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RESUMO 

 

  

O objetivo do presente trabalho é adaptar o método de Bowman e Colantoni para lidar 

com a racionalidade fraca no contexto do futebol, inclusive quando se leva em consideração 

a vantagem do time jogar em casa. 

O método de Bowman e Colantoni foi desenvolvido na década de 1970 como 

alternativa aos axiomas de Arrow. O método foi pouco explorado por envolver o que se 

considera, em média, um número excessivamente grande de cálculos. Além disso, o mesmo 

método tende a apresentar múltiplas soluções ótimas, e este aspecto será de suma importância 

neste trabalho, que propõe uma adaptação do método e uma interpretação de todas as soluções 

ótimas. Essa adaptação ocorre pelo estudo das comparações ternárias dos resultados em 

contraposição aos rankings, assim como pela inclusão de novas restrições ao modelo para 

aplicação no contexto do futebol. 

Essa adaptação tornará possíveis  diferentes análises acerca dos resultados ocorridos 

no campeonato, como também identificar os resultados mais inesperados da competição. 

O modelo foi aplicado no Campeonato Brasileiro de futebol do ano de 2013, no qual 

foram encontradas 71.216 (setenta e uma mil, duzentas e dezesseis) soluções ótimas, com a 

conclusão de que não haveria alteração no campeão e nem no último colocado, porém, 

haveria mudanças tanto nos times classificados para a Copa Libertadores da América, quanto 

nos rebaixados para a série B, caso o campeonato tivesse respeitado o princípio de 

racionalidade fraca nos seus resultados. 

  

 

Palavras-chave: Método de Bowman e Colantoni, Futebol e Racionalidade Fraca. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to adapt the Bowman and Colantoni method to deal with weak 

rationality in the football context, even when taking into consideration the team's advantage 

to play at home. 

The method of Bowman and Colantoni was developed in the 70's as an alternative to 

the axioms of Arrow. The method has been very little explored because it involves what is 

considered, on average, an excessively large number of calculations. In addition, the same 

method tends to have multiple optimal solutions, and this will be very important in this work 

– which proposes a method of adaptation and interpretation of all optimal solutions. This 

adaptation takes place in the study of ternary comparisons of the results, in contrast to the 

rankings, as well as the inclusion of new restrictions on the model for application in the 

context of football. 

This adjustment will make it possible for different analysis of the results occurred in 

the league, such as identifying the most unexpected results of the competition. 

The model was applied in 2013 on Brazilian football championship, in which were 

found 71,216 (seventy-one thousand, two hundred and sixteen) optimal solutions, with the 

conclusion that there would be no change in the champion and not in last place, however, 

there would be changes in both teams qualified for the Copa Libertadores da América, the 

lowered into the series B if the league had respected the principle of weak rationality in their 

results. 

 

Keywords: Bowman and Colantoni Method, Football and Intransitivity Cycles 
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GLOSSÁRIO 

 
Torneio Round Robin – é um formato de competição em que todas as equipes jogam contra 

todas as equipes, em apenas um jogo. 

 

Torneio Double Round Robin – é um formato de competição em que todas as equipes jogam 

contra todas as equipes em dois jogos, nos quais cada equipe detém o mando de campo em 

cada jogo. 

 

Home Advantage – Em esportes coletivos, a expressão “vantagem em casa” descreve a 

vantagem psicológica que o time da casa possui sobre o time visitante, como resultado de seu 

jogo em instalações familiares e na frente dos fãs de apoio. 
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“Estamos nesse mundo para aprender 

sempre e para nos esclarecer mutuamente, 

trocando ideias e tentando fazer com que a 

ciência e a arte progridam.” 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Considera-se justo um método de escolha multidecisor se este obedece aos axiomas de 

Arrow de universalidade, unanimidade e independência em relação às alternativas 

irrelevantes, transitividade e totalidade (Arrow, 1951). Denomina-se o conjunto destes 

axiomas teorema de Arrow (Barba-Romero e Pomerol, 1997).  O teorema de Arrow garante 

que, com exceção dos métodos ditatoriais, nenhum método de escolha atende 

simultaneamente a tais axiomas. 

O axioma da unanimidade pode ser definido como uma regra de escolha social. Ou 

seja, se todos os decisores elegerem uma alternativa esta será a escolhida. O axioma da 

independência em relação às alternativas irrelevantes afirma que a ordem de preferência entre 

duas alternativas não deve depender de suas preferências em relação a uma terceira 

alternativa. 

O axioma da totalidade soma a pontuação de todas as alternativas e em seguida as 

ordena, sem que haja empates, sendo, portanto, necessário que as alternativas estejam em 

ordem decrescente.   

O axioma da transitividade afirma que se uma alternativa é preferível a uma segunda, 

e esta a uma terceira, então a primeira deve ser preferível à terceira. Finalmente, o axioma da 

universalidade exige que o método funcione, respeitando todos os outros axiomas, para 

qualquer conjunto de preferências dos decisores. Desta forma, um método que respeite os 

axiomas apenas em alguns casos particulares não respeita a universalidade. 

Diversos autores já estudaram o teorema de Arrow. Sen (1970) demonstrou que, ao se 

flexibilizar o axioma de transitividade a partir da aceitação de empates entre alternativas, 

todos os demais axiomas serão respeitados. 

Gibbard (1974) demonstra que, com exceção do axioma de transitividade, toda função 

social que atende a quatro dos axiomas de Arrow  é uma regra oligárquica. Isto significa que 

se um grupo de votantes, denominados oligarquia, eleger um membro, essa eleição é a eleição 
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do grupo. Gibbard (1974) afirma que a ditadura é uma oligarquia de um homem só, enquanto 

a regra de Sen é a ditadura de uma sociedade.  

A racionalidade precisa ser levada em consideração em diversos métodos multicritério 

– nos quais as alternativas são comparadas ou ordenadas. Segundo Williamson (1985), a 

racionalidade fraca ocorre quando se assume que os gestores são incapazes de lidar com 

problemas de antecipação às contingências. Ou seja, não conseguem estabelecer estruturas de 

governança para reduzir os custos com falhas de mercado, o que os leva a efetuar escolhas 

baseadas apenas em alguns aspectos. 

O método Bowman e Colantoni (1973) propõe um  procedimento multicritério (B-C) 

que apresenta uma visão diferente sobre as relações binárias expressas nos métodos que 

seguem a linha de Condorcet. Este método busca encontrar uma relação transitiva entre os 

itens da matriz binária de relações de Condorcet, ou seja, encontrar uma nova matriz que seja 

a mais próxima possível da matriz original, e que respeite a transitividade entre os itens. O 

método B-C identifica o menor número de alterações na matriz de resultados, de forma que a 

nova matriz respeite o princípio da transitividade. 

Neste estudo visa-se adaptar o método de Bowman e Colantoni para lidar com a 

racionalidade fraca no futebol, considerando, inclusive, a vantagem do time jogar em casa. 

Essa análise é feita a partir da eliminação dos ciclos de intransitividade do campeonato, 

tornando possível a identificação dos resultados mais inesperados ocorridos e a avaliação do 

impacto dos mesmos na classificação final dos times no campeonato. 

Alves et al. (2011) adaptaram o método de Bowman e Colantoni para identificar os 

ciclos de intransitividade nos grupos da Taça Guanabara de 2010. Quando retirados os ciclos 

de intransitividade dos resultados, percebeu-se que alguns resultados haviam influenciado o 

campeão do torneio daquele ano. Para solucionar o problema, Alves et al. (2011) enumeraram 

todas as soluções possíveis para posterior identificação das soluções ótimas do problema. 

O modelo proposto neste estudo foi aplicado no Campeonato Brasileiro de futebol do 

ano de 2013, que segue o formato Double Round Robin. Nesse formato de campeonato cada 

par de equipes se enfrenta duas vezes, e cada equipe permanece com o mando de campo em 

uma das ocasiões.  

Em função de existirem dois jogos para cada equipe ocorrem duas relações de 

preferência, tornando necessária uma nova adaptação ao método, habilitando-o para trabalhar 

com tal variação. 
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A existência da vantagem de jogar em casa, também conhecida como Home 

Advantage foi comprovada por diversos autores, como Gelade e Dobson (2007), Courneya e 

Carron (1992), Pollard (2002), e não somente no futebol como em outros esportes. 

O Home Advantage foi incluído neste estudo a partir da incorporação de restrições ao 

modelo, de forma que o time não deve apresentar um desempenho pior ao jogar fora de casa 

quando comparado ao seu desempenho ao jogar em seus domínios. 

Desta maneira, o modelo proposto prevê tanto a adaptação do método para sua 

utilização em resultados de um campeonato de futebol, quanto à inclusão de uma segunda 

matriz para tornar possível a análise das duas relações de preferência para cada equipe, 

referente à consideração da vantagem que o time possui ao jogar em casa. 

O estudo analisa, ainda, as diferenças entre os resultados efetivamente ocorridos e os 

provenientes da matriz coerente de resultados, permitindo a identificação dos jogos que 

influenciaram de forma mais significativa o resultado final do campeonato, assim como os 

resultados que, apesar de menos prováveis, ocorreram. O resultado obtido foi calculado a 

partir da enumeração de todas as soluções existentes, com o uso do software Porta 

(http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/PORTA/). 

 

1.1 Objetivo 

 

O objetivo é adaptar o método de Bowman e Colantoni (B-C) para lidar com a 

racionalidade fraca no futebol em campeonatos que contemplem mais de oito times, o que 

inviabiliza uma abordagem por enumeração completa, e cujo formato seja o Double Round 

Robin. 

O método B-C trabalha com uma relação de preferência entre alternativas, entretanto, 

em campeonatos que seguem o formato Double Round Robin, cada equipe joga contra todas 

as demais em dois jogos (um em seus domínios e outro como visitante). Desta forma, existem 

duas relações de preferência para cada equipe (resultado de dois confrontos contra as demais 

equipes do campeonato). Essa característica exige uma nova adaptação do método –a inclusão 

de uma segunda matriz de preferência entre as alternativas. Essa nova relação de preferência 

difere do modelo proposto da abordagem original do método, que contempla apenas uma 

relação de preferência para cada par de alternativas. 

A partir das duas relações de preferência entre cada equipe, é possível estabelecer uma 

http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/PORTA/
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relação de Home Advantage, em que a equipe, ao jogar em casa, deve apresentar um 

desempenho igual ou melhor que seu desempenho ao jogar fora de casa.  Para contemplar o 

Home Advantage, incorpora-se ao modelo a restrição que contempla a vantagem que o time 

possui ao jogar em casa.  

Essa nova restrição, assim como o aumento do número de participantes no 

campeonato exige um número excessivamente grande de cálculos, fazendo necessário o uso 

de técnicas de programação inteiras para sua solução. 

O objetivo da adaptação do método ao caso do futebol é encontrar todas as matrizes 

transitivas de resultados que apresentem a menor distância em relação à matriz de resultados 

original; ou seja, identificar o menor conjunto de alterações que deveria ocorrer nos 

resultados, de tal maneira que o conjunto de resultados torne-se coerente. Vale ressaltar que o 

trabalho não propõe alteração de resultados dos jogos do campeonato, o objetivo é estudar 

qual teria sido o resultado final do campeonato se o mesmo tivesse respeitado o princípio da 

coerência fraca em seus resultados. 

A coerência fraca dos resultados de futebol ocorre se o time  “i” vencer o time “j” e o 

time “j” empatar com o time “k”: espera-se que o time ‘i’ empate ou vença o time ‘k’; ou seja, 

a vitória do time “k” no confronto com o time “i” não respeita o princípio da coerência fraca 

de resultados. 

A partir das diferenças observadas entre a matriz original de resultados (resultados que 

efetivamente ocorreram no campeonato) e as matrizes transitivas de resultados (matrizes 

coerentes de resultados) foram identificados os jogos que influenciaram de forma mais 

importante o resultado final do campeonato, assim como os resultados menos prováveis, e 

que, no entanto, ocorreram. 

O modelo foi aplicado em dois campeonatos: um deles com uma quantidade pequena 

de equipes, em que o método de enumeração exaustiva pode ser aplicado e também foi a um 

campeonato com uma quantidade grande de equipes, em que a abordagem por enumeração 

exaustiva não pode ser implementada. 

O modelo foi aplicado ao grupo D da Taça Libertadores da América do ano de 2012 

(considerado uma instância pequena, com apenas quatro equipes) e ao Campeonato Brasileiro 

de futebol (considerado uma instância grande por possuir vinte equipes). 

Para o Campeonato Brasileiro foi utilizada a programação inteira para encontrar as 

soluções do problema. A partir do modelo de programação inteira foi implementada também 

uma abordagem de previsão de resultados. 
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1.2 Inovações do Trabalho 

 

Em relação ao modelo proposto por Bowman e Colantoni (1973) o presente trabalho traz as 

seguintes inovações: 

a. Aplicação ao problema para análise dos resultados de futebol e não de ordenação; 

O método proposto por Bowman e Colantoni (1973) tem como objetivo a ordenação. 

Aqui não há interesse na ordenação senão na análise das substituições nas 

comparações entre as alternativas, ou seja, analisar as matrizes coerentes de resultados 

que satisfazem ao PPI proposto. 

b. Adaptação para o problema de futebol; 

O método B-C utiliza comparações entre alternativas, enquanto o modelo proposto 

utiliza os resultados dos confrontos entre as equipes. 

c. Adaptação para um campeonato com o formato Double Round Robin; 

O método B-C trabalha com uma comparação entre duas alternativas, e aqui, o 

formato de campeonato exige a inclusão de dois pares de comparações para cada 

equipe.  

d. Inclusão da restrição da vantagem de jogar em casa; 

Faz-se necessário a introdução de uma nova restrição do modelo, de maneira a 

contemplar a vantagem do time de jogar em casa. 

e. Inclusão de métodos de programação inteira para resolução do problema; 

Como a aplicação da enumeração exaustiva é inviável no quesito tempo 

computacional para mais de quatro clubes, neste trabalho há a proposta de um modelo 

de programação inteira, no qual todas as soluções ótimas deste são obtidas através do 

uso de um resolvedor. 

 

1.3 Estruturação do trabalho 

 

 O segundo capítulo traz uma revisão bibliográfica sobre futebol, métodos ordinais 

aplicados a esportes e publicações do método de Bowman e Colantoni e Home Advantage. 
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 No terceiro capítulo é apresentada uma introdução a multicritério, alguns métodos 

ordinais e o método de Bowman e Colantoni, assim como a adaptação ao método para sua 

aplicação ao caso de futebol. 

 No quarto capítulo são analisados os resultados do modelo sem a vantagem de jogar 

em casa, ilustrados pelo caso da Eurocopa em 2012. 

 O quinto capítulo traz a adaptação do método com a incorporação da restrição do 

Home Advantage, assim como sua formulação matemática. 

 O sexto capítulo traz a aplicação do método com a consideração da vantagem de jogar 

em casa, que foi aplicado a um grupo da Taça Libertadores da América em 2012. 

 O sétimo capítulo traz os resultados do modelo aplicado ao Campeonato Brasileiro de 

futebol de 2013. 

O oitavo capítulo traz as conclusões e trabalhos futuros, e o nono capítulo as 

referências bibliográficas citadas na tese. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

Este trabalho é uma aplicação voltada para o esporte com aplicações em métodos 

ordinais, e, por isso, neste capítulo são apresentados artigos na área de interesse. 

 

2.1 Esportes 

 

Aplicações em esporte são cada vez mais comuns, e muitos autores abordam este tema 

por despertar grande interesse e pela facilidade na obtenção dos dados. Times que possuem 

uma história de jogos internacionais ou que já participaram de muitos campeonatos possuem 

mais expertise e habilidades que farão com que seu desempenho seja melhor. Gelade e 

Dobson (2007) fazem um estudo comparativo entre os times de 204 países que figuraram no 

ranking da FIFA entre os anos de 2000 a 2005 e identificaram que a tradição do time 

influencia no desempenho do mesmo. 

Estudos relacionados à previsão em esportes são bastante comuns, principalmente 

porque países como Inglaterra, Irlanda, Alemanha e outros possuem casas de apostas 

regularizadas, que movimentam muito dinheiro e acabam gerando maior interesse neste tipo 

de estudo. Abaixo seguem alguns destes: 

 Spann e Skiera (2008) tentaram prever os resultados dos jogos do Campeonato 

Alemão de futebol através de diversas técnicas para identificar padrões de 

desempenho de cada equipe. McHale e Scarf (2006) utilizaram jogos 

realizados no período de 1993 a 2004 do Campeonato Inglês para desenvolver 

um modelo que conseguisse prever de forma adequada o resultado de jogos de 

futebol. Para isso, os autores propõem modelos que usam distribuições 

marginais e dependência de variáveis, com o objetivo de prever o resultado 

final das partidas. 

 Forrest e Simmons (2000) tentam identificar como os especialistas tomam suas 

decisões no mercado de apostas a partir de informações disponíveis no 
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mercado e concluem que os especialistas possuem conhecimento sobre 

características dos times que não são tangíveis. Contudo, os autores ressaltam 

que os especialistas não exploram bem todas as fontes de informações 

disponíveis. A conclusão do modelo é que não houve evidência de que os 

modelos preditivos apresentaram resultado superior ao dos especialistas. Esse 

resultado foi coerente com o trabalho de Makradakis el al. (1998) sobre a 

efetividade em previsão de especialistas. 

 Cheng et al. (2003) utilizam redes neurais híbridas para calcular a 

probabilidade de um determinado time “A” vencer o time “B”. Isto foi feito 

através do uso de redes neurais, nas quais os times eram classificados 

conforme sua força no cenário europeu; a partir dessa classificação, a rede 

neural foi treinada e testada com os resultados reais e, por fim, alguns jogos 

foram previstos e comparados aos resultados reais.   

 Yiannakis et al. (2006) utilizaram uma série temporal com base no modelo 

ARIMA, com o intuito de determinar o quanto os resultados recentes 

interferem no desempenho do time nas partidas subsequentes. Para isso, os 

autores fazem uso dos últimos dez jogos de ambas as equipes para prever o 

resultado da partida subsequente. 

Além de trabalhos quantitativos, vale destacar alguns estudos qualitativos: Anderson 

et al. (2005), em há uma análise junto a 251 pessoas com o objetivo de prever as equipes 

classificadas para a segunda fase da Copa do Mundo de 2002.  

Outra área com muitas aplicações em esportes é DEA (Data Envelopment Analysis) 

com criações ou verificações de ranking. Churilov and Flitman (2006) propõem uma nova 

forma de ordenar os países participantes das Olimpíadas de Verão com base nas medalhas 

conquistadas e a população do país, através de um modelo DEA. Lins et al. (2003) criticam a 

maneira que o COI (Comitê Olímpico Internacional) utiliza para montar o ranking dos países 

nos Jogos Olímpicos de verão e propõem uma abordagem DEA para estabelecer o ranking, 

utilizando as medalhas e o produto interno bruto dos países. 

Calôba e Lins (2006) fazem uma comparação dos rankings da CBF e da revista Placar 

(revista nacional de grande público, focada em futebol, que faz um ranking com base em uma 

pontuação diferente da estabelecida pela CBF). 
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Sant’Anna et al. (2010) dissertam sobre o formato de disputa do campeonato brasileiro 

e consequente aproveitamento da tabela final do campeonato na classificação para outras 

competições, assim como o rebaixamento dos times com pior pontuação no campeonato. 

Aizemberg et al. (2014) aplicam DEA GAME para avaliar a eficiência dos times da 

NBA em quatro temporadas e concluem que times como Phoenix Suns e Cleveland Cavaliers 

são mais eficientes pois obtêm uma boa relação entre o número de vitórias conquistadas e os 

valores pagos em salários aos jogadores. 

 

2.2. Métodos Ordinais Aplicados a Esportes 

 

Os chamados métodos ordinais são considerados bastante intuitivos e pouco exigentes 

tanto em termos computacionais quanto em relação às informações necessárias por parte do 

decisor. 

Os três principais métodos multicritério ordinais são: métodos de Borda, Condorcet e 

Copeland, podendo aparecer algumas variações dos mesmos. Diante da sua fácil aplicação, 

estes métodos são bastante utilizados nas análises esportivas. 

Ferreira et al. (2011) fazem uso dos métodos de Borda, Condorcet e Copeland com o 

propósito de ordenar os países e definir as outras sete seleções para serem os cabeças de chave 

da Copa de 2014. A Copa do Mundo é composta por oito grupos de quatro times, porém, a 

equipe do país onde a Copa está sendo realizada já é, automaticamente, uma das equipes 

cabeça de chave. 

Em Soares de Mello et al. (2005) são feitas análises relacionadas a Fórmula-1 e são 

identificadas possíveis incoerências que acontecem no resultado final do campeonato (ranking 

dos pilotos). Os autores mostram algumas limitações encontradas nos métodos aplicados.  

Ainda em Soares de Mello et al. (2009), os métodos ordinais são aplicados nas 

Olimpíadas de Verão para ordenar todos os países segundo a participação e o número de 

medalhas obtido. Este artigo faz uso de importâncias diferentes para as medalhas, dado que 

alguns esportes possibilitam ganhar uma maior quantidade de medalhas, como, por exemplo, 

o judô, a ginástica olímpica e o levantamento de peso. Outros esportes, que são coletivos, 

acabam por adicionar apenas uma medalha, como é o caso do futebol, em que uma equipe de 

onze jogadores adiciona apenas uma medalha ao país. 
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Por fim, em Gomes Junior et al. (2014) são utilizados métodos ordinais para mostrar 

que alguns dos problemas ocorridos nas últimas temporadas de Fórmula 1, que utiliza o 

método de Borda como principal modelo para a definição do campeão, são uma decorrência 

desse método e da exacerbação das suas distorções. Os autores apontam o uso do método de 

Condorcet como alternativa, mostrando suas limitações e como contorná-las com o emprego 

do método de Copeland. O artigo faz uma análise com os resultados do campeonato de 2002. 

 

2.3. Programação Inteira aplicada a Futebol 

 

Diversos autores fizeram uso de métodos de programação inteira para a construção de 

calendários para os jogos. Bartsch et al (2006) propõem um modelo para a liga de futebol 

austríaca e alemã, Duran et al. (2007) para a liga chilena, Rasmussen (2008) para a liga 

dinamarquesa e Schreuder (1992) para a holandesa. 

Roboredo et al. (2014) adaptam o método proposto por Nemhauser e Trick (1998) para 

o campeonato brasileiro com o intuito de minimizar o efeito carry over (quando uma equipe 

enfrenta duas equipes fortes – ou fracas – consecutivamente), assim como os breaks 

(sequência de jogos em casa ou fora de casa), e comparam os resultados desse modelo com as 

tabelas de campeonatos anteriores, concluindo que o carry over poderia ter sido 

substancialmente reduzido. 

