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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de aprimorar o processo de seleção 

de portfólio de projetos, empregado em uma Empresa Industrial do setor 

Químico/Têxtil. O Modelo utiliza os principais indicadores de desempenho da empresa 

associados a indicadores financeiros, como critérios de avaliação dos benefícios 

propostos pelos projetos. Com a aplicação do Método Multicritério SMARTER é obtida a 

pontuação geral de cada projeto por meio de agregação aditiva. A seleção do conjunto de 

projetos que compõem o portfólio é efetuada com o uso de Programação linear inteira  

0-1. A análise de sensibilidade da solução utiliza o Método Monte Carlo. A seleção e a 

Análise de sensibilidade são efetuadas por um aplicativo desenvolvido em MATLAB, que 

caracteriza um sistema de apoio à decisão, disponibilizado para uso do Analista e do 

Decisor do processo de seleção.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Seleção de portfólio de projetos, Multicritério, SMARTER, 

Programação Linear Inteira 0-1, Monte Carlo, Sistema de apoio a Decisão.  
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ABSTRACT 

 

This work was developed in order to improve the procedure for project portfolio 

selection that is currently in use in an industrial Chemical/Textile company. The Model 

uses the main business performance parameters and financial parameters as criteria to 

evaluate the benefits purposed by the projects. the multicriteria method SMARTER is 

applied to establish the project scores by using additive aggregation. The group of 

projects that will compose the portfolio is selected by Integer Programming 0-1 and the 

sensibility analysis is performed using Monte Carlo Method. The selection and the 

sensibility analysis is performed by an algorithm developed with MATLAB software, 

characterizing a decision support system that is available for the Decision Maker and the 

Analyst during the selection process.  

 

KEY–WORDS: Project Portfolio Selection, SMARTER, Multicriteria, Integer 

Programming 0-1, Monte Carlo.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho aborda a elaboração de um modelo de decisão para seleção de portfólio de 

projetos aplicado em uma unidade fabril, produtora de fibra de Poliéster.  

Dentre inúmeras definições empregadas para o processo de seleção de portfólio de 

projetos, destaca-se a definição de Archer e Ghasemzadeh (1999), que o coloca como uma 

atividade periódica de seleção de um conjunto de projetos, dentro de um grupo de propostas 

de projetos disponíveis, que atendem aos objetivos estabelecidos pela organização de maneira 

desejável, sem exceder os recursos disponíveis ou violar outras restrições.  

Ao final de cada ano, a organização para a qual está sendo desenvolvido este trabalho 

estabelece o orçamento de investimentos para o ano seguinte e escolhe os projetos que farão 

parte deste portfólio. Empiricamente, a equipe de gestores que realiza a seleção do portfólio 

adota os objetivos propostos por Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2002), que são: 

maximização do valor do portfólio, equilíbrio entre os projetos, alinhamento estratégico do 

portfólio aos objetivos da organização e alocação de recursos.  

Neste momento, o grupo de decisão não possui um método de avaliação definido, bem 

como não existem claramente estabelecidos os critérios de avaliação dos diversos projetos.  

O processo de seleção dos projetos é uma etapa marcada por reuniões de difícil 

entendimento. As partes envolvidas possuem interesses diversos e divergentes na avaliação e 

definição dos projetos que produzirão os melhores benefícios para a unidade. De fato, a 

avaliação do valor dos projetos caracteriza um problema de decisão multicritério, que segundo 

Almeida (2011), consiste numa situação na qual há pelo menos duas alternativas de ação para 

se escolher, e esta escolha é conduzida pelo desejo de se atender a múltiplos objetivos, muitas 

vezes conflitantes entre si.  

O modelo a ser desenvolvido buscará estabelecer o conjunto de critérios a serem 

utilizados como padrão para avaliação das alternativas e utilizará um Método Multicritério 

para a avaliação, ranqueamento e seleção do conjunto de projetos que integrarão o portfólio.  

O modelo de decisão a ser desenvolvido utilizará como critérios de avaliação dos 

projetos, os principais indicadores de desempenho da unidade, desta forma o portfólio de 

projetos será constituído por investimentos que estão alinhados aos objetivos estratégicos do 

negócio.  
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1.1 Relevância e contribuição do estudo 

Estudos recentes apontam grande importância na atividade de gestão de portfólio de 

projetos no dia-a-dia dos executivos em suas empresas (Cooper, et.al. 2001). Tal importância 

se deve pela estreita relação que existe entre o sucesso de uma organização empresarial e o 

sucesso da sua gestão de portfólio de projetos.  

Este trabalho revela sua importância, quando busca reproduzir nesta Empresa os fatores 

que levaram grandes corporações americanas, nas duas últimas décadas, a alcançar altos 

patamares de eficiência dos seus portfólios de projetos, e por consequência incrementaram 

seus resultados e sua posição no mercado competitivo. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Gerais 

O desenvolvimento deste trabalho visa, primeiramente, a reavaliação dos objetivos 

estratégicos do portfolio de projetos da empresa e a adoção de um modelo de gestão do 

portfolio que envolva todas as etapas do processo de seleção.  

