respectivos parâmetros. 

A forma funcional mais simples - e também a mais utilizada - é a forma adi-

tiva: 

 U(a) = w g aj j

j

n

( )
=


1

 (2) 

onde a  A e wj representa o “peso” a atribuir ao critério gj, com: 

 w j

j

n

=
=

 1
1

 (3) 

Várias considerações importantes devem ser feitas. Em primeiro lugar, a 

forma aditiva da função utilidade só é aplicável se todo o subconjunto de cri-

térios for independente em F em termos de preferências (cf. (Vincke, 1988, p. 

69)). Esta condição aplica-se somente quando A é infinito e contínuo, e n  3; 

caso contrário, as condições necessárias e suficientes para a utilização do 

modelo aditivo são de aplicação insustentável, apesar de estarem identifica-

das teoricamente. Outras formas funcionais podem ser utilizadas - como a 

multiplicativa - mas a literatura reconhece que, de um ponto de vista práti-

co, complicações adicionais revestem-se de pouco interesse (Vincke, 1988, p. 

71). 

Em segundo lugar, a informação referente à importância relativa dos crité-

rios, presente nos “pesos” wj, representa “trade-offs” ou taxas de substituição 

- por isso, estes modelos são também conhecidos como modelos compensató-

rios. Tratam-se de constantes de escala, que permitem comparar (e, logo, 

agregar) os diferentes modelos de avaliação local, não tendo qualquer valor 

absoluto ou intrínseco. Consequentemente, os “pesos” não podem ser esti-
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mados sem referência às funções-critério específicas, i.e., aos modelos de 

avaliação local em consideração (Bana e Costa et al., 1995, p. 7). 

Quanto a estes últimos, tratam-se de escalas de intervalos definidas em A 

(ou, melhor, no espaço gerado pelo invólucro convexo de A) (Bana e Costa et 

al., 1995, p. 7). A razão da sua natureza cardinal prende-se com a possibili-

dade em se fazerem comparações de utilidade (neste caso, entre pontos de 

vista), desde que seja definida uma unidade comum (cf. § 2.8). Essa é exac-

tamente a missão dos “pesos”. 

Existem múltiplos métodos de determinação dessas escalas de intervalos, 

bem como dos “pesos”37, nomeadamente, o “direct rating” ou o método da bis-

secção, e os “swing weigths” ou o “direct rating”, respectivamente (cf. 

(Vincke, 1988, pp. 72-76), (Goodwin e Wright, 1991, pp. 14-21), (Edwards e 

Newman, 1982, § 4-5)). 

• Os métodos de Subordinação 

Os métodos ELECTRE e similares (PROMETHEE, MELCHIOR, etc.) explo-

ram os postulados da Teoria da Escolha Colectiva, substituindo eleitores por 

pontos de vista. Comparando sempre as acções (potenciais) aos pares - na 

tradição de Condorcet - baseiam os seus métodos de avaliação global no con-

ceito de relação de subordinação (“surclassemenet”). De acordo com Roy, tra-

ta-se de uma relação binária S definida em A (i.e., com domínio A×A) tal que 

aSb se, dadas as preferências do actor, a qualidade das avaliações das acções 

e a natureza do problema, existirem argumentos suficientes para admitir 

que a é pelo menos tão bom como b, sem que haja qualquer razão importante 

que contrarie esta afirmação (ap. (Vincke, 1988, p. 86)). 

_______________________ 

37Os “pesos” assumem a forma de escalas de ratios, dada a origem ser virtualmente fixa (cf. § 5.1.3.  pp. 122 ss.). 
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À excepção do ELECTRE IV, os métodos ELECTRE procuram verificar, pa-

ra todo o par de acções potenciais (a,b)  A×A, a verosimilhança da afirma-

ção “a subordina b” (a hipótese de subordinação). Essa verificação é efectua-

da recorrendo às noções de concordância e não-discordância: 

• Concordância: quando a hipótese de subordinação se verifica, ao nível de 

um determinado critério j; tal significa que, no que concerne ao critério j, 

este ratifica a hipótese “a subordina b”, i.e.: gj(a)  gj(b); 

• Não-discordância: esta condição rejeita uma hipótese de subordinação, ob-

tida após a aplicação da condição de concordância, a partir do momento em 

que exista uma oposição demasiadamente forte em pelo menos um critério. 

Introduz, em suma, um efeito de veto. 

Com base nestas duas noções, os métodos ELECTRE aplicam o princípio da 

maioria, respeitando, contudo, uma eventual minoria fortemente opositora 

(possibilidade de veto): a é considerado pelo menos tão bom como b (i.e., aSb) 

se, em primeiro lugar, a maioria dos critérios (fundamentais) for concordan-

te com essa afirmação e se, em segundo lugar, não existir um critério onde b 

é extraordinariamente melhor do que a (Maistre et al., 1994, p. 21). 

A aplicação do princípio da maioria exige, porém, informação sobre a impor-

tância relativa dos critérios. É necessário associar a cada critério um coefici-

ente de importância kj que reflicta essa importância relativa. Porém, atente-

se que este coeficiente têm uma interpretação completamente distinta do 

“peso” wj dos modelos MAUT, não isolando um “trade-off” ou taxa de substi-

tuição mas somente “quantos boletins de voto” o critério j coloca na “urna”. 

Por isso, os modelos baseados no conceito de subordinação são também co-

nhecidos por modelos não-compensatórios. 

Adicionalmente, saliente-se que a informação inter-critério não se esgota nos 

coeficientes de importância, estando igualmente presente nos limiares de ve-

to vj (diferença de performances entre b e a, no critério j, a partir da qual se 

discorda da afirmação aSb). Fazendo novamente analogia com a escolha co-

lectiva, vj corresponde à importância de alguém com poder de veto (Bana e 

Costa et al., 1995, p. 8). 
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Uma das características mais marcantes destes modelos consiste na possibi-

lidade de consideração, ao nível de cada critério, de zonas de indiferença e de 

hesitação de preferência, capazes de modelizar as preferências de forma 

mais realista e de salvaguardar situações de imprecisão, incerteza e ou má 

determinação. Nos modelos MAUT, cada critério não ressalva esta dupla 

possibilidade, assumindo a forma de verdadeiro-critério, representado pelo 

modelo “clássico” (Roy e Bouyssou, 1993, p. 55):  a, b  A: 

 aPjb  gj(a) > gj(b) 

 aIjb  gj(a) = gj(b) (4) 

onde Pj identifica uma relação de preferência estrita e Ij uma relação de indi-

ferença. Introduzindo um limiar de preferência pj e um limiar de indiferença 

qj, obtém-se o conceito mais geral de pseudo-critério, representado por (Roy e 

Bouyssou, 1993, p. 55-56, 71-72) (Vincke, 1988, p. 40):  a, b  A, gj(a) > 

gj(b)  gj(a) + qj(gj(a)) > gj(b) + qj(gj(b))  gj(a) + pj(gj(a)) > gj(b) + pj(gj(b)) e: 

 aPjb  gj(a) - gj(b) > pj(gj(b)) 

 aQjb  qj(gj(b)) < gj(a) - gj(b)  pj(gj(b)) 

 aIjb  gj(a) - gj(b)  qj(gj(b)) (5) 

Neste modelo, também conhecido como “modelo a dois limiares”, admite-se 

que pequenas diferenças gj(a) - gj(b) continuam a traduzir uma relação de 

indiferença entre a e b, sendo qj a diferença máxima para o qual tal se veri-

fica. Adicionalmente, considera-se uma zona de preferência fraca (Qj), tradu-

zindo uma hesitação de preferência entre a indiferença (Ij) e a preferência 

estrita (Pj), sendo esta última apenas válida quando a diferença gj(a) - gj(b) é 

superior a pj. 
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Outra característica marcante destes modelos reside na menor exigência dos 

pseudo-critérios, relativamente aos verdadeiros-critérios utilizados em 

MAUT, em termos da natureza das respectivas escalas: não tendo necessa-

riamente de ser cardinais, podem ter uma natureza meramente ordinal. 

Adicionalmente, as metodologias baseadas na relação de subordinação per-

mitem, em geral, ressalvar situações de incomparabilidade entre pares de 

acções, não se passando o mesmo em MAUT. 
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5.3. CONSIDERAÇÕES MULTICRITÉRIO NUM 

PROBLEMA CUSTO-BENEFÍCIO 

Como se referiu anteriormente, a Análise Custo-Benefício (ACB) é uma me-

todologia monocritério de avaliação de projectos, muito utilizada no sector 

público, cuja base teórica se situa na Microeconomia “clássica”, em particu-

lar na Economia do Bem-Estar. A ideia subjacente à ACB é simples: partin-

do das preferências individuais de cada membro da sociedade, procura quan-

tificar benefícios e custos e, agregando-os, deduzir as preferências da socie-

dade. Essa agregação é feita utilizando como unidade comum a moeda, por-

que se assume que os preços de mercado reflectem, dentro de certas hipóte-

ses, as preferências individuais e o custo de oportunidade associado aos re-

cursos (ou inputs) utilizados. O cruzamento de benefícios e custos como cri-

tério de avaliação de projectos tem subjacente o critério de eficiência econó-

mica de Kaldor-Hicks (também conhecido por movimento potencial de Pare-

to); este critério argumenta que um movimento na economia será desejável 

do ponto de vista da eficiência se, numa situação em que os indivíduos que 

ganham compensem os que perdem, ninguém estará pior e pelo menos um 

indivíduo estará melhor. No fundo, caso a compensação seja feita, está-se 

perante um movimento (efectivo) de Pareto. Ora, quando os benefícios ultra-

passam as perdas, existe a possibilidade da economia efectuar um movimen-

to de Pareto porque é possível compensar os perdedores e melhorar o bem-

estar tanto dos ganhadores como dos perdedores; evidentemente, o movi-

mento só será efectivo se as compensações forem feitas. 

Paralelamente, o Apoio Multicritério à Decisão (AMCD) encerra, por um la-

do, uma postura construtivista face à tomada de decisão, que se consubstan-

cia no reconhecimento da interactividade da actividade do apoio à decisão, e, 
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por outro lado, um conjunto de métodos e técnicas para o exercício dessa ac-

tividade. Herdando os desenvolvimentos da ciência que se emancipou iso-

lando a decisão como objecto científico, o AMCD encara o fenómeno decisio-

nal de uma forma mais compreensiva quando comparada com a visão carte-

siana subjacente às teorias microeconómicas e, consequentemente, à ACB. 

Em particular intensas, as influências das abordagens sistémica, organiza-

cional e multiracional reflectem-se nas convicções que norteiam o AMCD 

(Bana e Costa, 1993a), apesar das diferenças internas: o reconhecimento da 

natureza subjectiva, multidimensional e processual da tomada de decisão. 

Seguindo uma abordagem construtiva, as secções seguintes procuram identi-

ficar diferenças e semelhanças entre ambas as abordagens (§ 5.3.1.  ), pro-

pondo, de seguida, um modelo de integração: o Modelo-Básico (§ 5.3.2.  ) e 

respectivas Extensões (§ 5.3.3.  ). Termina-se com algumas notas conclusivas 

(§ 5.3.4.  ). 