Concílio e Zuben (2002) abordam o problema da montagem da tabela de jogos do 

campeonato Paulista de Futebol de 1997, que envolvia 16 times, utilizando programação 

evolutiva. Esse campeonato foi realizado em um único turno. 

Ribeiro e Urrutia (2012) abordaram o problema da montagem da tabela de jogos das 

séries A e B do campeonato brasileiro de futebol com o objetivo de maximizar receita na 

transmissão dos jogos. Nessa formulação do problema os jogos que gerariam maior audiência 

são marcados para serem realizados nos finais de semana, para que os canais de TV possam 

maximizar sua audiência. Esse modelo proposto pelos autores se mostrou muito mais 

eficiente do que as tabelas utilizadas nos anos de 2005 e 2006, e foi utilizado pela primeira 

vez no campeonato brasileiro de 2009. 

Nos trabalhos citados a técnica de programação inteira foi utilizada na elaboração dos 

calendários. No presente estudo esta técnica será aplicada na identificação de possíveis 
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resultados não coerentes, para com isso, encontrar a classificação final do campeonato com os 

resultados respeitando a coerência fraca dos resultados. 

 

2.4. Método de Bowman e Colantoni 

 

O método foi pouco explorado e possui uma bibliografia pequena por envolver o que 

se considera, em média, um número excessivamente grande de cálculos. Além disso, o mesmo 

método tende a apresentar múltiplas soluções ótimas. 

Korhonen e Soismaa (1981) utilizam o método de Bowman e Colantoni para ajudar na 

ordenação de alternativas. Esse artigo ilustra a eficiência do método em conseguir construir 

uma ordenação retirando as alternativas que apresentavam intransitividade.  

Korhonen e Soismaa (1986) utilizam um grande número de critérios para ordenar 

diversas alternativas quando existe uma relação hierárquica entre os critérios. Em função 

disso, os autores tentam criar matrizes de correlação entre os critérios com o intuito de reduzir 

este número, e aplica o método de Bowman e Colantoni nessas matrizes para ordenar os 

mesmos. 

Wang et al. (2005) agregam as utilidades individuais e criam intervalos de utilidades 

que resumam as preferências dos entrevistados. Ao inserir uma série de restrições ao 

problema, os autores se depararam com o problema de transitividade e acabaram por utilizar o 

método de Bowman e Colantoni para aprimorar os intervalos de utilidades.  

Alves et al. (2011) adaptam o método de Bowman e Colantoni para identificar os 

ciclos de intransitividade nos grupos da Taça Guanabara de 2010. Ao retirar os ciclos de 

intransitividade dos resultados percebeu-se que alguns resultados modificariam o campeão 

daquele ano do torneio. 

 

2.5. Home Advantage 

 

Nos últimos anos, diversos trabalhos relacionados a esportes foram desenvolvidos com 

o intuito de avaliar a existência do Home Advantage, ou vantagem de jogar em casa. Essa 

vantagem impacta no resultado final dos jogos e é aplicada tanto no futebol como no beisebol, 

voleibol, futebol americano, entre outros esportes (Courneya e Carron, 1992; Pollard, 2006). 
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Pollard (2006) estuda seis temporadas de jogos realizados em ligas regionais de 72 

países e identifica o Home Advantage como elemento importante para o bom desempenho dos 

times campeões. 

Dare e Macdonald (1996) fazem uso de um modelo linear generalizado, mesclando 

informações do mercado de apostas com Home Advantage.  Os autores avaliam a relação da 

equipe considerada favorita pelo mercado de apostas; e pelo time que possui a vantagem de 

jogar em casa (caso o campo não seja neutro) para prever resultados de jogos que não 

aconteceram.  

Nevill et al. (1996) fazem um estudo na liga inglesa e escocesa de futebol para os anos 

de 1992-1993 e identificam que a torcida possui um impacto no resultado da partida. O autor 

faz uma comparação entre as divisões do campeonato, constatando que em divisões com 

maior público, o time da casa obtinha mais vantagem que o time visitante. O autor tem duas 

explicações para isso: o peso da torcida faz com que os adversários errem mais os pênaltis e o 

árbitro tende a achar que o time visitante comete mais infrações que os times da casa.  

Na mesma linha que ressalta a importância da torcida, Ulkenbach e Memmert (2010) 

citam que algumas decisões do árbitro podem ser fortemente influenciadas pelas 

manifestações produzidas pelos torcedores e que isso faz com que o mandante tenha uma 

vantagem competitiva. Johnston (2008) também cita que a presença e o barulho dos 

torcedores possuem grande influência nas decisões da arbitragem. 

Além do efeito em partidas individuais (jogos regionais), existe o mesmo efeito a 

favor do país sede em grandes eventos, como nas Olimpíadas de inverno e de verão, em que 

ocorre uma melhora notável no rendimento do país quando comparada às participações 

olímpicas anteriores, fato este também confirmado por Balmer et al. (2001, 2003). Esse efeito 

do país sede também pode ser visto em Lacerda et al. (2011), no qual verifica-se a melhora do 

desempenho da Argentina e da República Dominicana quando estes são os países sede dos 

Jogos Pan-Americanos. 

Já em estudos anteriores, como em Pollard (1986), observa-se que há um predomínio 

das equipes mandantes, o que pode ser comprovado através de um aproveitamento de cerca de 

60% a 67% de pontos obtidos em casa. Acrescenta-se ainda o aspecto de familiaridade com o 

campo e estádio. Courneya e Carron (1992) sustentam que há uma maior consciência do atleta 

da  “casa”, o que lhe permite uma orientação mais eficaz nas ações decorrentes e exigidas na 

partida. Pollard (2006) também atribui  à obtenção de algum tipo vantagem quando um time 

enfrenta um adversário em seus domínios à maior familiaridade deste com o seu estádio. 
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Outro estudo que sustenta a mesma conclusão é o de Pollard (2002), que avalia o 

impacto no desempenho das equipes quando há uma mudança de cidade. Estas mudanças de 

cidade ocorrem em maior número nos EUA, em que o clube é empresa e ocorre, quando a 

média de público da cidade é baixa, a equipe procura uma cidade que tenha maior apelo pelo 

esporte em questão. 

Bray (1999) faz uma grande avaliação de 20 temporadas completas da liga de hóquei 

profissional e verificou que em mais de 52% dos jogos a equipe mandante vence. Além disso, 

esse artigo ilustra que, na campanha de uma equipe, o maior número de pontos é proveniente 

de vitórias em casa. 

Gomez et al. (2011) utilizam informações de nove esportes em cinco temporadas, 

fazendo uma comparação entre os efeitos da vantagem de jogar em casa entre cada esporte, 

concluindo que o menor índice de vitórias ocorre no vôlei, que apresenta 55.7% de vitórias 

para o mandante – o que mostra grande influência do mando de campo nos esportes. 

Page e Page (2007) trazem uma discussão interessante sobre o que seria mais 

importante: jogar o primeiro jogo de uma fase eliminatória ou o segundo jogo, e mostram que 

o time que define a vaga em casa possui mais de 50% de chances de classificação para a fase 

seguinte. 

Almeida et al. (2011) comparam os resultados do Campeonato Brasileiro das séries A 

e B das temporadas de 2003 a 2009 e confirmam a existência da vantagem de jogar em casa 

no Campeonato Brasileiro. Os autores concluem que na série B do Campeonato Brasileiro de 

futebol, o fator de jogar em casa exerce maior vantagem em relação ao resultado da série A do 

mesmo campeonato, nas temporadas analisadas. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
  

Aqui será feita uma introdução à tomada de decisão, aos métodos multicritério, 

ilustrando os axiomas necessários para que um método seja justo para posteriormente 

apresentar os principais métodos multicritérios ordinais. Por fim, será ilustrada a adaptação do 

método Bowman e Colantoni para aplicá-lo ao contexto do futebol. 

 

3.1. Apoio Multicritério à Decisão 

 

O AMD (Apoio Multicritério à Decisão) consiste em um conjunto de métodos e 

técnicas para auxiliar ou apoiar a tomada de decisão, quando da presença de uma 

multiplicidade de critérios (Roy e Bouyssou, 1993). Os chamados métodos ordinais são 

considerados bastante simples e não exigem informações complexas do decisor, além de 

exigirem pouco de aspectos computacionais. 

Os três métodos multicritério ordinais mais utilizados na literatura são: métodos de 

Borda, Condorcet e Copeland, assim como variantes mais elaboradas dos mesmos. Para que 

os métodos sejam executados, os decisores precisam informar apenas as pré-ordens relativas a 

cada critério (Barba-Romero e Pomerol, 1997), ou seja, ordenar as alternativas de acordo com 

sua preferência. 

Dentro os métodos citados, os métodos de Borda, Condorcet e Copeland ferem o 

princípio de independência em relação às alternativas irrelevantes, o que pode ser visto em 

Barba-Romero e Pomerol (1997). Ou seja, se uma alternativa for retirada, a ordenação final 

não pode ser alterada e isso nem sempre ocorre nestes modelos. 

No AMD busca-se construir modelos que lidam com os juízos de valor subjetivos, ou 

seja, pressupõe-se aceitar que a subjetividade do decisor estará presente em todo o processo 

de decisão. Dessa forma, a estrutura de valores dos decisores é associada aos critérios 

existentes e que serão usados na avaliação das alternativas (Yu, 1985).  
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A análise de decisão com múltiplos critérios é um processo interativo, e pode ser 

apresentado como a sequência das seguintes etapas (Gomes et al, 2004): 

1) Identificação dos decisores e de seus objetivos; 

2) Definição das alternativas; 

3) Definição dos critérios relevantes para o problema de decisão;  

4) Avaliação das alternativas em relação aos critérios; 

5) Determinação da importância relativa dos critérios; 

6) Avaliação global de cada alternativa;  

7) Recomendação de cursos de ação;  

8) Implementação. 

 

Outra etapa importante é a escolha do método a ser usado, que deve depender mais da 

sua adequação à estrutura de preferências dos decisores, do que da preferência do analista por 

determinados modelos e métodos.  

Olson et al. (2002) apresentam uma estrutura mais enxuta, em que estabelecem 

somente quatro fases: estrutura do problema, desenvolvimento da estratégia da decisão, coleta 

da informação e análise do resultado. 

Em relação à definição dos critérios relevantes para a tomada de decisão, cabe 

ressaltar que em um problema de decisão complexo, os critérios podem ser estruturados na 

forma de hierarquia ou árvore, na qual o nível do critério mais elevado é decomposto em 

níveis mais detalhados (Gomes et al., 2004).  

Deve-se ainda atentar para o fato de que uma família de critérios, ou seja, o conjunto 

de critérios empregados em uma determinada situação de decisão deve satisfazer a três 

condições (“axiomas de Roy”) para que seja uma família coerente de critérios (Roy & 

Bouyssou, 1993):  

• Exaustividade, que obriga a descrição do problema em todos os seus aspectos 

relevantes;  

• Coesão, que, em linguagem informal, impõe a correta distinção dos critérios de 

maximização e minimização;  

• Não-redundância, que exclui critérios que avaliem características já avaliadas por 

outros critérios, porém, com a condição de que a retirada de algum critério não afete as 

condições de exaustividade e coesão. 
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Nos métodos multicritério de apoio a decisão existem três tipos de métodos que 

ajudam na ordenação e definição da escolha da melhor alternativa que são os ordinais, 

cardinais e com cardinalidade absoluta. No presente trabalho serão apresentados os métodos 

ordinais, por se tratar de uma adaptação de um método ordinal. Antes da apresentação dos 

métodos ordinais, faz-se necessária uma breve explicação sobre preferência, pois através das 

preferências dos decisores são construídas as ordenações. Por fim serão apresentados os 

axiomas de Arrow, que devem ser respeitados para que um método ordinal seja justo. 

 

3.2.  Preferências 

 

A opinião dos indivíduos de um grupo não necessariamente consegue reproduzir a 

opinião do grupo ou, até mesmo, de parte dele. Por exemplo: a diversidade de alternativas 

torna mais complexa a vida do consumidor, pois o mesmo fica em dúvida para saber qual 

produto escolher; ou, pode até saber, de forma geral, qual será o produto, mas não sabe quais 

características específicas ele deve ter, como, por exemplo, na escolha de carros, TV a cabo, 

apartamentos, etc.. 

Diante da quantidade de opções no processo de decisão a melhor forma de se avaliar 

as opções é através do uso da comparação binária, na qual se constroem aspectos em que uma 

alternativa é preferível à outra ou indiferente. Gomes et al. (2004) afirmam que uma relação 

binária sobre o conjunto X é uma partição do conjunto X~X de pares ordenados. A partição 

cria dois subconjuntos de X~X: o primeiro, designado por R, é o subconjunto dos pares que 

estão na relação; o segundo, R= {XX} – R  é o subconjunto dos pares que não estão na 

relação. 

Assim, a seguir são apresentadas as principais relações: 

Reflexividade: a X, (a,a) R 

Irreflexividade: a X, (a,a) R 

Simetria: (a,b) R, (b,a) R 

Assimetria: (a,b) R, (b,a) R-1 

Transitividade: (a,b) R, (b,c)R, então (a,c)R 

 Roy (2005) afirma que ao se comparar duas alternativas obtêm-se quatro 

classificações: 

 Indiferença: ocorre quando as alternativas são iguais na avaliação do decisor; 
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 Preferência Forte: quando o decisor prefere de forma bastante clara uma das 

alternativas; 

 Preferência Fraca: quando o decisor fica em dúvida se uma das alternativas é superior 

ou igual à outra; 

 Incomparabilidade: quando não ocorre nenhuma das opções anteriores por falta de 

informação, imprecisão ou até mesmo conflito de interesse; 

Além das classificações da preferência, Roy (2005) cita quatro tipos de estruturas: 

 Pré-ordem completa:  quando o decisor é capaz de listar todas as alternativas da 

primeira a última, mesmo que haja algum tipo de transitividade ou indiferença nesta 

listagem; 

 Quase-Ordem:  quando a ordenação não é perfeitamente transitiva; 

 Pré-ordem Parcial: quando se comparam três relações binárias e existe alguma 

incomparabilidade na classificação, além de transitividade. 

 

3.3 Racionalidade Fraca 

 

O conceito de racionalidade fraca refere-se a relações de preferência entre alternativas, 

pois se há pequenas mudanças em algumas das relações o decisor pode considerá-las 

indiferentes. 

Um exemplo prático da racionalidade fraca seria  comparar um café sem açúcar algum 

com um copo de açúcar sem café – a diferença é óbvia.  Entretanto, se houvessem “n” xícaras 

de café entre as duas citadas anteriormente, cada uma com um grão de açúcar a mais do que a 

xícara anterior, seria impossível para o decisor identificar qual é a mais doce entre elas,  

gerando assim uma relação de indiferença entre as alternativas. Ou seja, existe uma relação de 

preferência entre as duas alternativas mais extremas, porém, uma relação de indiferença entre 

as alternativas intermediárias. 

No caso do futebol, essa racionalidade fraca pode ser expressa na seguinte relação:   

supondo que a equipe A vence a equipe B, que por sua vez empata com a equipe C, espera-se 

que a equipe A supere a equipe C ou empate com ela. O cenário do empate entre as duas 

equipes é considerado racionalidade fraca. Esse empate ilustra que a equipe A apresentou um 

resultado superior à equipe B, e a equipe C apresentou um resultado um pouco superior ao da 

equipe B, porém, esse desempenho superior não foi suficiente para que a equipe C suplantasse 
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a equipe B, ocasionando assim o empate. 

  Esse desempenho superior da equipe C comparado ao desempenho da equipe B faz 

com que a equipe C possa empatar com a equipe A, sem gerar qualquer irracionalidade nos 

resultados. Pode-se analisar a relação descrita anteriormente a partir da figura 3.1, que ilustra 

a relação entre as forças de três equipes. 

Figura 3.1 – Mapa representando a força das equipes 

  Maior Força                                                                               Menor Força 

Time A       
  

  

Time B   
   

    

Time C             

Entre as equipes A e B percebe-se que não houve uma sobreposição, portanto, o time 

A é preferível, ou, no contexto do futebol, vence o time B. Ao analisar a relação entre as 

equipes B e C percebe-se que existe uma sobreposição entre eles, portanto, não existe uma 

relação de preferência definida, ou melhor, existe uma relação de indiferença, ou, em se 

tratando do futebol, um empate entre as equipes ou uma vitória da equipe C seria aceitável. 

Analogamente existe uma relação de indiferença entre as equipes A e C, na qual tanto um 

empate entre as equipes como uma vitória da equipe A seria correto. Em resumo, existe uma 

relação de superação entre as equipes A e B (com vitória para a equipe A) e uma relação de 

indiferença entre as equipes B e C e A e C. 

 

3.4.  Teorema de Arrow 

 

 Em 1951, na obra Social Choice and Individual Values, Kenneth Arrow lista os 

requisitos básicos que se espera que cumpram todos os métodos de decisão. A conclusão é 

que tais requisitos são satisfeitos apenas em um sistema ditatorial. 

Segundo Arrow (1951), citado por Barba-Romero e Pomerol (1997), não existe 

escolha justa, ou seja, não existe método multicritério ordinal “perfeito”. Considera-se como 

justo um método de escolha que obedeça aos axiomas:  

a) de universalidade, ou seja, para que um método funcione, ele precisa respeitar 

todos os outros axiomas, para qualquer conjunto de preferências dos decisores; 

b) de unanimidade, ou seja, se existe uma preferência entre alternativas, essa 

preferência deve ser respeitada por todos os decisores; 
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c) da independência em relação às alternativas irrelevantes, ou seja, a ordem de 

preferência entre duas alternativas não deve depender das suas preferências em 

relação a uma terceira alternativa; 

d) da transitividade, isto é, se uma alternativa é preferível a uma segunda, e esta a 

uma terceira, então a primeira deve ser preferível à terceira (o fato de em 

resultados de jogos de futebol não se verificar esta propriedade é o motivo da 

afirmação popular de que “futebol não tem lógica”); 

e) da totalidade, que exige que as alternativas sejam colocadas em ordem crescente, o 

que garante este axioma, pois não haverá empates . 

O teorema de Arrow garante que, com exceção do método ditador, nenhum método de 

escolha atende simultaneamente a esses axiomas. Maiores detalhes podem ser vistos em 

Barba-Romero e Pomerol (1997). 

Após a definição dos axiomas de Arrow, é possível explicitar alguns métodos 

multicritério ordinais, assim como o método original proposto por Bowman e Colantoni. 

 

3.5.  Métodos Ordinais Clássicos (Borda, Condorcet e Copeland) 

 

Os chamados métodos ordinais são bastante intuitivos e pouco exigentes tanto em 

termos computacionais quanto em relação às informações necessárias por parte do decisor, e 

serão descritos mais detalhadamente abaixo. 

 

3.5.1 Método de Borda 

 

O primeiro dos métodos ordinais a ser estudado é o de Borda, originariamente 

desenvolvido por Chevalier de Borda em 1770 e que foi muito utilizado na época da 

revolução francesa como método para ajudar na tomada de decisão. A grande vantagem do 

método é a simplicidade. 

O método de Borda resume-se a soma de postos, o que o torna simples e de fácil uso. 

A aplicação dele é simples: o decisor ordena as alternativas de acordo com as suas 

preferências e a alternativa preferida recebe um ponto, a segunda alternativa preferida recebe 

dois pontos, e assim sucessivamente. Os pontos atribuídos pelos decisores a cada alternativa 

são somados, e a alternativa que tiver obtido a menor pontuação é a escolhida (Dias et al., 1996). 
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Este método fere o axioma da independência em relação às alternativas irrelevantes e 

pode-se perceber essa quebra observando as pontuações da Tabela 3.2 e da Tabela 3.3, calculadas 

a partir da ordenação dada por três decisores sobre suas preferências em relação às carreiras que 

os mesmos preferiam seguir, mostradas na Tabela 3.1. 

O primeiro decisor prefere a carreira de médico, depois a de professor e, por último a 

carreira de engenheiro. 

Tabela 3.1 – Ordenação de 3 decisores sobre possíveis carreiras a seguir 

Decisor 1 Decisor 2 Decisor 3 

Médico Engenheiro Engenheiro 

Professor Médico Médico 

Administrador Administrador Psicólogo 

Psicólogo Psicólogo Professor 

Engenheiro Professor Administrador 

 

Utilizando os critérios definidos pelo método de Borda, observa-se a carreira de 

médico com 5 pontos, que é a soma dos postos dados para essa carreira por cada decisor. 

Como o decisor 1 coloca essa carreira como primeira opção (1 ponto) e os decisores 2 e 3 

colocam essa carreira como segunda opção (2 pontos cada), a pontuação final dessa carreira é 

de 5 pontos. 

Ao final, o professor tem 5 pontos, o engenheiro tem 7 pontos e as demais carreiras  

11, como pode ser verificado a partir da soma dos postos que figuram na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Ordenação de 3 decisores sobre possíveis carreiras a seguir com respectiva 

pontuação 

Decisor 1 Decisor 2 Decisor 3 Pontuação final 

Médico (1) Engenheiro (1) Engenheiro (1) Engenheiro (5+1+1=7) 

Professor (2) Médico (2) Médico (2) Médico (1+2+2=5) 

Administrador (3) Administrador (3) Psicólogo (3) Psicólogo (4+4+3=11) 

Psicólogo (4) Psicólogo (4) Professor (4) Professor (2+5+4=11) 

Engenheiro (5) Professor (5) Administrador (5) Administrador (3+3+5=11) 
  

Ao se eliminar 2 das 3 carreiras que ficaram empatadas com 11 pontos, a ordenação 

final entre as carreiras fica diferente. A Tabela 3.3 traz a ordem de preferência para os três 

decisores sem as carreiras de Psicologia e Administração, já com seus respectivos postos. 

Tabela 3.3 – Ordenação de 3 decisores apenas com 3 das 5 carreiras 

Decisor 1 Decisor 2 Decisor 3 Pontuação final 

Médico (1) Engenheiro (1) Engenheiro (1) Engenheiro (3+1+1=5) 

Professor (2) Médico (2) Médico (2) Médico (1+2+2=5) 

Engenheiro (3) Professor (3) Professor (3) Professor (2+3+3=8) 
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Ao somar os pontos da Tabela 3.3 observa-se um empate entre as carreiras de médico 

e engenheiro, ou seja, ao retirar duas carreiras que não eram relevantes na ordenação anterior 

ocorreu uma alteração na ordenação final das carreiras. Portanto, o método não respeita a um 

dos axiomas de Arrow – o de independência em relação às alternativas irrelevantes. 