O estabelecimento dos novos objetivos estratégicos do portfolio, que estarão 

diretamente relacionados como os principais indicadores de desempenho da organização, 

constitui marco inicial das ações, que irão dar suporte a elaboração de um modelo 

multicritério, para avaliação dos benefícios propostos pelos projetos. Este modelo 

multicritério proporcionará a avaliação dos projetos através de um indicador numérico de 

pontuação.  

De posse das avaliações numéricas dos projetos e a definição das restrições do portfolio 

será desenvolvido um sistema de apoio à decisão (SAD), que irá processar as informações 

iniciais, e propor um conjunto de soluções eficientes, para a escolha final do Decisor. O SAD 

consiste em um aplicativo desenvolvido como o software MATLAB para a execução da 

solução do problema utilizado programação linear inteira 0-1 e análise de sensibilidade pelo 

Método Monte Carlo.  

Será efetuada uma comparação entre a solução convencional definida pelo Decisor sem 

o uso do sistema e a solução adotada dentre as alternativas propostas pelo SAD. Desta 

comparação, serão destacadas as melhorias obtidas com a utilização do novo procedimento, e 

serão sugeridas alterações na dinâmica de trabalho da equipe para a condução do novo 

processo de seleção.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Estabelecer, como referência para o trabalho, um procedimento de gestão de projetos que 

englobe, não somente a otimização da seleção, mas sim todas as etapas da gestão do 

portfólio, desde a definição dos seus objetivos estratégicos até a avaliação final dos 

resultados alcançados para a composição de uma base de dados de projetos;  

 Detalhar as atividades realizadas em cada etapa deste processo de seleção de portfólio, 

bem como apresentar as diversas ferramentas matemáticas disponíveis para auxiliar os 

participantes do processo de tomada de decisão;  

 Propor um conjunto de critérios que serão usados na avaliação dos benefícios propostos 

pelos projetos. Estes Critérios devem seguir as recomendações propostas por estudos 

amplamente reconhecidos, que indicam o uso de critérios financeiros associados aos 

indicadores de desempenho, que refletem os objetivos estratégicos da empresa;  

 Apresentar os principais erros que podem ser cometidos durante a elaboração do modelo 

de decisão em relação à avaliação dos benefícios e a definição de trade-offs propostos 

entre os critérios da avaliação; 

 Propor o conjunto de restrições a serem impostas ao problema de seleção de portfólio;  

 Utilizar Método Multicritério para calcular a pontuação alcançada por cada projeto 

proposto, em função dos resultados obtidos em cada critério de avaliação.  

 Desenvolver um sistema de apoio à decisão, utilizando MS Excel e MATLAB para a 

elaboração de um aplicativo que: 

o Efetue a solução-padrão do problema da mochila através de programação linear 

inteira 0-1.  

o E realize a análise de sensibilidade da solução-padrão, com o uso do Método 

Monte Carlo, permitindo aos participantes visualizar soluções alternativas 

resultantes da variação de coeficientes e restrições do problema.  

 Apresentar um balanço dos ganhos obtidos pela utilização do modelo proposto em relação 

ao uso do procedimento anterior.  

 Propor uma nova dinâmica de trabalho para os membros da empresa. 

 Refletir sobre os limites alcançados pelo Modelo proposto, e propor novos horizontes para 

o desenvolvimento, que irão nortear futuros estudos.  
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1.3 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho esta dividido em cinco capítulos descritos a seguir.  

No capítulo 2 são apresentados: o contexto que envolve o problema e a descrição do 

problema proposto.  

No capítulo 3 é efetuada a revisão bibliográfica sobre problema de portfólio de projetos, 

onde é desenvolvida a base teórica necessária para a elaboração do modelo do sistema de 

apoio à decisão, finalizando como o posicionamento deste trabalho.  

No capítulo 4 encontra-se o desenvolvimento do modelo proposto, que inclui: A 

apresentação do modelo de gestão de portfólio, os atores do processo de decisão, a 

problemática, a definição dos objetivos estratégicos, os critérios de avaliação, o método 

multicritério, a utilização de PLI 0-1 para identificação da solução-padrão do problema e o 

aplicativo desenvolvido para a análise de sensibilidade. 

No capítulo 5 desenvolve-se a aplicação do modelo proposto. Será utilizado um 

conjunto de alternativas a aplicação do modelo, reproduzindo as mesmas condições de um 

cenário real. O resultado desta simulação será comparado a uma solução proposta pelo 

Decisor sem o uso do modelo, e serão feitas considerações sobre as diferenças encontradas 

entre as soluções. O capítulo se encerra com uma avaliação geral dos benefícios obtidos com 

a utilização do novo modelo e indica uma nova dinâmica de trabalho para a Organização.  

No capítulo 6 serão apresentadas as conclusões gerais do trabalho, onde será verificada 

a adequação do modelo proposto no atendimento aos objetivos gerais e específicos 

estabelecidos para o modelo.  
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2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E DE SEU CONTEXTO 

2.1 Descrição do Contexto do Problema 

A indústria têxtil no Brasil está presenciando uma fase de características bastante 

específicas. A concorrência com os produtos asiáticos, que gradativamente prejudica a 

sobrevivência das empresas nacionais, vem sendo contrabalanceada com o aumento o preço 

da fibra de poliéster no mercado nacional. Nos últimos meses, o preço da fibra apresentou 

uma forte ascensão devido ao aumento do preço do Algodão no exterior, bastante 

influenciado pela sensível substituição do plantio do algodão pela soja.  

