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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

 Foi gerente de projetos, pesquisador no Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV) 
de 1997 a 2007, 2007 foi Chefe do Departamento de Engenharia de Sistemas do Centro de 
Análises de Sistemas Navais (CASNAV), e posteriormente Vice-Diretor deste Centro (última 

função que assumiu) até 2008, quando se desligou do serviço ativo da Marinha, após 30 
anos. Tem experiência na área de Administração, Engenharia de Produção, e Tecnologia da 

Informação (TI) e Arquitetura da Informação, com ênfase em Gestão de Risco, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Multicritério, Pesquisa Operacional, Logística, 
Gerenciamento de Projetos, Sistemas de Informação com foco em Acessibilidade e 

Usabilidade, Análise de Decisões, Métodos Analíticos aplicados à solução de problemas 
empresariais Brasileiros e Planejamento Estratégico com uso de TI. Autor dos Livros Gestão 

da Cadeia de Suprimentos Integrada à Tecnologia da Informação, Editora CENGAGE 
LEARNING; e Tomada de Decisão Gerencial - Enfoque Mulricritério ( 4  Edição); Editora 

Atlas. Participou como membro da delegação brasileira junto a International Maritime 
Organization (orgão da ONU para Oceanos com sede em Londres) nas negociações do 

acordo de Água de Lastro e Casco Duplo, sendo em ambas autor do trabalho que balizou a 
posição brasileira. 



1) Análise da 
Decisão

• O processo de análise da decisão envolve diversas 
alternativas que devem ser avaliadas com cuidado, 
a fim de escolher a “melhor” “melhor” decisão possível, e 
para a tomada de decisão ser efetiva (resolva o 
problema) e eficiente (resolva da “melhor” maneira) 
torna-se necessário ter informações corretas e 
precisas. É necessário que o momento em que as 
decisões são colocadas em prática o decisor esteja 
convicto de que o processo decisório foi robusto e 
corretamente implementado. 



Alguns erros que causam Alguns erros que causam 
insucesso no processo insucesso no processo 

decisório decisório 

• Precipitar-se: chegar a conclusões sem 
analisar os aspectos, considerados 
importantes para tentar compreender 
como as decisões devem ser tomadas. 

• Falta de controle estrutural: não definir 
o problema de maneira consistente, não 
sabendo diferenciar causas do problema causas do problema 
do problemado problema propriamente dito.



• Excesso de confiança em seu julgamento: 
sentir-se seguro demais seguro demais com relação as 
hipótese e opiniões e assim deixar de colher 
informações factuais importantes. 

• Fracasso em grupo: não gerenciar o 
processo de tomada de decisão do grupo 
acreditando que as escolhas serão corretasescolhas serão corretas, 
devido à presença de pessoas inteligentes no 
grupo.



Alguns erros que Alguns erros que 
causam insucesso no causam insucesso no 

processo decisórioprocesso decisório

• Deixar de conferir o processo de 
decisão: não elaborar uma abordagem 
organizada para compreender sua compreender sua 
própria decisão. própria decisão. 

• Colher poucos dados: não buscar 
dados recomendáveis dados recomendáveis ao problema, e 
perder a oportunidade de analisar os 
dados, ou fazer análises incorretas, 
gerando informações falsas.



Alguns erros que causam Alguns erros que causam 
insucesso no processo insucesso no processo 

decisóriodecisório

• Não aprender com a realimentação 
e/ou experiência: deve-se saber 
ouvir a equipe, e saber analisar 
opiniões, tendo a decisão correta 
como meta, e buscar 
aperfeiçoamento realizando a aperfeiçoamento realizando a 
melhora do processomelhora do processo. 



2) Definição de 2) Definição de 
DecisãoDecisão

 Tomar uma decisão é fazer uma escolha Tomar uma decisão é fazer uma escolha 
entre diversas alternativas. entre diversas alternativas. 

 A eficiência na tomada de decisão A eficiência na tomada de decisão 
consiste na escolha da alternativa que, consiste na escolha da alternativa que, 
tanto quanto possível, ofereça os tanto quanto possível, ofereça os 
melhores resultados, comparados em melhores resultados, comparados em 
função dos função dos critérioscritérios envolvidos, sob os  envolvidos, sob os 
atributos escolhidos, em função dos atributos escolhidos, em função dos 
objetivos previamente determinadosobjetivos previamente determinados e  e 
com grau de riscos aceitáveis. com grau de riscos aceitáveis. 



SubjetividadeSubjetividade



 Subjetividade é entendida como o espaço Subjetividade é entendida como o espaço 
de encontro do indivíduo com o mundo de encontro do indivíduo com o mundo 
social, resultando tanto em marcas social, resultando tanto em marcas 
singulares na formação do indivíduo singulares na formação do indivíduo 
quanto na construção de crenças e valores quanto na construção de crenças e valores 
compartilhados na dimensão cultural que compartilhados na dimensão cultural que 
vão constituir a experiência histórica e vão constituir a experiência histórica e 
coletiva dos grupos e populações. coletiva dos grupos e populações. 

 A psicologia social utiliza freqüentemente A psicologia social utiliza freqüentemente 
esse conceito de subjetividade e seus esse conceito de subjetividade e seus 
derivados como formação da subjetividade derivados como formação da subjetividade 
ou subjetivação.ou subjetivação.

 PessoalPessoal



Alternativa ou Linha de Alternativa ou Linha de 
AçãoAção

Alternativa – Alternativa – Linha de açãoLinha de ação: : 
 É uma possível contribuição para É uma possível contribuição para 

tomar à decisão; tomar à decisão; 
 Supera as restrições do Supera as restrições do 

problema. problema. 
 Adequada e exeqüível, deve ser Adequada e exeqüível, deve ser 

eficaz  e ser possível de ser eficaz  e ser possível de ser 
implantada com os recursos implantada com os recursos 
disponíveis.disponíveis.



Teoria da DecisãoTeoria da Decisão
A Teoria da Decisão parte do A Teoria da Decisão parte do 

pressuposto de que os indivíduos são pressuposto de que os indivíduos são 
capazes de expressar suas capazes de expressar suas 

preferências básicas, e são preferências básicas, e são racionaisracionais, , 
quando enfrentam situações de quando enfrentam situações de 

decisão simples. Com base nessa decisão simples. Com base nessa 
proposição, a metodologia proposição, a metodologia 

desenvolvida pela Teoria da Decisão desenvolvida pela Teoria da Decisão 
permitirá a resolução de problemas de permitirá a resolução de problemas de 

decisão decisão mais complexosmais complexos..



Mitos a serem Mitos a serem 
quebradosquebrados

 Minha decisão não Minha decisão não 
pode ser subjetiva e pode ser subjetiva e 
tem de ser imparcialtem de ser imparcial

 Uma decisão tem de Uma decisão tem de 
ser objetiva e não ser objetiva e não 
pode ser subjetivapode ser subjetiva

 Escolher alternativa Escolher alternativa 
ótimaótima



ExemploExemplo
Escolha um funcionário -  qual é a Escolha um funcionário -  qual é a 

“alternativa ótima”?“alternativa ótima”?
FuncionárioFuncionário Média do C.VMédia do C.V. . ExperiênciaExperiência
 Fulano 1Fulano 1 88 1010
 Sicrano 2Sicrano 2 1010 88
 Beltrano 3Beltrano 3 99 99
 Desconhecido 4Desconhecido 4 8,58,5 8,58,5
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DecisõesDecisões
 É impossível coletar todas É impossível coletar todas 
as informações, considerar as informações, considerar 
todas as consequências ou todas as consequências ou 
mesmo esclarecer todas as mesmo esclarecer todas as 
preferências;preferências;

 Decidir é avaliar Decidir é avaliar 
consequências;consequências;



Preferência OrdinalPreferência Ordinal

 CandidatosCandidatos

 DD  ; ; G G e e MM

 MM  ganha ganha 
de de DD, , e o e o 
D ganha D ganha 
de de GG, , e oe o  
G G ganha ganha 
de de MM..

EleitoresEleitores PreferênciaPreferência

36%36% DD >  > G G > > MM

33%33% MM >  > DD >  > GG

31%31% GG >  > MM >  > DD

M vs DM vs D M ganha (33+31)= 64%M ganha (33+31)= 64%

D vs GD vs G D ganha (36 + 33) = 69%D ganha (36 + 33) = 69%

G vs MG vs M G ganha (36 + 31) = 67%G ganha (36 + 31) = 67%



c1 c2 c3 Total preferência

a1 3 2 1 6,00 1

a2 4 3 2 9,00 4

a3 2 1 4 7,00 2

a4 1 4 3 8,00 3

c1 c2 c3 Total

a1 3 2 1 6,00

a3 2 1 3 6,00

a4 1 3 2 6,00



Sei usar escalas?Sei usar escalas?

 Posso usar mais que 9 pontos Posso usar mais que 9 pontos 
cardinais ?cardinais ?

 Sei a diferença entre escalas Sei a diferença entre escalas 
lineares e razões ?lineares e razões ?

 Conheço a Teoria dos Conheço a Teoria dos 
números ?números ?

 Atribuo valores numéricos sem Atribuo valores numéricos sem 
saber o que faço ?saber o que faço ?

 Sei usar uma escala verbal ?Sei usar uma escala verbal ?



