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Resumo – Na metodologia da Análise de Decisão, o estudo da Análise de Sensibilidade é de suma 
importância para a análise de novos cenários. Uma vez obtida a solução ótima, variam-se alguns 
parâmetros para analisar o comportamento do modelo. Um parâmetro freqüentemente a ser variado é 
a probabilidade de ocorrência de eventos aleatórios. Normalmente estes eventos aleatórios 
comportam dois estados da natureza. Entretanto existem problemas decisórios caracterizados por 
eventos aleatórios com maior número de estados da natureza, os quais são de difícil análise. Neste 
trabalho serão apresentados dois modelos matemáticos para tratar deste problema. É apresentada 
também duas técnicas gráficas conhecidas como Diagrama Tornado e Spiderplot. Estas técnicas 
auxiliadas pelo programa computacional Top Rank são extremamente utéis e de fácil implementação. 
 
Abstract  –  Sensitivity Analysis in Decision Analysis methodology plays an important role 
since it provides for the consideration of several, different scenarios.  The process consists on 
varying some parameters of the model in order to verify the behaviour of the optimal solution.  
The probability of occurrence of the states of nature is the most useful parameter for 
analysing the sensitivity. Furthermore, it is natural to use two branches at those chance nodes 
with dichotomous outcome. However, there are many decision problems which display  more 
than two outcomes.  In this paper two mathematical models for overcoming this problem are 
presented.  Two graphic methods known as "Tornado Diagram" and “Spiderplot” are also 
presented using the Top Rank software tool. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Análise de Sensibilidade é uma etapa muito importante na metodologia de Análise de Decisão. De 
modo geral, a análise de sensibilidade é utilizada para: (1) tomar melhores decisões, (2) decidir quais 
dados estimados devem ser refinados antes de tomar uma decisão e, (3) concentrar-se nos elementos 
críticos durante a implementação. ESCHENBACH (1999). 

Por outro lado a análise de sensibilidade pode ser realizada considerando dois aspectos: (a) 
examinando o impacto de mudanças in base-case assumptions. Por exemplo a sensibilidade do valor 
da variável dependente devido à mudanças dos valores das variáveis independentes, e (b) examinando 
o impacto do valor do pay-off devido à mudanças dos valores das probabilidades de ocorrência dos 
eventos aleatórios num problema de análise de decisão. Normalmente estes eventos aleatórios 
comportam dois estados da natureza. Entretanto existem problemas decisórios caracterizados por 
eventos aleatórios com maior número de estados da natureza, os quais são de difícil análise.  

Estes dois aspectos serão abordados nas próximas duas seções. Na seção 2 serão apresentadas, 
também, duas técnicas gráficas conhecidas como Diagrama Tornado e Spiderplot. Estas técnicas são 
extremamente utéis para a análise de sensibilidade dos dados. Na seção 3 serão apresentados dois 
modelos para análise de sensibilidade das probabilidades no caso de eventos aleatórios com maior 
número de estados da natureza. 

 



2. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE  UTILIZANDO DIAGRAMA TOR NADO E SPIDERPLOT  
 

Nesta seção será apresentado o caso de análise de sensibilidade do valor da variável dependente 
devido à mudanças dos valores das variáveis independentes. Para isto é necesário definir uma equação 
cujo resultado é dependente dos valores assumidos pelas variáveis independentes. Estas variáveis 
independentes podem assumir um conjunto de valores, limitados por valores mínimos e máximos.  
Sendo assim, o tomador de decisão ou decisor deve considerar: (1) os limites de mudança razoáveis 
para cada variável independente, (2) o impacto unitário dessas mudanças no resultado final a ser 
analisado, (3) o máximo impacto de cada variável independente no resultado final e, (4) a variação 
total requerida por cada variável independente para atravessar a curva break-even. 