No contexto local, a forte influência dos investimentos recentes no Porto de Suape, com 

a construção da Refinaria e da Petroquímica, eleva as expectativas dos profissionais do setor 

para possíveis mudanças na região. A fabricação do PTA (Purified Terephitalic Acid) no 

próprio Estado proporcionará a construção de várias outras unidades fabris, as quais utilizam 

este componente como matéria-prima dos seus produtos.  

Na unidade objeto do estudo, vemos a experiência adquirida na seleção de projetos 

realizados nos últimos anos se somar aos conhecimentos adquiridos nesta formação 

acadêmica para culminar com a elaboração de um procedimento consistente para a seleção de 

projetos. Tal procedimento é um desejo da direção, que incentivou a elaboração deste modelo, 

motivada pelo crescente número de projetos propostos pelas diversas gerências, decorrente de 

um crescente avanço dos projetos realizados nos últimos anos. O aumento do número das 

propostas frente à manutenção da verba disponibilizada pela Sede incrementa o nível de 

dificuldade do processo seletivo, o que enfatiza a necessidade de elaboração de um 

procedimento mais robusto para a condução deste processo.  

 

2.2 Descrição do Problema 

Atualmente, o processo de seleção do plano de investimentos é realizado ao final de 

cada ano, visando o período seguinte, durante uma reunião onde estão presentes o Diretor da 

unidade e os gerentes das diversas áreas que a compõem, tais como: Produção, Manutenção, 

RH, Logística, Segurança & Meio ambiente, Tecnologia & Desenvolvimento e Suprimentos. 

Para esta reunião, o coordenador de projetos elabora uma lista preliminar com as alternativas 

propostas pelos gerentes, contendo o valor (US$) dos projetos e o pay-back estimado para 
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cada alternativa. Durante a reunião, os gerentes junto com o coordenador de projetos, 

apresentam ao grupo o escopo dos projetos propostos, os benefícios esperados com a sua 

implantação e suas características específicas. Limitado pelo orçamento anual destinado aos 

investimentos, o Diretor da unidade seleciona os projetos cujas propostas apresentaram 

melhor repercussão durante a reunião com o grupo de gestores.  

Na atual condição, o diretor da unidade não utiliza técnicas ou métodos matemáticos 

para a avaliação dos projetos. Na maioria das vezes, a urgência, ou mesmo a obrigação da 

execução de uma determinada atividade, é o fator decisivo na escolha do projeto para a 

composição do portfólio. Nestas situações, os projetos que visam o cumprimento das 

exigências legais e, paralelamente, os projetos que buscam manter a operacionalidade da 

unidade tem maior prioridade para seleção. Encontrados os projetos de execução obrigatória, 

o restante da verba disponível é distribuído visando incluir os projetos de melhor retorno 

financeiro. 

A definição do subconjunto de projetos que irão compor o portfólio também é realizada 

sem a utilização de ferramentas computacionais, que buscam a maximização da utilização dos 

recursos. A solução final normalmente é fruto do teste de algumas poucas combinações de 

projetos e podem certamente levar o grupo de gestores a uma decisão diferente da solução 

ótima (ou otimizada) para o problema do portfólio. Este solução pode vir a gerar uma 

utilização ineficiente do recurso financeiro existente. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Base Conceitual para Problemas de Portfólio 

O desenvolvimento deste trabalho tem como base uma ampla revisão bibliográfica com 

foco no tema principal de seleção de portfolio de projetos. A busca por artigos publicados nos 

mais relevantes periódicos revelou conhecimentos que abrangem:  

 A gestão de portfolio de projetos;  

 Desenvolvimento da estratégia de portfolio;  

 Métodos Multicritério utilizados em seleção de projetos;  

 Programação Linear Inteira 0-1; 

 Análise de sensibilidade com o uso do Método Monte Carlo.  

Estes assuntos serão detalhados na fundamentação teórica, que será exemplificada com 

uma coletânea de artigos que utilizaram diversos métodos multicritério para a seleção de 

portfolio de projetos em diferentes setores empresariais.  

A revisão bibliográfica forneceu uma série de recursos para a elaboração do modelo, 

que até então não eram do conhecimento dos participantes deste processo de seleção. Estes 

recursos, embora não sejam classificados como inéditos a título de inovação teórica, são 

novos para o ambiente de trabalho em que foi desenvolvido o modelo.  

 

3.1.1 Modelo de gestão para seleção de portfólio de projetos 

 

Com a realização da revisão bibliográfica foi identificado um importante modelo de 

gestão de portfolio de projetos, que possibilitou uma visão completa de todo o processo, e 

todas as suas etapas. Trata-se do modelo proposto por Archer e Ghasemzadeh (1999), 

ilustrado na figura 1.  