Atores da Atores da 
DecisãoDecisão

Frequentemente os termosFrequentemente os termos  
analista, decisor e analista, decisor e 
facilitadorfacilitador são usados como  são usados como 
sinônimos, em virtude de que, sinônimos, em virtude de que, 
normalmente tais funções são normalmente tais funções são 
exercidas pelo mesmo exercidas pelo mesmo 
indivíduo, ou grupo de indivíduo, ou grupo de 
indivíduos.indivíduos.



Decisor(es)Decisor(es)
Influencia(m) no processo de decisão de acordo com o Influencia(m) no processo de decisão de acordo com o 
juízo de valores que representa(m) e/ou relações que juízo de valores que representa(m) e/ou relações que 
se estabeleceram; estas relações devem possuir se estabeleceram; estas relações devem possuir 
caráter dinâmico, pois poderão ser modificadas caráter dinâmico, pois poderão ser modificadas 
durante o processo de decisão devido ao durante o processo de decisão devido ao 
enriquecimento de informações e/ou interferência de enriquecimento de informações e/ou interferência de 
facilitadores. facilitadores. 
• tradução do inglês DECISION MAKER (DM), é o tradução do inglês DECISION MAKER (DM), é o 

responsável por realizar (executar) a decisão, pode responsável por realizar (executar) a decisão, pode 
ser uma pessoa, um comitê, uma companhia etc.ser uma pessoa, um comitê, uma companhia etc.

O decisor pode ser uma pessoa ou um grupo de O decisor pode ser uma pessoa ou um grupo de 
pessoas, em nome do(s) qual(ais) é tomada a decisão, pessoas, em nome do(s) qual(ais) é tomada a decisão, 
nesta situação não participa do processo de decisão, nesta situação não participa do processo de decisão, 
porém irá influenciá-lo, se possuir o poder de veto. porém irá influenciá-lo, se possuir o poder de veto. 



Facilitador & AnalistaFacilitador & Analista
Facilitador(esFacilitador(es): é(são) um líder(es) ): é(são) um líder(es) 
experiente(s) que deve(m) focalizar a sua experiente(s) que deve(m) focalizar a sua 
atenção na resolução do(s) problema(s), atenção na resolução do(s) problema(s), 
coordenando os pontos de vista do(s) coordenando os pontos de vista do(s) 
decisor(es), mantendo o(s) decisor(es) decisor(es), mantendo o(s) decisor(es) 
motivado(s) e destacando o aprendizado no motivado(s) e destacando o aprendizado no 
processo de decisão.processo de decisão.

Analista(s):Analista(s): auxilia(m) o(s) facilitador(es) e  auxilia(m) o(s) facilitador(es) e 
o(s) decisor(es) na estruturação do(s) o(s) decisor(es) na estruturação do(s) 
problema(s) e identificação dos fatores do problema(s) e identificação dos fatores do 
meio ambiente que influenciam na evolução, meio ambiente que influenciam na evolução, 
solução e configuração do problemasolução e configuração do problema..



ImportanteImportante
Quando Dois Seres Quando Dois Seres 

Humanos Em Um Humanos Em Um 
Negócio Sempre Negócio Sempre 
Concordam Entre Concordam Entre 

Si, Um Deles É Si, Um Deles É 
DesnecessárioDesnecessário..  



3) Apoio Multicritério à 3) Apoio Multicritério à 
DecisãoDecisão

 A distinção entre o AMD e as metodologias A distinção entre o AMD e as metodologias 
tradicionais de avaliação é o grau de incorporação dos tradicionais de avaliação é o grau de incorporação dos 
valores do decisor (tomador de decisão ou agente de valores do decisor (tomador de decisão ou agente de 
decisão) nos modelos de avaliação. decisão) nos modelos de avaliação. É preciso aceitar que É preciso aceitar que 
a subjetividade está sempre presente nos processos de a subjetividade está sempre presente nos processos de 
decisãodecisão, isto permite iniciar o entendimento de que serão , isto permite iniciar o entendimento de que serão 
encontrados encontrados diferentes juízos de valordiferentes juízos de valor nos diversos  nos diversos 
atores da decisão. atores da decisão. 

 Busca-se construir modelos que legitimem a Busca-se construir modelos que legitimem a 
elaboração de juízos de valor, elaboração de juízos de valor, juízos estes juízos estes 
necessariamente subjetivos.necessariamente subjetivos.



Definição de CritérioDefinição de Critério
CritérioCritério  pode ser definido como uma pode ser definido como uma 

ferramenta que permite a comparação ferramenta que permite a comparação 
de alternativas segundo um eixo de alternativas segundo um eixo 
particularmente significativo ou ponto particularmente significativo ou ponto 
de vista.de vista.  
O critérioO critério  também é definido como também é definido como 
uma função de valor real sobre um uma função de valor real sobre um 
Conjunto AConjunto A de alternativas, que  de alternativas, que 
permita obter algum tipo de permita obter algum tipo de 
significado ao comparar duas significado ao comparar duas 
alternativas acordo um ponto de vista alternativas acordo um ponto de vista 
particular.particular.



Os critérios devem seguir, basicamente, TRÊS 
AXIOMAS, conforme apresentado a seguir (Gomes et 
al., 2006):

 Axioma da Exaustividade
Possuir todos os pontos de vista julgados importantes, Possuir todos os pontos de vista julgados importantes, 
permitindo a classificação das alternativas nos critériospermitindo a classificação das alternativas nos critérios. Se, 

  j Є F, gj(b) = gj(a), então, qualquer que seja a 
ação c, temos: c H b  → c H a, H Є {I, P, Q, R, ~, >, 
S} ; b H’c  → a H’c,   H’ Є {I, P, Q, R, ~, >, S}. Foi 
realizado um teste prático com o objetivo de verificar 
se F é exaustiva e verificou-se se os critérios 
escolhidos estão representando todos os atributos 
que deviam realmente ser considerados no problema. 
Para isso, formulou-se o questionamento: Podemos Podemos 
imaginar duas ações imaginar duas ações aa e  e bb, verificando     , verificando      jj Є  Є FF, , 
gjgj((bb) = ) = gjgj((aa) e ainda assim ser possível justificar a ) e ainda assim ser possível justificar a 
negação da indiferença negação da indiferença bb I  I aa? - Caso a resposta ao ? - Caso a resposta ao 
teste fosse positiva, o axioma da exaustividade não teste fosse positiva, o axioma da exaustividade não 
estaria sendo respeitado pela família estaria sendo respeitado pela família FF.



Axioma da coesão
Os critérios estão de acordo com o objetivo do estudo e Os critérios estão de acordo com o objetivo do estudo e 
representam de forma clara os juízos de valorrepresentam de forma clara os juízos de valor. Sejam a e b ações 
potenciais ligadas por uma relação segundo a qual a é pelo 
menos tão boa quanto b (a P b, a Q b ou a I b). Caso ocorra 
aumento na performance de a, segundo um critério gk, 
permanecendo inalteradas as demais performances gi(a), i ≠ k, 
então a ação a* assim obtida é tal que sua relação com b se 
processa pelo menos no mesmo nível de intensidade 
anteriormente existente, ocorrendo ou não depreciação de 
alguma performance de b.

Podemos imaginar duas ações Podemos imaginar duas ações aa e  e bb, verificando , verificando aa I  I bb diante das  diante das 
quais se justifica que, melhorando alguns desempenhos de quais se justifica que, melhorando alguns desempenhos de aa (os  (os 
outros permanecendo inalterados) e/ou degradando alguns outros permanecendo inalterados) e/ou degradando alguns 
desempenhos de desempenhos de bb (os outros permanecendo inalterados),  (os outros permanecendo inalterados), 
chegamos a caracterizar duas ações chegamos a caracterizar duas ações aa* e/ou * e/ou bb*, tais que *, tais que aa* não * não 
pareça ser ao menos tão boa quanto pareça ser ao menos tão boa quanto bb*? Caso a resposta ao *? Caso a resposta ao 
teste fosse positiva, o axioma da coesão não estará sendo teste fosse positiva, o axioma da coesão não estará sendo 
respeitado pela família respeitado pela família FF. Nessa situação, as definições dos . Nessa situação, as definições dos 
critérios teriam que ser revistascritérios teriam que ser revistas.



 Axioma da não-redundância
Um aspecto abordado por um critério não poderá aparecer 
em outro critério. Considerando um critério k de F e, 
retirando esse critério, a família F\{k} deduzida de F. Admita 
que os n–1 critérios de F\{k} sejam suficientes para prover a 
essa nova família o papel inicial de F. 

Dizemos então que k é um critério redundante, isto é, sua 
retirada define uma família F\{k} que satisfaz às duas 
exigências de exaustividade e coesão. Ou seja, k é 
fortemente dependente dos n–1 critérios que constituem F\
{k}. 

Existe um critério Existe um critério kk cuja retirada define uma família que não  cuja retirada define uma família que não 
passa nos testes de exaustividade e de coesão? Caso a passa nos testes de exaustividade e de coesão? Caso a 
resposta ao teste seja negativa, o axioma da não-resposta ao teste seja negativa, o axioma da não-
redundância não estará sendo respeitado pela família redundância não estará sendo respeitado pela família FF. . 
Nessa situação, o critério Nessa situação, o critério k k terá que ser excluído da análiseterá que ser excluído da análise.