5.3.1.  O Apoio Multicritério à Decisão e a Análise Custo-

Benefício 

É corrente na literatura a exploração de uma certa tensão entre a ACB e o 

AMCD. Os defensores da primeira relembram a base teórica da ACB e criti-

cam alguma arbitrariedade presente no AMCD (por exemplo, devido ao 

grande número de métodos e técnicas) (Canhoto, 1994 e 1995). Os defenso-

res do “multicritério”, encarando a actividade do apoio à decisão numa pers-

pectiva de processo de aprendizagem, defendem que métodos “auxiliares” da 

tomada de decisão não devem tomar as decisões pelos decisores mas, tão só, 

ajudá-los na construção das suas preferências, necessariamente subjectivas. 

Nesta perspectiva, critica-se a ACB, baseada em conceitos dedutivos (e, co-

mo tal, dependente de axiomas), na sua busca quimérica da objectividade e 

de soluções óptimas (em vez de soluções satisfatórias), reduzindo a multidi-

mensionalidade das situações complexas de decisão a um único critério (em-

pobrecendo-se, assim, a modelização das estruturas de preferências) e apre-
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sentando um carácter mais hermético, tecnocrático, não interactivo (Roy e 

Hassan, 1994). Poucos são os autores que ressalvam uma consideração com-

plementar das duas abordagens (Nijkamp et al., 1990) (Hanley e Spash, 

1993) (Gregory et al., 1993). 

Muitas das críticas de ambas as partes pecam por excessiva ingenuidade e 

imprecisão. Por exemplo, os opositores do AMCD criticam frequentemente o 

trabalho do “facilitador” (em contraponto a “analista”), ficando chocados com 

a sua postura (necessariamente) não neutra e esquecendo o papel importan-

tíssimo que ele pode ter num processo de aprendizagem por parte dos deci-

sores das suas estruturas de preferências. Por outro lado, a crítica à utiliza-

ção dos preços como supostos “coeficientes de importância” que ignoram os 

sistemas de valores dos actores, esquece que o critério de eficiência de Kal-

dor-Hicks - subjacente à ACB - não é um conceito deduzido à margem das 

preferências sociais. 

Importa compreender que ambas as abordagens são fundamentalmente di-

ferentes, possuindo qualidades intrínsecas que um exercício de aproximação 

poderá, certamente, explorar com benefício mútuo. 

Em primeiro lugar, uma ACB é passível de integração numa perspectiva de 

apoio à decisão, como sustentam (Roy e Bouyssou, 1993, pp. 25). Aliás, Das-

gupta e Pearce (1978, Cap. 1) referem, explicitamente, que uma ACB nunca 

deverá ser confundida com a tomada de decisão propriamente dita. 

Em segundo lugar, em determinados contextos decisionais, um estudo custo-

benefício poderá fornecer, numa determinada etapa de um processo de apoio 
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à decisão, uma base de entendimento e consenso entre os actores, salva-

guardando, simultaneamente, os interesses dos agidos38. 

Em particular, um estudo deste tipo poderá ser relevante em contextos de 

decisão pública, i.e., em decisões que, dada a sua natureza ou impacto, afec-

tam a sociedade, ou largos grupos dela, de uma forma significativa39. Neste 

campo, é óbvio o interesse de um método que, intrinsecamente, procura iso-

lar as preferências da sociedade (as hipóteses e as condicionantes de uma 

ACB podem desvirtuar este objectivo - também ele normativo - mas não o 

conseguem eliminar completamente, dado o carácter intrínseco do mesmo). 

Esta questão não elimina, porém, a relevância que o AMCD poderá ter num 

problema classicamente tratado em ACB. Particularmente interessante é, 

reafirme-se, a forma como o AMCD encara a decisão e a separação que faz 

entre tomada de decisão e apoio à decisão. A decisão como processo, o apoio à 

decisão como processo e sistema aberto, o reconhecimento da não neutrali-

dade e da utilidade do facilitador, o satisfatório em contraste com o óptimo, a 

formulação das diferentes problemáticas decisionais, são algumas ideias ne-

cessariamente a reter. 

Adicionalmente, a capacidade das metodologias de avaliação multicritério 

em tratarem dados de natureza qualitativa e ou de carácter incerto, impre-

ciso e mal determinado, pode constituir um caminho para a resolução dos 

obstáculos práticos que a ACB enfrenta, nomeadamente na valorização de 

externalidades ou bens intangíveis (presentes em situações de falha de mer-

_______________________ 

38Os agidos são actores que somente sentem as consequências positivas ou negativas da implementação de uma decisão, não 
intervindo activamente no processo de tomada de decisão e implementação da decisão (Bana e Costa, 1993, p. 11). 

39A decisão pública, tal como é definida, não se limita ao contexto das administrações públicas: pode abarcar, também, deci-
sões do sector privado com grande impacto social. Adicionalmente, não integra, por razões óbvias, todas as decisões do 
sector público. 
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cado, falha de Estado e ausência de mercado), e que, em geral, acabam por 

distorcer os propósitos subjacentes à mesma. 

Por último, essas metodologias podem permitir, num estudo eminentemente 

custo-benefício, tomar também em consideração determinados objectivos 

consensuais para a sociedade mas de difícil modelização em ACB, nomea-

damente a salvaguarda de vidas humanas ou a manutenção da biodiversi-

dade. 

Tentativas de aproximação entre a ACB e o AMCD, sendo em número escas-

so, não são, porém, recentes. Nomeadamente, no início dos anos 70, alguns 

trabalhos propuseram a utilização de taxas de substituição - entre os impac-

tes e uma unidade comum, não necessariamente a moeda - como forma de 

contornar o problema da valorização de intangíveis (ver (Betolaud e Février, 

1973), (Bertier e Montgolfier, 1974) e (Gilbert e Gagey, 1976)). Mais recen-

temente, tem-se desenvolvido uma linha de investigação - não totalmente 

disjunta da anterior - que cruza o Método de Valorização Contingente (um 

dos métodos utilizados em ACB para valorizar bens intangíveis) com os re-

sultados das teorias comportamentais, propondo a utilização - em simultâ-

neo - de modelos de Utilidade Multi-Atributo (MAUT) (Gregory et al., 1993). 

O Modelo-Básico - a seguir formulado - procura inserir a Análise Custo-

Benefício numa perpectiva de apoio (multicritério) à decisão, através da fu-

são de elementos das duas abordagens. 

O Modelo-Básico destina-se a problemas de decisão pública, nos quais uma 

aproximação custo-benefício poderá ser particularmente relevante, conforme 

se disse acima. Porém, mesmo neste contexto, não pretende abarcar todos os 

casos possíveis: aplica-se a problemas em que os decisores encomendam um 

estudo de apoio à decisão com o objectivo de conhecerem qual o projecto sa-

tisfatoriamente mais eficiente (no sentido de Kaldor-Hicks) de entre um con-

junto de projectos indivisíveis, mutuamente exclusivos, financiáveis dentro 
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dos respectivos intervalos de confiança para os custos e de indiscutível inte-

resse para a sociedade. 

Procura-se, assim, logo na definição da âmbito de aplicação do Modelo-

Básico, uma fusão entre aspectos caros ao AMCD ou à ACB, reafirmando-se 

a especificidade da actividade de apoio à decisão e associando-se o conceito 

de solução satisfatória ao objectivo de eficiência no sentido de Kaldor-Hicks. 

Em particular, o Modelo-Básico procura flexibilizar e tornar mais fácil um 

estudo custo-benefício em contexto de pobreza de informação, através da 

consideração de modelos multicritério de avaliação local e global de alterna-

tivas. Nessa prática, há uma clara preocupação em moldar os problemas de 

incerteza, imprecisão e indeterminação tipicamente presentes em ACB e que 

têm vindo a ser resolvidos - no âmbito desta última - de forma pouco eficien-

te (grande sensibilidade dos resultados aos métodos escolhidos e elevados 

custos dos mesmos). Estas incertezas, imprecisões e indeterminações deri-

vam, essencialmente: 

• Do carácter tipicamente ex-ante das ACB, que obriga à estimação de fluxos 

futuros de benefícios e custos; e 

• da necessidade em considerar (e estimar) valores intangíveis, associados à 

presença de: falhas de mercado, i.e., situações de concorrência imperfeita 

(monopólios, bens públicos, externalidades, informação imperfeita); falhas 

de Estado (distorções provocadas pela intervenção do Estado); e, ausência 

de mercado (bens públicos) 40. 

_______________________ 

40Os métodos mais utilizados em ACB para valorizar bens intangíveis são: o Método da Valorização Contingente (“Contingent 
Valuation Method”, CVM), o Método dos Preços Implícitos (“Hedonic Pricing Method”, HP), o Método dos Custos de Viagem 
(“Travel Cost Method”, TCM) e a Estimação de Funções Produção, ver (Hanley e Spash, 1993, Caps. 3 a 6). 
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5.3.2.  O Modelo-Básico 

Hipóteses iniciais 

O Modelo-Básico não pretende abarcar, como se disse, todos os casos que po-

dem ocorrer num problema de decisão pública. Em particular, assume-se 

que: 

Hipótese 1. Os projectos a avaliar são indivisíveis, isto é, não podem ser 

incrementados ou decrementados em pequenas quantidades; 

Hipótese 2. Os projectos são mutuamente exclusivos, i.e., são acções glo-

bais ou alternativas: a implementação de um deles implica a 

exclusão dos restantes (Bana e Costa, 1993, p. 15); 

Hipótese 3. O orçamento é flexível, permitindo o financiamento de qual-

quer dos projectos alternativos numa amplitude de custos re-

lativamente elevada (ou, de uma forma mais formal, para um 

elevado nível de significância do respectivo intervalo de con-

fiança); 

Hipótese 4. Os projectos são de indiscutível interesse para a sociedade, 

fazendo sentido supor que os respectivos benefícios suplan-

tam sempre os eventuais custos (ou, pelo menos, coincidem); 

Hipótese 5. Os fluxos de benefícios e custos resumem-se a um único perí-

odo ou, equivalentemente, a taxa de desconto é nula, porque 

a taxa de preferência intertemporal também o é e ou não se 

aceita que se privilegie o presente face ao futuro; 

Hipótese 6. O objectivo a satisfazer é a eficiência (no sentido de Kaldor-

Hicks); questões de equidade ou outras não são consideradas 

como objectivos. 
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As hipóteses 3 a 4 podem parecer, num primeiro contacto, relativamente ir-

realistas. Porém, quando estão em causa projectos públicos, por exemplo de 

índole infraestrutural (comunicações, saneamento básico, etc.) e ou de reco-

nhecido mérito (educação, saúde, ambiente, segurança pública, preservação 

do património histórico-cultural, etc.), não só as dotações orçamentais ten-

dem a ser mais flexíveis e alargadas, como, dentro de determinados limites, 

pode-se assumir que os benefícios suplantam sempre os eventuais custos. 

Evidentemente, as hipóteses 3 e 4 aplicam-se especialmente a casos onde o 

mérito não exige grandes esforços financeiros. Quanto à hipótese 5, pelas 

mesmas razões, não é excessivamente irrealista na sua interpretação de ta-

xa de desconto que é nula por razões de equidade entre gerações. De qual-

quer modo, nas páginas 195 ss., o Modelo-Básico é estendido para o caso em 

que os impactes não se resumem a um único período e a taxa de desconto é 

não nula. 

A consideração da eficiência como único objectivo, pela hipótese 6, é uma as-

sunção simplificadora. De igual modo, nas páginas 196 ss., ressalva-se a 

possibilidade de consideração de outros objectivos, como, por exemplo, a 

equidade. 