Para Archer e Ghasemzadeh (1999), a tarefa de seleção de portfólio de projetos é uma 

importante e recorrente atividade em várias Organizações. Em seu trabalho, estes autores 

propuseram a organização deste processo em estágios distintos, com objetivos particulares, 

que criam entradas para as etapas seguintes. A figura 1, a seguir, apresenta o diagrama 

proposto pelos autores. 
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Figura 1 – Diagrama do processo de seleção de portfólio de projetos  

FONTE: Archer e Ghasemzadeh (1999) 

 

Os autores dividiram as etapas acima em três fases, denominadas Pré-processo, Processo e 

Pós-processo, e apresentam algumas das técnicas normalmente utilizadas em cada etapa, 

relacionadas na tabela 1, deixando os usuários à vontade para a adoção das técnicas que 

melhor se enquadram a sua aplicação.  
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Tabela 1 – Atividades e metodologias no diagrama de seleção de portfolio 

FONTE: Archer e Ghasemzadeh (1999) 

Estágio do 

processo 
Estágio de seleção Atividade 

Metodologias 

potenciais 

Pré-processo Desenvolvimento estratégico, 

Seleção da metodologia, 

desenvolvimento do foco 

estratégico, Restrições dos 

recursos, Escolha de técnicas 

para o modelo. 

Mapeamento 

estratégico, Matrizes 

de portfolio, Analise 

de agrupamento.  

 

Processo de 

seleção de 

portfolio 

Pré-triagem Rejeição dos projetos 

que não se 

enquadram nos 

critérios do portfolio.  

Critérios aplicados 

manualmente: Foco 

estratégico, 

Campeão, Estudo de 

viabilidade. 

 Análise individual de 

projetos 

Cálculo de 

parâmetros comuns 

entre projetos. 

Rejeição de projetos 

inviáveis. 

Considerações 

integradas dos 

atributos dos 

projetos, restrições 

dos recursos, 

interações. 

Ajustes direcionados 

pelo usuário. 

Árvores de decisão, 

incertezas.  

VPL, ROI.  

Solicitações de 

recursos.  

AHP, opções 

restritas, modelo de 

pontuação, Análise 

de sensibilidade.  

Pós-processo Portfolio final Desenvolvimento dos 

projetos.   

Técnicas de 

gerenciamento de 

projetos, bases de 

dados. 
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3.1.2 Desenvolvimento da estratégia do portfólio 

 

O modelo de Archer e Ghasemzadeh (1999) destaca no início do processo a importante 

etapa de definição da estratégia do portfolio. Definir os objetivos estratégicos do modelo é 

uma tarefa de crucial importância para o futuro sucesso do desenvolvimento.  

A revisão bibliográfica revelou os estudos realizados por Cooper, Edgett e 

Kleinschmidt, que identificaram os principais fatores de sucesso dos portfolios de projetos de 

grandes corporações americanas.  

Ao entrevistar os executivos de projetos, a pesquisa identificou os motivos pelos quais 

estes profissionais entendem que a gestão de portfólio é de importância crítica para as suas 

Organizações. Foram listadas em ordem de importância: (Cooper, et.al., 2001).  

 

 Razões Financeiras – Gerar dinheiro e maximizar o retorno financeiro;  

 Manter a posição competitiva da Empresa – Aumentando vendas e sua presença no 

Mercado;  

 Promover uma alocação de recursos eficiente;  

 Alinhar a seleção de projetos aos objetivos estratégicos da empresa; 

 Aumentar o foco dos projetos, buscando selecionar os “grandes” projetos;  

 Aumentar o balanceamento entre os projetos, ajustando projetos de longo e curto 

prazo, alto e baixo risco; 

 Melhorar a comunicação das prioridades dentro da empresa, tanto vertical como 

horizontalmente;  

 Promover melhor objetividade na seleção dos projetos, eliminando projetos ruins.  

 

Na mesma publicação Cooper, et.al., (2001), os autores analisaram a eficiência dos 

métodos de avaliação do portfólio, e encontraram entre os métodos mais mencionados, os 

seguintes:  

 Os Métodos Financeiros (VPL, TIR, ROI);  

 Os métodos associados à estratégia dos negócios; 

 Gráficos de bolhas e mapas de portfólio;  

 Modelos de Pontuação;  

 Check list.  
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O estudo apresentou importantes observações sobre a utilização destes métodos, dentre 

as quais se destacaram:  

 

 Os melhores portfólios estão baseados em métodos que visão mais a estratégia do 

negócio e menos nos métodos financeiros, apesar destes serem mais populares. 

Sendo que os piores resultados foram das empresas que utilizavam fortemente os 

métodos financeiros;  

 Os melhores portfólios permitem que a estratégia do negócio defina a alocação dos 

recursos;  

 Os melhores resultados foram obtidos quando foram utilizados vários métodos 

simultaneamente, o que significa que o uso de métodos isolados não leva aos 

melhores resultados. 

 

E de forma geral concluíram: 

 

 Que os executivos Sêniores devem ser alertados da importância da seleção de 

projetos;  

 Que não existe um único método de seleção de projetos correto, e que deve ser 

utilizado uma abordagem híbrida;  

 Que deve ter cuidado para não sobrevalorizar os métodos financeiros;  

 Que o gerenciamento do portfólio deve ter uma abordagem similar à estratégia da 

Organização;  

 Que os métodos de pontuação devem ser utilizados como uma ferramenta efetiva 

de priorização;  
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3.1.3 O Método SMARTER (Simple Multi-Attribute Rating Technic Exploiting Ranks) 

 

Definidos os objetivos estratégicos do portfolio, o desenvolvimento do modelo 

prossegue com a etapa de triagem sugerida no modelo de gestão, que consiste na avaliação 

individual dos projetos. Esta avaliação será realizada com a adoção de um conjunto de 

critérios, que refletem os objetivos estratégicos do portfolio, e são agrupados para a formação 

de um indicador numérico de pontuação, através do uso de um método multicritério. Este 

indicador possibilitará a comparação dos benefícios propostos pelos diversos projetos 

disponíveis para a seleção.  