3.5.2 Método de Condorcet 

 

Com o intuito de resolver o problema observado no método de Borda, Marie Jean 

Antoine Nicolas Caritat, o marquês de Condorcet, propõe em 1765 um método que trabalha 

com relações de superação ou voto da maioria simples. As alternativas são comparadas 

sempre duas a duas e constrói-se um grafo que expressa a relação entre elas.  

Apesar de ser um método mais complexo do que o método de Borda, este possui a 

vantagem de impedir distorções ao fazer com que a posição relativa de duas alternativas 

independa de suas posições relativas a qualquer outra. A Tabela 3.4 apresenta as comparações 

utilizando o mesmo exemplo apresentado na Tabela 3.1 e os escores para cada confronto.  

Ao analisar a Tabela 3.4 entende-se que a carreira de médico foi preferida em relação 

à de engenheiro por dois decisores. Isso se traduz no valor “0” observado na linha da carreira 

de médico e na coluna com a informação da carreira de engenheiro, ou seja, o a carreira de 

médico não é preferida em relação à carreira de engenheiro. Por outro lado, na linha da 

carreira de engenheiro e na coluna de carreira de médico observa-se o valor “1”, que denota 

que existe uma preferência pela carreira de engenheiro por parte dos decisores (dois decisores 

colocaram a carreira de engenheiro antes da carreira de médico). 

 

 

 

Tabela 3.4 – Matriz de Condorcet para as carreiras 

  Médico Engenheiro Psicólogo Professor Administrador Total da linha 

Médico x 0 1 1 1 3 

Engenheiro 1 x 1 1 1 4 

Psicólogo 0 0 x 1 0 1 

Professor 0 0 0 x 1 1 

Administrador 0 0 1 0 x 1 

 

Analisando o resultado acima, percebe-se que ser engenheiro é a opção preferida – isto 

porque essa carreira supera as demais na opinião dos decisores. Ela possui 1 em toda a sua 

linha, isto é, ao somar os valores encontrados nas linhas obtém-se a ordenação das 
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alternativas. Ao excluir a carreira de engenheiro, pode-se fazer a comparação par a par com as 

demais carreiras, e com isso a carreira que passa a superar as demais é a de médico. O 

processo de eliminação e comparação das alternativas remanescentes até que haja apenas uma 

alternativa é chamado de destilação descendente.  

Entretanto, o método de Condorcet pode conduzir ao chamado “paradoxo de 

Condorcet”, situação que gera ciclos de intransitividade (Soares de Mello et al., 2005) quando 

não é possível definir uma ordenação para as alternativas. Essa situação, embora possa ser 

aproveitada em certos problemas, impossibilita gerar uma ordenação das alternativas. Quando 

os ciclos de intransitividade não aparecem, o método de Condorcet deve ser preferido ao de 

Borda (Soares de Mello et al., 2004). Essa preferência pelo método de Condorcet deve-se ao 

fato deste método evitar possíveis atitudes que possam prejudicar ou ajudar determinada 

alternativa, pois caso o último decisor tenha acesso às informações dos demais decisores, ele 

pode definir uma ordenação que beneficie sua alternativa predileta. 

No exemplo das carreiras, o ciclo de intransitividade ocorre entre as carreiras de 

psicólogo, professor e administrador,  pois a carreira de psicólogo é preferida em relação à 

carreira de professor, que, por sua vez é preferida em relação à carreira de administrador, que, 

por fim, é preferida em relação à carreira de psicólogo, ou seja, existe um ciclo de 

intransitividade e não é possível ordenar as preferências entre essas três carreiras. 

 

3.5.3 Método de Copeland 

 

O método de Copeland é uma adaptação ao método de Condorcet e consiste em 

calcular a diferença entre a soma das linhas (vitórias) e a soma das colunas (derrotas) em uma 

votação por maioria simples, encontrando-se a ordenação final através dessa soma. 

Quando os ciclos de intransitividade existem, o método de Copeland permite fazer a 

ordenação e mantém a classificação das alternativas que não pertencem a nenhum ciclo de 

intransitividade. Outro ponto importante de Copeland é a forma como é tratado o empate, 

pois, se as alternativas 1 e 2 ficam empatadas, cada uma receberá 1.5 e as alternativas 

subsequentes receberão 3,4 e 5 se não houver mais empate. Na tabela 3.5 é apresentada a 

matriz dos decisores (soma das linhas – soma das colunas = resultado) utilizando o método de 

Copeland para o exemplo das carreiras.  
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Tabela 3.5 – Matriz de Copeland (soma da linha – soma da coluna da matriz de Condorcet) 

  Resultado 

Médico 3-1=2 

Engenheiro 4-0=4 

Psicólogo 1-3=-2 

Professor 1-3=-2 

Administrador 1-3=-2 

Percebe-se que a matriz gerada no método de Condorcet pode ser utilizada para o 

método de Copeland, no entanto, neste método, o cálculo do valor final considera não só a 

coluna como a linha da alternativa escolhida, em que se faz uma subtração entre o valor da 

linha e o valor da coluna. Diante disso a carreira de engenheiro somou 4 pontos, a carreira de 

médico 2 e as demais -2.  

O método de Copeland consegue reunir da melhor forma possível às filosofias de 

Borda e Condorcet. Outro ponto relevante é que o método de Copeland permite que haja 

empate. 

 

3.6.  Método de Bowman e Colantoni (B-C) 

 

Segundo Barba e Romero (1997), a escola americana não aceitava que o único método 

ordinal justo fosse o método do ditador, por isso, alguns autores propõem outros métodos com 

o intuito de enfraquecer os Axiomas de Arrow. Por exemplo, Bowman e Colantoni (1973) 

propõem um método multicritério Bowman e Colantoni B-C que apresenta uma visão um 

pouco diferente sobre as relações binárias expressas nos métodos que seguem a linha de 

Condorcet. O método busca encontrar uma relação transitiva entre os itens da matriz de 

relações, ou seja, efetuar um número pequeno de alterações na matriz de tal modo a obter uma 

matriz transitiva entre os itens.  

O método B-C foi publicado em 1973. Sua popularidade, porém, surge com uma 

aplicação posterior, já no final dos anos 1970, dentro da IBM na França, por F. Marcotorchino 

e P. Michaud (1979). A ideia geral do método é transformar uma matriz de relação ternária 

qualquer em uma matriz próxima, no entanto, respeitando a transitividade das relações, tal 

como definida por Slater (1961) e Kemeny e Snell (1962). 

O método trata das incoerências entre os decisores, ou seja, dado que um decisor não 

foi coerente faz-se necessária uma correção em suas ordenações parciais de tal modo que suas 
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relações de preferência sejam transitivas. Essa matriz ternária e transitiva entre os itens não dá 

ao decisor total liberdade sobre suas ordenações; ao contrário, corrige as ordenações parciais 

dos decisores tornando-as transitivas. 

Esse tratamento dos ciclos de intransitividade é comum a ambos os métodos Copeland 

e B-C. Porém, Copeland não propõe alterações nas ordenações dos decisores, enquanto B-C 

propõe alterar as ordenações dos decisores de modo de deixá-las coerentes. 

Desta forma, o método busca uma matriz coerente de resultados, que apresente a 

menor distância da matriz original, isto é, seja a mais próxima possível da original segundo a 

definição de distância adotada. Essa matriz terá o mínimo possível de alterações na 

preferência declarada pelo decisor. 

Essa matriz original de resultados tem como valores possíveis os números “1”, “0” e 

“-1” de tal modo que o código “1” significa que há uma relação de superação do elemento que 

figura na linha em relação ao elemento da coluna; o valor “0” denota que não existe relação 

de superação entre o item da linha e o item da coluna; o valor “-1” identifica que o elemento 

da coluna da matriz é preferido em relação ao elemento da linha. A partir dessa definição, é 

fácil visualizar que não existem valores na diagonal principal (pois não existe superação do 

elemento da linha por ele mesmo), assim como a diagonal inferior é igual a diagonal superior 

da matriz multiplicada por “-1”. 

O método consiste na resolução de um problema de programação inteira em que a 

função a se minimizar é a distância entre as matrizes original (dij) e coerente de resultados 

(cij).  Esse problema está sujeito às restrições responsáveis por manter a coerência fraca dos 

resultados e pode ser escrito como na equação 3.1: 

Função objetivo: 

 Minimizar Distância = | dij – cij |  para i≠j (equação 3.1) 

Sujeito a 

  Cij + Cjk – Cik ≤ 1   (equação 3.2) 

  Cij + Cji = 0            (equação 3.3)  

  Cij = 1 ou -1 ou 0 

  i, j = 1, 2, 3,..., n 

Esse é um enfoque que consiste em retirar os ciclos de intransitividade de uma matriz 

ternária de resultados tornando as relações ternárias que formam um ciclo de intransitividade 

como relações equivalentes, e a restrição da equação 3.2 garante que a solução gerada não vai 

possuir intransitividade. 
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A equação 3.3 garante que a diagonal inferior da matriz será igual a diagonal superior 

multiplicada por -1. 

O método busca uma matriz transitiva próxima a matriz de original de resultados. A 

função a ser minimizada é a diferença absoluta entre as matrizes (definida na equação 3.1), o 

que significa que o método tenta efetuar alterações de preferência para equivalência antes de 

alterar uma relação de preferência para não preferência entre as alternativas. Isso porque a 

alteração de um valor “1” para um valor “-1” apresenta uma distância maior (|1 – (-1)| = 2) do 

que uma alteração de um valor “1” (ou “-1”) para “0” (|1 – 0| = 1).  

A seguir mostra-se a aplicação do método B-C para encontrar a matriz coerente de 

resultados para o exemplo da Tabela 3.1. Na Tabela 3.6, apresenta-se a matriz original de 

resultados para as comparações par a par das carreiras.  

Tabela 3.6 – Matriz adaptada para o Bowman e Collantoni 

  Médico Engenheiro Psicólogo Professor Administrador 

Médico x -1 1 1 1 

Engenheiro 1 x 1 1 1 

Psicólogo -1 -1 x 1 -1 

Professor -1 -1 -1 x 1 

Administrador -1 -1 1 -1 x 

 Na Tabela 3.7 são apresentados os termos que serão utilizados nas restrições. 

Tabela 3.7 – Termos a serem apresentados nas restrições 

  Médico Engenheiro Psicólogo Professor Administrador 

Médico - Cme Cms Cmp Cma 

Engenheiro Cem - Ces Cep Cea 

Psicólogo Csm Cse - Csp Csa 

Professor Com Cpe Cps - Cpa 

Administrador Cam Cae Cas Cap - 

  

Aqui os índices “ij” atrelados a “C” representam a informação da linha “i” e da coluna 

“j”.  Para a carreira de médico foi utilizada a letra “m”, para a de engenheiro a letra “e”, 

psicólogo (“s”), professor (“p”) e administrador (“a”). 

Na equação 3.4 encontra-se a definição do PPI a ser resolvido, com a definição da 

função objetivo (a ser minimizada), todas as restrições possíveis para o caso das carreiras e os 

valores reais para os três decisores. 

Função Objetivo 

Minimizar Distância = | dij – cij |   para i≠j  (equação 3.4) 

Sujeito a  (seguem abaixo as restrições geradas a partir da equação 3.2) 
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cme + ces - cms <= 1 - Resultado é -1        
cme + cep - cmp <= 1 - Resultado é -1 
cme + cea - cma <= 1 - Resultado é -1 
cms + cse - cme <= 1 - Resultado é 1 
cms + csp - cmp <= 1 - Resultado é 1 
cms + csa - cma <= 1 - Resultado é -1 
cmp + cpe - cme <= 1 - Resultado é 1 
cmp + cps - cms <= 1 - Resultado é -1 
cmp + cpa - cma <= 1 - Resultado é 1 
cma + cae - cme <= 1 - Resultado é 1 
cma + cas - cms <= 1 - Resultado é 1 
cma + cap - cmp <= 1 - Resultado é -1 
cem + cms - ces <= 1 - Resultado é 1 
cem + cmp - cep <= 1 - Resultado é 1 
cem + cma - cea <= 1 - Resultado é 1 
ces + csm - cem <= 1 - Resultado é -1 
ces + csp - cep <= 1 - Resultado é 1 
ces + csa - cea <= 1 - Resultado é -1 
cep + cpm - cem <= 1 - Resultado é -1 
cep + cps - ces <= 1 - Resultado é -1 
cep + cpa - cea <= 1 - Resultado é 1 
cea + cam - cem <= 1 - Resultado é -1 
cea + cas - ces <= 1 - Resultado é 1 
cea + cap - cep <= 1 - Resultado é -1 
csm + cme - cse <= 1 - Resultado é -1 
csm + cmp - csp <= 1 - Resultado é -1 
csm + cma - csa <= 1 - Resultado é 1 
cse + cem - csm <= 1 - Resultado é 1 
cse + cep - csp <= 1 - Resultado é -1 
cse + cea - csa <= 1 - Resultado é 1 
csp + cpm - csm <= 1 - Resultado é 1 
csp + cpe - cse <= 1 - Resultado é 1 
csp + cpa - csa <= 1 - Resultado é 3 
csa + cam - csm <= 1 - Resultado é -1 
csa + cae - cse <= 1 - Resultado é -1 
csa + cap - csp <= 1 - Resultado é -3 
cpm + cme - cpe <= 1 - Resultado é -1 
cpm + cms - cps <= 1 - Resultado é 1 
cpm + cma - cpa <= 1 - Resultado é -1 
cpe + cem - cpm <= 1 - Resultado é 1 
cpe + ces - cps <= 1 - Resultado é 1 
cpe + cea - cpa <= 1 - Resultado é -1 
cps + csm - cpm <= 1 - Resultado é -1 
cps + cse - cpe <= 1 - Resultado é -1 
cps + csa - cpa <= 1 - Resultado é -3 
cpa + cam - cpm <= 1 - Resultado é 1 
cpa + cae - cpe <= 1 - Resultado é 1 
cpa + cas - cps <= 1 - Resultado é 3 
cam + cme - cae <= 1 - Resultado é -1 
cam + cms - cas <= 1 - Resultado é -1 
cam + cmp - cap <= 1 - Resultado é 1 
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cae + cem - cam <= 1 - Resultado é 1 
cae + ces - cas <= 1 - Resultado é -1 
cae + cep - cap <= 1 - Resultado é 1 
cas + csm - cam <= 1 - Resultado é 1 
cas + cse - cae <= 1 - Resultado é 1 
cas + csp - cap <= 1 - Resultado é 3 
cap + cpm - cam <= 1 - Resultado é -1 
cap + cpe - cae <= 1 - Resultado é -1 

Seguem abaixo as restrições geradas a partir da adaptação da equação 3.3 para o problema das 

carreiras.  

Cme + Cem = 0  

Cms + Csm = 0 

Cmp + Cpm = 0 

Cma + Cam = 0 

Ces + Cse = 0 

Cep + Cpe = 0 

Cea + Cae = 0 

Csp + Cps = 0 

Csa + Cas = 0 

Cpa + Cap = 0 
 

Cme, Cem, Cms, Csm, Cmp, Cpm, Cma, Cam, Ces, Cse = -1, 0, 1 

Cep, Cpe, Cea, Cae, Csp, Cps, Csa, Cas, Cpa, Cap= -1, 0, 1 

Ao analisar os resultados de cada restrição, é possível observar que as restrições 

envolvendo as carreiras de psicólogo,  professor e  administrador ferem o método B-C. 

Como resultado do método, existem duas soluções que não ferem as restrições 

estabelecidas por B-C. Uma solução alterando csa=-1 para csa=1 (e, consequentemente cas=-1) 

– o que significa que a carreira do Psicólogo deveria ser preferível à carreira do 

Administrador –; essa solução teria a distância igual a 4, pois está efetuando uma alteração de 

‘-1’ para ‘1’ e outra de ‘1’ para ‘-1’. A outra solução seria alterar dois resultados para empate, 

mudando csa=-1 para csa=0 e cpa=1 para cpa=0 (e, consequentemente cas=0 e cap=0), ou seja, 

um empate entre as carreiras de administração, psicólogo e professor. Essa solução também 

possui a distância igual a 4, pois propõe uma mudança em 4 resultados, de vitória (ou derrota) 

para empate. 

Neste trabalho é proposta uma formulação mais forte para o método B-C com o 

auxílio do software Porta (site  http://www.iwr.uni-

heidelberg.de/groups/comopt/software/PORTA/).  Esta nova formulação nos permite 

encontrar todas as soluções ótimas em razoáveis tempos computacionais mesmo quando o 

número de variáveis é grande.   

 

http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/PORTA/
http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/PORTA/
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3.7.  Adaptação do Método B-C para resultados de futebol 

 

O método original de B-C parte de pré-ordem dos decisores para gerar comparações 

ternárias. O método surge para ordenar as alternativas e é pouco utilizado porque apresenta 

múltiplas soluções. 

O interesse na adaptação do método é identificar as múltiplas soluções coerentes de 

resultados, ou seja, quais os resultados mais improváveis que ocorreram. Vale ressaltar que o 

maior interesse é nas matrizes coerentes de resultados e a partir das mesmas serão analisadas 

as mudanças na ordenação final do campeonato. 

A adaptação para o futebol se dá porque a matriz ternária é criada a partir dos 

resultados dos jogos entre os times, isto é, os valores 1, –1 e 0 representam, respectivamente, 

a vitória do time da linha “i” sobre o da linha “j”, a derrota do time da linha “i” pelo time da 

coluna j e o empate entre as equipes.  

Desta forma, em vez de existir um decisor responsável por comparar as alternativas 2 

a 2, é feita uma tradução dos resultados dos jogos do campeonato para a matriz definida por 

Bowman e Colantoni.  

Supondo um campeonato com apenas 3 times, em que cada equipe enfrenta todas as 

demais em um jogo apenas, existem 3 jogos possíveis e seus resultados poderiam ser descritos 

como na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8 – Matriz de B-C genérica para 3 equipes  

 

 Time A Time B Time C 

Time A - Cab Cac 

Time B -Cab - Cbc 

 Time C -Cac -Cbc - 

Supondo que os resultados entre esses três times fossem os da Tabela 3.9: 

Tabela 3.9 – Resultados para um campeonato com 3 times 

Encontro Resultado 

Time A x Time B 2 x 1 

Time A x Time C 0 x 1 

Time B x Time C 3 x 2 

Essa matriz poderia ser traduzida para uma matriz de B-C com Cij representando o 

resultado do time “i” com o time “j” do seguinte modo: Cab=1 (porque o time A venceu o time 

B), Cac=-1 (em função da vitória do time C ao jogar contra o time A) e Cbc=1 (em função da 

vitória do time B ao jogar contra o time C).  Nessa tradução, todo o interesse está na diagonal 

superior da matriz, como ilustrado na Tabela 3.10. 

http://www.europeufutebol.com/jogo/ucrania-franca
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Tabela 3.10 – Matriz de B-C para 3 equipes  

 

 Time A Time B Time C 

Time A - 1 -1 

Time B -1 - 1 

 Time C 1 -1 - 

O exemplo acima possui uma Tripleta de Condorcet, pois o time A vence o time B, 

que, por sua vez vence o time C, ou seja, A > B > C. Como o time C vence o time A, tem-se 

uma incoerência, isto é, A > B > C > A. 

Essa incoerência é identificada na primeira equação de restrição do método, na qual 

Cab + Cbc – Cac ≤ 1 (equação 3.2), e substituindo pelos valores do campeonato acima, tem-se: 

1+1-(-1) ≤ 1 que é uma afirmação incorreta, pois 3 ≤ 1 está errado. 

Essa equação traduz o conceito de coerência fraca dos resultados, ou seja, se o time “i” 

vence o time “j” (Cij=1) e este empata com o time “k” (resultando no valor Cjk=0) ou se o 

time “i” empatar com o time “j” (Cij=0) e este vencer o time “k” (Cjk=1), a soma das duas 

primeiras parcelas desta equação é 1, e já não se pode ter a derrota do time “i” para o time 

“k”, que produziria Cik=-1. 

A equação 3.3 (Cij + Cji = 0) decorre da construção de Cij na representação do 

resultado do jogo entre “i” e “j”, que obriga que a soma do resultado do jogo do time “i” 

contra “j” com o resultado do time “j” contra “i” deva ser zero. Assim, a partir da diagonal 

superior da matriz é possível saber os elementos da diagonal inferior. 

Os valores válidos para Cij são 1, 0 e -1. Considerando três equipes em um campeonato 

em que todos jogam contra todos em um jogo apenas, existem 3 jogos possíveis (AxB, AxC e 

BxC) e um total de 27 resultados possíveis (3
3
). 

Todas as combinações de resultados podem ser vistas na Tabela 3.11. 

Tabela 3.11 – Resultados possíveis do confronto entre 3 equipes  

Confronto AxB Confronto BxC Confronto AxC 

a vence b b vence c a vence c 

a vence b b vence c a empata com c 

a vence b b vence c a perde para c 

a vence b b empata com c a vence c 

a vence b b empata com c a empata com c 

a vence b b empata com c a perde para c 

a vence b b perde para c a vence c 

a vence b b perde para c a empata com c 

a vence b b perde para c a perde para c 

a empata com b b vence c a vence c 

a empata com b b vence c a empata com c 

a empata com b b vence c a perde para c 

a empata com b b empata com c a vence c 

 
 
  

Confronto AxB Confronto BxC Confronto AxC 

a empata com b b empata com c a empata com c 

a empata com b b empata com c a perde para c 

a empata com b b perde para c a vence c 

a empata com b b perde para c a empata com c 

a empata com b b perde para c a perde para c 

a perde para b b vence c a vence c 

a perde para b b vence c a empata com c 

a perde para b b vence c a perde para c 

a perde para b b empata com c a vence c 

a perde para b b empata com c a empata com c 

a perde para b b empata com c a perde para c 

a perde para b b perde para c a vence c 

a perde para b b perde para c a empata com c 

a perde para b b perde para c a perde para c 
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Na substituição dos resultados por números, em que  i > j (recebe 1); i = j (recebe 0) e 

i < j (recebe -1), obtém-se os resultados que aparecem na Tabela 3.12. Se a restrição 3.2 (Cab 

+ Cbc – Cac ≤ 1) for aplicada a cada resultado, o valor encontrado é o que figura na coluna 

“resultado restrição”. Vale ressaltar que a restrição não é satisfeita quando o resultado for 

maior do que 1. 

Os valores assinalados com “*” são os que não satisfazem as restrições do modelo.  

Como se pode observar, dentre os 27 resultados possíveis do confronto entre as 3 equipes, 

apenas 4 resultados não satisfazem às restrições do modelo. A seguir será feita uma análise de 

cada um desses 4 resultados, com auxílio da Tabela 3.12. 