As técnicas gráficas, como Diagrama Tornado e Spiderplot, são comumente usadas por 
economistas e tomadores de decisão. Ambas as técnicas são utéis para avaliar o impacto das incertezas   
e elas fornecem informações complementares.  

 

Diagrama Tornado 

O Diagrama Tornado identifica quais variáveis independentes afetam a sensibilidade da variável 
dependente. Tendo um conjunto de valores máximo e mínimo de cada variável independente, escolhe-
se uma especifica variável para determinar os impactos totais que os valores máximo e mínimo dessa 
variável causam no resultado final (variável dependente). Procede-se de forma semelhante para todas 
as variáveis independentes. Calculadas as extensões totais de todas as variáveis independentes, 
estrutura-se um gráfico com o eixo horizontal representando a variação no resultado final e o eixo 
vertical definido pelo resultado calculado com o valor-base da variável dependente. 

As extensões das variáveis são barras horizontais, limitadas por seus valores no eixo horizontal. As 
variáveis de maior extensão são, sobretudo, as mais indicadas para análise, pois possuem grande 
influência no resultado final. Dessa forma, ordenam-se as variáveis independentes de acordo com a 
sua importância para o resultado final. O Diagrama Tornado pode sumarizar o impacto total de muitas 
variáveis independentes. 

 

Spiderplot 

A confecção do Spiderplot é mais complexa que a do Diagrama Tornado. Utilizando a equação 
matemática do modelo, procede-se de modo semelhante ao descrito para o Diagrama Tornado. 
Entretanto, para cada específica variável analisada, calculam-se os resultados finais usando desde o 
valor mínimo até o valor máximo da variável, passando por todos os valores intermediários unitários.  

Com esse conjunto de dados, confecciona-se a curva dessa variável no plano (x,y). Procede-se de 
modo análogo para todas as outras variáveis independentes, formando um conjunto de curvas 
denominado Spiderplot. 

Este gráfico permite analisar as seguintes situações: (a) os limites de cada variável independente, 
(b) a influencia no resultado final para cada mudança unitária da variável independente, e (c) a 
existência de uma relação (linear ou não) entre a variável independente e a variável dependente 
(resultado final). Contudo, este gráfico não possibilita a análise de muitas variáveis independentes 
limitando-se a no máximo cinco delas. 

Para a confecção do Diagrama Tornado e do Spiderplot são utilizados programas computacionais 
que facilitam o cálculo dos mesmos. Entre eles, tem-se o Top Rank, de fácil implementação. 

O exemplo apresentado em Clemen (2) será utilizado para a confecção dos gráficos:  Diagrama 
Tornado e Spiderplot. 

Suponha que a empresa aérea Eagle Airlines está considerando a compra de mais uma aeronave 
com o objetivo de aumentar a sua lucratividade. Existem várias variáveis independentes que 
influenciam o resultado final ( lucro) que será a variável dependente.  A Tabela 1 apresenta os valores 



máximo e mínimo de cada variável independente. O valor base permite calcular o resultado 
deterministico do lucro. 

 
Tabela 1 – Intervalos de valores estimados para as variáveis independentes  
 

Variável Valor Mínimo Valor Base Valor Máximo 
Horas de Vôo/ano 500 800 1000 
Preço Charter/hora $300 $325 $350 
Preço Bilhetes/hora $95 $100 $108 
Taxa de Ocupação 40% 50% 60% 
Porcentagem de Vôos Charter 0,45 0,50 0,70 
Custo Operacional/hora $230 $245 $260 
Seguro $18.000 $20.000 $25.000 
Porcentagem de Capital Financiado 0,30 0,40 0,50 
Taxa de Juros 10,5% 11,5% 13% 
Preço de compra da Aeronave $85.000 $87.500 $90.000 

 
 

A equação do modelo, que determina o lucro final em função das variáveis independentes do 
exemplo anterior, é definida como: 

Lucro = Receita Total – Custo Total 

Receita Total = Receita dos Vôos Charter  +  Receita dos Vôos Convencionais  

= (Porcentagem de Vôos Charter X Horas de Vôo X Preço Charter) + [(1- Porcentagem de Vôos 
Charter) X Horas de Vôo X Preço bilhete X Taxa de Ocupação X Número de Assentos nas 
Aeronaves] 

 
Custo Total = (Horas de Vôo X Custo Operacional) + Seguro + (Preço da Aeronave X Porcentagem 
de Capital Financiado X Taxa de Juros). 
 