O problema de decisão multicritério tem como ponto de partida a Matriz de Decisão 

apresentada na tabela 2, proposta por Almeida (2011), composta por um conjunto de 

alternativas (an) e um conjunto de critérios Cm, que serão utilizados para avaliar 

numericamente cada alternativa.  

Tabela 2 - Matriz de Decisão 

Fonte: Almeida (2011) 

Alternativas Critérios 

a1 v1(a1) v2(a1) ... vm(a1) 

a2 v1(a2) v2(a2) ... vm(a2) 

... ... ... ... ... 

an v1(an) v2(an) ... vm(an) 

 

O autor sugere a inserção dos pesos km como relação inter-critério. E conclui, que: 

“A agregação entre os critérios permitirá a realização da comparação entre 

as alternativas, seja através de um “Score” global para cada alternativa, seja 

através de um procedimento que permita a comparação entre as alternativas, 

sem que a estas seja atribuído um valor global”. Almeida (2011, p.21) 

O Score v(an) é obtido através da aplicação do método de agregação aditiva (Keeney e 

Raiffa, (1976): 
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Onde kj representa a constante de escala para o critério j:  

 

Nesta dissertação será utilizado o Método de Mensuração da utilidade multi-atributo 

proposto por Edwards e Barron (1994), que consiste na aplicação das seguintes etapas:  

 Etapa 1 – Identificação dos propósitos e identificação dos Decisores 

 Etapa 2 – Obtenção da estrutura de atributos 

 Etapa 3 – Estabelecimento das alternativas 

 Etapa 4 – Construção da matriz de consequências 

 Etapa 5 – Eliminação das alternativas dominadas 

 Etapa 6 – Construção da matriz de avaliação 

 Etapa 7 – Ordenação dos critérios 

 Etapa 8 – Obtenção dos pesos através do procedimento (Ranking Order Centriod) 

 Etapa 9 – Efetuar a Agregação Aditiva 

A obtenção dos pesos dos critérios (wi) através do procedimento ROC, consiste na 

aplicação da seguinte equação:  

 

Considerado n critérios, tal que:  

 

w1 ≥ w2 ≥... ≥ wi  ≥... ≥ wn   (4) 

 

Considerando que já esta sendo aplicado o modelo de gestão de portfolio proposto na 

figura 1, algumas das Etapas propostas por Edwards e Barron (1994) tornam-se repetitivas. 

Logo, a composição do modelo de pontuação fica restrito as Etapas: 6 a 9.  
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3.1.4 Programação Linear Inteira 0-1 

 

Os indicadores numéricos de pontuação dos projetos definidos no item anterior, além de 

mensurar numericamente os benefícios propostos pelos projetos, permitem também a 

ordenação dos mesmos. A lista de alternativas disponíveis passa a ser então avaliada sob o 

ponto-de-vista de seleção propriamente dita. Desta forma, na etapa seguinte, de seleção ótima 

de portfolio, serão identificados os projetos que compõem um subconjunto de alternativas, 

que maximiza a pontuação geral do portfolio, quando limitados por restrições impostas aos 

recursos disponíveis. Neste caso, as restrições incluem a limitação financeira do orçamento 

geral do portfolio e a disponibilidade de recursos humanos para a condução dos projetos. 

Também será possível a classificação dos projetos em categorias, que podem ser associadas a 

faixas de valores dos projetos, ou a agrupamentos de projetos relacionados as principais áreas 

de atuação dentro da empresa, tais como: Manutenção, Segurança e Meio Ambiente e 

Produção.    

Iamratanakul et. al. (2008), apresenta o problema de programação linear inteira 0-1 

aplicado para seleção de projetos de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvido por Paolini & 

Glaser (1977):  

Maximizar:  

 

 

Sujeito a: ∑j xij ≤ 1, para i = 1, ... , n  (6) 

   ∑i ∑j Sij . xij ≤ S   (7) 

   ∑i ∑j Tij . xij ≤ T   (8) 

   ∑i ∑j Cij . xij ≤ C   (9) 

  

Onde,   Bij – Benefício esperado por cada projeto; 

   Sij – O número de cientistas necessários por projeto; 

   Tij – O número de técnicos necessários por projeto; 

   Cij – O capital requerido por cada projeto; 

   S, T e C são o total de recursos disponíveis; 

   i – Projeto, j – Versão do projeto. 
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Neste trabalho será utilizado modelo semelhante, onde serão considerados os benefícios 

esperados pelos projetos, os valores requeridos e os recursos humanos necessários para sua 

realização. Para o cálculo do PLI 0-1 e simulações será utilizado o software MATLAB versão 

7, que efetua o algoritmo Branch-and-Bound. 