Etapas 

O faseamento do Modelo-Básico baseia-se muito na estrutura de uma ACB 

típica (Hanley e Spash, 1993, § 1.3). Porém, a perspectiva do apoio à decisão 

e o instrumental multicritério são explicitamente introduzidos como meios 

de modelização (e consideração) de impactes economicamente relevantes pa-

ra os quais os preços de mercado não reflectem os respectivos preços-sombra 

(devido à presença de concorrência imperfeita e ou intervenção do Estado), 

ou simplesmente não existem (ausência de mercado). No fundo, recorre-se a 

métodos multicritério como sucedâneos dos difíceis e pouco fiáveis métodos 

indirectos de estimação de preços (valorização contingente, cálculo de preços 

implícitos, etc.), bem como dos processos que permitem aferir as ineficiên-
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cias associadas às falhas de mercado (monopólios, bens públicos, externali-

dades, assimetria de informação, ver abaixo) e às falhas de Estado. 

Adicionalmente, preconiza-se para o facilitador uma postura interactiva pe-

rante os actores eventualmente envolvidos e os relatórios técnicos utilizados, 

bem como uma perfeita consciência da sua não neutralidade e das suas limi-

tações. No fundo, importa não levar a extremos o eventual espírito tecnocrá-

tico que caracteriza muitos praticantes de ACB. 

Assim, se as quatro primeiras etapas do Modelo-Básico são grandemente 

idênticas às de uma ACB, mesmo aqui as influências do AMCD são deter-

minantes: 

Etapa 1: Definição do conjunto de projectos 

Inicialmente, importa isolar o conjunto de projectos alternativos A, num 

processo interactivo entre o facilitador e o decisor (em sentido estrito) ou o 

cliente. Em estudos laboratoriais, A poderá ser derivado a partir de relató-

rios técnicos, desejavelmente de proveniência diversa, de modo a garantir-se 

a maior exaustividade possível. Em qualquer dos casos, deve-se garantir que 

os projectos ah  A (h = 1, ..., g) respeitam as hipóteses 1 a 4. 

Adicionalmente, e de forma muito geral, importa perceber a reafectação de 

recursos associada a cada projecto, bem como quem ganha e quem perde com 

as mesmas. 

Etapa 2: Identificação dos impactes gerados por cada projecto, i.e., 

dos recursos utilizados e dos efeitos obtidos 

À semelhança de uma ACB, devem ser consagrados os princípios da adicio-

nalidade e do deslocamento (Hanley e Spash, 1993, § 1.3). O primeiro procu-

ra garantir que os impactes se encontram expressos de forma líquida, ou se-

ja, que somente os efeitos efectivamente derivados do projecto são considera-

dos; por exemplo, na avaliação de uma política de redução das velocidades 
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máximas em estrada devem ser consideradas somente as reduções de sinis-

tralidade associadas a esta medida e não as devidas, por exemplo, a menores 

consumos de álcool ou a um maior civismo. O segundo princípio obriga à 

consideração de situações como os decréscimos de produção que a construção 

de uma fábrica pode gerar noutras; é, por isso, um princípio indissociável da 

identificação da abrangência territorial do estudo (local? regional? nacional? 

supra-nacional?). 

Para além do âmbito territorial, importa identificar o horizonte temporal T 

da análise. 

Uma postura interactiva poderá ser, também aqui, muito relevante, dada a 

complexidade inerente aos sistemas ambientais, económicos, tecnológicos, 

sociais, etc., eventualmente envolvidos. 

Etapa 3: Quais os impactes economicamente relevantes? 

Dentro dos impactes previamente identificados, há que isolar e distinguir 

entre: 

• Impactes económicos positivos (ou benefícios): acréscimos na quantidade ou 

na qualidade (ou decréscimos de preço) de bens ou serviços cujo consumo 

gera acréscimos de utilidade individual, aumentando-se, por essa via, o 

bem estar da sociedade; 

• Impactes económicos negativos (ou custos): decréscimos (ou aumentos de 

preço) desses bens, e custo de oportunidade dos recursos utilizados. 

Como relevantes, devem ser considerados os benefícios (e custos) reais, di-

rectos ou indirectos, tangíveis ou intangíveis (Musgrave e Musgrave, 1989, 

pp. 137-139). 

Um benefício diz-se real se origina acréscimos de utilidade para os consumi-

dores finais do projecto e, por essa via, para a sociedade. Os custos reais in-

cluem não só benefícios reais negativos mas também o custo de oportunida-

de associado à utilização dos inputs. Os benefícios (custos) pecuniários, isto 

é, não reais, resultam unicamente de ajustamentos de preços relativos deri-
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vados da provisão do projecto e das associadas procuras de factores; como re-

flectem ganhos (perdas) em determinados agentes que são compensados(as) 

por perdas (ganhos) noutros, não devem ser considerados para efeito de uma 

análise de bem-estar, ao contrário dos primeiros. Por exemplo, na avaliação 

de um programa de educação devem-se considerar os impactes positivos em 

termos de PNB futuro ou ao nível cultural mas não os eventuais aumentos 

dos rendimentos relativos dos professores. (Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 

137-139). 

Enquanto os benefícios e custos directos estão intimamente relacionados com 

os objectivos funcionais do projecto, os indirectos reflectem efeitos laterais e 

de ordem superior à primeira. Apesar de, por vezes, serem de difícil identifi-

cação, os efeitos indirectos - se forem reais - devem ser considerados no es-

tudo custo-benefício. 

Por último, importa ainda distinguir entre benefícios e custos tangíveis e in-

tangíveis. Enquanto os primeiros são fornecidos pelo mercado, ou seja, pelo 

mecanismo de preços, os segundos não o são. A intangibilidade está nor-

malmente associada à presença de bens públicos41 ou de externalidades42, 

casos onde os preços - quando existem - não reflectem a correcta valorização 

social. A intangibilidade não deve ser sinónima de exclusão da análise. 

_______________________ 

41Um bem público define-se pela dupla característica de impossibilidade em excluir alguém do seu consumo e de não rivalidade 
entre os seus consumidores (um consumidor adicional não reduz as possibilidades de consumo dos restantes); tratam-se 
de bens cuja provisão privada é, por estas razões, impossível ou quando o é, as quantidades providas são, em geral, soci-

almente sub-óptimas; exemplos de bens públicos são o ar, a defesa nacional ou as estradas nacionais não congestionadas 

(Musgrave e Musgrave, 1989, pp. 42-45) (Stiglitz, 1986, pp. 99-102). 

42As externalidades definem-se como benefícios ou custos sociais não internalizados pelo mecanismo de preços; de uma forma 
mais formal, ocorre uma externalidade quando, simultaneamente, a função utilidade ou produção de um agente inclui variá-
veis reais (i.e., não monetárias) cujos valores são determinados por outros agentes, não tendo estes em conta os efeitos 
que provocam no bem-estar do primeiro agente (Condição 1), e aqueles agentes não recebem (pagam) uma quantia igual 
aos benefícios (custos) que provocam no primeiro agente (Condição 2) (Baumol e Oates, 1988, pp. 17-18); exemplos de ex-
ternalidades são o caso clássico do apicultor e do agricultor (apontado por Cheung, em 1973), onde cada um deles benefi-
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Etapa 4: Descrição dos impactes economicamente relevantes 

Nesta etapa, procura-se construir, para cada benefício (ou custo) relevante, e 

para cada período, um descritor de impacto, que exprima, de forma quanti-

tativa (na recta real) ou qualitativa, os níveis de benefício (ou custo) associ-

ados aos diferentes projectos ah  A. 

Para efeito das etapas seguintes e no caso quantitativo, os benefícios e os 

custos devem estar expressos através de valores, respectivamente, positivos 

e negativos. 

Se o contexto for de risco, níveis de impacto quantitativos podem ser ponde-

rados pelas respectivas probabilidades de ocorrência; no caso qualitativo, os 

próprios níveis podem ser definidos de modo a que se incorpore, na estrutura 

do descritor, a incerteza associada à ocorrência do respectivo benefício (ou 

custo)43. A utilização de descritores qualitativos - a grande diferença, nesta 

etapa, face à ACB - permite, assim, não só salvaguardar situações de inde-

terminação e ou imprecisão, mas também modelizar contextos de incerteza 

para os quais o cálculo de probabilidades é também ele impreciso ou difícil, 

nomeadamente devido ao facto dos próprios níveis de impacto serem impre-

cisos e ou indeterminados. 

Em termos de notação, o impacto do projecto ah no que respeita ao benefício 

(ou custo) j (j = 1, ..., m) e ao período t (t = 1, ..., T), exprime-se por xjt(ah). Es-

ta notação é válida tanto para descritores qualitativos como quantitativos. 

 

cia da actividade produtiva do outro (externalidade positiva), ou as diversas formas de poluição ambiental (externalidade 
negativa). 

43Por exemplo, o descritor de impacto pode ser explicitamente definido como “risco de (determinada ocorrência)” e tendo como 
níveis as categorias “(risco) nulo”-“fraco”-“médio”-“forte”, ou outras julgadas mais convenientes (cf. (Bana e Costa e Fernan-
des, 1995, p. 8)). 
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Etapa 5: Valorização monetária e determinação, para cada projecto, 

do custo total generalizado 

Quatro situações podem ocorrer: 

i. Descritor de impacto quantitativo e existência de vector de preços-

sombra (definido ao longo do horizonte temporal do impacte); 

ii. Descritor de impacto quantitativo e existência de vector de preços, 

contudo distorcido relativamente ao “correcto” vector de preços-

sombra; 

iii. Descritor de impacto quantitativo e inexistência de preços; 

iv. Descritor de impacto qualitativo. 

Em i incluem-se, fundamentalmente, as situações de concorrência perfeita e 

ausência de falhas de Estado, bem como os casos em que as presenças de 

monopólios, bens públicos, externalidades, informação imperfeita e ou inter-

venção do Estado não conduzem a graves distorções de preços. Incluem-se, 

adicionalmente, os casos em que os preços de mercado apresentam distor-

ções, mas estão disponíveis estimativas precisas dos verdadeiros preços-

sombra. (Por uma questão de comodidade de linguagem, o termo “distorcido” 

aplica-se quando qualquer dos casos não se verifica). Sendo pjt o preço (de-

flacionado) associado ao benefício (ou custo) j e referente ao período t, o valor 

monetário do benefício (ou custo) j associado ao projecto ah no período t - 

Xjt(ah) - é dado por: 

 Xjt(ah) = pjtxjt(ah) (1) 

sendo positivo no caso dos benefícios e negativo no caso dos custos (dada a 

consideração da etapa anterior). 
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Como, pela hipótese 5, os fluxos resumem-se a um único período e ou a taxa 

de desconto é nula, o valor monetário do benefício (ou custo) j associado ao 

projecto ah no horizonte temporal T - Xj(ah) - é dado por: 

 Xj(ah) = X aj
t

h

t

T

( )
=


0

 (2) 

Se existirem falhas significativas de mercado e ou Estado e se não existirem 

estimativas precisas dos correctos preços-sombra - sendo o descritor igual-

mente quantitativo (situação ii, acima) - duas opções podem ser tomadas: 

1) Valoriza-se monetariamente o benefício (ou custo), de forma idên-

tica ao caso i mas utilizando como pjt o respectivo preço, eventu-

almente distorcido (porque, nuns períodos pode ser diferente do 

respectivo preço-sombra mas noutros não); adicionalmente, intro-

duz-se um novo impacte, capaz de reflectir a distorção entre o vec-

tor de preços distorcido e o verdadeiro vector de preços-sombra, a 

sofrer tratamento idêntico à situação iii; ou 

2) trata-se o benefício (ou custo) como se da situação iii se tratasse, 

“esquecendo-se” o vector de preços distorcido. 