Tabela 3.12 – Resultados possíveis do confronto entre 3 equipes (restrições)  

AxB BxC AxC AxB BxC AxC 

Resultado 

Restrição 
(Cab + Cbc – Cac) 

a vence b b vence c a vence c 1 1 1 1 

a vence b b vence c a empata com c 1 1 0 2 (*) 

a vence b b vence c a perde para c 1 1 -1 3 (*) 

a vence b b empata com c a vence c 1 0 1 0 

a vence b b empata com c a empata com c 1 0 0 1 

a vence b b empata com c a perde para c 1 0 -1 2 (*) 

a vence b b perde para c a vence c 1 -1 1 -1 

a vence b b perde para c a empata com c 1 -1 0 0 

a vence b b perde para c a perde para c 1 -1 -1 1 

a empata com b b vence c a vence c 0 1 1 0 

a empata com b b vence c a empata com c 0 1 0 1 

a empata com b b vence c a perde para c 0 1 -1 2 (*) 

a empata com b b empata com c a vence c 0 0 1 -1 

a empata com b b empata com c a empata com c 0 0 0 0 

a empata com b b empata com c a perde para c 0 0 -1 1 

a empata com b b perde para c a vence c 0 -1 1 -2 

a empata com b b perde para c a empata com c 0 -1 0 -1 

a empata com b b perde para c a perde para c 0 -1 -1 0 

a perde para b b vence c a vence c -1 1 1 -1 

a perde para b b vence c a empata com c -1 1 0 0 

a perde para b b vence c a perde para c -1 1 -1 1 

a perde para b b empata com c a vence c -1 0 1 -2 

a perde para b b empata com c a empata com c -1 0 0 -1 

a perde para b b empata com c a perde para c -1 0 -1 0 

a perde para b b perde para c a vence c -1 -1 1 -3 

a perde para b b perde para c a empata com c -1 -1 0 -2 

a perde para b b perde para c a perde para c -1 -1 -1 -1 
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O primeiro resultado que não respeita a transitividade ocorre quando a equipe “a” 

vence a equipe “b” (a > b) que, por sua vez, vence a equipe “c” (b > c). O resultado do 

confronto entre as equipes “a” e “c” não pode ser o empate entre as equipes “a” e “c”, uma 

vez que a > b e b > c. Portanto, o único resultado racional para o confronto entre as equipes 

“a” e “c” é a vitória da equipe “a”. 

O segundo resultado que não respeita a transitividade ocorre quando a equipe “a” 

vence a equipe “b’ (a > b) que, por sua vez, vence a equipe “c” (b > c). O resultado do 

confronto entre as equipes “a” e “c” não pode ser a vitória da equipe “c” porque isso 

acarretará no paradoxo de Condorcet (a > b > c > a).  

O terceiro resultado que não respeita a transitividade entre as equipes ocorre quando a 

equipe “a” vence a equipe “b” (a > b), que, por sua vez empata com a equipe “c” (b = c). Em 

um confronto entre as equipes “a” e “c”, não se espera que a equipe “c” supere a equipe “a”, 

ou seja, a > b e b = c, então, c > a significa um resultado não racional. 

O quarto resultado apresentou o mesmo problema identificado no parágrafo anterior, 

porém, o empate ocorre entre as equipes “a” e “b” e a vitória da equipe “b” sobre a equipe 

“c”, portanto, em um confronto entre “a” e “c”, a vitória de “c” não é um resultado racional,  

pois, a = b e b > c, portanto, c > a não é um resultado racional. 

 

3.8.  Formatos de campeonato 

 

 Dentre os diferentes formatos de campeonato de futebol, destacam-se: o eliminatório, 

o de pontos corridos e os de campeonatos mistos. 

 Os torneios no formato eliminatório são caracterizados pelo confronto direto dos 

participantes, com a eliminação do time derrotado– até que restem apenas dois competidores, 

que serão responsáveis pelo último confronto e consequente definição do campeão. As copas 

nacionais, como, por exemplo, a Copa do Brasil, a Copa da Itália e a Copa da Inglaterra 

seguem este formato de competição. 

A grande maioria dos campeonatos nacionais (Portugal, Espanha, Itália, Brasileiro, 

dentre outros) é disputada considerando-se dois jogos entre cada par de equipes, em que cada 

equipe detém o mando de campo em uma das partidas; esse formato de campeonato é 

denominado Double Round Robin (ou pontos corridos) com cada equipe detendo o mando de 

campo em um dos confrontos. 
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O campeonato no qual cada equipe enfrenta todas as demais em apenas um jogo é 

conhecido como Round Robin e se diferencia do Double Round Robin pois existe apenas um 

confronto entre as equipes. 

Nos campeonatos do tipo Double Round Robin, a regularidade do time é considerada 

fundamental na sua classificação final. Nesse formato, cada equipe enfrenta todas as demais 

duas vezes, uma em seus domínios e outra no estádio definido pelo adversário. Ao final, o 

time de maior pontuação é considerado o campeão, e no caso de empate entre equipes utiliza-

se o confronto direto como critério de desempate, seguido pelo saldo de gols, gols a favor de 

cada equipe e outros critérios para a definição da ordenação final. Esse é o formato dos 

principais campeonatos europeus e, desde 2003, é também o formato do campeonato 

brasileiro. 

 Nesse tipo de formato o resultado de todos os jogos é de suma importância, pois o 

campeão será o time de melhor desempenho ao longo de todo campeonato . 

Este tipo de formato atualmente é o mais utilizado no mundo, e, por isso, existem 

vários estudos que visam ajudar na elaboração da tabela com o calendário dos jogos, como em 

Urrutia et al. (2007) e Briskorn et al. (2006). Nestes estudos são identificadas possíveis 

quebras no sequenciamento das partidas e melhores formas de organizar a tabela completa do 

campeonato. 

Enquanto isso, os campeonatos mistos se caracterizam por apresentar os dois formatos 

citados anteriormente. Isto é feito através de uma divisão em duas fases. Na primeira fase 

ocorre uma divisão dos times em grupos, na qual todos jogam contra todos dentro de cada 

grupo – formato Single Round Robin ou Double Round Robin. Essa primeira fase serve 

basicamente para classificar os times para uma segunda fase, que segue o formato 

eliminatório. 

A equipe que tiver melhor desempenho na primeira fase terá algumas vantagens como 

decidir em casa ou jogar por resultados iguais. Com isso uma vitória em casa por uma boa 

diferença de gols acaba tendo uma importância muito grande. 

Como exemplo desse formato de campeonato, vale destacar a Copa do Mundo, a Copa 

Libertadores da América e a Copa dos Campeões da Europa. 
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4. MODELO PARA CAMPEONATO NO FORMATO SINGLE 
ROUND ROBIN 
 

Neste capítulo será apresentado uma aplicação da metodologia em um campeonato 

que segue o formato Single Round Robin em um campeonato com uma quantidade pequena 

de times. 

 

4.1.  Eurocopa  

 

O Campeonato Europeu de Futebol é o principal campeonato de futebol entre seleções 

dos países da UEFA (União das Federações Europeias de Futebol). Acontecendo a cada 

quatro anos desde 1960, foi originalmente chamado de Copa das Nações Europeias, mudando 

de nome para Eurocopa em 1968. 

Até 1976 apenas quatro seleções entravam na fase final do torneio. A partir de 1980 

esse número aumentou para oito e, desde 1996, dezesseis seleções jogam o torneio. A partir 

de 2016 serão vinte e quatro seleções jogando o torneio. Os competidores são escolhidos em 

uma série de jogos qualificatórios; em 1960 e 1964 eram escolhidos através de jogos 

eliminatórios; a partir de 1968 também foi incluída uma fase de grupos nas eliminatórias. 

Vale destacar que o país (ou países) sede classifica-se automaticamente. 

 

4.2.  Análise de Resultados - Eurocopa 2012 

 

A Eurocopa 2012 contou com dezesseis times divididos em quatro grupos de quatro 

equipes cada. A primeira fase do campeonato consistia em jogos no formato todos contra 

todos (um jogo apenas) dentro de cada grupo. Os grupos da Eurocopa 2012 são os que 

aparecem na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Grupos da Eurocopa 2012 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

 Polônia  Holanda  Espanha  Ucrânia 

 Grécia  Dinamarca  Itália  Suécia 

 Rússia  Alemanha  Irlanda  França 

 República Tcheca  Portugal  Croácia  Inglaterra 

Para o presente trabalho foi escolhido o grupo D da Eurocopa 2012, cujos resultados 

foram os que figuram na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Resultados do Grupo D da Eurocopa  

Encontro Resultado Data 

França - Inglaterra 1 x 1 11/06/2012 - 17:00 

Ucrânia - Suécia 2 x 1 11/06/2012 - 19:45 

Ucrânia - França 0 x 2 15/06/2012 - 17:00 

Suécia - Inglaterra 2 x 3 15/06/2012 - 19:45 

Suécia - França 2 x 0 19/06/2012 - 19:45 

Inglaterra - Ucrânia 1 x 0 19/06/2012 - 19:45 

Esses resultados podem ser escritos como uma matriz de resultados para a aplicação 

do método B-C, tal como aparece na Tabela 4.3:  

Tabela 4.3 – Resultados do Grupo D da Eurocopa no formato ternário: 

 Inglaterra França Ucrânia Suécia 

Inglaterra - 0 1 1 

França 0 - 1 -1 

Ucrânia -1 -1 - 1 

Suécia -1 1 -1 - 

Nessa matriz estão expressos todos os resultados encontrados no campeonato, ou seja, 

a diagonal não possui informações porque o time não joga contra si próprio e nas células 

restantes figuram os resultados dos jogos, nas quais 1 (um) significa que o time da linha 

venceu o time da coluna, 0 (zero) significa que houve um empate entre as equipes e -1 (menos 

um) significa que o time da coluna suplantou o time da linha. A função objetivo e as 

restrições para esse modelo encontram-se no Anexo 1. 

 A matriz apresenta problemas de transitividade entre três equipes: a França venceu a 

equipe da Ucrânia, que por sua vez venceu a equipe da Suécia. Portanto, França > Ucrânia > 

Suécia. O resultado esperado de um confronto entre a França e a Suécia seria a vitória da 

França, o que não ocorreu. 

http://www.europeufutebol.com/jogo/ucrania-suecia
http://www.europeufutebol.com/jogo/ucrania-franca
http://www.europeufutebol.com/jogo/suecia-inglaterra
http://www.europeufutebol.com/jogo/suecia-franca
http://www.europeufutebol.com/jogo/inglaterra-ucrania
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 Ao substituir esse resultado por uma vitória da França, todos os resultados tornam-se 

coerentes, isto é, essa derrota da França para a equipe da Suécia foi completamente inesperada 

e pode ser considerada como o resultado mais inesperado do campeonato, levando-se em 

consideração os demais resultados do campeonato. 

 Essa primeira fase da Eurocopa classifica os dois times de melhor desempenho (maior 

pontuação para a fase seguinte). Para critério de pontuação considera-se a vitória como três 

pontos para a equipe vencedora e o empate concede um ponto a ambas as equipes. Desta 

forma, a pontuação final real e a pontuação final da matriz coerente de resultados não 

modificaram o resultado do campeonato, como pode ser visto na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Resultados do Grupo D da Eurocopa  

 Real Matriz Coerente 

Inglaterra 7 7 

França 4 7 

Ucrânia 3 3 

Suécia 3 0 

 Os dois primeiros times seriam os mesmos, ou seja, ambos passariam à fase seguinte.  

Entretanto, como ambos apresentaram a mesma pontuação final, o que faria com que 

houvesse algum novo critério para desempatar as equipes. O primeiro critério de desempate 

utilizado pela FIFA é o numero de vitórias, que, no nosso caso foi o mesmo (duas vitórias e 

um empate para os dois primeiros colocados).  O segundo critério de desempate utilizado pela 

FIFA é o saldo de gols, informação que não é tratada no modelo, portanto, nesse caso, o 

resultado do modelo é o empate entre as duas equipes de melhor pontuação.  

 Além da adaptação do método de B-C para o caso do futebol com um formato Single 

Round Robin aqui farei a adaptação do método para uma aplicação a campeonatos que 

seguem o formato Double Round Robin, acrescentando o Home Advantage ao modelo. 
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5. MODELO PARA CAMPEONATO NO FORMATO DOUBLE 
ROUND ROBIN 
 

O método B-C considera apenas uma relação de preferência entre as alternativas. 

Porém, campeonatos que seguem o formato Double Round Robin possuem dois jogos para 

cada equipe, o que exige uma adaptação ao modelo de tal forma que seja possível contemplar 

essa segunda matriz de resultados. Além da inclusão dessa segunda matriz, será incorporado o 

conceito do Home Advantage, ou vantagem de jogar em casa. Isso será feito a partir da 

inclusão de restrições ao modelo. 

 

5.1 Adaptação do método B-C para campeonatos no formato Double Round 
Robin 

 

Em campeonatos que seguem o formato Double Round Robin existem duas 

comparações ternárias entre as equipes, pois cada par de times se enfrentará duas vezes, sendo 

um jogo realizado em seus domínios e outro em que figurará como a equipe visitante. Por 

isso, faz-se necessário a inclusão de outra matriz de comparações ternárias entre as equipes. 

Essa adaptação traz uma diferença em relação ao modelo proposto por B-C, que considera 

apenas uma relação de preferência entre as alternativas. 

Outra inovação ao método B-C nessa adaptação para o caso do futebol é a introdução 

da restrição de Home Advantage (HA). Com isso, além da nova matriz de resultados, 

acrescenta-se uma relação de preferência entre essas matrizes.  Essa restrição é para garantir 

que o time não apresente um desempenho pior ao jogar em casa quando comparado ao seu 

desempenho dentro de casa contra a mesma equipe. 

Supondo os resultados entre o confronto de três equipes da Tabela 5.1, é possível 

construir a matriz ternária de resultados. 

Os resultados da Tabela 5.1 ilustram os confrontos entre os times, em que os times que 

perfilam nas linhas tinham o mando de campo (jogavam em casa) e os times que perfilam nas 

colunas eram os visitantes do confronto, ou seja, quando a Equipe A jogou em casa contra a 
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equipe B (que foi visitante), o resultado do jogo foi a vitória da equipe A pelo placar de 1x0. 

Quando a equipe B jogou em casa contra a equipe A (que foi visitante), o placar do jogo foi a 

vitória da equipe B pelo placar de 3x1. 

Tabela 5.1 – Matriz Original de Resultados considerando 3 equipes em jogos de ida e volta 

  Equipe A Equipe B Equipe C 

Equipe A – 1–0 0–1 

Equipe B 3–1 – 2–0 

Equipe C 3–2 2–0 – 

 Fazendo as substituições dos resultados dos jogos pela codificação a seguir: 

  “1”  quando o resultado do jogo foi vitória; 

   “0” quando o resultado do jogo foi empate e; 

   “-1” quando o resultado do jogo foi derrota. 

A Tabela 5.1 se transformará na tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Matriz Transformada de Resultados considerando 3 equipes em jogos de ida e 

volta 

  Equipe A Equipe B Equipe C 

Equipe A – Cab=1 Cac=-1 

Equipe B C’ab=1 – Cbc=1 

Equipe C C’ac=1 C’bc=1 – 

Essa tabela de resultados pode ser traduzida de maneira ternária na Tabela 5.3 na qual 

os valores acima da diagonal da Tabela 5.2 são utilizados para preencher a diagonal superior 

da primeira matriz da Tabela 5.3 e a diagonal inferior dos resultados da Tabela 5.2 será 

utilizada para preencher a diagonal superior da segunda matriz da Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Matriz ternária de Resultados considerando o home advantage 

  A B C A B C 

A - Cab=1 Cac=-1 
   B -1 – Cbc=1 
   C 1 -1 - 

   A 
   

- C’ab=1 C’ac=1 

B 
   

-1 - C’bc=1 

C 
   

-1 -1 - 

Os valores da diagonal inferior da matriz 5.3 são iguais aos valores da matriz superior 

multiplicados por  “-1”. 

Desta forma, a partir de uma matriz de resultados como ilustrado na Tabela 5.2, na 

qual  “1” significa que o resultado do jogo foi vitória,  “0” significa que o resultado do jogo 

foi empate e  “-1” significa que o resultado do jogo foi derrota, pode-se construir a matriz 

ternária que será utilizada no modelo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_V%C3%A9lez_S%C3%A1rsfield
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Deportivo_Quito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defensor_Sporting_Club
http://pt.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_V%C3%A9lez_S%C3%A1rsfield
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Deportivo_Quito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defensor_Sporting_Club
http://pt.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_V%C3%A9lez_S%C3%A1rsfield
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Deportivo_Quito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defensor_Sporting_Club
http://pt.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_V%C3%A9lez_S%C3%A1rsfield
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Deportivo_Quito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defensor_Sporting_Club
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Tabela 5.4 – Matriz Genérica de Resultados considerando 3 equipes em jogos de ida e volta 

  

  

Jogando como Visitante 

Equipe A Equipe B Equipe C 

Jogando  

Em 

Casa 

Equipe A – Cab Cac 

Equipe B C’ab – Cbc 

Equipe C C’ac C’bc – 

A matriz ternária gerada a partir da matriz genérica de resultados está ilustrada na Tabela 5.5.  

Tabela 5.5 – Matriz de B-C genérica para 3 equipes  

 

 Time A Time B Time C  Time A Time B Time C 

Time A - Cab Cac    

Time B Cba=-Cab - Cbc    

 Time C Cca=-Cac Ccb=-Cbc -    

Time A    - C’ab C’ac 

Time B    C’ba=-C’ab - C’bc 

 Time C    C’ca=-C’ac C’cb=-C’bc - 

Assim como na adaptação para o método que segue o formato Single Round Robin, a 

solução para o modelo que segue o formato Double Round Robin consiste em encontrar uma 

matriz dij que satisfaça todas as restrições de transitividade e possua a menor distância em 

relação à matriz original de resultados (cij). Desta forma, o PPI contemplando todas as 

restrições e a função a ser minimizada está descrito abaixo: 

Minimizar: (equação 5.1, adaptação da equação 3.1 para um problema com 3 equipes) 

| D'ab - C'ab| + |D'ba - C'ba| + |D'ac - C'ac| + |D'ca - C'ca| + |D'bc - C'bc| + |D'cb - C'cb| 

Sujeito a: (as equações abaixo são a adaptação da equação 3.2 para um problema com 3 

equipes)  

Cac + Ccb - Cab <=1 

Cba + Cac - Cbc <=1 

Cbc + Cca - Cba <=1 

Cca + Cab - Ccb <=1 

Ccb + Cba - Cca <=1 

C'ab + C'bc - C'ac <=1 

C'ac + C'cb - C'ab <=1 

C'ba + C'ac - C'bc <=1 

C'bc + C'ca - C'ba <=1 

C'ca + C'ab - C'cb <=1 

C'cb + C'ba - C'ca <=1 

As equações abaixo representam a adaptação da equação 3.3 para um problema com 3 

equipes:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_V%C3%A9lez_S%C3%A1rsfield
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Deportivo_Quito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defensor_Sporting_Club
http://pt.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_V%C3%A9lez_S%C3%A1rsfield
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Deportivo_Quito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defensor_Sporting_Club


 

 

51 

Cab + Cba =0 

Cac + Cca = 0 

Cbc + Ccb = 0 

C'ab + C'ba =0 

C'ac + C'ca = 0 

C'bc + C'cb = 0 

Cab, Cba, Cac, Cca, Cbc, Ccb = 0, 1, -1 

C'ab, C'ba, C'ac, C'ca, C'bc, C'cb = 0, 1, -1 

A restrição do Home Advantage se dá com a inclusão da restrição abaixo: 

Cij (em casa) – C’ij (fora de casa) >= 0 para todo i ≠ j – (equação 5.2) 

Supondo um campeonato com 3 equipes, como ilustrado na Tabela 5.5, existe um total 

de 6 restrições para garantir que o desempenho do time ao jogar em casa não seja pior do que 

o apresentado fora dos seus domínios.  

Cab - C'ab  ≥  0    (equação 5.3, adaptação de 5.2 para problema com 3 equipes) 

Cac - C'ac ≥ 0 

Cba - C'ba ≥ 0 

Cbc - C'bc ≥ 0 

Cca - C'ca ≥ 0 

Ccb - C'cb ≥ 0 

Essa restrição garante que o resultado do time em casa será melhor ou igual ao 

resultado quando a equipe está jogando fora de casa; ou seja, será considerado incoerente se o 

time apresentar, ao jogar fora de casa, um resultado melhor do que o resultado que obteve ao 

jogar em casa contra a mesma equipe. 

A Tabela 5.6 ilustra todas as combinações possíveis de resultados entre duas equipes 

no que tange à vantagem de jogar em casa.  Por exemplo, o primeiro cenário considera que a 

equipe “a” vence a equipe “b” no primeiro jogo (com a equipe “a” jogando em casa) e a 

equipe “b” vence a equipe “a” no segundo jogo (no qual a equipe “b” está jogando em casa). 

Nas combinações de resultados para os jogos da Tabela 5.6, a primeira equipe de cada cenário 

detém o mando de campo. 
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Tabela 5.6 – Resultados possíveis entre duas equipes em um torneio Double Round Robin  

 

Cab 

( “a”  jogando em 

casa e  “b” como 

visitante 

C'ab 

( “b” jogando em 

casa e  “a” como 

visitante 

Cenário 1 a vence b b vence a 

Cenário 2 a vence b b empata com a 

Cenário 3 a vence b b perde de a 

Cenário 4 a empata com b b vence a 

Cenário 5 a empata com b b empata com a 

Cenário 6 a empata com b b perde de a 

Cenário 7 a perde de b b vence a 

Cenário 8 a perde de b b empata com a 

Cenário 9 a perde de b b perde de a 

A Tabela 5.6 ilustra todos os nove cenários possíveis quando se tem duas equipes 

realizando dois jogos (que representam os dois turnos do campeonato Double Round Robin). 

São nove resultados possíveis do confronto entre duas equipes nos dois turnos do 

campeonato, pois, para o primeiro confronto existe três resultados possíveis (vitória, empate 

ou derrota) e para o segundo jogo existe os mesmos três resultados possíveis, portanto, 

quando esses resultados são combinados, obtém-se nove combinações de resultados possíveis. 

Substituindo os resultados por números, onde, se “i” > “j” (recebe 1); “i” = “j” (recebe 

0) e “i” < “j” (recebe -1) obtém-se os resultados que aparecem na Tabela 5.7. Se a restrição da 

equação 5.2 for aplicada a cada resultado, o valor encontrado seria o que figura na coluna 

“resultado restrição”.  