SCOPUSSCOPUS



Decisão - DiscretaDecisão - Discreta

 AHP
Logic 
Fuzzy

Electre 
Family

Gis
Promethee 

Family
Multi-objective 
Optimization

To
psi
s

Engineering
580 358 269 197 248 495 269

I III IV VII VI II IV
Computer 
Science

450 431 261 188 220 214 228
I II III VII V VI IV

Environmental 
Science

458 199 234 637 204 30 150
II V III I IV VII VI

Mathematics
238 227 241 46 183 99 126

II III I VII IV VI V
Decision 
Science

308 146 299 69 235 90 89
I IV II VII III V VI

Total 2.034 1.361 1.304 1.137 1.090 928 862

 Table 6 - Area and method relation 



CritériosCritérios
A família de critérios deverá:A família de critérios deverá:
•   Possuir todos os pontos de vista julgados importantes, Possuir todos os pontos de vista julgados importantes, 

a quantidade de critérios deverá ser a quantidade de critérios deverá ser completa e completa e 
exaustivaexaustiva, deverá conter todos os critérios julgados , deverá conter todos os critérios julgados 
relevantes.relevantes.

• Ter as preferências parciais modeladas em cada critério, Ter as preferências parciais modeladas em cada critério, 
e cada e cada preferência deverá estar de acordo com as preferência deverá estar de acordo com as 
preferênciaspreferências globais; globais;

•   Excluir redundânciaExcluir redundância, um aspecto abordado por um , um aspecto abordado por um 
critério não poderá aparecer em outro critério; os critério não poderá aparecer em outro critério; os 
critérios mutualmente exclusivos para evitar a critérios mutualmente exclusivos para evitar a 
contagem dupla;contagem dupla;

•   Ser coesaSer coesa, estar de acordo com o objetivo;, estar de acordo com o objetivo;
•   Ser operacionalSer operacional, a classificação das alternativas nestes , a classificação das alternativas nestes 

critérios deve permitir o seu manuseio por algoritmos;critérios deve permitir o seu manuseio por algoritmos;
• Ser legítimaSer legítima e consistente, deve representar de forma  e consistente, deve representar de forma 

clara e correta o juízo de valores do(s) decisor(es).clara e correta o juízo de valores do(s) decisor(es).



Problemáticas MulticritérioProblemáticas Multicritério

 Problemática de escolha (P.α): tem como objetivo Problemática de escolha (P.α): tem como objetivo 
auxiliar na escolha da melhor ação, orientando a auxiliar na escolha da melhor ação, orientando a 
investigação no sentido de encontrar um investigação no sentido de encontrar um 
subconjunto de ações tão pequeno quanto possível;subconjunto de ações tão pequeno quanto possível;

 Problemática de Classificação (P.β): tem como Problemática de Classificação (P.β): tem como 
objetivo a alocação de cada ação em uma classe, objetivo a alocação de cada ação em uma classe, 
definidas a priori a partir de normas aplicáveis ao definidas a priori a partir de normas aplicáveis ao 
conjunto de ações; conjunto de ações; 

 Problemática de Ordenação (P.γ): tem como Problemática de Ordenação (P.γ): tem como 
objetivo a construção de um ranking das objetivo a construção de um ranking das 
alternativas em ordem decrescente de preferência; alternativas em ordem decrescente de preferência; 



• Auxiliam na avaliação de um conjunto de alternativas 
com relação a um dado conjunto de critérios.

•  O objetivo não é apresentar ao decisor uma solução 
ótima para o problema e sim auxiliá-lo levando em 
conta a preferência do decisor.

• Podem ser usados em decisões individuais ou em 
decisões em grupo.
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critérioscritérios

 MonotônicosMonotônicos
• CustoCusto
• LucroLucro

 Não monotônicosNão monotônicos



4) compensatório4) compensatório

 Não compensatórioNão compensatório



Electre I – não compensatório– não compensatório

• Objetivo: selecionar uma quantidade de alternativas melhores do que 
todas outras alternativas.

• Exemplo: Escolha de um automóvel



Passo 1: Normalização 

Exemplos de normalização:



Passo 1: Cálculo do índice de concordânciaconcordância (ci,k)
 

 
,

,
, 




ki xxCj
jki wc onde xiSxk 

c1,2 = 0,5 + 0 + 0,3 = 0,8
c1,3 = 0,5 + 0 + 0,3 = 0,8
c1,4 = 0,5 + 0 + 0,3 = 0,8

c2,1 = 0 + 0,2 + 0 = 0,2
c2,3 = 0,5 + 0,2 + 0,3 = 1
c2,4 = 0,5 + 0 + 0 = 0,5

c3,1 = 0 + 0,2 + 0 = 0,2
c3,2 = 0 + 0,2 + 0 = 0,2
c3,4 = 0 + 0 + 0 = 0

c4,1 = 0 + 0,2 + 0 = 0,2
c4,2 = 0 + 0,2 + 0,3 = 0,5
c4,3 = 0,5 + 0,2 + 0,3 = 1





















15,02,0

02,02,0

2,012,0

8,08,08,0

C



Passo 3: Calculo dos Índices de Discordância (di,k)

c1  = 0,287 – 0,209 = 0,078 

c2  = 0,32 – 0,20 = 0,12 

c3  = 0,333 – 0,167 = 0,166 

= max(0,078; 0,12; 0,166) = 0,166



Passo 4: Calculo dos Índices de Discordância (di,k)

 
     


kjij

xxCj
ki xvxvd

ki

max
,

,Onde xi é superado por xk:

d1,2 = max(0,04)/0,166 = 0,241 – PERDEU CONFORTO
d1,3 = max(0,04)/0,166 = 0,241
d1,4 = max(0,12)/0,166 = 0,723

d2,1 = max(0,029; 0,125)/0,166 = 0,753 
d2,3 = max(0)/0,166 = 0
d2,4 = max(0,08; 0,084)/0,166 = 0,506

d3,1 = max(0,078; 0,166)/0,166 = 1
d3,2 = max(0,049; 0,041)/0,166 = 0,295
d3,4 = max(0,022; 0,08; 0,125)/0,166 = 0,753

d4,1 = max(0,056; 0,041)/0,166 = 0,337
d4,2 = max(0,027)/0,166 = 0,163
d4,3 = max(0)/0,166 = 0





















0163,0337,0

753,0295,01

506,01753,0

723,0241,0241,0

D



Passo 5: Determinação dos Limiares de Concordância (c) e Discordância (d)
c = 0,6                                                                                        d = 0,4

Passo 6: Obtenção da Matriz de Superação (S)
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Se ci,j > c e di,j < d 
si,j = 1, 

Senão 
si,j = 0. 
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Passo 7: Determinação do Grafo das Relações de Superação
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Conclusão: Devem ser escolhidos as alternativas a1 ou a4, visto que estas 
sobreclassificam todas as demais.



Método compensatórioMétodo compensatório

 exemploexemplo

alternativa preço conforto potência total
1 -0,209 0,2 0,333 0,0354 1
2 -0,238 0,24 0,208 -0,0086 3
3 -0,287 0,24 0,167 -0,0454 4
4 -0,265 0,32 0,292 0,0191 2

peso 0,5 0,2 0,3



alternativa preço conforto potência total
1 -0,209 0,2 0,333 0,0354 1
2 -0,238 0,24 0,208 -0,0086 3
3 -0,287 0,24 0,167 -0,0454 4
4 -0,265 0,32 0,292 0,0191 2

peso 0,5 0,2 0,3



5) THOR5) THOR
Um AlgoriUm Algorittmo mo HHíbrido de Apoio Multicritériíbrido de Apoio Multicritérioo à  à 
Decisão para PDecisão para Prrocessos Decisórios com ocessos Decisórios com 
Alternativas DiscretasAlternativas Discretas
• THOR is baseado nos métodos ELECTRE. 
• (i) peso para cada critério representando a importância do 

mesmo; 
• (ii) valores de p e q
• (iii) discordância;
• (iv) pertinencias



i)   estabelecimento de um peso para cada critério, representando 
a importância relativa entre eles;

ii) estabelecimento de um limiar de preferência (p) e de 
indiferença (q) para cada critério;

iii)   estabelecimento da discordância.

Algumas informações adicionais são necessárias para a aplicação da 
metodologia:

O limiar de indiferença é explicitado por uma função q[g(a)], que 
pode ser constante em algumas situações, e representa um limite 
superior (q) para a diferença g(b)-g(a), tal que, qualquer valor desta 
diferença inferior a ele, não é suficiente para garantir a preferência 
estrita de b sobre a, ou até mesmo a preferência fraca.

 O limiar de preferência, por sua vez, é representado por uma função 
p[g(a)], que representa a diferença g(b)-g(a), podendo ser 
constante em algumas situações, e representa um limite inferior (p), 
abaixo do qual não é suficiente para optar por uma preferência 
estrita de b sobre a (Roy, 1996).



Estabelecimento de uma discordância para cada critério. 
Segundo Gomes et al 2006, a discordância consiste no fato de 
que não existem critérios em que a intensidade de preferência 
de b em relação a a ultrapasse um limite aceitável.

Quantificação da imprecisão para cada peso e para cada 
classificação das alternativas, uma vez que o julgamento de 
valor empregado nos métodos de apoio multicritério à decisão 
nem sempre pode ser expresso de maneira segura e precisa.

Ressalte-se que as relações de sobreclassificação em vez de só 
indicar as relações de dominância, possuem um quantitativo 
numérico que representam o “valor da alternativa”, através de 
uma função de valor aditiva. Esta aproximação permite 
representar a relação de dominância e a hierarquia dos valores 
das alternativas.  