Obtida a solução-padrão para o problema PLI 0-1, será apresentado um algorítmo, 

idealizado para efetuar a análise de sensibilidade do problema, utilizando uma técnica 

semelhante ao Método de simulação Monte Carlo, porposto por Von Neumann e Ulam 

(1946). O algorítmo gera novos valores para os coeficientes e restrições da solução-padrão, 

utilizando uma distribuição unifome, com limites definidos pelo Analista e Decisor. Novas 

soluções próximas à solução-padrão podem ser detectadas por este algorítmo, e serão 

apresentadas como alternativas para os participantes do processo de decisão. Uma aplicação 

semelhante com a combinação de MCDA e Simulação Monte Carlo foi encontrada em 

Iranmanesh et al.(2011) e Mavrotas (2003,2008).  

Mavrotas (2008) propôs uma alteração nos valores dos coeficientes do problema PLI, de 

modo a corrigir uma tendência de escolha dos projetos de menor valor, característico do 

problema da mochila, aplicando o algoritmo apresentado na figura 2. 

Maximizar:  

 

Sujeito a:  

 

 

Figura 2 – Fluxograma do algoritmo para cálculo dos scores aumentados.  

Fonte: Mavrotas (2008). 
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3.1.5 A análise de sensibilidade 

 

A solução do problema PLI do item anterior, denominada solução-padrão, não encerra o 

resultado do modelo proposto. Duas questões surgem após a apresentação desta solução. Uma 

delas é a verificação de soluções alternativas, que estejam próximas aos limites das restrições 

impostas à solução-padrão. A outra consiste em verificar a existência de soluções alternativas 

próximas a solução-padrão, quando são realizadas leves alterações nos pesos do modelo 

original. Esta última questão é extremamente importante para o Decisor, visto que no método 

SMARTER o mesmo não atribuiu valores numéricos aos coeficientes dos critérios. Esta 

avaliação visa demonstrar ao Decisor a estabilidade da solução proposta em relação a 

variações nos coeficientes propostos pelo procedimento ROC.  

Estas soluções alternativas podem ser geradas utilizando o método de simulação Monte 

Carlo, idealizado por: Von Neumann e Ulam (1946), A simulação foi descrita da seguinte 

forma:  

“A Simulação Monte Carlo investiga permutações estocásticas sob incerteza. A 

cada incerteza é associada a uma distribuição de probabilidade apropriada. A 

simulação monte Carlo consiste na execução de um determinado número de iterações. 

Para cada iteração uma amostra de valor é extraída de cada distribuição de 

probabilidade. Então é realizada a análise e o armazenamento deste resultado. É 

importante que sejam realizadas iterações em número suficiente para obter uma 

simulação válida. A quantidade de iterações pode ser determinada por um valor fixo, 

que depende da complexidade do problema, ou o processo de simulação pode ser 

interrompido quando as amostras conseguem caracterizar a função de distribuição de 

probabilidade proposta”. (IRANMANESH et. al., 2011) 

 

Em Iranmanesh et. al.(2011) foi desenvolvido um modelo para seleção de projetos sob 

incerteza e restrições reais, em que utilizam o método multicritério PROMETHEE associado a 

Simulação Monte Carlo. O modelo incorpora incertezas às variáveis que compõem a seleção 

de projetos, tais como: a avaliação das alternativas e a determinação dos coeficientes.  

Hyde et. al. (2003) introduziram um método estocástico para incorporar incerteza ao 

processo de decisão, neste modelo a incerteza associada às informações de entrada foram 

definidas utilizando distribuições de probabilidade.  
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3.2 Revisão Bibliográfica sobre Problemas de Portfólio Multicritério 

O problema de seleção de portfólio apresenta uma ampla variedade de estudos 

publicados. As áreas de aplicação são diversas, e diversas também são as técnicas aplicadas 

para a busca da solução mais eficiente do uso dos recursos disponíveis com a obtenção dos 

melhores resultados. 

Esta revisão bibliográfica inicia-se com a apresentação de um resumo da literatura 

existente sobre o tema de seleção de portfólio publicado por Iamratanakul, et. al. (2008), que 

apresenta o quadro resumo da figura 3. O quadro mostra a taxonomia para os métodos 

existentes utilizados na seleção/otimização de portfólio de projetos. Dentre os vários métodos 

existentes, serão utilizados neste trabalho: Multicritério, técnica utilizada para a medição dos 

benefícios propostos pelos projetos, Programação linear inteira 0-1 para otimização do 

portfólio, e a análise de sensibilidade com simulação utilizando método Monte Carlo.  

 

Figura 3 – Taxonomia para modelo de seleção de portfólio de projetos 

Fonte: Iamratanakul, et. al. (2008) 
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A pesquisa bibliográfica buscou artigos relacionados à seleção de projetos com o uso 

de métodos multicritério e a utilização conjugada com ferramentas de otimização e simulação. 

A busca mostra uma ampla variedade de cenários de aplicação, que incluem: R&D, 

Transporte, Nuclear, Distribuição de energia, TI, Farmacêutica e até Espacial.  