Tabela 5.7 – Resultados possíveis entre duas equipes em um torneio Double Round 
Robin (analisando restrição incorporada ao modelo) 

Cab 

("a" jogando em 

casa e "b" como 

visitante 

C'ab 

("b" jogando em 

casa e "a" como 

visitante Cab C'ab 

Resultado da 

Restrição da 

equação 5.2 

(Cab – C’ab) 

a vence b b vence a 1 -1 2 

a vence b b empata com a 1 0 1 

a vence b b perde de a 1 1 0 

a empata com b b vence a 0 -1 1 

a empata com b b empata com a 0 0 0 

a empata com b b perde de a 0 1 -1 (*) 

a perde de b b vence a -1 -1 0 

a perde de b b empata com a -1 0 -1 (*) 

a perde de b b perde de a -1 1 -2 (*) 

Ao analisar as restrições, percebe-se que, em apenas três situações, assinaladas com 

“(*)”, a restrição do Home Advantage não é satisfeita. 
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O primeiro caso ocorre quando a equipe “a” empata com a equipe “b” em seus 

domínios. Ao fazer isso, a equipe “a” demonstra que não teria condições de vencer a equipe 

“b” fora de casa, pois obteve apenas um empate quando possuía o domínio de campo. 

O segundo e o terceiro casos ocorrem quando a equipe “a” perde para a equipe “b” em 

seus domínios, e se isso ocorrer, o único resultado considerado racional quando a equipe “a” 

jogar contra a equipe “b” nos domínios da equipe “b”, será a vitória da equipe “b”. 

O objetivo deste trabalho é executar o modelo B-C para o Campeonato Brasileiro, que 

contém 20 clubes, bem como enumerar todas as soluções ótimas. Isto é um trabalho difícil do 

ponto de vista computacional. Assim, este trabalho propõe uma nova formulação mais forte 

para o modelo B-C. Tal formulação foi gerada com o auxílio do software Porta e será descrita 

na seção 5.2. 

 

5.2 - Estrutura Matemática do Problema de Otimização 

 

Aqui propõe-se uma formulação mais forte para o método B-C com o auxílio do 

software Polyhedron Representation Transformation Algorithm (Porta – disponível no site  

http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/PORTA/.). Esta nova formulação 

permite encontrar todas as soluções ótimas em razoáveis tempos computacionais mesmo 

quando o número de variáveis é grande.   

O software recebe um conjunto de pontos ou soluções, e retorna um conjunto de 

equações e inequações lineares representando uma formulação para estes pontos ou soluções 

dadas. Além disso, qualquer ponto extremo desta formulação gerada é uma solução inteira. 

Em outras palavras, o software Porta gera a chamada envoltória convexa do conjunto dado, 

que é uma formulação mais forte (com menos soluções fracionárias) do que qualquer outra 

para o conjunto em questão. 

Para se criar uma formulação mais forte para o método B-C foi observado que na 

formulação 5.1  existem restrições que evitam a intransitividade para cada trinca de times e 

restrições associadas ao Home Advantage para cada par de times. 

Neste contexto, considera-se primeiramente um exemplo envolvendo apenas três times 

(A, B e C), no qual são geradas todas as possíveis soluções transitivas, que são fornecidas ao 

software Porta. O software retornará um conjunto de equações e inequações equivalentes a 

inequação 3.1 (Cab + Cbc - Cac <=1), porém mais fortes. Este processo é repetido para cada 

possível trinca de times. De maneira análoga, considera-se um campeonato com apenas dois 

http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/PORTA/
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times (A e B), em que são geradas todas as soluções que satisfazem a condição de Home 

Advantage. Estas soluções são fornecidas ao software Porta que torna um conjunto de 

equações e inequações equivalentes a inequação 5.2 (Cab - C'ab ≥ 0), porém mais fortes. Este 

processo é repetido para cada possível par de times. Os processos para a geração da nova 

formulação é descrito abaixo.  

Analisando-se um campeonato composto por três equipes: A, B e C, observam-se os 

seguintes confrontos: AxB, BxC, AxC. Para cada confronto tem-se três resultados possíveis 

(vitória, empate e derrota) que são representados por 9 variáveis: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, 

x9. As variáveis x1, x2 e x3 representam os resultados do confronto entre as equipes A e B; x4, 

x5 e x6 representam o resultado do confronto entre as equipes B e C e, por último, as variáveis 

x7, x8 e x9 representam o resultado do confronto entre as equipes A e C. 

A variável x1=1 significa que a equipe A venceu a equipe B, nesse caso, as variáveis 

x2 e x3 só poderão assumir o valor zero. Se a variável x2 for igual a 1, significa que houve um 

empate entre as duas equipes e, se a variável x3 for igual a 1 significa que a equipe B venceu a 

equipe A. Desta forma, apenas uma variável pode apresentar valor 1 e as outras duas 

necessariamente assumirão valor 0. Esse mesmo raciocínio vale para as variáveis x4, x5 e x6, 

que representam os resultados do confronto entre as equipes B e C, e x7, x8 e x9, que trazem a 

informação do confronto entre as equipes A e C. 

Considerando um campeonato com apenas 3 equipes, existem 27 possíveis resultados 

para os confrontos, como foi ilustrado na tabela 3.12.  A tabela 5.11 traz todas as 27 soluções 

e os valores para as variáveis x1 a x9. Na Tabela 5.8 o resultado A>B significa que a equipe A 

vence a equipe B, o resultado A=B significa um empate entre as duas equipes e o resultado 

A<B significa que a equipe B vence a equipe A. O mesmo raciocínio vale para os resultados 

dos confrontos entre as equipes AxC e BxC. 

A primeira solução da Tabela 5.8 contém as seguintes informações: x1=1, x2=0, x3=0, 

x4=1, x5=0, x6=0, x7=1, x8=0, x9=0, o que corresponde a vitória do time A no confronto AxB 

(x1=1), a vitória do time B no confronto BxC (x4=1) e vitória do time A no confronto AxC 

(x7=1). 
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Tabela 5.8 – Resultados possíveis para um campeonato com 3 equipes 
Resultados possíveis do 
confronto 

Solução X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

axb bxc axc 

a > b b > c a > c Transitiva 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

a > b b > c a = c Intransitiva 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

a > b b > c a < c Intransitiva 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

a > b b = c a > c Transitiva 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

a > b b = c a = c Transitiva 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

a > b b = c a < c Intransitiva 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

a > b b < c a > c Transitiva 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

a > b b < c a = c Transitiva 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

a > b b < c a < c Transitiva 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

a =b b > c a > c Transitiva 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

a =b b > c a = c Transitiva 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

a =b b > c a < c Intransitiva 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

a =b b = c a > c Transitiva 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

a =b b = c a = c Transitiva 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

a =b b = c a < c Transitiva 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

a =b b < c a > c Transitiva 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

a =b b < c a = c Transitiva 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

a =b b < c a < c Transitiva 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

a < b b > c a > c Transitiva 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

a < b b > c a = c Transitiva 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

a < b b > c a < c Transitiva 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

a < b b = c a > c Transitiva 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

a < b b = c a = c Transitiva 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

a < b b = c a < c Transitiva 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

a < b b < c a > c Transitiva 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

a < b b < c a = c Transitiva 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

a < b b < c a < c Transitiva 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Como dado de entrada para o software Porta foram selecionadas as 19 soluções 

viáveis da Tabela 5.8 – estas soluções representam o conjunto de resultados transitivos para 

esse campeonato com 3 equipes. O arquivo de entrada para o software Porta encontra-se no 

Anexo 3. 

Essas relações foram geradas a partir da análise de todas as soluções possíveis para um 

campeonato considerando apenas três times, como ilustrado na Tabela 5.8. A coluna 

“resultado” traz a informação da primeira restrição da equação 3.1 e a coluna “conclusão” 

identifica se o resultado é transitivo ou se não satisfaz a restrição. 

Nas equações 5.3 a 5.22 apresenta-se o modelo matemático do poliedro gerado pelo 

software PORTA. 

          +x4+x5+x6-x7-x8-x9 = 0  (equação 5.3) 

 +x1+x2+x3-x4-x5-x6          = 0  (equação 5.4) 

                   +x7+x8+x9     = 1   (equação 5.5) 

 -x2                                  ≤ 0     (equação 5.6) 

    - x3                              ≤  0     (equação 5.7) 
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        -x5                           ≤  0     (equação 5.8) 

           - x6                       ≤  0     (equação 5.9) 

               -x8                    ≤  0     (equação 5.10) 

                  - x9                ≤  0     (equação 5.11) 

 -x2- x3   - x6   + x9           ≤  0    (equação 5.12) 

    - x3-x5- x6   + x9           ≤  0    (equação 5.13) 

 -x2- x3-x5- x6+x8+ x9           ≤  0  (equação 5.14) 

 -x2-2x3-x5-2x6+x8+2x9     ≤  0   (equação 5.15) 

               +x8+ x9            ≤  1      (equação 5.16) 

        +x5+ x6                   ≤ 1       (equação 5.17) 

 + x2+ x3                          ≤  1    (equação 5.18) 

    + x3   + x6   - x9           ≤  1    (equação 5.19) 

    + x3+x5+ x6-x8- x9       ≤ 1    (equação 5.20) 

 +x2+ x3   + x6-x8- x9       ≤ 1    (equação 5.21) 

 +x2+2x3+x5+2x6-x8-2x9  ≤  2  (equação 5.22) 

Para que a restrição do HA seja inserida é utilizado novamente o software Porta. A 

restrição do HA envolve os dois jogos entre duas equipes, ou seja, o jogo AxB (em que a 

equipe A está jogando em casa) e BxA (em que a equipe B está jogando em casa). Existem 9 

combinações possíveis para os resultados entre essas duas equipes como ilustrado na Tabela 

5.7. 

Analogamente ao que foi feito anteriormente, é necessário informar ao software Porta 

quais são as soluções viáveis (que satisfazem o HA) para o poliedro. Isso será feito com o 

auxílio de 6 variáveis: x1, x2, x3, y1, y2 e y3. 

As variáveis x1, x2 e x3 representam o resultado do primeiro confronto entre as equipes 

AxB (equipe A jogando em casa e equipe B sendo visitante), no qual x1=1 significa que a 

equipe A venceu a equipe B, x2=1 significa que há um empate entre as equipes e x3=1 

significa que a equipe B vence a equipe A. Analogamente as variáveis y1, y2 e y3 representam 

o confronto entre as equipes BxA (equipe B jogando em casa e equipe A sendo visitante), 

onde y1=1 significa que a equipe B vence a equipe A, y2=1 significa que há um empate entre 

as equipes e y3=1 significa que a equipe A vence a equipe B. 

 A Tabela 5.9 contém as informações dos resultados possíveis já discutidos na seção 

5.1 com os respectivos valores para as variáveis x1, x2, x3, y1, y2 e y3. 
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Tabela 5.9 – Resultados possíveis para os dois confrontos entre duas equipes 

Cab 

("a" jogando em 

casa e "b" como 

visitante 

C'ab 

("b" jogando em 

casa e "a" como 

visitante Solução x1 x2 x3 y1 y2 y3 

a vence b b vence a Respeita HA 1 0 0 1 0 0 

a vence b b empata com a Respeita HA 1 0 0 0 1 0 

a vence b b perde de a Respeita HA 1 0 0 0 0 1 

a empata com b b vence a Respeita HA 0 1 0 1 0 0 

a empata com b b empata com a Respeita HA 0 1 0 0 1 0 

a empata com b b perde de a NÃO Respeita HA 0 1 0 0 0 1 

a perde de b b vence a Respeita HÁ 0 0 1 1 0 0 

a perde de b b empata com a NÃO Respeita HA 0 0 1 0 1 0 

a perde de b b perde de a NÃO Respeita HA 0 0 1 0 0 1 

O arquivo fornecido para o software Porta encontra-se no Anexo 4. 

A primeira solução afirma que se  a equipe mandante A ganha o jogo AxB, então A 

pode ganhar o jogo AxB fora de casa. A segunda solução diz que se o mandante A ganha o 

jogo AxB, então A pode empatar o jogo AxB fora de casa; ou seja, a performance do time ao 

jogar fora de casa deve ser igual ou pior do que a performance do time ao jogar em casa, 

como ilustrado na restrição “Cij (em casa) – C’ij (fora de casa) ≥ 0”. As demais soluções 

seguem a mesma lógica.  

A equação 5.4 apresenta as restrições do HA para o campeonato considerando apenas 

3 equipes. 

 +x1+x2+x3-y1-y2-y3 = 0     (equação 5.23) 

          +y1+y2+y3     = 1      (equação 5.24) 

 -x2                         ≤ 0       (equação 5.25) 

    -x3                      ≤ 0       (equação 5.26) 

       -y2                   ≤ 0       (equação 5.27) 

          -y3                ≤ 0       (equação 5.28) 

    +x3+y2+y3          ≤ 1       (equação 5.29) 

 +x2+x3   +y3          ≤ 1       (equação 5.30) 

A partir das restrições geradas pelo software Porta através dos dois processos descritos 

previamente para um campeonato considerando três equipes e duas equipes respectivamente, 

foram criadas as restrições descritas nas equações 5.3 a 5.22 para cada trinca de times e 

restrições descritas nas equações 5.23 a 5.30 para cada par de times, considerando o 

Campeonato Brasileiro de Futebol, que contém 20 equipes. 
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As equações 5.3 a 5.30 representam todas as restrições para um campeonato 

considerando 3 equipes. Como o Campeonato Brasileiro possui 20 equipes, faz-se necessário 

expandir essas restrições para um campeonato deste porte. Além disso, é necessário definir 

uma função objetivo a ser minimizada, que, no presente trabalho, é a diferença entre a matriz 

original de resultados e a matriz coerente de resultados. 

O modelo matemático final segue abaixo: 

Conjunto: 

T: Conjunto de times do campeonato. 

Variáveis: 

xabr: 1, caso o jogo entre o time a e o time b seja r (r=0 para vitória de a, r=1 para empate, r=2 

para derrota de a), com o time a jogando em casa, na tabela final transitiva do campeonato e 0, 

caso contrário. 

Dados de entrada: 

Custoabr: custo de trocar o resultado do jogo a x b, sendo a o mandante de seu valor original 

para r. No algoritmo implementado, o custo foi escolhido de forma que mudar um resultado 

de vitória para derrota e vice-versa tem o dobro do custo de mudar de empate para vitória ou 

derrota e vice-versa. O custo de não mudar o resultado é zero, ou seja, mudar um resultado de 

vitória para derrota (ou vice-versa) será contabilizado como duas mudanças, vitória para 

empate e depois empate para derrota. 

Modelo Matemático: 

   (equação 5.31) 

Sujeito a: 
(Equação 5.32) 
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bc0 bc1 bc2 ac0 ac1 ac2

ab0 ab1 ab2 bc0 bc1

ac0 ac1 ac2

ab1 ab2 bc2 ac2

ab2

+x +x +x -x -x -x =0,  , , | , ,

+x +x +x -x -x -xbc2=0,  , , | , ,

+x +x +x =1,  , , | , ,

-x -x -x +x 0,  , , | , ,

-x

a b c T a b a c b c

a b c T a b a c b c

a b c T a b a c b c

a b c T a b a c b c

    

    

    

     

bc1 bc2 ac2

ab1 ab2 bc1 bc2 ac1 ac2

ab1 ab2 bc1 bc2 ac1 ac2

ac1 ac2

bc1 bc2

-x -x +x 0,  , , | , ,

-x -x -x -x +x +x 0,  , , | , ,

-x -2x -x -2x +x +2x 0,  , , | , ,

+x +x 1,  , |

+x +x 1,  , |

a b c T a b a c b c

a b c T a b a c b c

a b c T a b a c b c

a c T a c

b c T

     

     

     

   

  

ab1 ab2

ab2 bc2 ac2

ab2 bc1 bc2 ac1 ac2

ab1 ab2 bc2 ac1 ac2

ab1 ab2 bc1 bc2 ac1 ac

+x +x 1,  , |

+x +x -x 1,  , , | , ,

+x +x +x -x -x 1,  , , | , ,

+x +x +x -x -x 1,  , , | , ,

+x +2x +x +2x -x -2x

b c

a b T a b

a b c T a b a c b c

a b c T a b a c b c

a b c T a b a c b c



   

     

     

     

2 2,  , , | , ,a b c T a b a c b c        

ab2 ba1 ba2

ab1 ab2 ba2

+x +x +x 1, a,b T|a b

+x +x +x 1, a,b T|a b

   

   
  

Declaração das variáveis: 

{0,1}, , | , 0,1,2abrx a b T a b r    
  

Note que a restrição 5.32 do novo modelo 5.31 está associada à restrição descrita na 

equação 5.3; a equação 5.33 do modelo 5.31 está associada à equação 5.4 e etc.. A relação 

entre todas as restrições do modelo descrito em 5.31 e as restrições provenientes do software 

Porta figuram na Tabela 5.10. 

 Tabela 5.10 – Relação entre as restrições do modelo matemático final e restrições geradas 

pelo software Porta 

Restrição 

fortificada do 

novo modelo  

Restrição 

equivalente original 

5.32 5.3 

5.33 5.4 

5.34 5.5 

5.35 5.12 

5.36 5.13 

5.37 5.14 

5.38 5.15 

5.39 5.16 

5.40 5.17 

5.41 5.18 

5.42 5.19 

5.43 5.20 

5.44 5.21 

5.45 5.22 

5.46 5.23 

5.47 5.24 

(Equação 5.33) 

(Equação 5.34) 

(Equação 5.35) 

(Equação 5.36) 

(Equação 5.37) 

(Equação 5.38) 

(Equação 5.39) 

(Equação 5.40) 

(Equação 5.41) 

(Equação 5.42) 

(Equação 5.43) 

(Equação 5.44) 

(Equação 5.45) 

(Equação 5.46) 

(Equação 5.47) 
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O otimizador CPLEX foi utilizado para listar todas as soluções para o PPI descrito na 

equação 5.31. 

 O capítulo 6 traz uma aplicação do modelo considerando a vantagem do time de jogar 

em casa aplicada a um campeonato com poucas equipes, que foi um dos grupos da Taça 

Libertadores da América do ano de 2012. Para esse campeonato, utilizou-se tanto o método de 

enumeração exaustiva quanto o modelo descrito na equação 5.5, alcançando o mesmo 

resultado. 
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6. APLICAÇÃO DO MODELO EM CAMPEONATOS NO 
FORMATO DOUBLE ROUND ROBIN (campeonato de 
pequeno porte) 
 

A aplicação do modelo considerando o formato Double Round Robin e o Home 

Advantage será feita em dois campeonatos: no grupo 7 da Taça Libertadores da América do 

ano de 2012 (campeonato de pequeno porte, com 4 equipes, no qual foi possível enumerar as 

soluções transitivas) e no Campeonato Brasileiro de Futebol do ano de 2013 (campeonato de 

grande porte, com 20 equipes).  

O capítulo 6 traz os resultados do modelo aplicado ao grupo 7 da Taça Libertadores da 

América enquanto  o capítulo 7 ilustra a aplicação do modelo no Campeonato Brasileiro de 

Futebol do ano de 2013. 

Antes da análise dos resultados será feita uma breve introdução sobre a história do 

campeonato Taça Libertadores da América. 

 

6.1 Taça Libertadores da América 

 

A Copa Libertadores da América ou Taça Libertadores da América, cujo nome oficial 

atual é Copa Bridgestone Libertadores por motivos de patrocínio é a principal competição de 

futebol entre clubes profissionais de futebol da América do Sul e é organizada pela 

Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Desde 1998, quando começou a ser 

patrocinada pela montadora japonesa Toyota, passou a aceitar a participação de clubes do 

México. A partir de 2013, o patrocinador oficial da competição passou a ser a japonesa 

Bridgestone. 

O nome do torneio é uma homenagem aos principais líderes da independência das 

nações da América do Sul: José Artigas, Simón Bolívar, José de San Martín, José Bonifácio 

de Andrada e Silva, D. Pedro I do Brasil, Antonio José de Sucre e Bernardo O'Higgins. É uma 
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das competições entre clubes mais prestigiosas no esporte juntamente a Liga dos Campeões 

da Europa. 

O campeonato foi criado em 1960 sob o nome de Copa dos Campeões da América, 

pois apenas os campeões das associações de futebol da América do Sul em seus respectivos 

campeonatos participavam. 

Da primeira edição em 1960 até 2004, o campeão da Libertadores enfrentava o 

campeão da Liga dos Campeões da Europa em uma ou duas partidas, competição chamada 

Copa Intercontinental ou ainda Copa Europeia/Sul-Americana. Em 2000 e a partir do ano de 

2005, o campeão da Libertadores passou a disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 

(FIFA Club World Cup) – a qual reúne os campeões de cinco continentes. 

Em março de 2009, a CONMEBOL anunciou a criação de um torneio continental 

feminino, com a participação de 10 clubes, sendo um de cada país associado. A primeira Copa 

Libertadores Feminina foi realizada no Brasil e teve como campeã o clube brasileiro Santos. 

Dois anos depois, foi criada a Copa Libertadores sub-20, a ser disputada por 12 clubes 

do continente e por jogadores com até 20 anos de idade. A primeira edição realizou-se em 

junho de 2011, no Peru. 

A CONMEBOL cogita a possibilidade da inclusão de equipes centro-americanas na 

competição, assim como a realização de uma partida entre o vencedor da Libertadores e o 

vencedor da Liga dos Campeões da CONCACAF. 

A forma de classificação para a competição é geralmente baseada nos resultados dos 

campeonatos nacionais dos países do continente, assim como a Liga dos Campeões da UEFA, 

na Europa. Mas há confederações que se utilizam de torneios próprios, independentes dos 

campeonatos nacionais propriamente ditos, para definir pelo menos algumas vagas, como, por 

exemplo, a Copa do Brasil, no Brasil (desde 1989), a Liguilla Pré-Libertadores, no Uruguai 

(entre 1974 e 2009), e a InterLiga no México (entre 2004 e 2010). 

A Copa Libertadores da América possui uma primeira fase na qual um número de 

clubes (atualmente 12) são emparelhados em uma série de jogos eliminatórios. Essa fase 

atualmente é conhecida como pré-Libertadores (primeira fase). Os seis sobreviventes juntam-

se aos clubes restantes na segunda fase, na qual são divididos em grupos de quatro. Os times 

dos grupos da segunda fase jogam entre si, dentro do grupo, em turno e returno (double round 

robin). Os dois melhores de cada grupo classificam-se para a fase eliminatória (terceira fase), 

na qual o time com a melhor campanha enfrenta o pior segundo colocado, o segundo melhor 
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joga contra o penúltimo dos segundos colocados, e assim por diante. A disputa acontece, 

então, em um novo sistema eliminatório, assim como as quartas-de-final, semifinais e a final. 