Três situações são admitidas para que uma alternativa seja 
melhor do que a outra (Gomes, 1999):
  S1 – Cenário 1:   S2 – Cenário 2:   S3 – Cenário 3:    onde,
    Limite de preferência (p): aPb  g(a)–g(b)> + p
    Limite de indiferença (q): aIb  –q  g(a)–g(b) + q
    Situação de preferência fraca: aQb  q <  g(a)–g(b)   p



No cenário S1, as alternativas só contam como pontos para 
situações em que aPb. A alternativa a é comparada com 
todas as alternativas. Por exemplo, comparando a com b, 
verifico os critérios nos quais aPb, levando-se em 
consideração os limiares de preferência, indiferença e a 
discordância, verificando se satisfaz a condição imposta. Se 
satisfizer, tem-se que a domina b. Posteriormente somo os 
pesos dos critérios nos quais a condição foi atendida. Para 
uma alternativa c, repete-se o mesmo procedimento descrito 
anteriormente. A pontuação final da alternativa a será a 
soma desses valores obtidos. 

Para o cenário S2, as alternativas contam como pontos para 
situações em que aPb e aQb. Já no cenário S3, as alternativas 
contam como pontos para situações em que aPb, aQb e aIb.

Nota-se que os dois últimos cenários (S2 e S3) são menos 
rigorosas que a primeira (S1), de forma que uma diferença 
menor permite classificar uma alternativa como melhor que 
outra.



THOR

• aPb  g(a)–g(b)> + p
•                                                   
• aQb  q <  g(a)–g(b)   p
•                                                   
• aIb  –q    g(a)–g(b)   + q
•                                                  
• g(.) critério 



SAD -THOR

• S1 

• S2 
• S3     

•  aPb  g(a)–g(b)> + p
•  aQb  q <  g(a)–g(b)   p
•  aIb  –q  g(a)–g(b) + q

bPabQaaRbaIbaQbaPb 

bPabQaaRbaIbaQbaPb 

bPabQaaRbaIbaQbaPb 



THOR

•  S1
•

• S2
•

• S3
•



Minimum operator:Minimum operator:  tm(tm(aa(x), (x), bb(x)) = min{(x)) = min{aa(x), (x), bb(x)}(x)}

• Product of Hamacher:Product of Hamacher:  th(th(aa(x), (x),  b b(x)) = [(x)) = [aa(x)(x) b b(x)] (x)]  [ [aa(x) + (x) +  b b(x) - (x) -  a a(x)(x)  

bb(x)](x)]

• Algebraic product:Algebraic product:  ta(ta(aa(x), (x),  b b(x)) = [(x)) = [aa(x)(x) b b(x)](x)]

• Product of Einstein:Product of Einstein:  te(te(aa(x), (x),  b b(x)) = [(x)) = [aa (x) (x) b b (x)]  (x)]  [1 + (1 -  [1 + (1 -  a a (x)) (x))(1 - (1 -  b b  
(x))](x))]

• Bounded Product:Bounded Product:  tb(tb(aa (x),  (x),  b b (x)) = max{0,  (x)) = max{0,  a a (x) +  (x) + bb(x) – 1}(x) – 1}

• Maximum Operator:Maximum Operator:  Sm(Sm(aa (x),  (x), bb(x)) = max{(x)) = max{ a a (x),  (x),  b b (x)} (x)}

• Sum of Hamacher:Sum of Hamacher:  Sh(Sh(aa (x),  (x),  b b (x)) = [ (x)) = [aa (x) +  (x) +  b b (x) -2 (x) -2 a a (x) (x) b b (x)]  (x)]  [1 -  [1 -  a a  
(x)(x) b b (x)] (x)]

• Algebraic sum: Algebraic sum: Sa(Sa(aa (x),  (x),  b b (x)) =  (x)) =  a a (x) +  (x) + b(x) - b(x) -  a a (x) (x) b b (x) (x)

• Sum of Einstein:Sum of Einstein:  Se(Se(aa (x),  (x),  b b (x)) = [ (x)) = [aa (x) +  (x) +  b b (x)]  (x)]  [1 +  [1 +  a a (x) (x) b b (x)] (x)]

• Bounded Sum: Bounded Sum: Sb(Sb(aa (x),  (x),  b b (x)) = min{1,  (x)) = min{1,  a a (x) +  (x) +  b b (x)} (x)}

• Hamming Distance: Hamming Distance: (( a a (x),  (x),  b b (x)) = { (x)) = { a a (x) -  (x) -  b b (x)} n, i = 1 to n (x)} n, i = 1 to n

• Disjunctive Sum:Disjunctive Sum:  Sd(Sd(aa (x),  (x),  b b (x)) = max{(min( (x)) = max{(min(aa (x), 1 -  (x), 1 -  b b (x)), min(1 -  (x)), min(1 -  a a (x),  (x),  b b  
(x))}(x))}



Múltiplos decisores

Uso de Escala de Razões ou Linear para atribuir pesos

Uso de escala ordinal

Uso da TCA para eliminar critérios irrelevantes ao processo 
decisório



SAD THOR 
COMO FERRAMENTA DE 
APOIO À DECISÃO 
NA ESCOLHA DE 
EMBALAGENS NA 
CADEIA PRODUTIVA DE 
IMUNOBIOLÓGICOS



Estudos de casoEstudos de caso



PROCESSO DECISÓRIO:

De um modo geral, consiste na avaliação de uma complexa 
gama de informações com a finalidade de obtenção de um 
resultado satisfatório para o maior número de decisores 
possível. Entretanto, nem sempre as ferramentas ou 
processos adotados resultam em uma avaliação e, 
conseqüentemente, em um resultado satisfatório. 
Especificamente para o caso de transporte e 
acondicionamento de imunobiológicos, o tipo de material 
das embalagens aliado ao transporte e acondicionamento 
desses produtos pode impactar toda a rede produtiva. 
Dessa forma, o presente artigo propõe avaliar a 
ferramenta SAD THOR na escolha do material mais 
adequado ao transporte e acondicionamento de 
imunobiológicos.



Como padrão de comparação foram analisadas Como padrão de comparação foram analisadas 
as respostas dos decisores e os resultados as respostas dos decisores e os resultados 
obtidos a partir da simulação de diferentes obtidos a partir da simulação de diferentes 
cenários empregando-se a ferramenta SAD cenários empregando-se a ferramenta SAD 
THOR.THOR.

Palavras-chave:Palavras-chave: sistema de apoio à decisão,  sistema de apoio à decisão, 
embalagens e imunobiológicos.embalagens e imunobiológicos.



Imunobiológicos é a definição mais ampla dada a 
diferentes tipos de soros e vacinas de origem biológica 
cuja função é prevenção e tratamento de doenças. Em 
função de suas características, os imunobiológicos têm 
regras específicas para produção, armazenamento e 
transporte. Aspectos como especificações do processo 
produtivo, observância das boas práticas de fabricação, 
entre outros inerentes ao processo produtivo de 
imunobiológicos, são observados como rotina.

O uso tradicional do papelão tem se mantido 
inquestionável em função de suas propriedades que tem 
atendido a demanda de diversos produtos. Entretanto, 
alguns pontos de fragilidade têm sido observados em 
função de especificidades das embalagens utilizadas ao 
longo da cadeia produtiva de imunobiológicos, dentre os 
quais se destacam: geração de material particulado 
durante o processo de embalagem e a interferência na 
temperatura de armazenagem e transporte.

1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO



Como proposta alternativa, foi realizado um estudo para 
avaliação da possibilidade de troca desta embalagem de 
transporte, atualmente de papelão, por outro material que 
minimizasse os inconvenientes causados por esta, 
mantendo suas propriedades, sem acarretar novos 
problemas.

Diante da diversidade de possibilidades, foi escolhido o Poli 
(cloreto de vinila) – PVC como o mais adequado, pela sua 
capacidade de formulação que permite atendimento a 
diferentes tipos de uso.

Neste caso específico foram desenvolvidas duas novas formulações 
de PVC, chamadas de PVC1 e PVC2.



Assim, optou-se por utilizar o Sistema de Apoio à Decisão 
(SAD) THOR como auxílio à ordenação de alternativas 
relacionadas. Assim, como critérios iniciais para opção pelas 
embalagens orientou-se os decisores (especialistas 
relacionados à cadeia produtiva de imunobiológicos) acerca 
dos princípios de sustentabilidade ambiental, social e 
econômica como pressuposto para o processo decisório.

Desta forma, a partir da consideração dos especialistas, e 
utilizando a ferramenta SAD THOR, esperava-se obter uma 
avaliação mais sensível das características de cada 
embalagem, reduzir incertezas e ainda possibilitar uma 
escolha imparcial considerando a opinião de especialistas.

A proposta deste artigo consiste em avaliar a metodologia 
SAD THOR na escolha do material mais adequado ao 
transporte e acondicionamento de imunobiológicos, 
considerando as alternativas PVC1, PVC2 e papelão. Foram 
analisadas as respostas dos decisores e os resultados 
obtidos a partir da simulação de diferentes cenários 
empregando-se a ferramenta SAD THOR.



2. APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO2. APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO

Um grande obstáculo a qualquer processo de decisão em 
grupo e mais ainda na negociação é que cada participante 
tem a sua percepção do problema alterada de acordo com os 
resultados possíveis da decisão ou negociação. 

A percepção das diferenças de visões do problema e/ou 
preferências individuais aparece quando se pretende criar 
um modelo que agregue as preferências do grupo, baseado 
nas preferências individuais.



2.1 – CRITÉRIOS

Critério é um eixo de comparação das 
alternativas, e é expresso de forma qualitativa 
ou quantitativa, considerando os pontos de 
vista, objetivos, aptidões ou entraves relativos 
ao contexto real, permitindo o julgamento das 
ações potenciais. 