Entre os métodos aditivos foram encontradas diversas aplicações do Método 

AHP/ANP conjugadas com lógica Fuzzy, entre as quais se destacam:  

 

 ARAGONÉS-BELTRÁN et.al. (2010) aplicado em uma seleção de projetos de planta de 

geração de energia com fonte solar fotovoltaica;  

 

 CHANGSHENG, Y. et al.  (2008) seleção de projetos R&D com uso do AHP e Fuzzy; 

 

 DENG, H. WIBOWO, S. (2009) AHP e Fuzzy em Seleção de projeto de informação; 

 

 DIKMEN, I. et. al (2007) ANP para seleção de projetos;  

 

 GREINER, MA. et. al. (2003) como o uso integrado do AHP e Programação linear inteira 

para seleção de projetos de sistemas de Armas;  

 

 HUANG, CC.; CHU, PY (2011) ANP E Fuzzy na Seleção de projetos em R&D; 

 

 TAVANA, M.(2003) Utilizou AHP e Heurística para otimização em uma seleção de 

projetos de tecnologia avançada na NASA; 

 

 SMITH-PERERA, A. et. al . (2010) em um Portfólio de projetos em companhia de 

distribuição de energia elétrica; 

 

Aplicações do Método TOPSIS foram encontradas em:  

 

 MAHMOODZADEH, S. et. al. (2007) na avaliação de projetos utilizando critérios de 

avaliação financeiros (ROI, TIR VPL); 

 

 TOLGA, A. (2008)  TOPSIS e FUZZY na Seleção de projetos em R&D. 
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Aplicações com Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) em:  

 

 WANG, Z.; ZHANG, S.; KUANG,J.(2010) MAUT Seleção de projetos em R&D;   

 

Aplicações com o SMART e Função de agregação aditiva:  

 

 YAP, C.S.; RAMAN, K.S.; LEONG, C.M.(1992) AHP/SMART Seleção de projetos de TI 

 

 KEENEY RAIFFA (1976). Seleção do projeto do Aeroporto no México.  

 

Para os métodos de sobreclassificação foram encontradas as seguintes aplicações:  

 

Método PROMETHEE:  

 

 MAVROTAS, G.; DIAKOULAKI, D.; KOURENTZIS,A. (2008) Promethee e Simulação 

Monte Carlo. 

 

 ALMEIDA, A. e ARAUJO, A. Seleção de investimentos no setor de Óleo e Gás.  

 

Método ELECTRE:  

 

 CHEN, C.T.; HUNG, W.Z. (2008) ELECTRE e Fuzzy Linguistic Variable na Seleção de 

projetos em R&D;  

 

 MAVROTAS, G.; DIAKOULAKI, D.; CAPROS, P. (2003) ELECTRE TRI e 

Programação Linear Inteira aplicada em seleção de projetos de energias renováveis em 

uma companhia de geração de energia elétrica.  

 

Outras áreas de aplicação incluem:  

 

 STRANG, KD.(2011) Seleção de portfólio para projetos de energia nuclear 
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 MEDAGLIA, A.L et. al. (2008) Seleção Multicritério e Programação Inteira Mista na 

seleção de projetos públicos; 

 

 GAMBOA E MUNDA (2007). O problema de localização de uma planta eólica: Um 

procedimento de avaliação social multicritério; 

 

 MUNDA (2006) Análise e decisão multicritério e desenvolvimento sustentável; 

 

 MUNDA (2005) Medindo a sustentabilidade: Um quadro multicritério.  

 

Artigos recentes vêm buscando o aprimoramento do método PROMETHEE para 

seleção de projetos:  

 

 PROMETHEE V com novas abordagens para solução ótima. VETSCHERA, R. E 

ALMEIDA, A. (2012); 

 

 Modelo de portfólio com sinergias. ALMEIDA, A. E DUARTE, P.(2011);  

 

 Modelo multicritério em duas etapas para seleção de portfólio ótimo. MARASOVIC, B. 

(2011); 

 

 Método PROMETHEE-MD-2T para seleção de projetos em decisões em grupo. 

HALOUANI, N. ET. AL. (2009); 

 

 HYDE, K.; MAIER, H.R.; COLBY, C. (2003) Incorpora Incertezas ao Método 

Promethee;  

 

Uma revisão bibliográfica do problema de seleção de portfólio foi apresentada por 

Zopounidis, C. e Doumpos, M. (2002), que mostram uma série de aplicações de seleção de 

portfólio com MCDA, incluindo a seleção de projetos de investimentos em empresas, e lista 

as seguintes aplicações na tabela 3:  
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Tabela 3 – Revisão da literatura de portfólio de projetos  

Fonte: Zopounidis (2002) 

Abordagem Método Estudo 

MAUT AHP Kivi-jarvi and Tuominen (1992) 

 Other methods Evrard and Zisswiller (1982);  

Outranking relations  

 

ELECTRE Danila (1980);  

Buchanan et al. (1999) 

 PROMETHEE Ribarovic and Mladineo (1987);  

Vranes et al. (1996) 

 ORESTE Danila (1980) 

Preference disaggregation UTA Siskos and Assimakopoulos (1989) ; 

Beuthe et al. (2000) 

 UTADIS Jacquet-Lagreze (1995) 

 

    

Dos trabalhos pesquisados, destaca-se com maior similaridade a este estudo o trabalho 

realizado por Padovani, M. et. al. (2010) - Seleção e alocação de recursos em portfólio de 

projetos: estudo de caso no setor químico. Este estudo realizado em um grande complexo 

industrial do setor químico chamou atenção pela semelhança dos critérios utilizados na 

avaliação projeto.  