Entre 1960 e 1987, os campeões da edição anterior não entravam na competição até a 

fase semifinal, tornando muito mais fácil a retenção do título. A partir de 1988 o campeão da 

edição anterior passou a entrar na terceira fase. Apenas a partir da edição de 2000, o campeão 

do ano anterior passou a disputar desde a fase de grupos (segunda fase), precisando obter vaga 

para a fase eliminatória, como os demais participantes. 

Em seus primeiros anos, apenas os campeões nacionais das principais nações 

participavam, mas os vice-campeões passaram a ser permitidos na década de 1970. Com isso, 

a competição teve que contemplar mais equipes e, atualmente, conta com 38 clubes. 

 

6.2 Análise de Resultados da Taça Libertadores da América 2012 

 

O grupo selecionado para o trabalho foi o grupo 7 da Taça Libertadores da América do 

ano de 2012.  Esse grupo tinha os times Vélez Sársfield, Deportivo Quito, Defensor Sporting 

e Guadalajara, e foi escolhido por apresentar incoerências em termos de resultado. 

Como o modelo de campeonato é Double Round Robin, no qual cada time enfrenta 

todos os demais em dois confrontos, um deles sendo mandante de campo e outro como 

visitante, o total de jogos com 4 equipes é de 12. Como cada jogo possui 3 resultados 

possíveis (vitória, empate e derrota) existem 531.441 combinações de resultados possíveis 

para os 12 confrontos. As informações sobre as restrições desse modelo encontram-se no 

Anexo 2. 

 

6.3 Análise da Matriz Original de Resultados 

 

O primeiro passo para que possa ser aplicado o método é entender o que poderiam ser 

resultados estranhos ou incoerentes e eliminar estes problemas. Para isso será feita uma 

análise na matriz de resultados original, em que figuram tanto os jogos de ida como de volta e 

serão identificados os resultados que podem ser considerados incoerentes. A Tabela 6.1 

contém a matriz de resultados original para o grupo 7 da Copa Libertadores de 2012. 
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Tabela 6.1 – Matriz Original de Resultados 

  VEL DQU  DEF GDL 

Vélez Sársfield (VEL) – 1–0 1–3 3–0 

Deportivo Quito(DQU) 3–0 – 2–0 5–0 

Defensor Sporting(DEF) 0–3 2–0 – 1–0 

Guadalajara(GDL) 0–2 1–1 1–0 – 

 Os resultados da Tabela 6.1 ilustram os confrontos entre os times, em que os times que 

perfilam nas linhas tinham o mando de campo (jogavam em casa) e os times que perfilam nas 

colunas eram os visitantes do confronto. 

 A Tabela 6.1 de resultados pode ser traduzida de maneira ternária na Tabela 6.2. 

Tabela 6.2 – Matriz Ternária de Resultados 

  Vélez 

Dep. 

Quito 

Def. 

Sport. 

Guada- 

lajara Vélez 

Dep. 

Quito 

Def. 

Spor. 

Guada- 

lajara 

Vélez 

Sársfield - 1 -1 1 

    Deportivo 

Quito -1 - 1 1 

    Defensor 

Sporting 1 -1 - 1 

    Guada 

lajara -1 -1 -1 - 

    Vélez 

Sársfield 
    

- 1 -1 -1 

Deportivo 

Quito 
    

-1 - 1 0 

Defensor 

Sporting 
    

1 -1 - 1 

Guada 

Lajara 
    

1 0 -1 - 

 O jogo Vélez Sársfield x Deportivo Quito possui o valor “1” pois o Vélez suplantou a 

equipe do Deportivo Quito ao jogar em seus domínios por 1 x 0 – ver valor da primeira linha 

da primeira matriz. 

 O jogo entre o Deportivo Quito x Vélez Sársfield (3x0) figura com o valor “1” 

também; vide o primeiro valor da primeira linha da segunda matriz. 

Ao analisar o grupo, percebe-se que existe a primeira incoerência nos confrontos 

realizados entre Velez Sarsfield, Defensor Sporting e Deportivo Quito, pois, quando jogou em 

seus domínios, o Velez obteve uma vitória contra o Deportivo Quito (1 x 0) e o mesmo 

Deportivo Quito jogando em casa venceu o Defensor Sporting (2 x 0), no entanto, quando o 

Defensor Sporting visitou o Velez Sarsfield na Argentina acabou obtendo a vitória (0 x 2) – o 

que não pode ser considerado um resultado normal, pois se o time A (Velez) vence B 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_V%C3%A9lez_S%C3%A1rsfield
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Deportivo_Quito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defensor_Sporting_Club
http://pt.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Guadalajara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_V%C3%A9lez_S%C3%A1rsfield
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Deportivo_Quito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defensor_Sporting_Club
http://pt.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Guadalajara
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(Deportivo Quito) e o time B (Deportivo Quito) vence C (Defensor Sporting), esperava-se que 

o time A (Velez) não perdesse de C (Defensor Sporting). 

 Uma segunda incoerência também tem como protagonistas os três times citados 

anteriormente, porém agora a inconsistência acontece quando o Defensor atua em casa contra 

Velez e Deportivo Quito, pois ele vence o Deportivo Quito em casa, que, por sua vez, bate o 

Velez, e este último acaba por vencer o Defensor, criando assim mais uma inconsistência. 

 Além destes resultados inconsistentes que só levam em consideração o desempenho 

direto entre os times, pode-se adicionar a variável de Home Advantage, com a qual espera-se 

que o time tenha um desempenho melhor jogando em casa do que fora de casa. 

O time de melhor campanha na primeira fase da Libertadores e de diversos outros 

campeonatos recebe o beneficio de jogar todos os jogos em casa, ou seja, na fase de confronto 

direto o time com a campanha melhor faz o segundo jogo em seus domínios. 

 O primeiro resultado incoerente considerando o Home Advantage é justamente no 

confronto entre Deportivo Quito, Guadalajara e Defensor Sporting, pois jogando em seus 

domínios o Defensor venceu o Deportivo Quito e o Guadalajara venceu o Defensor quando 

este jogou fora de casa. Porém, quando o Deportivo Quito enfrentou o Guadalajara no México 

conseguiu um empate, e o resultado esperado para esta partida seria a vitória do Guadalajara. 

 Além disto, vale ressaltar o desempenho das equipes do Velez Sarsfield e Defensor 

Sporting, em que ambos venceram seus confrontos contra o Deportivo Quito e Guadalajara. 

Porém perderam quando enfrentaram as mesmas equipes em seus domínios. Isto vai de 

encontro a toda teoria discutida sobre o Home Advantage, na qual o time da casa tende a ter 

uma força maior e uma chance de obter a vitória, pois os dois times que tinham demonstrado 

força ao jogar em casa sucumbiram diante do adversário. Isto gera inconsistência em relação 

ao Home Advantage. 

As soluções desse problema foram encontradas a partir de duas abordagens diferentes: 

1) A partir do software CPLEX, resolvendo a equação 5.5 e 

2) Por enumeração exaustiva de todas as soluções.  

 A aplicação do processo de enumeração exaustiva (2) teve como intuito validar (1).  

Para um problema desse porte existem 531.441 matrizes diferentes de resultados. Esse 

número pode ser calculado ao se considerar que há 4 equipes, 12 jogos (6 de ida e 6 de volta) 

e, como cada jogo pode apresentar 3 resultados (vitória, empate ou derrota), o total de 

matrizes é dado por 3
12

. 
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 Para a enumeração de todas as matrizes coerentes de resultados foi criada uma macro 

em VBA (Visual Basic Application) no Excel que enumerava as soluções possíveis e, com o 

auxílio de algumas fórmulas no Excel, identificavam-se as matrizes coerentes e com a menor 

quantidade de alterações.  

 

6.4 Matriz coerente de resultados para o Grupo 4 (Taça Lib. América 2012) 

 

 Após a enumeração de todas as matrizes possíveis, foi encontrada uma matriz que 

minimizava o número de alterações e transformava a matriz de resultado em coerente. Agora 

será apresentada a mudança nos resultados dos jogos, respeitando todas as condições impostas 

pelo método adaptado de Bowman e Collantoni. Essa matriz possui apenas três alterações nos 

resultados e gera valores completamente coerentes que podem ser vistos na Tabela 6.3. 

Tabela 6.3 – Matriz Coerente de resultados para o grupo 7 da Copa Libertadores da América 

de 2012 

 

 Jogando como Visitante Jogando em Casa 

  Vélez 

Dep. 

Quito 

Def. 

Sport. 

Guada- 

lajara Vélez 

Dep. 

Quito 

Def. 

Spor. 

Guada- 

lajara 

Jogando 

em casa 

(HA) 

 

 

 

Vélez 

Sársfield - 1 1 1     

Deportivo 

Quito -1 - 1 1     

Defensor 

Sporting -1 -1 - 1     

Guada 

lajara -1 -1 -1 -     

Jogando 

como 

Visitante 

 

 

 

Vélez 

Sársfield     - 0 -1 -1 

Deportivo 

Quito     0 - 0 0 

Defensor 

Sporting     1 0 - 1 

Guada 

lajara     1 0 -1 - 

A mudança proposta ocorre justamente em jogos envolvendo o Deportivo Quito, o 

Velez Sarsfield e o Defensor Sporting. A primeira mudança envolve tanto o Home Advantage 

quanto a restrição de transitividade, pois no jogo do Velez Sarsfield em casa contra o 

Defensor Sporting, o Velez perde inicialmente; no entanto, se os resultados fossem coerentes, 

ele deveria ter vencido. Isto porque o Velez vence o Deportivo Quito em casa e o Deportivo 

Quito também vence o Defensor Sporting em casa. Logo, quando o Defensor enfrenta o Velez 
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na Argentina o resultado coerente é a vitória do Velez. Se o resultado tivesse sido este, a 

restrição do Home Advantage passa a ser respeitada, pois o time mandante não pode ter um 

resultado pior jogando em casa do que fora (como o Velez venceu o Defensor fora de casa a 

mudança para uma vitória do Velez passaria a respeitar essa restrição também). 

 As duas próximas alterações precisam ser feitas conjuntamente, pois envolvem 

novamente os três times citados. Porém, desta vez a incoerência ocorre quando o Defensor 

joga em casa contra o Velez e perde, e ao enfrentar o Deportivo Quito conquista uma vitória, 

enquanto no confronto entre o Deportivo Quito e Velez, o Deportivo Quito vence o Velez, 

que atuava no Equador. Por isso, estes dois resultados acabam por ferir as restrições de 

transitividade. Para isso, serão feitas duas alterações, que são os empates nos jogos 

envolvendo o Deportivo Quito e o Velez no Equador, e o Defensor Sporting e o Deportivo 

Quito no Uruguai. Ao supor que esses resultados deveriam ter ocorrido, todas as restrições 

relativas ao modelo são satisfeitas.  

Na Tabela 6.4 será apresentada a pontuação original dos times deste grupo da 

Libertadores e a pontuação considerando a matriz coerente de resultados. 

Tabela 6.4 – Pontuação Final para cada matriz coerente de resultados 

Equipes Original Coerente 

Vélez Sársfield 12 16 

Deportivo Quito 10 9 

Defensor Sporting 9 4 

Guadalajara 4 4 

 

Ao observar os resultados das modificações sugeridas, percebe-se que não houve 

alteração nas equipes classificadas e o Velez provavelmente seria a melhor campanha do 

grupo na Copa Libertadores daquele ano, pois teria conseguido 5 vitórias e 1 empate – o que 

lhe garantiria vantagem de jogar em casa em todos os confrontos eliminatórios. 
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7. APLICAÇÃO DO MODELO EM CAMPEONATOS NO 
FORMATO DOUBLE ROUND ROBIN (campeonato de 
grande porte) 
 

O Campeonato Brasileiro de Futebol do ano de 2013 (série A) foi o campeonato 

escolhido para representar um campeonato de grande porte, por possuir 20 times em seu 

desenho.   

A aplicação do modelo foi feita de duas maneiras nesse campeonato: 

1) Analisando as incoerências considerando todos os jogos, tal qual como foi feito 

anteriormente e; 

2) Como modelo de previsão, em que as 2 últimas rodadas não foram consideradas no 

modelo. 

 

7.1 Campeonato Brasileiro de Futebol 

 

O Campeonato Brasileiro de Futebol teve início em 1971. Entretanto, o mesmo já 

vinha sendo disputado desde 1959 com outros nomes. De 1959 a 1968, o campeonato era 

chamado de Taça Brasil; e, de 1967 a 1970, o campeonato era denominado Taça de Prata.  

Nos anos de 1967 e 1968 foram disputados ambos os campeonatos concomitantemente. 

 A partir de 1971, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) passou a organizar o 

campeonato, denominando-o Campeonato Brasileiro de Futebol. 

Ao contrário de outros campeonatos realizados em outros países, no Campeonato 

Brasileiro existe uma alternância de campeões, isto é, em 38 edições do Campeonato 

Brasileiro, houve 17 campeões diferentes, onde, o maior campeão tem 6 títulos. 

A equipe do São Paulo, além de ser o time com maior número de vitórias do 

Campeonato Brasileiro, também é a única tricampeã consecutiva, conquistando os títulos de 

2006, 2007 e 2008. 
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Essa grande diversidade de equipes com possibilidade de ganhar o título mostra o 

equilíbrio existente entre as equipes no Campeonato Brasileiro de Futebol. 

 O Campeonato Brasileiro teve diversos formatos desde a sua criação em 1971, assim 

como o número de participantes variou muito ao longo dos anos. Atualmente o Campeonato 

Brasileiro utiliza o formato Double Round Robin. 

 

7.2 Análise dos resultados reais do Campeonato Brasileiro de 2013 

 

O Campeonato Brasileiro de 2013 teve como campeão a equipe do Cruzeiro, que 

obteve 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. A pontuação final é calculada 

segundo o manual da FIFA para competições internacionais (ver International Board, no 

endereço http://www-regras-do-futebol.f1cf.com.br/www-regras-do-futebol-65-regulamento-

da-international-f-a-board-ifab.html). A Tabela 7.1 mostra a pontuação final de todos os vinte 

times que disputaram o campeonato assim como a abreviação para os nomes das equipes que 

será utilizado a partir de agora. 

Pode-se perceber pela Tabela 7.1 que três equipes tiveram uma pontuação destacada 

em relação às demais que estavam próximas à sua posição na classificação final do 

campeonato, que seriam: 

(1) A equipe do Cruzeiro, que apresentou 11 pontos a mais do que a equipe 

classificada em segundo lugar; 

(2) A equipe do Náutico, que obteve uma pontuação muito abaixo do penúltimo 

colocado, alcançando apenas 20 pontos dos 114 disputados. 

(3) A equipe da Ponte Preta, que obteve 7 pontos a menos que a equipe do Vasco. 

 

Ao ignorar essas três equipes, percebe-se que todas as demais equipes tiveram 

pontuação final entre 65 (Grêmio) e 44 (Vasco), ou seja, uma diferença de 21 pontos entre o 

segundo colocado e o antepenúltimo, o que demonstra um grande equilíbrio entre as equipes 

no campeonato Brasileiro de 2013.  

http://www-regras-do-futebol.f1cf.com.br/www-regras-do-futebol-65-regulamento-da-international-f-a-board-ifab.html
http://www-regras-do-futebol.f1cf.com.br/www-regras-do-futebol-65-regulamento-da-international-f-a-board-ifab.html
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Tabela 7.1 – Classificação geral do campeonato 

Posição CLUBE Abreviação Pontos Vitória Empate Derrota 

1º Cruzeiro CRU 76 23 7 8 

2º Grêmio GRE 65 18 11 9 

3º Atlético/PR CAP  64 18 10 10 

4º Botafogo BOT  61 17 10 11 

5º Vitória VIT 59 16 11 11 

6º Goiás GOI  59 16 11 11 

7º Santos SAN 57 15 12 11 

8º Atlético/MG CAM  57 15 12 11 

9º São Paulo SPA  50 14 8 16 

10º Corinthians COR 50 11 17 10 

11º Flamengo FLA  49 12 13 13 

12º Portuguesa POR 48 12 12 14 

13º Coritiba CTB  48 12 12 14 

14º Bahia BAH  48 12 12 14 

15º Internacional INT  48 11 15 12 

16º Criciúma CRI 46 13 7 18 

17º Fluminense FLU 46 12 10 16 

18º Vasco VAS 44 11 11 16 

19º Ponte Preta PON 37 9 10 19 

20º Náutico NAU  20 5 5 28 

A Tabela 7.2 ilustra o desempenho dos times jogando em casa e fora de casa. Pode-se 

observar que todos os times apresentaram um desempenho melhor ao jogar dentro de seus 

domínios comparado ao seu desempenho como equipe visitante, o que reforça a existência de 

uma vantagem de jogar em casa, fato esse já analisado por Courneya e Carron (1992). 

A partir das informações da Tabela 7.2 é possível construir a pontuação final do 

campeonato: basta converter os resultados das partidas em pontos e somá-los, para obter a 

pontuação final do time no campeonato. Essa conversão de resultados em pontos é dada da 

seguinte forma: 

a. 3 pontos para a equipe vencedora e 0 pontos para a equipe derrotada; 

b. 1 ponto para cada equipe em caso de empate. 

Tomando a equipe do Cruzeiro como exemplo foram um total de: 14+9=23 vitórias; 

3+4 = 7 empates e 2+6=8 derrotas; ao se fazer a conversão obtém-se 76 pontos; que foram 

obtidos da seguinte forma: 

a. Pontos obtidos pelas vitórias = 69 pontos, que são provenientes das 23 vitórias, em 

que cada vitória deu 3 pontos ao time; 
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b. Pontos obtidos pelos empates = 7 pontos, que são provenientes dos 7 empates em 

que cada empate dá 1 ponto ao time; 

c. Pontos obtidos pelas derrotas = 0 pontos, pois derrota não dá ponto algum ao time.  

Tabela 7.2 – Desempenho das equipes ao jogar em casa e fora de casa 

Pos Abreviação 

Jogos em casa Jogos fora 

Vitória Empate Derrota Vitória Empate Derrota 

1º CRU 14 3 2 9 4 6 

2º GRE 13 5 1 6 7 6 

3º CAP  13 5 1 6 5 8 

4º BOT  12 4 3 6 5 8 

5º VIT 11 6 2 6 5 8 

6º GOI  11 5 3 5 5 9 

7º SAN 10 7 2 5 5 9 

8º CAM  10 6 3 5 5 9 

9º SPA  10 5 4 4 8 7 

10º COR 9 7 3 5 5 9 

11º FLA  8 9 2 4 6 9 

12º CTB 8 7 4 5 3 11 

13º BAH  8 6 5 3 8 8 

14º INT  8 5 6 4 4 11 

15º POR  7 7 5 3 6 10 

16º CRI 7 7 5 3 6 10 

17º FLU 8 4 7 3 5 11 

18º VAS 8 3 8 2 7 10 

19º PON 6 4 9 2 7 10 

20º NAU  3 3 13 2 2 15 

 

7.3 Análise considerando todo o campeonato (todas as 38 rodadas) 

 

Essa abordagem é a mesma apresentada no capítulo 6, na qual o objetivo central é 

identificar as matrizes coerentes de resultados considerando todos os resultados do 

campeonato; ou seja, como teria sido o campeonato se os jogos tivessem respeitado o conceito 

de coerência fraca dos resultados; logo, a matriz ternária de resultados está completa, 

considerando todos os resultados das 38 rodadas do campeonato, em um total de 380 jogos 

realizados, com uma contagem de 114 pontos que cada time poderia conquistar. 

Ao resolver o PPI ilustrado no capítulo 6.1 para o Campeonato Brasileiro de futebol 

do ano de 2013 foram encontradas 71216 soluções viáveis com o mínimo da função objetivo 

de 143. Esse valor 143 não significa que foram feitas 143 alterações na matriz de resultados, 
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pois algumas alterações foram de vitória para derrota, o que contabilizaria duas alterações na 

função objetivo e apenas uma alteração de resultado. Vale ressaltar que para encontrar essas 

soluções foi utilizada uma máquina Intel® Core™ i7-3770 CPU 3.40GHz × 8, 32GB e o 

tempo de execução para encontrar uma solução ótima foi de 9.15 segundos, porém, foram 

necessários aproximadamente 27885 segundos (7 horas e 45 minutos) para salvar todas as 

71216 soluções. 

A partir da comparação de cada matriz transitiva de resultados e a matriz original de 

resultados (que ocorreram no campeonato), é possível identificar a quantidade de jogos que 

foram alterados em cada uma das matrizes coerentes de resultados. A Tabela 7.3 traz o 

número total de alterações para cada solução e a quantidade de matrizes que tinha essa 

quantidade de alterações. 

Tabela 7.3 – Número de Partidas alteradas em cada solução 

# de jogos alterados # Casos  Ocorrência 

142 419 1% 

141 2353 3% 

140 6727 9% 

139 12288 17% 

138 15460 22% 

137 14419 20% 

136 10547 15% 

135 5983 8% 

134 2381 3% 

133 571 0.8% 

132 66 0.1% 

131 2 0.003% 

Total 71216 100% 

A partir da Tabela 7.3 pode-se fazer a relação entre a quantidade de jogos alterados e o 

valor da função objetivo. Por exemplo, em 419 casos houve 142 jogos alterados, o que 

significa que, para essas 419 soluções viáveis, houve apenas um jogo (143 – 142 = 1) no qual 

a alteração foi de vitória para derrota (ou vice versa). Todas as demais alterações foram de 

vitória para empate ou de derrota para empate. 

Pode-se perceber que em 22% das partidas ocorreram cinco alterações que 

transformaram o vencedor em perdedor (ou vice-versa).  

O Campeonato Brasileiro também é utilizado como torneio de classificação para o 

campeonato Taça Libertadores da América, em que os quatro times de melhor classificação 

disputarão o campeonato do ano seguinte. Do mesmo modo, a cada ano trocam-se os quatro 
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times de pior classificação da série A do Campeonato Brasileiro pelos quatro times de melhor 

classificação do mesmo campeonato da série B.  

É sabido que os resultados que ocorreram no campeonato não podem ser alterados. 

Entretanto, a partir das matrizes coerentes de resultados, pode-se inferir qual teria sido a 

pontuação final do campeonato para cada equipe, ou seja, para cada matriz coerente de 

resultados é possível calcular a pontuação final que cada equipe obteria a partir da conversão 

dos resultados em pontos – esse procedimento de converter os resultados em pontos é o 

mesmo descrito na seção 7.2. 

Após fazer essa conversão é possível somar os pontos de cada equipe, obtendo assim a 

pontuação final da equipe, segundo aquela matriz coerente de resultados. Esse procedimento 

foi feito para todas as matrizes coerentes de resultados e, após essa conversão, foi 

contabilizada a quantidade de vezes que cada equipe terminou em cada posição no 

campeonato. Nas Tabelas 7.4 e 7.5 pode-se observar como ficou a distribuição das colocações 

de cada time em relação às 71216 matrizes coerentes.  