Todo o impacte - benefício ou custo - valorizado monetariamente denomina-

se custo generalizado. Por convenção, os l primeiros impactes (dentro dos m 

totais) correspondem aos custos generalizados, sendo os m - k + 1 restantes - 

correspondentes aos casos iii e iv - tratados na etapa seguinte. 

O custo total generalizado do projecto ah - C*(ah) - é dado simplesmente pela 

adição dos valores monetários dos l custos generalizados associados a ah no 

horizonte temporal T: 

 C*(ah) = X aj h

j

l

( )
=


1

 = X aj
t

h

t

T

j

l

( )
==


01

 (3) 
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Se a condição introduzida na etapa 4 prevalecer, C*(ah) será negativo se os 

custos (considerados como custos generalizados) suplantarem os benefícios 

(idem) e positivo se o inverso se passar. A análise da etapa 7 exige que todos 

os C*(ah) sejam não positivos, i.e., que todo o projecto ah  A tenha custo to-

tal generalizado negativo ou nulo. Se tal não se passar, há que retirar os va-

lores monetários respeitantes a um ou mais benefícios, até que C*(ah) passe 

a ser não positivo para todo o ah; o(s) benefício(s) e ou custo(s) retirado(s) 

passará(ão) a ser considerado(s) como pertencentes aos casos iii ou iv aci-

ma44. 

Etapa 6: Modelização multicritério dos benefícios generalizados 

Todo o m - k + 1 impacte economicamente relevante para o qual não existem 

preços (caso iii acima) ou o respectivo descritor apresenta uma natureza 

qualitativa (caso iv) denomina-se benefício generalizado45. A modelização 

destes impactes faz-se recorrendo à Metodologia Multicritério de Apoio à 

Decisão e considerando a seguinte hipótese: 

Hipótese 7. Para todo o projecto ah  A, os benefícios generalizados - 

quando considerados em conjunto - conduzem, sem margem 

para dúvidas, a uma predominância dos benefícios (conside-

rados como benefícios generalizados) face aos custos (idem). 

Esta hipótese é primordial para a etapa seguinte. 

Primeiramente, importa identificar uma Família de Pontos de Vista Fun-

damentais F, simultaneamente coerente (isto é, satisfazendo as propriedades 

_______________________ 

44Atente-se que, a exclusão de um ou mais benefícios, para tornar negativo o custo total generalizado de determinado projecto, 
implica a exclusão dos mesmos para efeito de cálculo do C*(ah) dos restantes projectos. 

45O conjunto dos benefícios generalizados integra, naturalmente, os casos especiais referidos na etapa anterior: eventuais im-
pactes associados ao caso ii e impactes consignados no caso i mas que tiveram de ser retirados aos custos generalizados 

de modo a que, para todo o projecto ah  A, o custo total generalizado seja negativo. 
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da exaustividade, da coerência e da não redudância) e para a qual a eventu-

al retirada de um ponto de vista conduziria a uma inversão das preferências 

globais (cf. (Bana e Costa, 1992) e (Roy e Bouyssou, 1993, pp. 110-111)). A 

identificação desta família - objectivo primacial da importante fase da es-

truturação - resulta sempre de um trabalho interactivo entre o facilitador e 

os decisores ou avaliadores (Bana e Costa, 1993, p. 24). Dado o propósito 

teórico subjacente à Análise Custo-Benefício - a derivação das escolhas co-

lectivas -, importa assumir que os decisores têm legitimidade democrática 

para representarem as preferências colectivas. 

Seguidamente, há que criar um modelo de avaliação global dos projectos em 

termos de benefícios generalizados. Esta fase - a fase da avaliação - passa 

por duas etapas essenciais (Bana e Costa e Vansnick, 1994, p. 1) (Bana e 

Costa et al., 1995, p. 6): 

1) Avaliação local (ou ponto de vista a ponto de vista). Consiste na 

criação de um critério para cada ponto de vista fundamental de F, 

i.e., de um modelo de avaliação que formalmente represente a 

atractividade local de cada acção potencial; e 

2) Avaliação global ou processo de agregação. Consiste na aplicação 

de um procedimento de agregação multicritério que, tomando em 

consideração informação de natureza inter-critério, permita obter 

as preferências globais a partir das locais, obtendo-se, assim, um 

modelo de avaliação global das acções potenciais. 

Duas grandes famílias de métodos multicritério discretos podem ser utiliza-

das na fase de avaliação. A primeira, de tradição anglo-saxónica, centra-se 

nos conceitos de valor ou utilidade (MAUT: Multi-Attribute Utility Theory 

(Fishburn, 1970) (Keeney Raiffa, 1976) ou o MAVM: Multi-Attribute Value 
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Measurement (von Winterfeldt e Edwards, 1986), (Edwards e Newman, 

1982)); a segunda, de origem francófona, explora o conceito de subordinação 

(“surclassement”) 46 (métodos ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant 

la Realité) e outros (ver (Roy, 1990), (Vincke, 1989), (Roy e Bouyssou, 1993) 

e (Maistre et al., 1994)). Em qualquer dos casos, importa ordenar os diferen-

tes projectos em termos de benefícios generalizados. 

Os métodos tipo-MAUT/MAVM são mais exigentes na informação requerida: 

as funções-critério construídas na avaliação local têm que ser escalas de in-

tervalos (definidas em A ou, melhor, no espaço gerado pelo invólucro convexo 

de A (Bana e Costa et al., 1995, p. 7)) enquanto que nos métodos baseados 

na relação de subordinação os critérios têm uma natureza meramente ordi-

nal em termos preferenciais. Na prática, a avaliação local em MAVM exige o 

conhecimento não só da ordenação dos diferentes projectos ao longo de cada 

ponto de vista fundamental mas, adicionalmente, das intensidades de prefe-

rência entre projectos. Os modelos baseados na relação de subordinação re-

querem informação menos rica mas permitem também modelizar situações 

de incerteza, imprecisão ou má determinação dessa informação, mediante a 

consideração, ao nível de cada critério, de zonas de indiferença e de hesita-

ção de preferência (modelos de pseudo-critério, ver (Roy e Bouyssou, 1993, p. 

55-56, 71-72) e (Vincke, 1989, p. 40)). Como resultado do processo de agrega-

ção, modelos como o ELECTRE III ou o ELECTRE IV permitem a obtenção 

_______________________ 

46Em geral, os métodos baseados nos conceitos de valor ou utilidade baseiam-se no seguinte axioma: todo o actor procura 
maximizar uma função de utilidade U = U(g1, g2, ..., gj, ..., gn) que agrega todos os pontos de vista fundamentais, onde gj re-
presenta o critério correspondente ao ponto de vista j, e n o número total de pontos de vista (e critérios) (Vincke, 1989, pp. 
67-68). 

Os métodos baseados no conceito de subordinação exploram os postulados da Teoria da Escolha Colectiva, substituindo eleito-
res por pontos de vista. Comparando sempre as acções (potenciais) aos pares - na tradição de Condorcet - baseiam os 
seus métodos de avaliação global no conceito de relação de subordinação (“surclassemenet”). Trata-se de uma relação bi-
nária S definida em A (i.e., com domínio A×A) tal que aSb se, dadas as preferências do actor, a qualidade das avaliações 
das acções e a natureza do problema, existirem argumentos suficientes para admitir que a é pelo menos tão bom como b, 
sem que haja qualquer razão importante que contrarie esta afirmação (Vincke, 1989, p. 86). 
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de uma pré-ordem parcial, podendo precaver situações de incomparabilidade 

entre acções47; o MAUT/MAVM, culminando na obtenção de um critério úni-

co de síntese, elimina qualquer incomparabilidade, permitindo, de forma 

mais coerente, a extensão do Modelo-Básico. 

Etapa 7: Determinação dos projectos eficientes 

Conhecendo-se as ordenações dos projectos face aos benefícios generalizados 

(via agregação multicritério) e aos custos generalizados (via valorização mo-

netária) - e estando garantidas as condições introduzidas na etapa anterior 

(como necessárias à presente etapa)- uma análise de dominância permiti-

rá isolar os projectos considerados como eficientes ou não-dominados. 

Esta análise permite excluir as alternativas dominadas, isto é, qualquer 

projecto que seja pior que um em benefícios generalizados sem ser melhor 

em custos generalizados (ou vice-versa); eficientes, são todos os projectos que 

não estão nestas condições. No exemplo do Quadro 32 (também representado 

graficamente pelo Gráfico 16), os projectos eficientes são os a1, a2, a4 e a5, 

excluindo-se o a3 porque é dominado por a1 e por a5. 

Repare-se que, quando se efectua uma “deslocação” entre projectos eficien-

tes, há sempre lugar a uma “perca” - ou ao nível dos benefícios ou ao nível 

dos custos. Essa “perca” é representada, no Gráfico 16, pela inclinação nega-

tiva dos sucessivos segmentos de recta que unem os quatro projectos não 

dominados. 

_______________________ 

47Uma estrutura de preferências diz-se uma pré-ordem parcial se for possível classificar, da “melhor” à “pior” e com eventuais 
“ex æquos”, os elementos de determinados subconjuntos de A - não necessariamente todos os elementos de A - podendo, 
por isso, prevalecer situações de incomparabilidade entre acções. Adicionalmente e de uma forma implícita, não se conside-
ram eventuais limiares de indiferença e preferência (cf. (Vincke, 1989, pp. 41-43)). 
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Projecto 
Benefícios generalizados Custos generalizados 

Ordem Valor em contos, C* Ordem 

a1 4.º - 12 000 1.º 

a2 2.º - 28 000 4.º 

a3 5.º - 20 000 3.º 

a4 1.º - 30 000 5.º 

a5 3.º - 15 000 2.º 

Quadro 32 – Benefícios e custos generalizados (exemplo) 

a 3

a 1

a 5

a 4

a 2

1

2

3

4

5

-35000 -30000 -25000 -20000 -15000 -10000 -5000 0

Custo generalizado, valor em contos (C* )
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Gráfico 16 – Projectos eficientes (exemplo) 

Este procedimento de determinação de soluções não-dominadas é geral (de-

pendendo unicamente das ordenações) e independente do “trade-off” entre 

benefícios e custos. Permite, de uma forma muito simples, isolar um subcon-

junto de alternativas eficientes A*, porventura já suficientemente restrito, 
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dado o propósito inerente ao Modelo-Básico de obtenção, não da solução óp-

tima, mas de um resultado considerado satisfatório. (ver (Goodwin e Wright, 

1991, Cap. 2) e (Edwards e Newman, 1982, pp. 26-32 ,81-89).) 

Porém, se A* não for considerado pelos actores envolvidos como suficiente-

mente restrito (dados os objectivos específicos do estudo), pode-se tentar ex-

cluir mais alguns projectos. Para tal, seria necessário conhecer quanto a so-

ciedade estaria disposta a pagar pelo acréscimo de benefícios generalizados 

quando se passa de a1 para a5: se esse valor fosse inferior a 3 000 contos, a1 

seria candidata a um conjunto mais restrito de projectos eficientes; se não, 

seria a5; seguidamente, aplicava-se o mesmo procedimento entre a1 e a2 (no 

primeiro caso) ou entre a5 e a2 (no segundo caso), e assim sucessivamente. 