As figuras 1 e 2 mostram, respectivamente, os gráficos Diagrama Tornado e Spiderplot construídos 
utilizando o software Top Rank. Uma descrição mais detalhada da utilização do software é apresentado 
em Silva ( 5). 
 

Diagrama Tornado para o Lucro
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Figura 1 – Diagrama Tornado para o problema da Eagle 

Airlines  
 

Spiderplot para o Lucro
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Figura 2 – Spiderplot para o problema da Eagle Airlines

Comentários 
 

No Diagrama Tornado e Spiderplot existem duas linhas verticais que servem de parâmetros para análise: 
(a) a linha break-even e, (b) a linha do resultado esperado. 

A linha break-even é a linha vertical para a qual o resultado final é nulo,. Isto significa quando o volume 
total de custos e o volume total de lucro têm o mesmo valor, isto é, lucro líquido nulo.  



Analisando o Diagrama Tornado, deve-se tomar cuidado com as variáveis em que a extensão dos valores 
atravessa a linha break-even, dado que determinados valores dessas variáveis geram prejuízos. Para o 
problema analisado, as variáveis Taxa de Ocupação, Custo Operacional, Horas de Vôo e Preço Charter 
atravessam a linha break-even.  

A linha do resultado esperado representa o valor da variável dependente ao serem substituídas todas as 
variáveis independentes por seus valores base. Essa linha é atravessada por todas as extensões das variáveis 
e, a partir dela, pode-se comparar os limites máximos e mínimos de cada variável. Em geral, num problema 
de Análise de Decisão, foca-se a atenção em variáveis que apresentam limites com grande distância da linha 
do resultado esperado, pois as mesmas podem resultar em grandes lucros ou possíveis prejuízos. Logo, para 
o problema analisado, deve-se focar nas variáveis Taxa de Ocupação, Custo Operacional, Horas de Vôo e 
Preço Charter. 

Analisando o gráfico Spiderplot, observa-se que todas as curvas interceptam-se no mesmo ponto, o qual é 
o valor determinístico, ao serem substituídas todas as variáveis por seus valores base. Logo, nesse ponto a 
porcentagem de mudança da variável em relação ao valor esperado é zero. 

No Spiderplot é importante notar como a curva se comporta com a variação no eixo horizontal. As curvas 
que apresentam maiores declividades, seja positiva ou negativa, merecem especial atenção porque uma 
pequena variação no valor esperado tem maiores reflexos no resultado final. 

Os limites de cada curva nada mais são que os pares conjugados dos pontos de valores máximo e mínimo 
da variável com o seus resultados finais. As curvas que possuem maiores diferenças entre os resultados finais 
dos limites são as que representam as variáveis com maiores extensões no Diagrama Tornado. 

No Spiderplot, a linha break-even é uma linha horizontal para a qual o resultado final é nulo. Assim como 
no Diagrama Tornado, as curvas das variáveis que interceptam a linha break-even devem ser criteriosamente 
analisadas, pois determinados valores dessas variáveis geram prejuízos. 
 
 
3. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE PARA EVENTOS INCERTOS CO M MAIS DE DOIS ESTADOS 
DA NATUREZA 
 

A análise de sensibilidade, num problema de Análise de Decisão, examina a variação dos pay -off devido 
à mudanças dos valores das probabilidades de ocorrência dos eventos aleatórios. Normalmente estes eventos 
aleatórios comportam dois estados da natureza. Entretanto existem problemas decisórios caracterizados por 
eventos aleatórios com maior número de estados da natureza, os quais são de difícil análise.  