Como apenas 8 times apareceram entre os 4 times de melhor colocação no 

campeonato, a Tabela 7.4 traz apenas essas 8 equipes. Do mesmo modo, essas 8 equipes não 

apareceram, em nenhuma solução, posicionadas entre o 12º colocado e o 20º colocado, por 

isso, essa tabela apresenta apenas as posições do 1º até o 11º colocado; ou seja, todos os 

demais valores seriam zero. 

Tabela 7.4 – Percentual geral das posições finais de cada time - Libertadores 

  CRU GRE CAP BOT VIT GOI CAM SPA 

1º 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2º 0.0% 0.5% 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

3º 0.0% 26.0% 0.5% 30.9% 21.5% 13.0% 0.6% 17.8% 

4º 0.0% 13.0% 0.0% 12.8% 28.2% 18.2% 2.6% 33.2% 

5º 0.0% 18.1% 0.0% 14.2% 21.3% 13.8% 11.0% 16.0% 

6º 0.0% 12.3% 0.0% 14.2% 15.8% 20.4% 29.0% 7.2% 

7º 0.0% 13.2% 0.0% 15.6% 7.6% 16.6% 17.7% 4.6% 

8º 0.0% 12.6% 0.0% 11.6% 5.3% 9.2% 13.0% 5.5% 

9º 0.0% 4.3% 0.0% 0.8% 0.3% 8.2% 22.2% 13.2% 

10º 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 3.3% 2.0% 

11º 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.4% 

O Cruzeiro se manteria como campeão em todas as 71216 soluções. Isso ocorre 

porque o time teve 11 pontos a mais do que o segundo colocado, que foi o Grêmio. O Grêmio, 

por sua vez, se manteria apenas 39.5% das vezes na zona de classificação para Libertadores 

(posicionado entre os quatro primeiros colocados do Campeonato). 
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O Atlético-PR (CAP) se classificaria para a Taça Libertadores em todas as soluções. 

Isto se deve ao fato de a equipe ter tido a segunda melhor campanha jogando em casa (junto 

com o Grêmio), o que fez com que ele tivesse um número menor de jogos alterados (ver 

Tabela 7.5).  

A equipe do Vitória se classificaria para a Taça Libertadores em 49.8%, percentual 

acima do Botafogo e do Grêmio, que estariam classificados em 43.6% e 39.5% 

respectivamente para a Taça Libertadores da América. Isso ocorre porque o Vitória teve 6 

empates em casa, enquanto os outros 2 times tiveram um número menor de empates. Como o 

modelo privilegia a vantagem de jogar em casa, uma vez que a equipe não pode apresentar um 

desempenho melhor ao jogar fora de casa quando comparado ao seu desempenho em seus 

domínios, isto fez com que o Vitória tivesse uma melhora em seu desempenho.  

Ao se compararem esses percentuais com os dos quatro times que efetivamente foram 

os quatro de melhor pontuação (ver Tabela 7.2) – que foram o Cruzeiro, Grêmio, Atlético/PR 

e Botafogo– percebe-se que o São Paulo e o Vitória apresentaram um percentual maior entre 

os quatro primeiros colocados do que as equipes do Grêmio e do Botafogo. 

Tabela 7.5 – Percentual agregado entre os 4 times de melhor pontuação 

  CRU GRE CAP BOT VIT GOI CAM SPA 

1º a 4
o
 100.0% 39.5% 100.0% 43.7% 49.7% 31.2% 3.2% 51.0% 

Em relação ao São Paulo, a equipe apresentou um excelente desempenho ao jogar fora 

de casa, o que fez com que alguns resultados dentro de casa fossem alterados para que a 

coerência fosse mantida; consequentemente, obteve um aumento da sua pontuação. 

Do mesmo modo como foram analisados os times que figuraram entre os quatro de 

maior pontuação (classificados para a Taça Libertadores da América do ano seguinte), foram 

analisadas as quatro equipes que apresentaram os piores resultados nas matrizes coerentes de 

resultados, que seriam as equipes rebaixadas para a série B do campeonato do ano seguinte. 

Tabela 7.6 – Percentual geral das posições finais de cada time - Rebaixamento 

  CTB BAH POR CRI FLU VAS PON NAU 

9º 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

10º 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

11º 1.4% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

12º 11.2% 0.4% 7.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

13º 55.2% 3.6% 16.9% 0.1% 7.2% 0.0% 0.1% 0.0% 

14º 26.0% 13.9% 35.6% 5.3% 13.3% 0.0% 0.9% 0.0% 

15º 5.3% 28.1% 28.3% 25.7% 10.7% 0.0% 1.3% 0.0% 

16º 0.8% 42.2% 7.4% 46.8% 9.4% 0.2% 0.5% 0.0% 

17º 0.1% 11.7% 1.6% 19.9% 46.5% 12.0% 0.9% 0.0% 

18º 0.0% 0.2% 0.0% 2.3% 12.6% 82.4% 2.6% 0.0% 

19º 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 5.5% 93.7% 0.0% 

20º 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
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Na Tabela 7.6 é mostrado o percentual para cada time que teve pelo menos uma 

solução em que o mesmo estaria rebaixado (entre os quatro últimos colocados). 

Assim como na Tabela com os 4 times de melhor pontuação, a Tabela 7.6 traz apenas 

os times que figuraram entre as 4 últimas posições em pelo menos uma das 71216 matrizes 

coerentes de resultados. 

Na Tabela 7.6, vemos que o Náutico, assim como o Cruzeiro, manteve sua posição em 

100% das soluções.  Isso se deve ao péssimo desempenho do time no campeonato, uma vez 

que só obteve 20 pontos dos 114 possíveis. A Ponte Preta também seria rebaixada em 97.2% 

das soluções. O Vasco seria rebaixado em 99.8% das soluções. As três últimas posições do 

campeonato ficaram muito bem definidas, tanto que todos os times que foram rebaixados 

permaneceram na zona de rebaixamento em pelo menos 97.2% das soluções. Além de Vasco, 

Ponte Preta e Náutico, foram encontrados mais 5 times que seriam rebaixados em pelo menos 

uma solução: Coritiba (0.1%), Bahia (11.9%), Portuguesa (1.6%), Criciúma (22.2%) e 

Fluminense (59.4%). 

A partir de análise das alterações que cada time sofreria é possível identificar os times 

que foram menos constantes durante o campeonato. Essa informação está na Tabela 7.7. 

Tabela 7.7 – Percentual de alterações pelos times 

  

Total de 

Alterações 

Vitória 

empate 

Vitória 

derrota 

Empate 

derrota 

Empate 

vitória 

Derrota 

empate 

Derrota 

vitória 

CRU 4.2% 22% 0% 0% 9% 49% 20% 

GRE 5.3% 51% 0% 0% 0% 46% 2% 

CAP  4.3% 19% 0% 0% 17% 63% 1% 

BOT  5.3% 42% 0% 0% 0% 57% 1% 

VIT 4.8% 42% 0% 0% 8% 51% 0% 

GOI  4.5% 47% 0% 0% 1% 43% 9% 

SAN 5.5% 44% 5% 0% 27% 24% 0% 

CAM  4.6% 42% 0% 0% 8% 49% 0% 

SPA  5.1% 15% 3% 0% 0% 82% 0% 

COR 4.6% 40% 2% 0% 8% 49% 0% 

FLA  4.9% 31% 0% 15% 10% 42% 2% 

CTB 5.9% 46% 1% 6% 0% 46% 2% 

BAH  6.2% 48% 8% 0% 0% 42% 1% 

INT  5.5% 42% 0% 1% 0% 58% 0% 

POR  3.8% 64% 0% 0% 1% 35% 0% 

CRI 6.6% 53% 1% 0% 0% 46% 0% 

FLU 6.4% 49% 1% 17% 2% 27% 3% 

VAS 4.1% 62% 13% 9% 0% 16% 0% 

PON 4.6% 65% 1% 14% 0% 19% 0% 

NAU  3.7% 46% 3% 30% 0% 20% 0% 
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Dentre todas as soluções identificadas, o time que mais sofreu alterações foi o 

Criciúma, com 6.6% de todas as alterações identificadas. Esse time foi o que se mostrou 

menos coerente em seus resultados. Por outro lado, o time que menos sofreu alterações foi o 

Náutico, que teve apenas 3.7% de todas as alterações. 

Já era esperado que a maior concentração de alterações fosse para o resultado empate 

(mudança de vitória para empate ou derrota para empate). Entretanto, vale destacar que 20% 

de todas as alterações para o Cruzeiro foram de derrota para vitória e que 49% foram de 

derrota para empate, ou seja, 69% de todas das alterações dessa equipe favoreciam a mesma. 

O Vasco, por sua vez, foi o time que mais sofreu alterações que fizessem com que sua 

pontuação fosse reduzida (vitória para empate, empate para derrota ou vitória para derrota); 

84% das alterações foram nesse sentido para a equipe do Vasco. 

O Atlético Paranaense teve uma melhora em sua pontuação final, pois foi o time que 

teve mais alterações favoráveis e em 81% delas o time ganhou pelo menos 1 ponto. Porém, o 

cruzeiro teve o maior ganho em termos de pontuação média (ver Tabela 7.7).   

Tabela 7.8 – Número médio de pontos das soluções coerentes de resultados 

  

Número 

Médio  

Pontos 

CRU 9.56 

GRE -7.21 

CAP  7.50 

BOT  -3.14 

VIT -2.34 

GOI  -2.72 

SAN -3.86 

CAM  -2.64 

SPA  5.95 

COR -2.78 

FLA  0.35 

CTB -7.81 

BAH  -12.31 

INT  -4.08 

POR  -9.46 

CRI -11.46 

FLU -13.64 

VAS -17.76 

PON -16.58 

NAU  -11.32 
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Ainda com base nessas informações é possível calcular a pontuação média que cada 

time ganhou ou perdeu, a partir das soluções coerentes de resultados. Essa informação 

encontra-se na Tabela 7.8. 

As informações da Tabela 7.8 são calculadas a partir das diferenças entre a pontuação 

final real de cada equipe e a pontuação observada em cada matriz coerente de resultados. Por 

exemplo, se uma equipe obteve 20 pontos no campeonato real, porém, em todas as matrizes 

coerentes de resultados sua pontuação foi de 23 pontos, isso significa que essa equipe teria 

obtido, em média, 3 pontos a mais se os jogos tivessem respeitado a coerência proposta pelo 

modelo. 

A Tabela 7.8 mostra que o Vasco foi o time que, por sua não coerência de resultados, 

foi o que teve maior redução de seus pontos, perdendo, em média, quase 18 pontos. Por outro 

lado, o São Paulo, Cruzeiro e o Atlético Paranaense foram as equipes que mais se 

beneficiaram, obtendo, em média, 5.95, 9.56 e 7.50 de incremento médio na pontuação. 

O Atlético Paranaense teve dois empates jogando em seus domínios contra o 

Fluminense e o Flamengo, que foram times que não tiveram um bom desempenho no 

campeonato. Além disso, o Atlético Paranaense obteve uma vitória fora de casa contra o 

Flamengo. Logo, para não ferir as restrições de Home Advantage, ele deveria ter vencido em 

casa e essa alteração apareceu com bastante frequência nas matrizes coerentes de resultados. 

O Grêmio teria uma grande perda de pontos se compararmos seu resultado com o dos 

times que terminaram na frente do campeonato, pois ele conseguiu vitórias contra o Botafogo 

e o São Paulo fora de casa, times estes que estavam entre os primeiros do campeonato, 

contribuindo, assim, para que ele perdesse pontos. 

 

7.4 Análise do campeonato Brasileiro utilizando o B-C no contexto de previsão 

 

Outro uso para esse modelo seria no contexto de previsão de resultados. Essa 

abordagem seria feita a partir da análise das matrizes coerentes de resultados sem considerar 

um determinando número de jogos (que se deseja prever) que seriam as rodadas finais do 

campeonato. 

Para fazer isso basta encontrar todas as soluções coerentes de resultados, considerando 

a menor quantidade possível de alterações em relação à matriz original de resultados, em que 

qualquer resultado para as rodadas que se desejam prever não será considerado como 

alteração em relação à matriz original de resultados. Em outras palavras, minimizar a 



 

 

78 

quantidade de alterações, na qual as alterações nos jogos que se deseja prever não serão 

contabilizadas nas alterações desde que respeitem as restrições de coerência dos resultados 

apresentadas anteriormente. 

Do ponto de vista computacional isso significa que, para uma parte dos resultados, o 

custo de mudança será zero (resultados que se desejam prever) e, para outra parte, será 

mantido o custo 1 para as mudanças: vitória para empate, empate para vitória, empate para 

derrota e derrota para empate; assim como será mantido o custo 2 para as mudanças de vitória 

para derrota (ou vice-versa). 

Considere (n-a) rodadas do campeonato como sendo dados observados e (a) rodadas 

que não influenciariam nos resultados. Essa análise resume-se a identificar as matrizes 

coerentes de resultados nas quais as (a) rodadas não são consideradas na função de 

minimização do modelo. 

Esta análise foi feita considerando-se 36 rodadas realizadas e prevendo as duas últimas 

rodadas do campeonato. Ao se fazer isso, foram encontradas 10608 matrizes coerentes de 

resultados. 

A partir dessas matrizes coerentes de resultados, é possível construir a pontuação final 

do campeonato e fazer as análises descritas no início deste capítulo. Porém, no contexto de 

previsão é possível trabalhar essa informação de duas maneiras diferentes: 

(1) Do mesmo modo que foi feito anteriormente, ou seja, construir a pontuação final 

assumindo os resultados coerentes de todas as 10608 soluções ou; 

(2) Como o contexto é realizar previsão, pode-se assumir que os jogos realizados não 

devem sofrer alteração e considerar apenas os jogos não realizados; ou seja, para 

análise e contagem de pontos, serão considerados os resultados dos jogos 

realizados das 36 primeiras rodadas e os resultados das 2 últimas rodadas que 

teriam feito com que as matrizes de resultados fossem coerentes. 

 

7.4.1 Análise do campeonato Brasileiro prevendo as duas últimas rodadas e 
considerando os resultados coerentes de todos os jogos na contagem de 
pontos 

 

Nas Tabelas 7.9 e 7.10 pode-se observar como ficaria a distribuição das colocações de 

cada time em relação às 10608 soluções e verifica-se quais times se 

beneficiaram/prejudicaram a partir de análise das matrizes coerentes de resultados.  
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O Grêmio teve uma melhora em seu desempenho e acaba se mantendo na Taça 

Libertadores em 61.2% das soluções, o que é um aumento bastante significativo se comparado 

aos 39.5% do modelo anterior. Em seguida aparece o São Paulo, que se beneficia do Home 

Advantage para ter 52.5% de aparições na Taça Libertadores. 

Os times do Vitória, Botafogo e Goiás iriam para a competição sul americana em 

28.7%, 37.4% e 30.2%, respectivamente. Vale ressaltar que Vitória e Botafogo, com base nos 

resultados do modelo anterior, teriam participado da Taça Libertadores em pelo menos 40% 

das soluções, o que sinaliza uma pequena queda, mas isso pode ser explicado pelo 

crescimento do Grêmio no modelo. 

Tabela 7.9 – Percentual geral das posições finais de cada time - Libertadores 

 CRU GRE CAP BOT VIT GOI SPA COR 

1o 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2o 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

3o 0.0% 48.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 51.1% 0.0% 

4o 0.0% 12.3% 0.0% 37.4% 28.7% 30.2% 1.4% 1.8% 

5o 0.0% 18.6% 0.0% 14.6% 19.0% 17.3% 0.0% 5.4% 

6o 0.0% 15.5% 0.0% 30.5% 27.5% 0.0% 0.0% 8.4% 

7o 0.0% 4.8% 0.0% 17.5% 17.3% 0.0% 1.5% 29.9% 

8o 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 7.2% 1.5% 

9o 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 35.7% 1.5% 

10o 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 22.0% 

11o 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 29.4% 

A análise dos resultados das matrizes coerentes para as equipes de menor pontuação 

no campeonato encontra-se na Tabela 7.10. 

Tabela 7.10 – Percentual geral das posições finais de cada time - Rebaixamento 

  CTB BAH  POR  CRI FLU VAS PON NAU  

9º 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

10º 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

11º 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

12º 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

13º 25.3% 0.2% 51.1% 0.3% 5.6% 0.0% 18.5% 0.0% 

14º 64.6% 0.6% 1.4% 2.6% 11.7% 0.0% 20.5% 0.0% 

15º 7.7% 31.1% 0.5% 37.4% 20.1% 0.0% 8.0% 0.0% 

16º 1.8% 21.7% 7.2% 45.8% 16.8% 0.0% 0.3% 0.0% 

17º 0.5% 11.3% 27.6% 13.9% 45.9% 0.0% 0.1% 0.0% 

18º 0.0% 35.1% 12.2% 0.0% 0.0% 51.6% 4.0% 0.0% 

19º 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 48.4% 48.6% 0.0% 

20º 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Na Tabela 7.10 observa-se que Vasco e Náutico seriam rebaixados em todas as 10608 

matrizes. Porém, a equipe do Ponte Preta, que na análise das matrizes coerentes de resultados 

seria rebaixada em 97.2% das soluções, passa a ser rebaixada em apenas 52.7% das vezes; 

isso ocorre porque a Ponte Preta enfrentou, nas duas últimas rodadas, as equipes do 

Internacional e Portuguesa, que também estavam jogando para tentar escapar do 
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rebaixamento. O Bahia também teve um aumento no percentual de vezes que apareceu na 

zona de rebaixamento de 11.9% para 46.4%.  

Assim como anteriormente, serão feitas análises a partir das alterações que cada time 

sofre para identificar os times mais constantes durante a competição.  

Tabela 7.11 – Percentual de alterações pelos times no modelo sem as 2 últimas rodadas 

  

Soma  

Alterações vit-emp vit-der emp-der emp-vit der-emp der-vit 

CRU 4.1% 20% 0% 0% 9% 50% 21% 

GRE 5.2% 46% 0% 0% 2% 52% 1% 

CAP  4.3% 16% 0% 0% 17% 63% 4% 

BOT  5.8% 46% 0% 0% 3% 47% 3% 

VIT 5.0% 44% 0% 0% 7% 49% 0% 

GOI  5.4% 55% 0% 0% 0% 42% 3% 

SAN 5.6% 48% 3% 0% 26% 23% 0% 

CAM  4.3% 48% 0% 4% 8% 39% 0% 

SPA  5.2% 22% 2% 0% 0% 69% 7% 

COR 4.4% 35% 1% 0% 9% 51% 5% 

FLA  4.7% 30% 0% 15% 9% 40% 6% 

CTB 5.7% 39% 7% 6% 0% 47% 1% 

BAH  5.6% 52% 13% 0% 0% 29% 6% 

INT  5.8% 37% 0% 0% 4% 56% 3% 

POR  4.1% 60% 2% 2% 0% 36% 0% 

CRI 6.5% 54% 3% 0% 1% 41% 2% 

FLU 5.7% 41% 8% 19% 0% 28% 4% 

VAS 4.2% 61% 14% 10% 2% 13% 0% 

PON 4.9% 42% 1% 17% 0% 39% 2% 

NAU  3.5% 37% 14% 30% 0% 19% 0% 

O Criciúma continua sendo o time com o maior número de alterações (6.5%), assim 

como o Náutico, que também foi o time com menos alterações (3.5%), muito em virtude da 

sua campanha com poucas vitórias.  

O Vasco continua sendo um dos times mais prejudicados na análise das matrizes 

coerentes de resultados, pois os 14% de suas alterações deixaram de ser vitórias e passaram a 

ser derrotas, o que ocasionou em 3 pontos perdidos em cada alteração, prejudicando bastante 

a equipe. 

Com base nessas informações, é possível calcular a pontuação média que cada time 

ganhou ou perdeu, a partir das soluções coerentes de resultados. Essa informação encontra-se 

na Tabela 7.12. 
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O Vasco foi o time que mais sofreu com as alterações, pois perdeu 18.36 pontos e 

Cruzeiro, Atlético Paranaense e São Paulo foram os maiores beneficiados pelas alterações 

com 7.11, 9.20 e 5.76, respectivamente.  

Tabela 7.12 – Número médio de pontos das soluções coerentes de resultados para o modelo 

que prevê as 2 últimas rodadas 

  

Número 

Médio 

Pontos 

CRU 10.10 

GRE -4.62 

CAP  9.20 

BOT  -4.79 

VIT -3.36 

GOI  -8.51 

SAN -5.00 

CAM  -5.29 

SPA  5.76 

COR 1.52 

FLA  0.10 

CTB -8.66 

BAH  -14.47 

INT  -0.08 

POR  -10.33 

CRI -12.23 

FLU -13.44 

VAS -18.36 

PON -7.78 

 

7.4.2 Análise do Campeonato Brasileiro prevendo as duas últimas rodadas e 
fixando os resultados das 36 rodadas iniciais na contagem de pontos 

 

Como não é possível alterar os resultados já ocorridos, foi feita uma análise diferente 

com base nas 10608 matrizes coerentes de resultados. 

Essas 10608 matrizes contêm alterações em todas as partidas do campeonato (todas as 

38 rodadas). Como o objetivo agora é prever as duas últimas rodadas faz-se necessário utilizar 

os resultados que já ocorreram no campeonato para as 36 rodadas iniciais.  Ao se fazer isso, 

diversas matrizes ficam iguais, pois haviam apresentado alterações apenas nos resultados das 

primeiras 36 rodadas. Por isso, com o intuito de evitar que existam soluções idênticas, o 

primeiro passo para viabilizar essa análise é descartar das 10608 matrizes coerentes aquelas 
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que apresentaram alterações apenas nas primeiras 36 rodadas. Ao se fazer isso, restaram 8773 

matrizes. 

As análises desse capítulo serão baseadas nessas 8773 matrizes coerentes de 

resultados. Para a contagem de pontos, foi feita a substituição dos resultados das 36 rodadas 

iniciais pelos resultados reais do campeonato. Na Tabela 7.13 observa-se o número de 

alterações dos 20 jogos (2 últimas rodadas). 

Tabela 7.13 – Número de jogos com alterações 

# de jogos 

alterados # Casos  Ocorrência 

10 917 10% 

11 3469 40% 

12 3385 39% 

13 1002 11% 

 Pode-se perceber que houve alterações em, no máximo, 13 jogos por solução e os 

jogos que envolveram Flamengo, Atlético Mineiro e Vitória não sofreram alteração. O 

modelo poderia alterar até 16 jogos, o que geraria 43046721 combinações possíveis. 

Entretanto, apenas 8773 atenderam todas as restrições, o que representa 0.02% de todas as 

combinações possíveis. 