Sendo os decisores legítimos representantes da sociedade, uma maneira 

simples de estimar essas valorizações passaria pela formulação de alternati-

vas fictícias mas realistas; por exemplo, entre a1 e a5, o decisor seria convi-

dado a valorizar (em nome da sociedade) a substituição de a1 por uma alter-

nativa idêntica à a1 excepto num ou vários benefícios generalizados nos 

quais a5 é extraordinariamente melhor que a1, assumindo a alternativa fic-

tícia as performances de a5; se o valor obtido for superior a 3 000 contos, en-

tão, muito provavelmente também passar de a1 para a5 garantiria um ganho 

em benefícios generalizados que compensaria os custos generalizados acres-

cidos. 

Este procedimento tem o problema de nem sempre ser possível construir al-

ternativas simultaneamente fictícias e realistas. Uma forma alternativa de 

restringir o conjunto A*, sem definição de alternativas fictícias, é proposta 

nas páginas 197 ss. 

Etapa 8: Análise de robustez 

Mais do que testar a sensibilidade de A* aos parâmetros envolvidos, importa 

determinar o domínio de variação desses parâmetros para os quais A* - ou 

outro conjunto entretanto julgado mais conveniente - se mostra particular-
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mente estável, robusto (Roy e Bouyssou, 1993, § 5.4.4) (Maistre et al., 1994, 

§ 11.6, p. 314). 

Dentro dos parâmetros envolvidos no Modelo-Básico, destaque-se: 

• Quantidades ou qualidades dos impactes - xjt(ah); 

• O horizonte temporal - T; 

• Os preços-sombra utilizados - pj; 

• Os limiares de indiferença, preferência e veto (em modelos de avaliação lo-

cal de pseudo-critério); 

• Eventuais parâmetros técnicos, específicos ao procedimento de agregação 

multicritério adoptado. 

5.3.3.  Extensões do Modelo-Básico 

Consideração de taxa de desconto não nula 

O Modelo-Básico pode ser facilmente adaptado para uma situação em que 

não faz sentido utilizar uma taxa de desconto nula, por exemplo, por não se 

tratarem de projectos que põem grandemente em causa a disponibilidades 

de recursos (em sentido lato) das gerações futuras. A sua aplicação está, con-

tudo, limitada aos custos generalizados, o que pode enviesar os resultados de 

uma forma favorável a alternativas com benefícios concentrados nos primei-

ros períodos e custos particularmente desfazados no tempo. 

Na etapa 5, o valor monetário do benefício (ou custo) j associado ao projecto 

ah no período t - Xjt(ah) - passa a ser dado, não pela fórmula (1), mas por: 

 Xjt(ah) = pjtxjt(ah).(1 + r)(-t) (4) 

onde r representa a taxa de desconto (0  r  1). Na etapa 6, o cálculo dos 

custos generalizados (fórmula (3)) faz-se recorrendo, evidentemente, a (4) em 

vez de (1). 
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A análise de robustez da etapa 8 passa a contar com mais um parâmetro - a 

taxa de desconto r - a exigir uma análise particularmente cuidada, dada a 

sensibilidade típica dos resultados de estudos custo-benefício à taxa de des-

conto utilizada. 

Consideração de outros objectivos que não a eficiência económica 

A consideração de objectivos como a equidade, a salvaguarda de vidas hu-

manas, e outros, pode ser feita, no âmbito do Modelo-Básico, de forma endó-

gena ou exógena. 

No primeiro caso, o objectivo é equiparado a um impacte economicamente 

relevante, sendo modelizado, em princípio, como se de um benefício genera-

lizado se tratasse. Especial atenção deve ser dada à informação referente à 

importância relativa do objectivo face aos restantes benefícios generalizados, 

dada a natureza necessariamente normativa da mesma; adicionalmente, 

existindo uma assimetria de importância, o método de agregação multicrité-

rio deverá permitir a sua consideração, para além de ter de gerar, como out-

put, uma ordenação dos projectos; a análise de robustez centrada nos parâ-

metros de importância deverá ser especialmente cuidada, podendo ser tam-

bém bastante útil e interessante uma análise de sensibilidade aos mesmos. 

No caso específico do objectivo equidade, benefícios e ou custos (generaliza-

dos) podem ser dissecados pelas classes sócio-económicas relevantes, ponde-

rando-se diferentemente os ganhos/perdas de diferentes grupos. 

No caso exógeno, o output do Modelo-Básico é utilizado, numa fase posterior, 

como um dos inputs de um modelo multicritério mais vasto, abarcando tam-

bém os outros objectivos para além da eficiência. No respectivo modelo de 

avaliação local, os projectos de A* poderão ser considerados como pertencen-

tes a uma primeira classe ordenada, sendo os restantes colocados, indistin-

tamente, numa segunda categoria. A grande vantagem desta abordagem 

exógena reside numa mais fácil consideração da importância relativa dos di-

ferentes objectivos; porém, introduz-se um elemento de rigidez ao nível da 
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eficiência, eliminando-se efeitos laterais e simultâneos entre esta e os res-

tantes objectivos, nomeadamente, a equidade. 

Exploração do conjunto de projectos eficientes A* 

Como atrás se referiu, num problema custo-benefício procura-se, essencial-

mente, isolar o (ou os) projecto que garanta um maior diferencial entre bene-

fícios e custos, e, por essa via, que potencie um superior movimento de Pare-

to. 

Por questões operatórias, o Modelo-Básico trabalha, antes, com benefícios e 

custos generalizados. Porém, a transição não é difícil: se, nos custos genera-

lizados, os custos prevalecerem sobre os benefícios (condição introduzida na 

etapa 5), passando-se o inverso com os benefícios generalizados (hipótese 7, 

também introduzida na etapa 6), a maximização de benefícios líquidos de 

custos transfere-se, como objectivo, para o caso generalizado. De facto, sendo 

B(ah) e C(ah) os valores monetários, respectivamente, dos benefícios (valores 

positivos) e custos (valores negativos) não generalizados e associados a ah 

(em geral, indeterminados no âmbito do Modelo-Básico), ao trabalhar-se com 

B*(ah) e C*(ah) está-se, implicitamente, a transferir o mesmo valor de B(ah) 

para [-C(ah)], ou vice-versa, não se alterando os sinais dos benefícios (per-

manece positivo) e dos custos (permanece negativo); logo: 

 [B*(ah) - (-C*(ah))]  [B(ah) - (-C(ah))],  ah  A (5) 

Assim, e de um ponto de vista puramente ideal, o Modelo-Básico procura re-

solver o programa: 

 Max [B*(ah) - (-C*(ah))] (6) 

sujeito a: 

 A* = {ah | ah é eficiente} (7) 
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Porém, B*(ah) é indeterminado, tendo-se uma ordenação dos diferentes pro-

jectos, derivada na mesma etapa. Esta ordenação é suficiente para que se 

exclua projectos dominados; contudo, e no caso em que adoptou um método 

de agregação multicritério baseado na relação de subordinação, mostra-se 

insuficiente para que se tente, pelo menos, apontar algumas estimativas re-

alistas para os valores B*(ah) e, desse modo, isolar um conjunto de projectos 

mais restrito que A*, onde se inclua o projecto que potencie o movimento de 

Pareto mais substancial. Por isso, a primeira das três seguintes sub-etapas - 

a serem adicionadas à etapa 7 - é dedicada à transformação da pré-

ordem obtida e deve ser encarada com evidentes reservas; caso o método 

adoptado tenha sido do tipo MAUT/MAVM, passa-se directamente à etapa 

7.b. 

Etapa 7.a: Cardinalização da ordenação referente aos benefícios ge-

neralizados 

Caso o método de agregação multicritério adoptado na etapa 6 se baseie na 

relação de subordinação, a exploração adicional do conjunto de alternativas 

não-dominadas A* exige que se transforme a informação ordinal, relativa 

aos benefícios generalizados, numa escala cardinal de intervalos48. Esta 

transformação, a ser efectuada, requer informação adicional, nem sempre 

possível de obter. O procedimento que a seguir se propõe deve por isso ser 

encarado como um mero contributo de investigação cuja validade exige es-

tudo futuro mais aprofundado. 

Para tal, é necessário assumir-se um determinado padrão para os intervalos 

sucessivos entre o nível ordinal mais baixo (o 5.º, no exemplo do Quadro 32 e 

da Gráfico 16) e o mais alto: 

_______________________ 

48Note-se que a escala cardinal é de intervalos - e não de ratios - porque não existe, para os benefícios generalizados, uma 
origem virtual e imediata. 
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Hipótese 8. Os intervalos referidos anteriormente assumem um dos se-

guintes padrões, entre outros: 

1. Passar do nível ordinal mais baixo para o imediatamente superior é exac-

tamente igual a passar deste último para o seguinte, e assim sucessiva-

mente (padrão linear); 

2. Passar do nível ordinal mais baixo para o imediatamente superior é melhor 

do que passar deste último para o seguinte, e assim sucessivamente (pa-

drão côncavo); 

3. Passar do nível ordinal mais baixo para o imediatamente superior é pior do 

que passar deste último para o seguinte, e assim sucessivamente (padrão 

convexo); 

4. Até um determinado nível, a escala de intervalos apresenta um padrão 

convexo, tornando-se côncavo a partir daí (padrão em S). 

Escolhido o padrão, há que transformar os “scores” ordinais numa escala de 

intervalos correspondente. Estes - que formam, no seu conjunto, uma escala 

ordinal representativa da pré-ordem obtida na etapa 6 - representam-se por: 

 s1  s2  ...  si  ...  sg (8) 

sendo s1 e sg os “scores” dos projectos colocados, respectivamente, no pior e 

melhor nível ordinal (não confundir o índice i com o número de ordem (5.º, 

4.º, ..., 1.º, no exemplo) introduzido na etapa anterior) e g o número total de 

projectos (como habitualmente). Estandardizando estes “scores”, de modo a 

que fiquem compreendidos entre 0 e 1, através a seguinte lei (Nijkamp et 

al., 1990, p. 88): 

 si

i

g


=

 =
1

1      ( si  0,  > 0,  → ) (9) 

obtém-se o poliedro convexo S: 

 S = {s | 0  s1  s2  ...  si  ...  sg = 1} (10) 
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Ora, a partir deste conjunto podem-se determinar os “scores” cardinais es-

tandardizados V(si), identificando-os aos valores esperados dos si’s - E(si) - 

quando estes assumem, em S, uma determinada distribuição probabilística, 

de acordo com o padrão que se escolheu anteriormente (Nijkamp et al., 1990, 

pp. 75-76, 88). Por exemplo, se o padrão escolhido foi o linear, os si’s distri-

buem-se uniformemente em S, segundo a função densidade de probabilidade 

(Nijkamp et al., 1990, p. 88): 

 (g - 1)! se 0  s1  1  

   s2  s1  1  

f(s1, ..., sg - 1) =             ... (11) 

   sg - 2  sg - 1  1  

 0 restantes casos  

com base na qual se obtêm os “scores” cardinais: 

 V(si) = E(si) = 
i

g
      (i = 1, ..., g) (12) 

Em termos de notação, se o projecto ah está ordenado, em termos de benefí-

cios generalizados B*, no nível ordinal de índice i, então o respectivo “score” 

cardinal estandardizado V(B*(ah)) corresponde a V(si). No exemplo, corres-

pondendo a a3 (o 5.º e último projecto em termos de benefícios generalizados) 

o índice i = 1, a a1 (4.º) o índice 2, e, de forma análoga, a a5 (3.º), a2 (2.º) e a4 

(1.º), respectivamente, os índices 3, 4 e 5, tem-se, consequentemente: 

V(B*(a3)) = V(s1) = 1/5 = 0.2; V(B*(a1)) = V(s2) = .4; V(B*(a5)) = .6; V(B*(a2)) = 

.8; e V(B*(a4) = 1 (ver figura 2.a). 

