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Resumo da Dissertação: 
 
Sistema Híbrido de Suporte a Decisões Subjetivas baseados em Técnicas Adaptativas e Semiótica Computacional 
 
 
 
Problemas de decisão subjetiva envolvem opiniões e crenças pessoais, adicionando complexidade, de modo substancial, 
ao processo de avaliação de diferentes alternativas. Não obstante, a tomada de decisão em ambientes dinâmicos é, em 
geral, uma tarefa árdua, especialmente quando é necessária alguma intervenção que inclua subjetividade.  
Em situações dessa natureza, onde são a experiência pessoal do agente decisor precisa ser considerada e tem impacto 
direto sobre o processo de decisão, diversos métodos computacionais têm sido aplicados. Entretanto, as abordagens 
tradicionais frequentemente não oferecem flexibilidade para considerar situações com contextos imprecisos, incerteza e 
idiossincrasias.  
Neste sentido, propomos um Sistema Híbrido de Apoio à Decisão Subjetiva fundamentado nos conceitos da Semiótica e 
da Inteligência Computacional. A abordagem aqui apresentada utiliza as técnicas de Raciocínio Baseado em Casos como 
metodologia adaptativa de resolução de problemas e os Mapas Auto-organizáveis de Kohonen, este que atua como uma 
ferramenta de reconhecimento de padrões, objetivando organizar e recuperar, mais apropriadamente, experiências e 
conhecimentos já adquiridos pelo sistema. 
Além disso, a modelagem computacional inspirada na Semiótica é capaz de manipular uma base de conhecimentos 
prévios (i.e. conhecimento adquirido por um especialista) e lidar com restrições específicas do domínio do problema 
enfrentado, guiando o processo de busca em direção a uma solução apropriada às necessidades do usuário e também do 
contexto da situação vivenciada.  
Entretanto, a construção  de  Sistemas  Computacionais que associem técnicas inteligentes e conceitos da semiótica 
 carece ainda de  uma  especificação  metodológica mais  bem  definida.  Por esse motivo, a proposta aqui exposta 
apresenta uma contribuição à área da Semiótica Computational no que se refere à utilização  de  mecanismos heurísticos 
inteligentes, bem como a elaboração de um processo de desconstrução da informação de entrada em componentes 
elementares, contribuindo na modelagem de sistemas mais flexíveis. 
Os resultados desse trabalho ilustram como esta nova abordagem híbrida pode lidar harmoniosamente com conceitos 
subjetivos provendo tomada de decisões mais evidenciadas e intuitivas, na perspectiva do usuário. 
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