A família de critérios deve considerar todos os 
atores do processo decisório para continuar o 
apoio à decisão e deve conter um número 
suficiente “pequeno” de critérios que permita 
em uma análise intercritério obter informação 
necessária para implementar um processo “de 
agregação” (Gomes et al., 2006).



Empregou-se a metodologia SAD THOR, que agrega 
simultaneamente conceitos da TCA (Teoria dos Conjuntos 
Aproximativos), Teoria dos Conjuntos Nebulosos e Modelagem de 
Preferências (Gomes, 1999). 

O SAD THOR é uma metodologia de ordenação de alternativas 
discretas que elimina critérios redundantes considerando 
simultaneamente se a informação é dúbia (TCA) e se ocorre elevação 
da imprecisão do processo de decisão (Teoria dos Conjuntos 
Nebulosos), bem como utiliza a quantificação da imprecisão através 
de um processo de decisão AMD. 

A ferramenta permite ainda a entrada de dados de mais de um 
decisor, simultaneamente, possibilitando que estes expressem 
seu(s) juízo(s) de valor(es) em escala de razões, de intervalos ou 
ordinais, permitindo também que o decisor execute o processo de 
decisão sem atribuir pesos aos critérios. 

2.2 - APLICAÇÃO DO THOR



3. ESTUDO DE CASO
As vacinas, por serem imunobiológicos que contêm microorganismos vivos ou 
atenuados, são classificadas como produtos biológicos e devem ser 
transportadas em embalagens específicas, de modo que cheguem ao destino 
em boas condições, bem como não apresentem risco para pessoas e animais 
ao longo da cadeia de suprimentos (Zaffran, 1996; Lundbeck, 1978; Lugosi. e 
Battersby, 1990). Neste contexto, destaca-se a importância da adequação da 
especificação e do uso de embalagens como barreira de contaminação dos 
imunobiológicos, ou a partir destes.

A tecnologia de embalagens, por sua vez, compreende o desenvolvimento, 
estudo e adequação de produtos e processo e, por isso, possui uma 
metodologia altamente complexa e exige um significativo grau de 
conhecimento, prática e multidisciplinar.

Como resultado, definiu-se o PVC como o material mais adequado neste caso, 
sendo desenvolvidas duas formulações para atender às necessidades 
específicas ao uso deste tipo de embalagem. Em seguida, foram realizados 
diversos testes para avaliar as propriedades mecânicas relacionadas a 
embalagens verificando-se que o material definido estava apropriado ao seu 
emprego. Assim, para a avaliação do desempenho com o SAD THOR, 
empregaram-se como alternativas do presente estudo, o papelão, PVC1 e 
PVC2, considerando-se os testes realizados .



3.1 CRITÉRIOS

•Confiabilidade – segurança e eficiência no decorrer da vida útil 
do produto.

•Conformidade - pode ser definida como o grau de atendimento 
do produto a padrões ou especificações de projeto e operação 
previamente definidos para a embalagem.

•Durabilidade - é a medição de vida útil do produto que, 
analisada sob o aspeto técnico e econômico, é o uso 
proporcionado por um produto até o fim de sua deterioração 
física.

•Estética - envolve os aspectos estéticos do produto, percebidos 
por clientes e pelo mercado, aliado às suas propriedades 
funcionais. 

•Desempenho – verificação de alterações nas características 
funcionais do produto no decorrer do tempo, como a perda de 
eficiência em função de desgaste.

•Qualidade percebida - abordagem baseada na percepção do 
usuário sobre as características do produto final. Engloba os 
demais critérios e serve como base para adequação às 
necessidades do usuário final.



3.2 FATORES

Os fatores de decisão definidos para este estudo estão 
diretamente relacionados às especificidades pretendidas para 
o uso das embalagens no transporte e acondicionamento de 
imunobiológicos, conforme apresentado no estudo de caso. 

•Dimensão 
•Peso 
•Estocagem 
•Transparência 
•Identificação 
•Selabilidade 

•Manipulação
•Ambiente estéril 
•Resistência ao rasgo 
•Resistência mecânica 
•Custo 
•Segurança

•Resistência à variação de 
     Temperatura





3.3 - ANÁLISE DOS DECISORES

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-
Manguinhos (FIOCRUZ) foi considerado na obtenção da visão 
do responsável pela produção das vacinas, sua linha de 
produção CAPA, para obter as principais considerações 
relativas ao processo de fabricação e embalagem dos 
imunobiológicos; a CENADI (Central Nacional de 
Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos), como 
distribuidor das vacinas para todo o Brasil (localizado bem 
próximo ao produtor no Rio de Janeiro), diversos postos de 
vacinação (localizados em diferentes pontos do país). 



  Bio-Manguinhos – Tem uma visão baseada principalmente na 
legislação, visando os benefícios sociais e ambientais, não se 
preocupando inicialmente com custos.

  Linha de produção / CAPA – Tem a estratégia de suas decisões 
baseadas principalmente na facilidade produtiva, introduzindo os 
conceitos de esterilidade, muito importante nesta área de 
imunobiológicos.

  Distribuidor / CENADI – Apresenta como estratégia central a 
introdução de conceitos de variável ambiental que trás custos 
operacionais e logísticos com vistas a cumprir a legislação 
ambiental, facilidade de manuseio e espaço para estocagem.

  Postos de vacinação – Têm suas opiniões fundamentadas em 
conceitos objetivos, isto é, se o produto chega sem quebras e se 
foi transportado à temperatura de refrigeração constante.

  Visão Integrada – Esta classe mostra uma equalização 
(negociação/decisão em grupo) das considerações de cada um 
dos decisores.

Consultados através de questionários e, ainda, uma visão 
integrada, gerada pela média aritmética dos valores 
atribuídos pelos decisores, conforme apresentado a seguir:



A atribuição de pesos considerou neste caso a importância 
relativa de cada critério, na visão de cada um dos decisores.
 Foi adotada a ordenação decrescente, isto é, de acordo com 
a visão de pessoas de cada área, atribuindo ordenação de 1, 
como sendo a mais importante, a 6, como sendo a menos 
importante. 

DECISOR
CRITÉRIOS

Durabili-
dade

Confor-
midade

Desem-
penho

Confiabili-
dade Estética Quali-

dade

Bio Manguinhos 3 1 4 2 6 5

CAPA 4 3 1 2 6 5

CENADI 1 6 2 5 4 3

Postos 
Vacinação 3 6 5 2 4 1

Visão Integrada 2,75 4 3 2,75 5 3,5

Tabela II - Classificação dos critérios de acordo com os pesos 
atribuídos pelos decisores. 



4. RESULTADOS
Para a avaliação destes critérios estabelecidos foram relacionados os 
diversos fatores necessários à sua análise, conforme mostra a Tabela 
I, sendo que para a aplicação do SAD THOR foi utilizado o somatório 
dos fatores e dos critérios relativos às alternativas.

Na aplicação do SAD THOR, foram realizados três estudos. No 
primeiro, os critérios receberam peso 1, optando-se pela igualdade 
de importância dos mesmos. Entretanto, para não desconsiderar tal 
importância, um segundo estudo foi feito com esta consideração.

Existem fatores que influenciam mais de um critério 
simultaneamente, e estes fatores devem ser considerados na 
atribuição de pesos. Nesta situação, mesmo atribuindo peso 1 para 
cada critério, alguns fatores acabam por receber uma importância 
adicional. Por esta razão, o primeiro estudo foi feito em duas partes:

4.1 Ordenação das alternativas atribuindo peso 1 aos critérios 

4.2  Ordenação das alternativas atribuindo peso 1 aos fatores como 
critérios



4.1 ORDENAÇÃO DAS ALTERNATIVAS ATRIBUINDO PESO 1 
AOS  CRITÉRIOS:

Para a ordenação das alternativas foi atribuído o valor 2 para P e 100 
para discordância. Enquanto que aos valores de Q, Peso e Pertinência 
do peso foi atribuído o valor 1.
Utilizando a TCA com todos os critérios, verificou-se que 
Confiabilidade e Durabilidade poderiam ser retirados por possuírem 
igual importância e não afetarem na decisão. Assim, a ordenação 
ficou como mostra a Tabela III.

ALTERNATIVA
TODOS OS 
CRITÉRIOS

SEM OS CRITÉRIOS 
IRRELEVANTES

S1 S2 S3 S1 S2 S3

1 0 0 0 0 0 0

2 1,5 1,7 2 1,5 1,75 2

3 1,5 1 1 1,5 1 1

Tabela III - Resultado da primeira parte do estudo com a ordenação 
das alternativas nos critérios considerados e ordenação das 
alternativas sem os critérios irrelevantes
Observa-se que a Alternativa 2, referente ao PVC 1, é a mais indicada 
nesta primeira parte do estudo.



4.2 ORDENAÇÃO DAS ALTERNATIVAS ATRIBUINDO PESO 1 
AOS FATORES COMO CRITÉRIOS:

Na segunda parte, para a ordenação dos critérios foi atribuído o valor 
2 para P e 100 para discordância. Enquanto que aos valores de Q, 
Peso e Pertinência do peso foi atribuído o valor 1.