Existem métodos matemáticos que permitem a análise de sensibilidade, tais que a árvore de decisão é 
decomposta para um evento incerto em mais de dois ramos. Também é conveniente analisar uma variável, 
mantendo as probabilidades marginais e a relação entre elas. Dessa maneira, são enunciados dois métodos 
matemáticos que exprimem essas condições. 

Para melhor compreensão dos métodos utilizados será empregado um exemplo apresentado no texto de 
BECKMAN e COSTA NETO (1) . Os resultados (tabelas) serão os mesmos para ambos os métodos; apenas 
a formulação matemática será diferente. 

Um torcedor deseja assistir o jogo entre Brasil e Argentina, porém ainda não sabe se assiste ao jogo no 
estádio, pela TV ou pelo rádio. Para o resultado do jogo, foram arbitrados três possíveis resultados e cinco 
possíveis resultados para diferentes abordagens do problema. Logo, para esse exemplo, o evento incerto é o 
jogo, tendo em vista que não é conhecido seu resultado, e as possibilidades são os possíveis resultados. 

Considerando três possíveis resultados (vitória, empate, derrota) e cinco possíveis resultados (goleada, 
vitória simples, empate, derrota simples, ser goleado), arbitram-se para os mesmos os seguintes valores pay-
off, conforme o modo que torcedor assiste ao jogo: 
 
Tabela 2 – Tabela pay-off para 3 possíveis 
                  resultados do jogo 

Resultado estádio TV rádio 
Vitória 1000 600 -300 
Empate -100 0 100 
Derrota -500 -100 200 

 

Tabela 3 – Tabela pay-off  para 5 possíveis  
                  resultados do jogo 

 Resultado estádio  TV rádio 
Goleada 1500 800 -500 
Vitória simples 1000 600 -300 
Empate -100 0 100 
Derrota simples -500 -100 200 
Ser goleado -1000 -300 500 



Método I 
 

Considera-se uma árvore de decisão, havendo um evento incerto com três possibilidades. As 
possibilidades recebem as probabilidades p1, p2 e p3. Deseja-se realizar a análise de sensibilidade para a 
primeira possibilidade, variando o valor de p1 de 0 a 1. Logo, as probabilidades condicionais são p1, para a 
primeira possibilidade, e (1 – p1), para as outras possibilidades. As probabilidades marginais são dadas por 
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Para realizar a análise de sensibilidade para as outras possibilidades, procede-se de modo análogo. 

Abordando o exemplo do jogo, vamos considerar apenas três resultados possíveis: vitória, empate e 
derrota. Deseja-se realizar a análise de sensibilidade para a probabilidade de vitória simples, sendo arbitrada 
a relação entre as probabilidades de empate e derrota como 3:2. Constrói-se a árvore de decisão com três 
alternativas (assistir o jogo no estádio, pela TV ou pelo rádio) e um evento incerto com três possibilidades 
(vitória, empate ou derrota). Utilizando a mesma, mantém-se a relação entre as probabilidades de empate e 
derrota, e varia-se a probabilidade de vitória de 0 até 1. Em seguida, calculam-se os Expected  Monetary 
Value -  EMV’s para o problema à medida que se varia a probabilidade de vitória, encontrando a melhor 
decisão para cada caso. A Tabela 4 apresenta os resultados relativos ao problema exposto. 