Se o padrão escolhido foi, alternativamente, o côncavo, os V(si)’s podem 

ser obtidos, de forma análoga, modificando as restrições da função (8) de 

modo a que (Nijkamp et al., 1990, p. 89-90): 

 si - si-1  si+1 - si      (i = 2, ..., g - 1) (13) 
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A função densidade de probabilidade vem então: 

 
(g - 1)!g! se 

g

g

−1
  sg - 1  1 

 

  
 

g

g

−

−

2

1
sg - 1  sg - 2  2sg - 1 - sg 

 

  
 

g

g

−

−

3

2
sg - 2  sg - 3  2sg - 2 - s g - 1 

 

f(s1, ..., sg - 1) =  ... (14) 

  
 

1

2
s2  s1  2s2 - s3  

 

    

 0 restantes casos  

e, portanto (por integração): 

 V(sg) = E(sg) = 1 

 V(sg) = E(sg) = 1 

 V(sg-1) = E(sg-1) = 1 - 
1

2g
 

 V(sg-2) = E(sg-2) = 1 - 
2

2g
 - 

1

1g g( )−
 

 V(sg-3) = E(sg-3) = 1 - 
3

2g
 - 
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 - 

1

2g g( )−
 

 ... (15) 

 V(s1) = E(s1) = 1 - 
( )g

g

−1

2
 - 

( )

( )

g

g g

−

−

2

1
 - ... - 

2

3g.
 - 

1

2g.
 



Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão 

 

Manual 

  

Página 202 RESERVADO 

 

No exemplo, tem-se agora: V(B*(a3)) = V(s1) = .46; V(B*(a1)) = V(s2) = .71; 

V(B*(a5)) = .87; V(B*(a2)) = .96; e V(B*(a4)) = 1 (ver Gráfico 17.b). 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

a3 a1 a5 a2 a4

Projecto 

V
a

lo
r 

c
ar

di
na

l 
do

s 
be

ne
fí

ci
o

s 

ge
n

er
al

iz
ad

os
, 
V

(B
*

)

 

(a) Padrão linear 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

a3 a1 a5 a2 a4

Projecto

V
a

lo
r 

c
ar

di
n

al
 d

o
s 

be
n

ef
íc

io
s 

ge
n

er
al

iz
ad

o
s,

 V
(B

*
)

 

(b) Padrão côncavo 

Gráfico 17 - Cardinalização da ordenação referente aos benefícios 

generalizados (exemplo) 
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Etapa 7.b: Eliminação de convexidades da fronteira eficiente 

Estando determinada uma escala de intervalos, no que respeita à classifica-

ção das alternativas de acordo com os benefícios generalizados, torna-se pos-

sível aferir o custo por unidade de benefício associado à “deslocação” entre 

quaisquer dois projectos eficientes (e sucessivos em termos de valor de bene-

fício); i.e., torna-se possível medir a “perca” representada pelas inclinações 

negativas dos sucessivos segmentos de recta que formam a fronteira eficien-

te. Conhecidas essas “percas”, é então possível eliminar eventuais projectos 

que criem “irregularidades” (leia-se, convexidades) na fronteira eficiente. 

Para tal, construa-se um quadro onde se represente, em coluna, os projectos 

eficientes (ordenados por ordem crescente de benefícios), o respectivo valor 

cardinal de benefícios generalizados (V(B*)), o respectivo custo generalizado 

(C*), as variações de benefício (V(B*)) e custo (C*) entre projectos sucessi-

vos, e o ratio entre variação de custo e variação de benefício (C*/V(B*))- 

este último, o referido custo por unidade de benefício associado às sucessivas 

“deslocações” ao longo da fronteira eficiente. No quadro seguinte particulari-

za-se para o habitual exemplo e para o padrão linear: 

Projecto 
eficiente 

Benefícios 
generalizados 
Valor cardinal 
(linear), V(B*) 

Custos 
generalizados 

Valor em 
contos, C* 

Variação de 
Benefício 

V(B*) 

Variação de 
custo 

C* 

Ratio 

C*/V(B*) 

a1 0.4 - 12 000    

a5 0.6 - 15 000 0.2 - 3 000 - 15 000 

a2 0.8 - 28 000 0.2 - 13 000 - 65 000 

a4 1.0 - 30 000 0.2 - 2 000 - 10 000 

Quadro 33 - Variação de custo por variação de benefício (exemplo; 

padrão linear) 

Analisando a última coluna deste quadro, verifica-se que algo não faz senti-

do; quando se passa de a1 (a alternativa eficiente com menor benefício) para 
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a5, cada unidade de benefício “custa” 15 000 contos, sendo este valor mais 

elevado - 65 000 contos - quando se passa de a5 para a2; porém, quando se 

passa de a2 para a4, uma unidade de benefício custa somente 10 000 contos - 

o que faz supor que seja preferível passar logo de a5 para a4, eliminando-se o 

projecto a2. Tal, de facto, é verdade, como atesta o Quadro 34. Assim, não faz 

sentido incluir a2 no lote de alternativas elegíveis como óptimas num pro-

blema em que se pretende maximizar benefícios e minimizar custos. Em ge-

ral, tal acontece sempre que os valores absolutos da última coluna do Qua-

dro 33 não são sucessivamente crescentes, i.e., quando a fronteira eficiente - 

enquanto função dos custos generalizados - não apresenta um padrão cônca-

vo. 

Projecto 
eficiente 

Benefícios 
generalizados 
Valor cardinal 
(linear), V(B*) 

Custos 
generalizados 

Valor em 
contos, C* 

Variação de 
Benefício 

V(B*) 

Variação de 
custo 

C* 

Ratio 

C*/V(B*) 

a1 0.4 - 12 000    

a5 0.6 - 15 000 0.2 - 3 000 - 15 000 

a4 1.0 - 30 000 0.4 - 15 000 - 37 500 

Quadro 34 - Variação de custo por variação de benefício (exemplo; 

padrão linear) 

De uma forma mais formal, existe um importante teorema da optimização 

condicionada que refere serem condições suficientes para um máximo local 

único ser também o máximo global: (i) a quase-concavidade49 da função-

objectivo e (ii) o carácter convexo50 do conjunto de soluções admissíveis (cf. 

_______________________ 

49De uma forma sintética, uma função é quase-côncava se o conjunto de pontos para os quais a função assume valores maio-
res ou iguais a um determinado montante arbitrário é um conjunto convexo (ver nota de rodapé seguinte) (cf. (Silberberg, 
1990, pp. 176-179)). 

50Um conjunto X diz-se convexo se, para todo o x1, x2 pertencentes a X, os pontos x = kx1 + (1 - k)x2 pertencem a X, para todo o 

0  k  1 (Silberberg, 1990, p. 482). 
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(Silberberg, 1990, p. 483)). Ora, no problema (5) - (6), a função objectivo 

[B*(ah) - C*(ah)] é eminentemente quase-côncava porque, sendo uma função 

linear (B* é uma constante e C* é função linear em ah, cf. fórmula (3)), é 

uma função côncava, e uma função côncava também é quase-côncava (cf. 

(Silberberg, 1990, pp. 56-58, 178)). 

Quanto à condição (ii), a restrição (6) pode ser incluída num conjunto mais 

abrangente: 

 Af = {ah | fy(ah)  0, y = 1, ..., z} (16) 

delimitado, pelo menos em parte, pela fronteira eficiente, e em cujos pontos 

extremos se incluem os ah  A*. Para este conjunto ser convexo, todas as 

funções f1(ah), ..., fz(ah) têm de ser (fracamente) côncavas51, porque um con-

junto delimitado por uma função côncava é um conjunto convexo e a inter-

secção de conjuntos convexos ainda é um conjunto convexo (cf. (Silberberg, 

1990, p. 483)). Logo, a função que delimita Af - e da qual faz parte a função 

que define a fronteira eficiente - é também ela uma função côncava, que de-

limita um conjunto - por isso - convexo, e definida por sucessivos segmentos 

de recta associados às diferentes funções fy. Explica-se, assim, porque é que 

a fronteira eficiente tem de ser côncava, e, consequentemente, os valores da 

última coluna do Quadro 33 (ou do Quadro 34) crescentes (em valor absolu-

to). 

Em termos de notação, o daí resultante subconjunto de A* designa-se por 

A**. 

_______________________ 

51Sem perda de generalidade para n, uma função f(x), definida em , diz-se (fracamente) côncava se 0    1 e f(x)  f(x1) 

+ (1 -  )f(x2), com x = x1 + (1 -  )x2 (Silberberg, 1990, p. 57). 
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Etapa 7.c: Eliminação por monetarização dos benefícios generaliza-

dos 

Caso fosse possível saber em quanto valoriza a sociedade 1.0 benefícios ge-

neralizados, a determinação da solução (potencialmente) mais eficiente seria 

imediata, desde que se garantisse que os benefícios ultrapassariam sempre 

os custos. Quando se passa de a1 para a5, cada unidade de benefício custa 

3 000 000$00/0.2, i.e., 15 000 contos; e, quando o movimento é entre a1 e a5, 

esse montante ascende a 37 500 contos (ver Quadro 34). Adicionalmente, pa-

ra os benefícios generalizados suplantarem os custos generalizados, uma 

unidade de benefício têm de ser superior a 30 000 contos, para a1 e a4, e a 

25 000 contos para a5 (dividir, no Quadro 34, o valor absoluto da terceira co-

luna pela segunda, i.e., -C*/V(B*)); ou seja, a 1.0 benefícios tem de corres-

ponder, pelo menos, 30 000 contos. Logo, se o montante que a sociedade está 

disposta a pagar por uma unidade adicional de benefício fosse inferior a 

15 000 contos, a1 seria manifestamente a escolha (Edwards e Newman, 

1982, pp. 30-32) (Goodwin e Wright, 1991, p. 24) mas, como esse valor é in-

ferior a 30 000 contos, nem mesmo a1 passaria no teste; se o valor dos bene-

fícios estivesse compreendido entre 15 000 (inclusive) e 37 500 (exclusive) 

contos, seria a5 o projecto candidato, no entanto, somente a efectivar caso o 

referido valor fosse superior a 25 000 contos; finalmente, se o valor fosse pe-

lo menos 37 500 contos, a4 seria o projecto escolhido52. 

Porém, sendo impossível a determinação deste montante, dois tipos de es-

tratégias podem ser tomadas no sentido de isolar um conjunto A***, contido 

em A** e porventura ainda mais restrito que este último: 

_______________________ 

52Este resultado é facilmente verificável através de um exemplo numérico. O leitor pode efectuá-lo escolhendo, por exemplo, 
como valores representativos de cada um dos três casos, respectivamente, 14 000, 25 000 e 40 000 contos. Ver, também, 
(Edwards e Newman, 1982, p. 31). 
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1. Estratégia mais prudente. Escolhe(m)-se a(s) alternativa(s) com menor 

ratio -C*/V(B*), eventualmente considerando um determinado nível de tole-

rância (percentual) em torno do menor ratio. No exemplo, a5 seria a alterna-

tiva a isolar, com um -C*/V(B*) = 25 000 contos; a1 e a4 só seriam também 

incluídas em A*** para um nível de tolerância de 20%, dados os respectivos 

ratios serem, ambos, iguais a 30 000 contos (30 000 - 25 000 = 5 000 = 

20%*25 000). 