O uso da TCA constatou que os, agora critérios (fatores), Dimensões, 
Peso, Estocagem, Selabilidade, Liberação de Poeira, Resistência ao 
Rasgo e Resistência a Temperatura, não influenciam a ordenação, 
isto é, são irrelevantes por estarem em igualdade de importância, 
não afetando, portanto, na decisão. Assim a ordenação ficou como a 
Tabela IV:

ALTERNATIVA
TODOS OS CRITÉRIOS SEM OS CRITÉRIOS 

IRRELEVANTES

S1 S2 S3 S1 S2 S3

1 0 0 0 0 0 0

2 1,7 1,5 2 1,3 1,5 2

3 1,7 1,25 1,5 1,3 1,3 1,6



4.3 Ordenação das alternativas usando pesos relativos 
atribuídos pelos decisores:
O terceiro estudo foi realizado com a aplicação do SAD THOR, onde os 
critérios receberam pesos relativos de acordo com os decisores e 
critérios, em cada cenário, descritos na Tabela II.

Alterna- 
tivas

Bio-Manguinhos CAPA CENADI Postos 
Vacinação Visão integrada

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1,63 1,68 2 1,57 1,62 2 1,5 1,62 2 1,5 1,71 2 1,5 1,71 2

3 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1

Tabela V - Comparativo das pontuações (S1, S2 e S3) para alternativas e 
decisores.
A partir da Tabela V é possível visualizar o comparativo das pontuações para 
os diferentes cenários (S1, S2 e S3), conforme os valores atribuídos pelos 
decisores para as diferentes alternativas. Esta tabela evidencia a preferência 
dos decisores pela alternativa 2 (PVC 1) em detrimento da alternativa 1 
(Papelão) e da alternativa 3 (PVC 2). Cabe ressaltar que os valores nulos 
verificados para a alternativa 1 foram conseqüência das características 
percebidas pelos decisores.



O estudo de data-mining, usando a Teoria dos Conjuntos Aproximativos 
(TCA) ao inferir que determinado critério é suficiente para ordenar as 
alternativas categoriza os demais critérios como irrelevantes, de modo 
que se forem retirados do estudo não alteram a ordenação das 
alternativas. 

Tal resultado decorre de uma classificação muito próxima para estes 
critérios, bem como para os pesos, o que evidencia a irrelevância desses 
critérios no processo.

Utilizando um estudo de data-mining usando a TCA para os diferentes 
cenários (S1, S2 e S3), verificou-se que, para o decisor Bio-manguinhos, 
o critério Característica de Desempenho é irrelevante, enquanto que 
para o decisor CAPA, os critérios Qualidade Percebida, Durabilidade e 
Conformidade são irrelevantes.

Os critérios: Confiabilidade, Estética, Qualidade e Durabilidade são 
irrelevantes, utilizando-se o mesmo estudo, para o decisor CENADI. Para 
o decisor Postos de vacinação, os critérios Confiabilidade, Qualidade 
Percebida, Desempenho e Durabilidade são irrelevantes, dentro do 
mesmo estudo. Enquanto para a Visão Integrada, os critérios Qualidade 
Percebida, Durabilidade e Conformidade são irrelevantes, segundo o 
estudo mencionado.



5. CONCLUSÃO

O estudo de data-mining usando a Teoria dos Conjuntos 
Aproximativos (TCA), quando indica que determinado critério 
é suficiente para ordenar as alternativas, significa que os 
demais critérios são irrelevantes, no sentido de que se 
retirados do estudo não alteram a ordenação das 
alternativas, isto decorre devido às alternativas terem uma 
classificação muito próxima nestes critérios, bem como os 
pesos, o que torna o processo irrelevante.

Considerando que foram aplicados pesos diferentes pelos 
vários decisores, e que houve um data-mining por decisor, 
houve um consenso que os critérios Qualidade e Durabilidade 
não influenciam na ordenação das alternativas.  Devem-se 
manter para os mesmos, bem como os demais, os requisitos 
mínimos para atenderem as necessidades. Entretanto, 
verifica-se que as alternativas após cumprirem os requisitos, 
passam a não ser diferenciadas nestes critérios, frente aos 
demais critérios. 



Ressaltando que existe uma clara preferência pela 
alternativa 2, seguindo-se a 3 e por fim a 1. Portanto, 
denota-se a possibilidade de promover a troca da embalagem 
de papelão (alternativa 1) por plástica (alternativas 2 e 3 ) 
através desta metodologia.

Por fim, afirma-se que a ferramenta SAD THOR, em função de 
suas especificidades mostrou-se capaz de fornecer uma 
hierarquização das alternativas em função de seus critérios e 
fatores de decisão, bem como uma visão parcial e/ou 
integrada dos diferentes atores envolvidos no processo 
decisório.



Real ProblemReal Problem

• IMO - chose the best: Management Method for Ballast 
Water.

• Criteria - Brazil paper suggest 26 for begin the 
study to compare Management Method for Ballast 
Water. 



Brazil paper - criteriaBrazil paper - criteria

• ..11 At what ballast flow rate range is the system applicable? 
(Specify the minimum and maximum flow rate (m3/hour))

• .2.2 What is the ship tonnage that the system can be applied to? 
(DWT) (Specify the minimum and maximum tonnage)

• .3.3 What is the additional workload on board? (man/hours)

• .4.4 What is the highest sea state in the Beaufort scale that the 
system can operate?

• .5.5 What is the tank sediment increase caused by the system? 
(specify percentage)



Brazil paper - criteriaBrazil paper - criteria

• .6.6 Does the system present any risks to the ship’s safety or to the crew? 
(-3 - High risk; - 2 - Medium risk; -1 - Low risk; 0 - No risk)

• .7.7 Does the system affect the tanks' corrosion rate? (-2 - Increases the 
rate; -1 – Does not increase the rate ; 0 - Reduces the rate).

• .8.8 Does the system dispense with the need to keep chemical products 
on board?(Yes or No).

• .9.9 Can the system be used in short trips (up to 12 h)? (Yes or No)

• .10.10 Can the system be operated without complete re-circulation of the 
ballast water? (Yes or No)



Brazil paper - criteriaBrazil paper - criteria

• .11.11 Is the system unaffected by incrustation that could lead to a 

drop in pressure and/or to a reduction in the flow rate? (Yes or 

No)

• .12.12 Would the system be applicable to existing ships? (Yes or 

No)

• .13.13 Are the ship’s other functions independent from the 

system’s operation? (Yes or No)

• .14.14   Does the system present any hazard to the operator? 

Describe and quantify. (-3  High; -2  Medium; -1  Low; 0  No 

hazard). 



Brazil paper - criteriaBrazil paper - criteria

• .15.15   How effective is the system as to the removal and 
elimination of aquatic organisms, apart from pathogens 
(according to the various taxonomic groups)? (quantify in 
terms of  percentage, size and/or concentration of organisms) 

• .16.16   Same as 15 for pathogens.

• .17.17 Does the system eliminate cysts? Describe/ quantify (if 
possible) (Yes or No).

• .18.18 Does the system allow the elimination of organisms when 
the water enters the tank? (Yes or No)

• .19 .19  Is the system adequate for the elimination of all species or 
life stages that may present a hazard to the environment? (Yes 
or No) 



Brazil paper - criteriaBrazil paper - criteria

• .20   What is the purchase cost? (US$)

• .21.21 What is the cost of installation? (US$)

• .22.22 What is the operational cost? (US$/ton)

• .23 What is the cost variation per ship size? (US$/ton)
• .24.24 What is the increase of fuel or oil consumption that is 

introduced by the use of this system on board? (Percentage)
• .25.25 Within what time frame could the standards be 

implemented? (Months)
• .26.26  Is the system free from generating sub-products that can 

have an impact on the environment? (Yes or No).



Criteria Management Method 1 Management Method 2 Management Method 3

1. Maximum 15 thousand
m3/hour,

Minimum 100 m3/hour.

Maximum 14 thousand
m3/hour,

Minimum 200 m3/hour.

Maximum 13 thousand m3/hour,
Minimum 300 m3/hour.

2. Maximum 450 thousand DWT
Minimum  450 DWT

Maximum 350 thousand
DWT, Minimum 350 DWT

Maximum 250 thousand DWT,
Minimum 450 DWT

3. -90 man/hours -80 man/hours -90 man/hours
4. 7 8 10
5. -10% -12% -5%
6. -1 - Low Risk - 2 - Medium Risk -3 - High Risk
7. -2  - Increases -1 – Does not Increase 0 - Reduces
8. 1- Yes 1 –Yes 0 - No
9. 1 - Yes 1 - Yes 0 - No
10. 1 - Yes 1 -Yes 0 – No
11. 0 –No 1 – Yes 1 – Yes
12. 0 – No 1 - Yes 1 – Yes

13. 0 – No 0 – No 1 - Yes
14. 0 – No Occupational Hazard -1 - Low Occupational Hazard - 2 - Medium Occupational Hazard
15. 93 % 92 % 90 %
16. 90 % 88 % 91 %
17. 1 –Yes 0 - No 1 - Yes
18. 1 – Yes 0 - No 0 - No
19. 0 – No 1 - Yes 1 - Yes
20. -US$ 200 K - US$ 210 K - US$ 220 K
21. - US$ 10 K - US$ 21 K - US$ 1K
22. - 0,02 US$/ton - 0,03 US$/ton - 0,04 US$/ton
23. - US$ 9 - US$ 8 - US$ 6
24. -3 % -8 % -1 %
25. -6 months -8 months -9 months
26. 0 – No 1 - Yes 0 - No

Example of the application of the MCDM (using hypothetical data/ methods) - Example of the application of the MCDM (using hypothetical data/ methods) - 
decision matrix - decision matrix - Three Alternatives



SOLUTION AIDSOLUTION AID



• In order to apply this methodology to the problem of ballast water, the 
following steps would have to be taken by IMO Member States:



STEP -1STEP -1
Define which criteria will be used to evaluate the 

management methods. Brazil suggests the criteria detailed 
in paragraph 10. 