 
Tabela 4 – EMV’s para cada alternativa e a melhor decisão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esse método pode ser expandido para ‘n’  possíveis possibilidades. Quando isso ocorre, a árvore de 

decisão é confeccionada com ‘n’  ramos principais para o evento incerto, onde o primeiro ramo tem 

probabilidade p1 e os outros ramos sucessivos têm probabilidades 1
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Para três ou mais estados da natureza, pode-se realizar a análise de sensibilidade para duas possibilidades 
simultaneamente. Contudo, deve-se variar pi e pj de tal forma que 1i jp p+ ≤ . Caso se procedesse a análise 

de sensibilidade para as duas primeiras possibilidades, as probabilidades das demais possibilidades seriam 
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� , i=3,...,n. Observe que, quando há apenas 3 possíveis possibilidades, a terceira 

tem probabilidade 1 – p1 – p2. 

Probab. vitória estádio TV rádio Melhor decisão 
0 -260 -40 140 rádio 

0.1 -134 24 96 rádio 
0.2 -8 88 52 TV 
0.3 118 152 8 TV 
0.4 244 216 -36 estádio 
0.5 370 280 -80 estádio 
0.6 496 344 -124 estádio 
0.7 622 408 -168 estádio 
0.8 748 472 -212 estádio 
0.9 874 536 -256 estádio 
1.0 1000 600 -300 estádio 



Vamos supor mais uma vez três resultados possíveis para o jogo. Entretanto, vamos realizar a análise de 
sensibilidade para as probabilidades de vitória e empate. A árvore de decisão é construída da mesma forma 
que a anterior, porém variam-se às probabilidades de vitória e empate simultaneamente, tal que a soma das 
duas seja menor ou igual a 1. Utilizando o mesmo processo, encontramos a melhor decisão em cada caso, à 
medida que são variadas as probabilidades de vitória e empate. Os resultados estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Melhor decisão quando se variam as probabilidades de vitória e empate simultâneamente 
 

Probabilidade de empate 

 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
0 rádio rádio rádio rádio rádio rádio rádio rádio rádio rádio rádio 

0.1 rádio rádio rádio rádio rádio rádio rádio rádio rádio TV ### 
0.2 rádio rádio rádio TV TV TV TV TV estádio ### ### 
0.3 TV TV TV TV TV TV estádio estádio ### ### ### 
0.4 TV TV TV estádio estádio estádio estádio ### ### ### ### 
0.5 estádio estádio estádio estádio estádio estádio ### ### ### ### ### 
0.6 estádio estádio estádio estádio estádio ### ### ### ### ### ### 
0.7 estádio estádio estádio estádio ### ### ### ### ### ### ### 
0.8 estádio estádio estádio ### ### ### ### ### ### ### ### 
0.9 estádio estádio ### ### ### ### ### ### ### ### ### 
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1 estádio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 
 

Suponha agora que, ao invés de três resultados, sejam considerados cinco resultados possíveis: goleada, 
vitória simples, empate, derrota simples e ser goleado. Sendo feita a análise de sensibilidade para as 
probabilidades de vitória simples e derrota simples, foi arbitrada a relação entre as probabilidades de 
goleada, empate e ser goleado como 2:7:1. Nesse caso, a árvore de decisão deve ser construída com três 
alternativas (assistir o jogo no estádio, pela TV ou pelo radio) e um evento incerto com cinco possibilidades 
(goleada, vitória simples, empate, derrota simples ou ser goleado). Variam-se as probabilidades de vitória 
simples e derrota simples simultaneamente, tal que a soma das duas seja menor ou igual a 1. Utilizando a 
árvore de decisão, encontramos a melhor decisão em cada caso, à medida que são variadas as probabilidades 
de vitória simples e derrota simples. A Tabela 6 apresenta os resultados. 