2. Estratégia menos prudente. Esta estratégia recorre à hipótese 4, que 

afirma serem os projectos de indiscutível interesse para a sociedade, fazendo 

sentido supor que os respectivos benefícios suplantam sempre os eventuais 

custos (ou, pelo menos, coincidem). Ou seja, para todo o ah  A (h = 1, ..., g): 

 B*(ah)  - C*(ah) (17) 

Isolando-se somente as inequações relativas aos projectos pertencentes a 

A** (reduzindo-se, assim, a dependência a projectos irrelevantes, ou por se-

rem dominados ou por criarem convexidades na fronteira eficiente), e relem-

brando que, sendo V(B*(ah)) uma escala de intervalos, a respectiva informa-

ção cardinal é insensível a qualquer transformação linear crescente, têm-se, 

para ah  A**: 

 .V(B*(ah)) +   -C*(ah)      ( > 0) (18) 

Fazendo, sem perda de generalidade,  = 0, e resolvendo o sistema em ordem 

a , tem-se, sendo C*(ah)  0 para todo o ah  A**: 

   Max {-C*(ah)/V(B*(ah)), ah  A**} (19) 

Ou seja, se estiver garantido que todos os projectos (eficientes e “não conve-

xos”) conduzem a benefícios líquidos positivos, o factor  - que transforma o 

valor cardinal dos benefícios (generalizados) em valor monetário - terá de 

ser maior ou igual ao máximo dos ratios entre o valor absoluto dos custos e o 

valor cardinal dos benefícios (ambos, generalizados). No exemplo, o máximo 
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ratio é, como se viu, 30 000 contos. Tal significa que 1.0 benefícios valem 

sempre mais do que 30 000 contos, e, consequentemente, a alternativa a1 

nunca poderia ser escolhida (pelas razões apontadas no primeiro parágrafo 

da presente sub-etapa); A*** resume-se, assim, a {a4, a5}. 

* * * 

Por último, a utilização desta extensão ao modelo básico exige uma análise 

de robustez (etapa 8) particularmente mais cuidada, dadas as hipóteses adi-

cionais. Especial atenção deverá ser dada ao padrão de cardinalização e ao 

nível de tolerância da estratégia mais prudente. 

5.3.4.  Conclusões 

Procurou-se demonstrar ao longo das secções anteriores que a Análise Cus-

to-Benefício e a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão são passíveis 

de uma consideração complementar. A possibilidade de uma aproximação 

mutuamente benéfica deriva da diferença e da riqueza que cada perspec-

tiva encerra. 

Teoricamente fundamentada na Microeconomia, a Análise Custo-Benefício 

propõe um método de avaliação de projectos de acordo com as preferências 

da sociedade. Assumindo que as escolhas colectivas devem ser derivadas a 

partir das preferências de todos os indivíduos, utiliza um resultado funda-

mental da Teoria do Consumidor: em concorrência perfeita, os preços reflec-

tem as preferências agregadas dos indivíduos e, consequentemente, da soci-

edade por eles formada. É importante notar que os preços não são utilizados 

em Análise Custo-Benefício unicamente com o objectivo de tornar comensu-

ráveis as diferentes consequências dos projectos mas, essencialmente, pela 

informação que incorporam relativamente às preferências de (todos) os 

agentes. 
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Consequentemente, o interesse aplicativo da Análise Custo-Benefício em de-

cisões públicas, i.e., em decisões que afectam largos grupos da sociedade, é 

imediato. Porém, será sempre sensata uma reflexão sobre os axiomas subja-

centes, sobre os parâmetros utilizados (nomeadamente, a taxa de desconto), 

sobre a repartição dos ganhos, sobre o carácter efectivamente compensatório 

das medidas de variação de bem-estar e sobre a provável arbitrariedade e 

contingência dos métodos de cálculo de valores intangíveis. 

A Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão demarca-se por um carácter 

mais geral, essencialmente por três razões: 

• Primeiro, porque encerra um entendimento, eminentemente contemporâ-

neo, sobre a tomada de decisão e sobre a daí decorrente especificidade da 

actividade do apoio à decisão. A decisão é encarada como um processo - e 

não, somente, como o momento em que se efectua uma “escolha” - cuja 

complexidade justifica a existência da actividade concreta do apoio à deci-

são. Esta última, apesar da complexidade em que se encontra ancorada, 

deve ser científica (i.e., deve basear-se em conceitos rigorosos, em modelos 

bem formalizados e em procedimentos de cálculo bem definidos), deve as-

sumir um papel interactivo e construtivo perante os actores (permitindo a 

aprendizagem, por parte destes, das suas estruturas de preferências) e de-

ve procurar construir enunciados e modelos adequados às situações pro-

blemáticas reais, evitando-se uma postura optimizante; 

• Segundo, porque enquadra um conjunto muito variado de métodos e técni-

cas auxiliares da decisão, reconhecendo a literatura que existe “espaço” pa-

ra a Análise Custo-Benefício caso se enquadre numa perspectiva de apoio à 

decisão;  

• Finalmente, porque o seu âmbito de aplicação é extraordinariamente mais 

vasto, não se limitando à decisão pública. 

Caso adopte uma postura não normativa (evitando o carácter de instrumen-

to, não de apoio, mas de tomada da própria decisão), a Análise Custo-

Benefício poderá ser, numa determinada etapa de um processo de apoio à 

decisão, uma base para encontrar consensos entre os actores, dado ter como 

objectivo intrínseco a descrição das preferências de todos os indivíduos per-

tencentes à sociedade relevante. Em contextos de decisão pública, poderá 
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fornecer aos decisores indicações, nomeadamente, sobre as escolhas dos agi-

dos. 

Paralelamente, os métodos multicritério de estruturação e de avaliação po-

derão ser úteis sucedâneos dos métodos Custo-Benefício de valorização de 

intangíveis (Método da Valorização Contingente, Método dos Preços Implíci-

tos, Método dos Custos de Viagem, Estimação de Funções Produção), dadas 

as suas capacidades em tratarem situações de imprecisão, incerteza e ou in-

determinação de informação. 

Estas sinergias são exploradas nas secções 5.3.2.   e 5.3.3.   através da for-

mulação de um conjunto de procedimentos a que se denominou Modelo-

Básico. Restringindo-se a problemas de decisão pública entre projectos in-

divisíveis, mutuamente exclusivos, financiáveis nos respectivos custos espe-

rados e de indiscutível interesse para a sociedade, o Modelo-Básico permite 

manter os propósitos teóricos da Análise Custo-Benefício, valorizando-os 

com a perspectiva do apoio à decisão. 

Por último, a análise das diferenças e dos pontos de contacto entre a Análise 

Custo-Benefício e o Apoio Multicritério à Decisão constitui, em geral, temá-

tica rica, vasta e carente de investigação aprofundada e fundamentada. 
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6.  Glossário 

Acção – Representação de uma eventual contribuição para a decisão global, 

susceptível de ser tomada de forma autónoma e de servir de ponto de aplica-

ção à actividade de apoio à decisão, face ao estado de avanço do processo de 

decisão. 

Acção Fictícia – Acção não prevista, a priori, em determinada etapa de um 

processo de apoio à decisão. Muitas idealizada pelo facilitador, pode ser par-

ticularmente útil enquanto padrão de comparação face às demais acções (re-

ais) ou como possível acção potencial. Pode ser realista ou irrealista. 

Acção Irrealista – Acção cuja implementação se afigura difícil ou mesmo 

impossível em determinado processo de decisão. 

Acção Potencial – Acção real ou fictícia provisoriamente julgada realista 

por um ou vários actores ou assumida como tal pelo facilitador tendo em vis-

ta fazer evoluir o processo de apoio à decisão. 

Acção Real – Acção sobre a qual incide, de forma directa, a actividade de 

apoio à decisão. 
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Acção Realista – Acção passível de implementação em determinado pro-

cesso de decisão. 

Actor – Entidade que influencia um processo de tomada de decisão através 

do seu sistema de valores (consubstanciado em objectivos) e das relações, co-

operativas ou não cooperativas, que mantêm com os demais actores. 

Agido – Actor que sofre passivamente as consequências da implementação 

de uma decisão. 

Amostra – Quando o estudo de determinada população inquirida é feito so-

bre um subconjunto finito que se supõe representativo da mesma, esse sub-

conjunto designa-se por amostra. 

Amostra Viciada ou Enviesada – Amostra que não representa a respecti-

va população (ou universo). 

Análise Custo-Benefício (ACB) – Modelo de apoio à decisão, constituído 

por um conjunto de técnicas que permitem aferir se os benefícios de deter-

minado projecto suplantam os respectivos custos. 

Análise Exploratória de Dados – Repositório de instrumentos tendo como 

objectivo isolar – e revelar ao observador – as estruturas e os padrões mais 

relevantes e estáveis patenteados pelo conjunto de dados objecto de estudo. 

Analista – Ver facilitador. 

Apoio à Decisão – Actividade de alguém (o facilitador) cujo papel é, em 

sentido lato, esclarecer e modelizar o processo de avaliação e/ou negociação 

conducente à tomada de decisões. Consiste, desta forma, no fornecimento de 

respostas a questões levantadas pelos actores envolvidos num processo de 

tomada de decisão usando modelos claramente especificados. 
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Avaliadores – Interveniente, de forma mais ou menos directa, nas fases de 

avaliação de um processo de apoio à decisão. Pode não ser, necessariamente, 

um interveniente principal. 

Bem Público – Bem ou serviço não rival no consumo (um consumidor adici-

onal não reduz a possibilidade de consumo dos restantes) e tendo associada 

a impossibilidade em excluir os respectivos consumidores do seu consumo. 

Benefício Reais – Benefícios que se consubstanciam em acréscimos de uti-

lidade para os consumidores finais do projecto em avaliação. 

Benefícios – Disponibilidade a pagar por determinado indivíduo para con-

sumir uma unidade adicional de determinado bem ou serviço. 

Benefícios Directos – Benefícios directamente relacionados com a imple-

mentação do projecto. 

Benefícios Indirectos – Benefícios indirectamente relacionados com a im-

plementação do projecto. 

Benefícios Intangíveis – Benefícios não avaliados pelo mercado, isto é, pe-

lo mecanismo de preços, ou avaliados de forma incorrecta. 

Benefícios Pecuniários – Benefícios resultantes unicamente de ajusta-

mentos de preços relativos derivados da provisão do projecto e das associa-

das procuras de factores. 

Benefícios Tangíveis – Benefícios correctamente avaliados pelo mercado, 

isto é, pelo mecanismo de preços. 

Característica Activa – Característica identificada, numa certa fase do 

processo de apoio à decisão, como passível de intervir na formação de juízos 

de valor pelos intervenientes. Ou seja, quando é considerada como um ele-

mento primário de avaliação pelos sistemas de valores dos actores. 
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Característica Passiva – Característica não activa. 

Características – São as diversas propriedades, predicados, atributos, qua-

lidades, ..., e respectivos indicadores inerentes, atribuídos ou desejados para 

as acções potenciais. 

Censo – Quando, num processo de recolha de dados, todas as unidades esta-

tísticas da população inquirida são observadas. 

Cliente – Interveniente, por vezes presente em alguns processos de tomada 

de decisão, que funciona como intermediário entre o(s) decisor(es) e o facili-

tador. 

Colecção de Dados – Fala-se vagamente de colecção de dados para signifi-

car um conjunto de valores similares qualquer que seja a forma como foram 

recolhidos. 

Critério – Função g, real e domínio A, onde A é o conjunto de acções ou de 

alternativas, que permite comparar duas acções a e b segundo um determi-

nado ponto de vista e unicamente com base nos valores g(a) e g(b). 