The Committee will, then, decide on the value to be 
assigned to each criteria and will also define the initial 
constraint (veto).  Brazil suggests, as a starting point for 
the discussions on the constraint, that the docking time 
should not exceed 10% of the time allowed before the 
introduction of the system. The same time limit should be 
observed regarding the ship construction time increase. 
(Please note: Any system presented for evaluation should 
have been tested on board, and laboratory tests should 
not be accepted for this purpose);



STEP-2STEP-2

Set the deadlines for disputing the Set the deadlines for disputing the 
outcome of the evaluation of the outcome of the evaluation of the 

management methods (the outcome management methods (the outcome 
shall be disputed by means of a new shall be disputed by means of a new 

evaluation carried out by the disputing evaluation carried out by the disputing 
party);party);



STEP-3STEP-3

Establish the relative value to be 
assigned to each evaluation criteria; 
and apply the data obtained through 

the evaluation of each treatment 
method to the system based on the 
MCDM (THOR) and outrank those 

methods



• Thanks Very Much for your attentionThanks Very Much for your attention

• CMDR (Brazilian Navy)CMDR (Brazilian Navy)
•   Carlos Francisco Simões Gomes, D.ScCarlos Francisco Simões Gomes, D.Sc
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Estudo de Caso

SISTEMA DE APOIO À 
DECISÃO MULTICRITÉRIO 

THOR APLICADO NA 
AVALIAÇÃO DAS 

ALTERNATIVAS DE 
DESTINAÇÃO DE 

RESÍDUO PLÁSTICO



Percentagem de resíduos plásticos no 
lixo urbano 
• ,





Alterna-
tivas

Critérios
Investimentos 
(euros/kg.dia)

Custos Operacionais 
(euros/kg)

Custos de 
Disposição/ 

Tratamento² 
(euros/kg)

Emissões 
de CO2 ² 

(kg/kg)

Imagem 
da 

Empresa

Benefício
s² 

(euros/kg)

P 4 0,02 0 0,02 0 0

Q 2 0,01 0 0,01 0 0

Veto 300 0,4 0,2 3,2 10 0,3

Reuso - 4,5 - 0,1395 - 0,00205 - 0,0621 11 + 0,181

Aterro - 3.653 [2] - 0,181 0 - 0,0145 3 0

Reciclagem 
Térmica

- 375 [4] - 0,1706 - 0,0036 - 3,116 7 + 0,0139

Reciclagem 
Química

- 715 [5] - 0,29792 - 0,00228 - 0,533 5 + 0,255

Reciclagem 
Mecânica

- 9 [6] - 0,2923 - 0,00623 - 0,069 9 + 0,28

Incineração - 341 ³ - 0,1551 - 0,00327 - 2,833 1 + 0,181



ALTERNATIVAS Ordenação
INDIVÍDUO GOVERNO EMPRESÁRIO VISÃO 

INTEGRADA

REUTILIZAÇÃO 4,24 4,05 4,19 4,16

RECICLAGEM 
MECÂNICA

3,29 3,57 2,47 2,89

RECICLAGEM 
QUÍMICA

1,67 1,57 1,52 1,58

RECICLAGEM 
TÉRMICA 

1,21 1,12 1,26 1,18

INCINERAÇÃO 1,71 1,93 2,07 1,87

ATERRO 0,5 0 0 0



Estudo de Caso

•CENTRAIS DE RECICLAGEM  
IMPLANTADAS NO BRASIL: USO DA 
METODOLOGIA THOR PARA AVALIAR 
DESEMPENHOS



Centrais de reciclagem de RCD: Cidades Ano de início de operação

São Paulo / SP 1991

Ribeirão Preto / SP 1996

São José dos Campos / SP 1996

Piracicaba / SP 1997

Vinhedo / SP 2001

Ribeirão Pires / SP 2002

Belo Horizonte / MG – Estoril 1995

Belo Horizonte / MG – Pampulha 1996

Londrina/ PR 1994

Brasília / DF – Aterro / Jóquei 2001

Brasília / DF – Ceilândia 2001

Macaé / RJ 2000

Rio de Janeiro / RJ 2003









Conclusão

• A responsabilidade pelos produtos pós-consumidos exige grande 
empenho e interesse por parte dos fornecedores e têm como objetivo 
principal a destinação responsável, devendo sempre contemplar a 
proteção ambiental, o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, 
objetivando a economia de energia e de matéria-prima, a redução da 
poluição do ar, água, solo e subsolo, sem deixar de possibilitar ganhos 
econômicos e sociais.



Conclusão

• É importante considerar que os mecanismos de regulação ambiental 
que existem na esfera organizacional podem ser o fator que influencia 
este ponto de vista Além disto, estes mecanismos regulatórios não têm 
influência na esfera do Consumidor e são designados pela esfera 
Governamental.



Elaine de Paiva Gonçalves, M.Sc
TIM Brasil, E-mail: epgoncalves@timbrasil.com.br

Carlos Francisco Simões Gomes, D.Sc
IBMEC-RJ
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RESUMO
O artigo mostra a proposta do modelo de tomada de decisão, em dois 
processos de comparação de tecnologia, aplicado à telefonia móvel, 
destacando as características principais. 

O modelo é desenvolvido por intermédio de definições e ponderações de 
critérios previamente selecionados e conhecidos pelos atores da decisão, e 
a posterior aplicação em uma Metodologia de Apoio Multicritério à 
Decisão para dar suporte no processo de escolha de projetos.

•  Tomada de decisão, Tomada de decisão, 
•  Apoio Multicritério à Decisão, Apoio Multicritério à Decisão, 
•  Decisão em grupo, Sistemas de apoio à decisão, Decisão em grupo, Sistemas de apoio à decisão, 
•  Serviços de telefonia móvel.Serviços de telefonia móvel.

Palavras-chavePalavras-chave::



Este artigo apresenta um estudo de caso real onde foi 
aplicada uma metodologia multicritério de apoio à decisão 
para ordenar possíveis projetos de serem implementados, 
projetos estes definidos no planejamento estratégico de 
uma empresa de Telefonia Móvel. 

E dá continuidade a linha de pesquisa de aplicação do 
Multicritério em ordenações de projetos tecnológicos. 

Para isto consultar (Gomes e Gonçalves, 2005 e 2006).

1. 1. INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO



A Administração de Projetos tem evoluído como tratamento 
diferenciado, dirigido à gestão de empreendimentos não-
repetitivos. Popularizada nos anos 60, com os programas 
espaciais norte-americanos, as técnicas de gestão de projetos 
vieram a consolidar-se, inicialmente aplicadas as Indústrias 
petrolíferas química e da construção hoje sua aplicação estende-
se para alem dessas indústrias.

A administração de projetos se expandiu devido à quatro fortes 
razões:

1.1 - ADMINISTRAÇÃO DE1.1 - ADMINISTRAÇÃO DE  PROJETOSPROJETOS

a) grande parte das atividades administrativas são projetos, exigindo 
tratamento diferenciado em sua gestão;

b) as condições de mercado têm reclamado maior profissionalismo 
dos agentes;

c) a aceleração da velocidade das mudanças demanda maior cuidado 
no tratamento dos objetivos de tempo custos e desempenho; e

d) a integração multidisciplinar, e muitas vezes multiorganizacional, 
dentro das empresas, tem apontado para a adoção de técnicas de 
Administração de Projetos como referência para o alcance do 
sucesso esperado nos negócios. 



Os projetos possuem atributos distintos, quando não são 
contínuos:

• Únicos, possuem caminho próprio, execução discreta, com um 
conjunto de objetivos claramente definidos e raramente 
repetitivos;
• Finitos ao possuírem início determinado e duração finita, além 
de conclusão e alcance de objetivos claramente definidos.

O Gerenciamento de Projetos (GP) é um ramo da Ciência da 
Administração que trata da iniciação, do planejamento, da 
execução, do controle e do fechamento de projetos. 

O Gerenciamento de Projetos tem por propósito auxiliar o gerente 
na condução do seu projeto, orientando o cumprimento das fases 
de Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Encerramento. 

Sua aplicação ao longo de todo o ciclo de vida do projeto permite o 
acompanhamento do progresso, a avaliação do desempenho, o 
aprendizado contínuo, o rastreamento, e a previsão do 
desempenho futuro, com razoável confiabilidade



Com o crescimento das telecomunicações, a concorrência acirrada 
entre as operadoras de telefonia celular traz para os usuários 
melhores condições, mas também desenvolve características de 
essencialidade, que tornam o serviço necessário e desejado por 
todos os estratos sociais da população, e fundamental como 
componente de infra-estrutura econômica. 

Segundo o Relatório de Perspectivas para Ampliação e 
Modernização do Setor de Telecomunicações 2000 (ANATEL, 
2000a), o Brasil dispõe de amplo e tecnologicamente avançado 
leque de serviços de telecomunicações, aspecto qualitativo que 
levou o País à condição de destaque que hoje ocupa no cenário 
internacional. 

Visto o mesmo cenário pelo aspecto quantitativo, verifica-se o 
rápido crescimento da resposta à demanda nas telefonias fixa e 
móvel. 