Nas Tabelas 7.14 e 7.15 pode-se observar como ficou a distribuição das colocações de 

cada time em relação às 8773 soluções e é possível verificar quais times beneficiaram-se com 

o ajuste dos resultados e quais foram prejudicados. 

Tabela 7.14 – Percentual geral das posições finais de cada time – Libertadores 

 CRU GRE CAP BOT GOI 

1o 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2o 0.0% 54.1% 73.6% 0.0% 0.0% 

3o 0.0% 45.8% 26.4% 0.0% 0.0% 

4o 0.0% 0.0% 0.0% 88.9% 66.1% 

5o 0.0% 0.0% 0.0% 11.0% 33.9% 

Neste modelo encontram-se apenas 5 times aptos a disputar a Taça Libertadores, isto 

porque ao final da trigésima sexta rodada já havia uma diferença de 3 pontos entre o sexto 

colocado e o quinto, o que inviabilizaria grandes mudanças na classificação. Percebe-se que 

houve uma troca entre Grêmio e Atlético Paranaense para definir o segundo e terceiro lugares, 

e entre as equipes do Botafogo e Goiás em relação à última vaga  para a Taça Libertadores. 

Essa mesma análise foi feita para os 4 times de pior pontuação e esses resultados 

encontram-se na Tabela 7.15.  

As equipes Ponte Preta e Náutico seriam rebaixadas em todas as soluções e o Coritiba 

aparece na zona de rebaixamento em 89.7% das soluções; o que é explicado pela posição da 
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equipe ao final da trigésima sexta rodada, quando tinha 42 pontos e era o primeiro da zona do 

rebaixamento e enfrentaria dois adversários mais qualificados nas 2 últimas rodadas: 

Botafogo e São Paulo. Como essas duas equipes não estavam disputando o título, o Coritiba 

venceu as duas partidas.  

Tabela 7.15 – Percentual geral das posições finais de cada time - Rebaixamento 

  CTB FLU VAS PON NAU 

16º 10.3% 24.0% 56.0% 0.0% 0.0% 

17º 45.7% 54.3% 6.7% 0.0% 0.0% 

18º 44.0% 21.6% 27.6% 0.0% 0.0% 

19º 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

20º 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Agora serão feitas análises a partir das alterações que cada time sofreu para identificar 

os times mais constantes durante a competição.  

Tabela 7.16 – Percentual de alterações pelos times no modelo sem as 2 últimas rodadas e com 

as 36 primeiras rodadas fixas. 

  

Soma  

Alterações vit-emp vit-der emp-der emp-vit der-emp der-vit 

CRU 4.3% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

GRE 2.1% 45% 0% 0% 55% 0% 0% 

CAP  4.3% 0% 0% 0% 0% 54% 46% 

BOT  8.7% 50% 0% 0% 0% 33% 17% 

VIT 0.0% - - - - - - 

GOI  5.3% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

SAN 8.7% 77% 23% 0% 0% 0% 0% 

CAM  0.0% - - - - - - 

SPA  8.7% 0% 0% 0% 0% 51% 49% 

COR 4.3% 0% 0% 0% 0% 43% 57% 

FLA  0.0% - - - - - - 

CTB 8.7% 57% 43% 0% 0% 0% 0% 

BAH  8.7% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 

INT  3.0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

POR  5.5% 58% 21% 21% 0% 0% 0% 

CRI 8.7% 27% 23% 0% 0% 50% 0% 

FLU 4.3% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

VAS 1.5% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

PON 7.3% 0% 0% 41% 0% 43% 16% 

NAU  5.8% 32% 42% 0% 0% 26% 0% 

Na Tabela 7.16 pode-se perceber que os maiores percentuais de alteração pertencem a 

Criciúma, Bahia, Coritiba, São Paulo, Santos e Botafogo com 8.7%. Isso pode ser explicado 

porque os 3 primeiros estavam envolvidos na disputa pelo rebaixamento e precisavam de 

vitórias para melhorar de posição e enfrentaram times mais bem colocados. Por isso, estas 
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vitórias representaram resultados inesperados para o modelo. Do mesmo modo, São Paulo e 

Santos não tinham mais interesse no campeonato e acabaram poupando os principais 

jogadores nas partidas, cedendo pontos aos times da parte debaixo da tabela. Observa-se 

também que 3 times não tiveram jogos alterados, conforme falado anteriormente. 

Com base nessas informações, é possível calcular a pontuação média que cada time 

ganharia ou perderia, a partir das soluções coerentes de resultados.  

Tabela 7.17 – Número médio de pontos das soluções coerentes de resultados para o modelo 

que prevê as 2 últimas rodadas fixando os resultados das 36 rodadas iniciais. 

  

Num. 

Médio  

Pontos 

CRU 3.00 

GRE 0.09 

CAP  1.92 

BOT  -0.32 

VIT 0.00 

GOI  1.22 

SAN -4.46 

CAM  0.00 

SPA  3.96 

COR 2.13 

FLA  0.00 

CTB -4.86 

BAH  0.00 

INT  1.36 

POR  -2.53 

CRI -1.46 

FLU -3.00 

VAS -0.69 

PON 0.86 

NAU  -2.22 

Neste novo exercício, pode-se perceber que o Coritiba perderia 4.86 pontos em média, 

isso porque ele venceu os jogos contra o Botafogo e o São Paulo, o que não era um resultado 

esperado. Além disso, o São Paulo ganharia 3.96 pontos, provavelmente 3 deles oriundos do 

duelo contra o Coritiba no Morumbi (mando de campo do São Paulo) e isso fez com que estes 

2 times fossem os times mais beneficiados nas 8773 matrizes. 
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7.4.3 Análise do Campeonato Brasileiro no contexto de previsão – comparação 
entre as pontuações médias dos três modelos 

 

Aqui faremos uma comparação entre as três abordagens feitas anteriormente para o 

campeonato brasileiro e os resultados reais do campeonato. A Tabela 7.18 apresenta a 

pontuação final do campeonato e a pontuação média de cada time para cada uma das 

abordagens descrita nos capítulos anteriores.  

Tabela 7.18 – Comparação dos resultados finais  
 

Posição CLUBE Real 

Alterando 

todos os 

jogos 

Previsão 

das 2 ult. 

Rodadas 

(alterando 

38 rodadas) 

Previsão 

das 2 ult. 

Rodadas 

(alterando 2 

ult. 

rodadas) 

1 Cruzeiro 76 85.56 86.10 79.00 

2 Grêmio 65 57.79 60.38 65.09 

3 Atlético/PR 64 71.50 73.20 65.92 

4 Botafogo 61 57.86 56.21 60.68 

5 Vitória 59 56.66 55.64 59.00 

6 Goiás 59 56.28 50.49 60.22 

7 Santos 57 53.14 52.00 52.54 

8 Atlético/MG 57 54.36 51.71 57.00 

9 São Paulo 50 55.95 55.76 53.96 

10 Corinthians 50 47.22 51.52 52.13 

11 Flamengo 49 49.35 49.10 49.00 

12 Portuguesa 48 38.54 37.67 45.47 

13 Coritiba 48 40.19 39.34 43.14 

14 Bahia 48 35.69 33.53 48.00 

15 Internacional 48 43.92 47.92 49.36 

16 Criciúma 46 34.54 33.77 44.54 

17 Fluminense 46 32.36 32.56 43.00 

18 Vasco 44 26.24 25.64 43.31 

19 Ponte Preta 37 20.42 29.22 37.86 

20 Náutico 20 8.68 7.55 17.78 

Observando a Tabela 7.18, pode-se perceber que os 4 classificados para a Taça 

Libertadores seriam os mesmos e haveria apenas uma modificação na ordem deles. 

Nas últimas 4 colocações, o Vasco conseguiria se salvar do rebaixamento no modelo 

que prevê as 2 últimas rodadas fixando as 36 iniciais. Isso porque faria, em média, 0.17 

pontos a mais do que o Coritiba, que acabou sendo beneficiado pelas vitórias nas duas últimas 
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rodadas. Já nos dois outros modelos só haveria alterações na ordem de classificação. Porém os 

rebaixados seriam os mesmos do campeonato original. 

 

7.5 Modelo prevendo 1 e 3 últimas rodadas 

 

Além do resultado do modelo sem as duas últimas rodadas, foram feitos 2 outros 

modelos, prevendo a última rodada apenas e outro prevendo os resultados sem as 3 últimas 

rodadas. Todos os modelos foram rodados no mesmo computador e o modelo prevendo as 3 

últimas rodadas levou um tempo de 10.68 segundos para encontrar 465168 soluções 

(considerando todas as rodadas).  

Na Tabela 7.19 encontram-se as informações de desempenho computacional para 

solucionar cada uma das abordagens descritas anteriormente: 

 Tabela 7.19 – Desempenho computacional das soluções  

 Tempo 

Solução 

inicial 

Tempo 

Escrever 

todas as soluções 

Qtde. 

soluções 

Função 

Obj 

Todos os jogos 9.15 seg 27885.62seg 71216 143 

Sem uma rodada 10.26 seg 3932.15 seg  19964 137 

Sem duas rodadas 11.20 seg 252.91 seg  10608 131 

Sem três rodadas 10.68 seg 15025.59 seg 465168 126 
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8. CONCLUSÃO 
 

O principal objetivo do trabalho foi adaptar o método de Bowman e Collantoni para 

tratar a racionalidade fraca em campeonatos de futebol, adicionando restrições que tratassem 

da vantagem da equipe jogar em casa. 

 A aplicação do modelo foi feita inicialmente para um grupo da Eurocopa, que 

continha 4 times jogando no formato Single Round Robin e foi utilizado o método de 

enumeração exaustiva na identificação de todas as matrizes coerentes de resultados. 

Após essa aplicação, foram adicionadas restrições de Home Advantage ao modelo e 

aplicou-se o método num grupo de 4 equipes da Taça Libertadores de América, campeonato 

este que segue o formato Double Round Robin em uma de suas fases, aumentando um pouco a 

complexidade do modelo. 

Por fim, foi aplicado o método no Campeonato Brasileiro de Futebol, que possui 20 

equipes jogando no formato Double Round Robin, em que são realizados 380 jogos no 

campeonato – o que tornou inviável resolver o problema por enumeração exaustiva. Desta 

forma, fez-se necessário a busca de uma nova forma de solucionar o problema, através de uma 

heurística de programação inteira em que fosse possível identificar e listar todas as matrizes 

coerentes para o Campeonato Brasileiro de 2013. 

Nesta aplicação foram encontradas 71216 soluções que deixariam os resultados do 

campeonato coerentes. Dentre todas estas soluções o campeão não seria alterado em nenhuma 

delas, pois o Cruzeiro havia terminado o campeonato com 11 pontos de diferença em relação 

ao segundo colocado, porém, em função da pequena diferença entre o segundo (Grêmio) e o 

oitavo colocado (Atlético-MG), de apenas 8 pontos, 8 diferentes times figurariam entre as 

equipes com algum percentual entre os que se classificariam para a Copa Libertadores da 

América.  

Dentre os rebaixados, a equipe do Náutico seria rebaixada em todas as matrizes 

coerentes, no entanto, houve uma alternância bastante grande a partir do Vasco da Gama que 

obteve 44 pontos e a Portuguesa com 48 pontos; por conta disso 8 diferentes equipes 

apresentaram algum percentual entre as equipes rebaixadas. 
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Além da análise de todas as soluções coerentes, identificando os times que tiveram um 

desempenho mais coerente ao longo do campeonato foi feita uma adaptação no modelo para 

prever os resultados de 1, 2, 3 e 4 últimas rodadas a partir da análise das matrizes coerentes de 

resultados.  

Para a previsão das 2 últimas rodadas, foram feitos 2 exercícios; o primeiro no qual os 

resultados foram construídos utilizando as soluções com a matriz coerente em todas as 

rodadas e o segundo, no qual foram utilizados os resultados reais para as 36 primeiras rodadas 

e os 2 resultados previstos para o modelo. Pode-se perceber que os dois modelos mantiveram 

as mesmas equipes classificadas para a Taça Libertadores da América, assim como as mesmas 

equipes rebaixadas. 

O presente trabalho fez uma grande contribuição ao método B-C. Além de trazer à 

tona o método que havia sido esquecido e tinha poucas aplicações, aqui foram incluídas 

algumas restrições ao mesmo fazendo com que o método trouxesse uma nova visão para 

campeonatos que sigam o formato Double Round Robin.  

Em relação a trabalhos futuros pode-se adicionar restrições para privilegiar mudanças 

em relação aos líderes do campeonato, ou seja, caso haja um confronto entre o líder e o 

último, seria possível adicionar a restrição de que o líder do campeonato não pode perder para 

esta equipe em casa, ou seja, adicionar mais restrições para ajudar na elaboração das novas 

matrizes coerentes, com o intuito de aumentar o poder preditivo do modelo. 
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ANEXO  
 

Anexo 1 - Modelo do grupo 4 da Eurocopa do ano de 2012 

O modelo busca a matriz dij, que possui a menor distância em relação à matriz original de 

resultados cij. 

Existem 4 equipes nesse modelo: Inglaterra (identificado pela letra “e”), França (f), Ucrânia 

(u) e Suíça (s). Com relação à notação utilizada nas restrições, Cef significa o resultado entre o 

jogo das equipes “e” (Inglaterra) e “f” (França) e Def o resultado entre as mesmas equipes, 

porém, respeitando a transitividade entre todos os jogos. 

Desta forma, o PPI completo é descrito como: 

Minimizar  
| Def - Cef| + |Dfe - Dfe| + |Deu - Ceu| + |Due - Cue| + |Des - Ces| + |Dse - Cse| + |Dfu - Cfu| + |Duf - Cuf| + |Dfs - 
Cfs| - |Dsf - Csf| + |Dus - Cus| + |Dsu - Csu|  

Sujeito a 

Cef + Cfu – Ceu <=1 

Cef + Cfs - Ces <=1 

Ceu + Cuf - Cef <=1 

Ceu + Cus - Ces <=1 

Ces + Csf - Cef <=1 

Ces + Csu - Ceu <=1 

Cfe + Ceu - Cfu <=1 

Cfe + Ces - Cfs <=1 

Cfu + Cue - Cfe <=1 

Cfu + Cus - Cfs <=1 

Cfs + Cse - Cfe <=1 

Cfs + Csu - Cfu <=1 

Cue + Cef - Cuf <=1 

Cue + Ces - Cus <=1 

Cuf + Cfe - Cue <=1 

Cuf + Cfs - Cus <=1 

Cus + Cse - Cue <=1 

Cus + Csf - Cuf <=1 

Cse + Cef - Csf <=1 

Cse + Ceu - Csu <=1 

Csf + Cfe - Cse <=1 

Csf + Cfu - Csu <=1 

Csu + Cue - Cse <=1 

Csu + Cuf - Csf <=1 

Cef + Cfe =0 

Ceu + Cue = 0 

Ces + Cse = 0 

Cfu + Cuf = 0 

Cfs + Csf = 0 

Cus + Csu = 0 

 

Cef, Cfe, Ceu, Cue, Ces, Cse, Cfu, Cuf, Cfs, Csf, Cus, Csu = 0, 1, -1 

 

Matriz Original de resultados 

 

Inglat. França Ucrânia Suécia 

Inglaterra 
- 0 1 1 

França 
0 - 1 -1 

Ucrânia 
-1 -1 - 1 

Suécia 
-1 1 -1 - 

 

Matriz Coerente de resultados 

 

Inglaterra França Ucrânia Suécia 

Inglaterra 
- 0 1 1 

França 
0 - 1 1 

Ucrânia 
-1 -1 - 1 

Suécia 
-1 -1 -1 - 

 



 

 

95 

 

Anexo 2 - Modelo do grupo 7 da Libertadores da América 2012 

O modelo busca a matriz dij, que possui a menor distância em relação a matriz original de 

resultados cij. 

Existem 4 equipes nesse modelo: Vélez Sársfield (identificado pela letra “v”), Deportivo 

Quito (q), Defensor Sporting (s), Guadalajara (g). Com relação à notação utilizada nas 

restrições, Cvq significa o resultado entre o jogo das equipes “v” (Velez) e “q” (Deportivo 

Quito) e Dvq o resultado entre as mesmas equipes, porém, respeitando a transitividade 

entre todos os jogos. Do mesmo modo, C’vq representa o jogo de volta entre as equipes 

(segundo jogo, onde Q detém o manto de campo) e D’vq o resultado da matriz coerente de 

resultados.Desta forma, o PPI completo é descrito como: 

Minimizar  
| D'vq - C'vq| + |D'qv - D'qv| + |D'vs - C'vs| + |D'sv - C'sv| + |D'vg - C'vg| + |D'gv - C'gv| + |D'qs - C'qs| + |D'sq - 
C'sq| + |D'qg - C'qg| - |D'gq - C'gq| + |D'sg - C'sg| + |D'gs - C'gs| +  
| D'vq - C'vq| + |D'qv - D'qv| + |D'vs - C'vs| + |D'sv - C'sv| + |D'vg - C'vg| + |D'gv - C'gv| + |D'qs - C'qs| + |D'sq - 
C'sq| + |D'qg - C'qg| - |D'gq - C'gq| + |D'sg - C'sg| + |D'gs - C'gs|  

Sujeito a 

Cvq + Cqs - Cvs <=1 
Cvq + Cqg - Cvg <=1 
Cvs + Csq - Cvq <=1 
Cvs + Csg - Cvg <=1 
Cvg + Cgq - Cvq <=1 
Cvg + Cgs - Cvs <=1 
Cqv + Cvs - Cqs <=1 
Cqv + Cvg - Cqg <=1 
Cqs + Csv - Cqv <=1 
Cqs + Csg - Cqg <=1 
Cqg + Cgv - Cqv <=1 
Cqg + Cgs - Cqs <=1 
Csv + Cvq - Csq <=1 
Csv + Cvg - Csg <=1 
Csq + Cqv - Csv <=1 
Csq + Cqg - Csg <=1 
Csg + Cgv - Csv <=1 
Csg + Cgq - Csq <=1 
Cgv + Cvq - Cgq <=1 
Cgv + Cvs - Cgs <=1 
Cgq + Cqv - Cgv <=1 
Cgq + Cqs - Cgs <=1 
Cgs + Csv - Cgv <=1 
Cgs + Csq - Cgq <=1 
C'vq + C'qs - C'vs <=1 
C'vq + C'qg - C'vg <=1 
C'vs + C'sq - C'vq <=1 
C'vs + C'sg - C'vg <=1 
C'vg + C'gq - C'vq <=1 
C'vg + C'gs - C'vs <=1 
C'qv + C'vs - C'qs <=1 
C'qv + C'vg - C'qg <=1 
C'qs + C'sv - C'qv <=1 
C'qs + C'sg - C'qg <=1 
C'qg + C'gv - C'qv <=1 
C'qg + C'gs - C'qs <=1 

C'sv + C'vq - C'sq <=1 
C'sv + C'vg - C'sg <=1 
C'sq + C'qv - C'sv <=1 
C'sq + C'qg - C'sg <=1 
C'sg + C'gv - C'sv <=1 
C'sg + C'gq - C'sq <=1 
C'gv + C'vq - C'gq <=1 
C'gv + C'vs - C'gs <=1 
C'gq + C'qv - C'gv <=1 
C'gq + C'qs - C'gs <=1 
C'gs + C'sv - C'gv <=1 
C'gs + C'sq - C'gq <=1 
Cvq + Cqv =0 
Cvs + Csv = 0 
Cvg + Cgv = 0 
Cqs + Csq = 0 
Cqg + Cgq = 0 
Csg + Cgs = 0 
C'vs + C'sv = 0 
C'vg + C'gv = 0 
C'qs + C'sq = 0 
C'qg + C'gq = 0 
C'sg + C'gs = 0 
Cvq - C'vq >= 0 
Cqv - C'qv >= 0 
Cvs - C'vs >= 0 
Csv - C'sv >= 0 
Cvg - C'vg >= 0 
Cgv - C'gv >= 0 
Cqs - Csq >= 0 
Csq - C'sq >= 0 
Cqg - C'qg >= 0 
Cgq - C'gq >= 0 
Csg - C'sg >= 0 
Cgs - C'gs >= 0 



 

 

96 

  Matriz coerente de resultados (Grupo 7 - Libertadores da América 2012) 

  

Matriz Original de resultados 

 

 Jogando como Visitante Jogando em Casa 

  Vélez 

Dep. 

Quito 

Def. 

Sport. 

Guada- 

lajara Vélez 

Dep. 

Quito 

Def. 

Spor. 

Guada- 

lajara 

Jogando 

em casa 

(HA) 

 

 

 

Vélez 

Sársfield - 1 -1 1     

Deportivo 

Quito -1 - 1 1     

Defensor 

Sporting 1 -1 - 1     

Guada 

lajara -1 -1 -1 -     

Jogando 

Como 

Visitante 

 

 

 

Vélez 

Sársfield     - 1 -1 -1 

Deportivo 

Quito     -1 - 1 0 

Defensor 

Sporting     1 -1 - 1 

Guada 

lajara     1 0 -1 - 

 

Matriz Coerente de resultados 

 

 Jogando como Visitante Jogando em Casa 

  Vélez 

Dep. 

Quito 

Def. 

Sport. 

Guada- 

lajara Vélez 

Dep. 

Quito 

Def. 

Spor. 

Guada- 

lajara 

Jogando 

em casa 

(HA) 

 

 

 

Vélez 

Sársfield - 1 1 1     

Deportivo 

Quito -1 - 1 1     

Defensor 

Sporting -1 -1 - 1     

Guada 

lajara -1 -1 -1 -     

Jogando 

Como 

Visitante 

 

 

 

Vélez 

Sársfield     - 0 -1 -1 

Deportivo 

Quito     0 - 0 0 

Defensor 

Sporting     1 0 - 1 

Guada 

lajara     1 0 -1 - 
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Anexo 3 - Arquivo de entrada para o Porta, supondo um campeonato com apenas 3 equipes 

 

DIM = 9 

CONV_SECTION 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 

1 0 0 0 1 0 1 0 0 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 

1 0 0 0 0 1 0 1 0 

1 0 0 0 0 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 

0 1 0 0 1 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 1 0 1 0 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 0 0 1 0 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 1 0 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 

CONE_SECTION 

END 

DIMENSION OF THE POLYHEDRON : 9 
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Anexo 4 – Arquivo de entrada para o Porta, supondo um campeonato com apenas 3 equipes – 

restrições de HA 

 

 DIM = 6 

CONV_SECTION 

1 0 0 1 0 0 

1 0 0 0 1 0 

1 0 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 0 

0 1 0 0 1 0 

0 0 1 1 0 0 

END 

DIMENSION OF THE POLYHEDRON : 6 

 