Curva de Frequências – Resulta de uma situação teórica de aumento in-

definido da dimensão da amostra e de diminuição até zero da amplitude das 

classes. É a imagem da função de frequências subjacente à distribuição de 

uma variável contínua. 

Custo – Disponibilidade a pagar por determinado indivíduo para consumir 

menos uma unidade adicional de determinado “mal” (bem ou serviço não va-

lorizado pelo indivíduo de forma positiva) ou custo de utilização de um re-

curso escasso. 

Custo de Oportunidade – Custo implícito na utilização de determinado re-

curso escasso decorrente de não se poder utilizar o mesmo na melhor aplica-

ção alternativa à adoptada. 
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Custos Directos – Custos directamente relacionados com a implementação 

do projecto. 

Custos Indirectos – Custos indirectamente relacionados com a implemen-

tação do projecto. 

Custos Intangíveis – Custos não avaliados pelo mercado, isto é, pelo meca-

nismo de preços, ou avaliados de forma incorrecta. 

Custos Pecuniários – Custos resultantes unicamente de ajustamentos de 

preços relativos derivados da provisão do projecto e das associadas procuras 

de factores. 

Custos Reais – Custos que se consubstanciam em decréscimos de utilidade 

para os consumidores finais do projecto em avaliação, bem como custos de 

oportunidade inerente à utilização de recursos escassos no âmbito desse pro-

jecto. 

Custos Tangíveis – Benefícios avaliados pelo mercado, isto é, pelo meca-

nismo de preços. 

Decisor – Em sentido estrito, é um interveniente que assume a responsabi-

lidade das consequências da tomada de uma decisão. Em sentido lato, pode 

remeter para o colectivo dos actores. Em qualquer dos casos, define-se pela 

sua função de arbitragem num processo de tomada de decisão. 

Dedução – Modo ou processo de raciocinar em que se parte da causa para o 

efeito, do princípio para as consequências. 

Diagrama de Barras – Representação gráfica de uma distribuição de fre-

quências (relativas ou absolutas) de uma variável discreta. 

Distribuição de Frequências – Classificação de uma colecção de dados ou 

amostra através de frequências absolutas ou relativas (simples ou acumula-

das). 
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Distribuição de Frequências Bidimensional – Distribuição de frequên-

cias envolvendo dois caracteres ou atributos de uma mesma realidade ou co-

lecção de dados. 

Distribuição de Frequências Unidimensional – Distribuição de fre-

quências limitada a um único caracter ou atributo de uma realidade ou co-

lecção de dados. 

Distribuições Empíricas – Ver Distribuições de Frequências. 

Domínio – Conjunto de todos os valores assumidos por uma variável (ou 

que, a priori, a mesma pode assumir). 

Economia – Estudo de como as pessoas e a sociedade decidem empregar re-

cursos escassos, que podem ter utilizações alternativas, para produzir bens 

variados e para os distribuir como consumo, no presente ou no futuro, entre 

às várias pessoas e grupos da sociedade. 

Elementos Primários de Avaliação – Conjunto formado pelos objectivos 

dos actores e pelas características das acções potenciais. 

Estatística – A Estatística é um repositório de instrumentos adequados pa-

ra: recolher, explorar, descrever e interpretar conjuntos numéricos. 

Estatística Descritiva – Repositório de instrumentos tendo como objecti-

vos: (1) a exploração de dados numéricos para descobrir os aspectos ou pa-

drões de maior interesse bem como (2) a representação dos mesmos de ma-

neira a destacar ou chamar a atenção para esses aspectos ou padrões. Pode 

ser grandemente confundida com a análise exploratória de dados. 

Estatística Indutiva – ver inferência estatística. 

Externalidade – Benefícios ou custos sociais não internalizados pelo meca-

nismo de preços. 
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Facilitador – Interveniente que ajuda a organizar e a estruturar o processo 

de reflexão do decisor. Exerce, por essa via, a actividade de apoio à decisão. 

Frequência Absoluta – Número de vezes que cada acontecimento ou fe-

nómeno é observado – isto é, se repete – na colecção de dados ou amostra em 

análise. 

Frequência Absoluta Acumulada – Número de vezes que cada aconteci-

mento (ou fenómeno) e todos os acontecimentos anteriores são observados – 

isto é, se repetem – em relação ao número total de casos (observações) da co-

lecção de dados ou amostra em análise. Desta forma, no seu cálculo conside-

ram-se os argumentos da variável menores ou iguais ao argumento em cau-

sa. 

Frequência Relativa – Número de vezes que cada acontecimento ou fenó-

meno é observado – isto é, se repete – em relação ao número total de casos 

(observações) da colecção de dados ou amostra em análise. 

Frequência Relativa Acumulada – Número de vezes que cada aconteci-

mento (ou fenómeno) e todos os acontecimentos anteriores são observados – 

isto é, se repetem – na colecção de dados ou amostra em análise. Desta for-

ma, no seu cálculo consideram-se os argumentos da variável menores ou 

iguais ao argumento em causa. 

Função Cumulativa – Representação gráfica da distribuição de frequên-

cias (relativas ou absolutas) acumuladas de uma variável discreta. 

Histograma – Representação gráfica da distribuição de frequências (relati-

vas ou absolutas) de uma variável contínua. 

Indagação Completa – Ver Censo. 

Índice – Ver Número Índice. 
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Índice Complexo – Índice sintético cujas intensidades dos fenómenos se 

exprimem em unidades diferentes. 

Índice Composto – Índice sintético cujas intensidades dos fenómenos se 

exprimem na mesma unidade. 

Índice Ponderado – Índice sintético que pondera de forma diversa os fe-

nómenos abarcados. 

Índice Simples – Número índice referente a uma mesma grandeza ou fe-

nómeno. 

Índice Sintético – Número índice que permite sintetizar a evolução ou a 

repartição espacial de um conjunto de fenómenos ou grandezas. 

Indução – Forma de raciocínio em que se procura, a partir da verificação de 

alguns casos particulares, formular uma lei que explique todos os casos da 

mesma espécie. 

Inferência Conjectural – Ver indução. 

Inferência Estatística – Repositório de instrumentos que permitem tirar 

conclusões sobre a totalidade – o universo ou população – a partir da obser-

vação da parte – a amostra. 

Interveniente – Actor que participa activamente num processo de tomada 

de decisão e/ou na respectiva implementação. 

Interveniente Principal – Interveniente cujos valores condicionam, no con-

texto particular em análise, os objectivos a reter como elementos primários 

de avaliação. 

Investigação Operacional – Estudo da tomada de decisão óptima e da 

respectiva modelização em sistemas determinísticos ou probabilísticos. 
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Medida de Dispersão Absoluta – Medida de dispersão dependente da 

unidade da variável a que se refere e, como tal, inapropriada à comparação 

de duas ou mais colecções de dados em termos de dispersão. Exemplos: des-

vio padrão, variância e desvio médio. 

Medida de Dispersão Relativa – Medida de dispersão invariante face à 

unidade da variável a que se refere e, como tal, apropriada à comparação de 

duas ou mais colecções de dados em termos de dispersão. Exemplos: coefici-

ente de dispersão e coeficiente de variação. 

Método – Programa que antecipadamente regulará uma sequência de ope-

rações a executar, com vista atingir certo resultado. 

Metodologia – Arte de dirigir o espírito na investigação da verdade. 

Número Índice – Relação entre dois estados de uma grandeza susceptível 

de variar no tempo ou no espaço. 

Objectivo – Manifestação, por parte de um actor e numa determinada situ-

ação, do seu desejo de ver o mais possível acrescida (ou decrescida) qualquer 

coisa, ou de a ver atingida, na sequência da implementação de uma decisão. 

Observações – De uma variável, destacam as variações de intensidade ou 

de valor existentes entre os caracteres quantitativos ou qualitativos repre-

sentados pela variável. 

Polígono de Frequências – Polígono resultante da união sucessiva, por 

segmentos de recta, dos pontos médios dos lados superiores dos rectângulos 

de um histograma. 

Polígono Integral – Imagem geométrica da função cumulativa no caso 

contínuo. 

Ponto de Vista – Representação de todo o aspecto da decisão real apercebi-

do como importante para a construção de um modelo de avaliação das acções 
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potenciais. Um tal aspecto, que decorre do sistema de valores e/ou da estra-

tégia de intervenção de um actor num processo de decisão, agrupa os ele-

mentos primários que interferem de forma indissociável na formação das 

preferências desse actor. 

População – Em Estatística, população (ou universo) designa um conjunto 

de elementos com alguma característica comum e com potencial interesse 

para o estudo. 

População Inquirida – Conjunto de elementos de alguma forma relacio-

nados com a população objectivo ou, em condições ideais, coincidentes com a 

mesma sobre os quais a investigação incide. 

População Objectivo – Totalidade dos elementos, com alguma caracterís-

tica comum e com potencial interesse para o estudo, para os quais se deseja 

obter determinado tipo de informação. 

Preços-Sombra – Preços que reflectem as correctas valorizações sociais. 

Princípio da Adicionalidade – Porque um mesmo efeito pode ter várias 

causas, de acordo com este princípio importa isolar a componente ou parte 

do efeito devida apenas a determinada causa. 

Princípio do Deslocamento – Quando existem usos alternativos para os 

recursos escassos (nomeadamente, recursos financeiros), importa isolar os 

efeitos da afectação dos mesmos a determinado uso decorrentes da indispo-

nibilidade desses recursos, por essa via, para os demais usos alternativos. 

Série Cronológica – Colecção de dados representando uma mesma variá-

vel em diferentes momentos no tempo, em geral consecutivos. As séries cro-

nológicas caracterizam-se pela sua periodicidade (anual, trimestral mensal 

ou outra). 
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Sistema de Apoio à Decisão – Sistema cujos componentes são os actores e 

os seus valores e objectivos (subsistema dos actores), bem como as acções e as 

suas características (subsistema das acções). 

Sistema de Valores – Sistema que sustenta, em profundidade e de forma 

mais implícita que explícita, os julgamentos de valor de um indivíduo ou 

grupo de indivíduos. Condiciona a emergência dos objectivos dos actores. 

Subsistema das Acções – Subsistema do sistema de apoio à decisão forma-

do pelos acções e pelas suas características. 

Subsistema dos Actores – Subsistema do sistema de apoio à decisão for-

mado pelos actores e pelos seus valores e objectivos. 

Tabela de Contingência – Representação tabular de uma distribuição de 

frequências bidimensional (atributos mensuráveis ou não). 

Tabela de Correlação – Tabela de contingência representando distribui-

ção de frequências bidimensional relativa a dois atributos mensuráveis. 

Universo – Ver População. 

Variável – Representação quantitativa de caracteres quantitativos ou qua-

litativos de uma colecção de dados. 

Variável Binária – Variável discreta assumindo apenas dois valores: 0 ou 

1; Verdadeiro ou Falso; Sim ou Não; Homem ou Mulher; etc. 

Variável Contínua – Variável que pode assumir qualquer valor pertencen-

te a um intervalo de número reais. 

Variável Dependente – Variável cujo comportamento é explicado pelo 

comportamento de outra(s) variável(is) designada(s) como independente(s). 

Variável Discreta – Variável que pode assumir apenas um número finito 

ou uma infinidade numerável de valores. 
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Variável Independente – Variável cujo comportamento explica, de forma 

isolada ou em conjunto com outras variáveis independentes, o comporta-

mento de outra variável designada como independente. 
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