 
Tabela 6 – Melhor decisão quando se variam as probabilidades de vitória simples e derrota simples 

 
Probabilidade de derrota simples 

 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
0 estádio TV TV rádio rádio rádio rádio rádio rádio rádio rádio 

0.1 estádio estádio TV TV TV rádio rádio rádio rádio rádio ### 
0.2 estádio estádio estádio TV TV TV TV rádio rádio ### ### 
0.3 estádio estádio estádio estádio TV TV TV TV ### ### ### 
0.4 estádio estádio estádio estádio estádio TV TV ### ### ### ### 
0.5 estádio estádio estádio estádio estádio estádio ### ### ### ### ### 
0.6 estádio estádio estádio estádio estádio ### ### ### ### ### ### 
0.7 estádio estádio estádio estádio ### ### ### ### ### ### ### 
0.8 estádio estádio estádio ### ### ### ### ### ### ### ### 
0.9 estádio estádio ### ### ### ### ### ### ### ### ### P
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1 estádio ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 

 
 
 Método II 

 
Considera-se uma árvore de decisão com três possibilidades para o evento incerto. As possibilidades 

recebem probabilidades p1, p2 e p3, as quais são expressas como: 
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, onde w1, w2 e w3 são os pesos de cada 

possibilidade. 

Para fazer a análise de sensibilidade da primeira possibilidade, varia-se o valor de w1 de 0 até um número 
inteiro grande o suficiente para aproximar p1 de 1. Logo, para a variação de w1, as probabilidades da 

primeira, segunda e terceira possibilidades variam de 0 a próximo de 1, de próximo de 0 a 2
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 e de 
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, respectivamente. 

Para realizar a análise de sensibilidade para as outras possibilidades, procede-se de modo análogo. 

Esse método pode ser expandido para ‘n’  possíveis possibilidades. Quando isso ocorre, a árvore de 
decisão é confeccionada com ‘n’ ramos principais para o evento incerto, onde os ramos têm probabilidades 

1 ...
i

n

w

w w+ +
 , i=1,...,n. Variando-se w1, por exemplo, obtêm-se os as probabilidades p1,...,pn, conforme foi 

enunciado anteriormente. 

Também se pode realizar a análise sensibilidade para duas possibilidades, quando ocorrem três ou mais 
possíveis possibilidades. Nesse caso, variam-se independentemente wi e wj de 0 a qualquer número 
suficientemente grande (1 i n≤ ≤ , 1 j n≤ ≤ , i j≠ ). 
 
 
Comentários 
 

A partir dos métodos matemáticos apresentados, foi possível construir as tabelas para cada caso, Tabela 4, 
5 e 6 respectivamente onde se varia a probabilidade de uma ou duas possibilidades de um evento incerto. 

No caso do problema com três possibilidades, a variação da probabilidade do estado de natureza vitória 
mostrou que, à medida que a mesma aumenta, a melhor decisão muda do rádio, para a TV e em seguida para 
o estádio. Quando são variadas as probabilidades de vitória e empate simultaneamente, nota-se que as 
mesmas induzem às decisões de estádio e rádio, respectivamente. 

No caso do problema com cinco possibilidades, quando são variadas as probabilidades de vitória simples 
e derrota simples simultaneamente, nota-se que as mesmas induzem às decisões de estádio e rádio, 
respectivamente. 

Dessa forma, os métodos matemáticos possibilitam a análise de sensibilidade de qualquer possibilidade 
de um evento aleatório, separadamente ou simultaneamente com outra possibilidade. 
 
4. CONCLUSÃO 

 
As duas técnicas graficas conhecidas como Diagrama Tornado e Spiderplot são extremamente utéis para a 

análise do impacto das incertezas. A análise de sensibilidade, neste caso, pode melhorar o processo de 
tomada de decisão ao focar a atenção nas variáveis de alto impacto e principalmente naquelas variáveis que 
são possiveis de gerenciar. Nesse contexto, o software Top Rank facilita a construção de ambos os gráficos e 
é de fácil implementação.  

Os métodos matemáticos sugeridos para análise de sensibilidade das probabilidades no caso de eventos 
aleatórios com maior número de estados da natureza mantêm a estrutura das arvores de decisão. Os métodos 
apresentados são bem semelhantes, os quais fornecem uma análise de sensibilidade precisa e de fácil 
estruturação. 
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