1.2 -1.2 - TELEFONIATELEFONIA  MÓVELMÓVEL



Por isso, vários fatores ou critérios devem ser considerados antes 
da decisão de qual tecnologia é a mais adequada, oferece o melhor 
custo, qualidade e benefícios, além de estar associada ao 
atendimento das necessidades do usuário, partindo do pressuposto 
que o processo decisório é difícil, neste caso agravado, pois ainda a 
decisão envolve critérios muito complexos, conflitantes com a 
presença de múltiplos participantes com opiniões divergentes. 

Inicialmente será definido o conjunto de ações (alternativas) que 
serão avaliadas, e os critérios de avaliação, que por sua vez 
dependem de parâmetros (procedimento de classificação e 
caracterização de impactos). 

Os critérios devem ser ponderados e agregados segundo um 
modelo matemático/lógico predefinido (gestão). 



O AMD permite a priorização de alternativas em uma situação de 
critérios conflitantes, buscando satisfazer as restrições, com 
objetivos conflitantes (Buchanan & Gardiner, 2003), ou seja, uma 
solução de compromisso. 

Assim sendo, o AMD pode fornecer métodos para o apoio à 
negociação e/ou decisão em grupo. 

O uso do AMD consiste segundo (Matsatsinis e Samaras, 2001) em:

1.3 -1.3 - APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO – AMDAPOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO – AMD

a) estruturar o processo da decisão, identificando regras de decisão, 
critérios e pesos dos critérios;

b) representar as múltiplas visões dos atores da decisão; e

c) grupar preferências eliciando os valores do grupo.



Salienta-se que o AMD começa a busca da(s) alternativa(s) de 
solução do problema pelas soluções e alternativas não-dominadas 
(Marmol et al, 2002). 

Matsatsinis e Samaras (2001) afirmam que os métodos do AMD são 
uma excelente ferramenta para redução (apoio à diminuição) dos 
conflitos interpessoais quando o objetivo é obter o consenso entre 
grupos ou pessoas, senão, pelo menos, buscando a minimização de 
conflitos individuais. 

Um grande obstáculo a qualquer processo de decisão em grupo e 
mais ainda na negociação é que cada participante tem a sua 
percepção do problema alterada de acordo com os resultados 
possíveis da decisão ou negociação.

A percepção das diferenças de visões do problema e/ou preferências 
individuais aparece quando se pretende criar um modelo que 
agregue as preferências do grupo, baseado nas preferências 
individuais.



Salienta-se que até os anos 60 a Pesquisa Operacional foi dominada 
pela procura do ótimo, que se tornou a principal justificativa para o 
desenvolvimento de métodos de tomada de decisão.

 No final dos anos 60 os primeiros métodos foram criados numa 
iniciativa pioneira de se encontrar respostas para as dificuldades 
enfrentadas nos processos decisórios reais. 

A partir dos anos 70 houve o surgimento de vários novos métodos 
capazes de auxiliar o processo de tomada de decisão. Estes métodos 
assumiam a necessidade de se considerar simultaneamente vários 
critérios para uma mesma tomada de decisão. 

Com o passar dos anos, muitas pesquisas e metodologias foram 
desenvolvidas de modo mais específico e detalhadas. 

Essas pesquisas estavam voltadas essencialmente para a elaboração 
de critérios de agregação e pouco se dedicavam à elaboração de 
modelos de estruturação dos problemas. 



O modelo para tomada de decisão compreende os critérios, seus 
pesos e as notas (classificação) que são dadas para cada tecnologia 
em cada critério, para a problemática de curto e médio prazo. 
Pressupondo o conhecimento das preferências dos atores da decisão 
e a qualidade da avaliação pode-se admitir que uma ação é tão boa, 
melhor ou pior que uma outra. 

Também são atribuídos pesos aos critérios para a decisão. 

Para obter as possíveis soluções para o problema de decisão 
analisado, utiliza-se o software THOR que apresenta o resultado para 
uma tomada de decisão bastante confiável. 

A descrição do algoritmo THOR e do software que lhe dá suporte 
estão em (Gomes, 1999 e 2005). 
A descrição de aplicações do THOR está em: (Gomes et ali, 2000), 
(Gomes et ali, 2001), (Nunes et ali, 2003), (Xavier et ali, 2004), 
(Cardoso et ali, 2004), (Tosta e Gomes, 2005), (Fellipo e Gomes, 
2005) e (Alencar et ali, 2005).



Considerando que planejamento Estratégico é o processo por meio do 
qual uma organização estabelece sua identidade organizacional, analisa 
o seu ambiente de negócio (interno e externo, atual e futuro) e elabora 
as linhas de ação (ditas estratégias) a fim de aumentar as 
probabilidades de sucesso (sobrevivência, atingimento de seus objetivos 
e crescimento sustentável). Sendo este estudo voltado para a projetos 
na Telefonia Móvel, uma empresa que atue neste setor deve ter uma 
consciência do passado bem como deve se antever para oportunidade 
futuras. 
O progresso da telefonia móvel celular no Brasil despertou o interesse 
em demonstrar o processo de evolução da comunicação móvel com a 
Primeira Geração (1G), a introdução dos sistemas digitais já na Segunda 
Geração (2G) e apontar as transformações esperadas com o advento da 
Terceira Geração (3G). O crescente desenvolvimento das 
Telecomunicações, oferecendo, a cada dia, melhores serviços e 
facilidades, aliado à demanda dos usuários de se comunicarem, mesmo 
durante seus deslocamentos, fez com que surgisse a necessidade de se 
criar um sistema telefônico que permitisse a continuidade da 
comunicação, surgindo assim o sistema telefônico móvel. 

2. CONSIDERAÇÕES TECNOLÓGICAS E ESTRATÉGICAS2. CONSIDERAÇÕES TECNOLÓGICAS E ESTRATÉGICAS



Figura 1 - Componentes de um sistema celular 



Figura 2 – Aparelhos celulares no Brasil (fonte ANATEL)



A partir dos conceitos apresentados nos itens anteriores foram 
idenficados, no Planejamento Estratégico da empresa os cinco 
projetos descritos em 3.1, e os mesmos serão ordenados de acordo 
com as preferências e critérios de avaliação identificados.

3.  ESTUDO E ORDENAÇÃO3.  ESTUDO E ORDENAÇÃO

• Reposição de Aparelho e Chip – Alternativa 1 (Alt 1)

• Conta Corporativa (verificação cadastral) – Alternativa 2 (Alt 2)

• Renegociação – Alternativa 3 (Alt 3)

• Ponto de Contato – Alternativa 4 (Alt 4)

• Validação do cliente – Alternativa 5 (Alt 5)

3.1.3.1. Neste estudo serão avaliados cinco projetos Neste estudo serão avaliados cinco projetos 
                    assim denominados:assim denominados:



Estes projetos (denominadas alternativas) serão Estes projetos (denominadas alternativas) serão 
comparados nos seguintes critérios:comparados nos seguintes critérios:

• Aspectos negativos que são apresentados pelos clientes 
e identificados pela empresa;

• Benefícios que a implementação dos projetos pode gerar, 
ou seja, não apenas superar os aspectos negativos, mas 
“algo mais”;

• Necessidades para implementação do projeto; e

• Ganhos.



CRITÉRIO
ASPECTOS 
NEGATIVOS

BENEFÍCIOS
NECESSIDADE 

PARA 
IMPLANTAÇÃO

GANHO

Peso 7 9 6 5

ALT 1 -6 8 - 8 R$ 82.800,00

ALT 2 -8 4 -6 R$ 6.180,00

ALT 3 - 5 8 -5 R$ 12.400,00

ALT 4 -4 5 -3 0

ALT 5 -4 4 -2 0

Tabela II – Classificação das alternativas nos critérios, e pesos dos critérios

Os valores negativos decorrem de serem as classificações em 
critérios monotônicos de custo, ou seja, quanto maior o valor da 
classificação piora a atratividade da alternativa neste critério.



3.2.3.2.  RESULTADORESULTADO

Nome_Alternativa Pontuação S1 Pontuação S2 Pontuação S3

ALT 3 2,537036896 2,537036896 2,537036896

ALT 1 2,314815044 2,314815044 2,314815044

ALT 4 1 1 1,277778029

ALT 5 1 1 1,166666985

ALT 2 1 1 1

Tabela III – Ordenação das alternativas



3.3.  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

A alternativa 1 dominaria a alternativa 3, em todos algoritmos, apenas se 
o peso do critério ganho fosse alterado para 23.

Nome_Alternativa Pontuação S1 Pontuação S2 Pontuação S3

ALT  1 2,799999952 2,799999952 3

ALT  3 2,422221899 2,422221899 2,422221899

ALT  2 1,022222042 1,022222042 1,222221971

ALT  4 0,5 0,5 0,866666973

ALT  5 0,5 0,5 0,800000012

Tabela IV – Ordenação com alteração do peso do critério Ganho



O modelo mostrou-se adequado. Este estudo foi utilizado 
como mais uma ferramenta de apoio à decisão na empresa. 

A inclusão do AMD gerou inicialmente resistência nos 
decisores, entretanto a transparência, bem como a rapidez da 
ordenação e a análise de sensibilidade geraram um 
entusiasmo para uso da mesma em outros processos 
decisórios. 

Verifica-se na prática um maior investimento nas alternativas 
1 e 3 aumentaria em muito a satisfação dos clientes, que 
mostra a coerência do estudo com a realidade, e que a 
alternativa 2, mesmo sendo, a maior geradora de insatisfação 
dos clientes ela foi superada pelas alternativas 1 e 3 uma vez 
que estas geram atratividade maior em outros critérios, 
principalmente no critério Ganho.

4.  CONCLUSÃO
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