Além do tema específico de seleção de portfólio com uso de métodos multicritério, a 

revisão bibliográfica também explorou o tema de gestão de portfólio de projetos de forma 

mais ampla, pois se observou que existe uma série de atividades e técnicas utilizadas no 

processo de seleção como um todo, que antecedem e sucedem a etapa da avaliação 

multicritério. Sobre a gestão de portfólio de projetos foram encontrados vários artigos onde 

são desenvolvidos modelos para gestão e seleção de portfólio, dentre os quais se destacam 

Archer & Ghasemzadeh (1998, 1999, 2000), e Cooper, Edgett & Kleinschmidt (2001), que 

tratam da Gestão de portfólio para o desenvolvimento de novos produtos.  

Para a fundamentação teórica deste trabalho também foram pesquisados os artigos dos 

principais métodos multicritério, nos quais temos os trabalhos: Brans, JP & Mareschal, B. 

(1986,1992,1995,1996) com o método Promethee, Dias & Clímaco (2000) com o software 

VIP Analysis, Edwards & Barron(1994) com o SMARTS e SMARTER, HAMMOND, J.S.; 



Capítulo 3 Fundamentação teórica e revisão bibliográfica 

 

 22 

KEENEY, R.L.; RAIFFA,H.(1998) com o Even Swaps e finalmente SAATY, T.L.(1994) com 

o Analytic Hierarchic Process (AHP).  

Como a maioria dos métodos multicritério envolvem o conceito de trade-offs, foi 

utilizado neste modelo KEENEY, R.L.(2002) Common mistakes in making value trade-offs. 

Também foi utilizado o trabalho “armadilhas escondidas nas decisões” por Hammond, 

Keeney e Raiffa (2003), que orienta o desenvolvimento do trabalho quanto aos erros 

normalmente presentes na estipulação de valores de avaliação.  
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4 MODELO PROPOSTO 

4.1 Descrição do Modelo  

 “A seleção de portfólio de projetos deve ser considerado como um processo que inclui 

diversas etapas relacionadas, e não apenas a avaliação ou a pontuação de projetos, ou a 

solução de um problema de otimização”. Archer (2000).  

O Framework de gestão de portfólio de projetos proposto por Archer e Ghasemzadeh 

(1999) será tomado como base para o desenvolvimento deste trabalho. A tabela 4 relaciona as 

etapas do processo de seleção aos tópicos que serão desenvolvidos mais adiante.  

 

Tabela 4 – Resumo das Técnicas e definições utilizadas no processo de seleção 

Fonte: Esta pesquisa 

Modelo Archer e Ghasemzadeh  Dissertação 

Pré-Processo  

Desenvolvimento da 

estratégia do portfólio 

-Identificação dos decisores 

-Identificação da problemática 

-Identificação dos objetivos 

estratégicos 

-Definição dos critérios de avaliação 

-Almeida (2011) 

-Almeida (2011), Roy (1996) 

-Cooper et.al. (1999, 2000, 

2001) 

-Cooper et.al. (1999, 2000, 

2001) 

Seleção da Metodologia  -Avaliação Intra Critério / 

Determinação das escalas.  

-Avaliação Inter Critério 

/Determinação dos coeficientes 

-Definição do método multicritério 

-Almeida (2011) 

-Almeida (2011), Edwards e 

Barron (1994). 

-Almeida (2011), Edwards e 

Barron (1994) 

Processo  

Análise individual de 

projetos 

Aplicação do método multicritério SMARTER 

Triagem Multicritério e PLI 0-1 SMARTER, Branch-and-Bound  

Otimização da seleção de 

projetos 

PLI 0-1, Simulação em 

computador. 

Branch-and-Bound, MATLAB  

Ajuste do portfólio Simulação em computador MATLAB, Monte Carlo 

Pós-Processo Avaliação dos resultados obtidos Administração da base de dados 
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4.2 Descrição do Processo e dos agentes decisores 

O início do desenvolvimento do modelo é marcado pela identificação dos agentes 

decisores e a definição do tipo de decisão que estará sendo tomada. O desenvolvimento do 

modelo pode levar a dois caminhos distintos, um deles quando a decisão é tomada 

individualmente, por um decisor principal assessorado pelos demais participantes; ou quando 

a decisão é tomada em grupo. Como estes dois cenários de decisão levam a áreas de 

conhecimento distintas, por exemplo: decisão multicritério e teoria dos jogos/decisão em 

grupo, desde já é importante a correta identificação da dinâmica de trabalho dos agentes 

decisores. Para este trabalho será considerado o modelo de decisão individual, onde o agente 

decisor recebe apoio e influência dos demais participantes do grupo. 

Nesta condição, Almeida (2010) apresenta como principais atores do processo 

decisório: o decisor, o analista, o cliente e o especialista, além dos demais stakeholders que 

podem influenciar o decisor de alguma forma. Neste cenário, o analista de decisão, ou 

também denominado facilitador, fornece o suporte metodológico ao processo decisório; o 

cliente é apontado como um intermediário entre o decisor e o analista; e o especialista é o 

profissional que conhece os mecanismos de comportamento do sistema objeto de estudo.  

Na empresa para a qual está sendo realizado este estudo, o grupo de atores do processo 

de decisão é composto: pelo diretor da unidade (decisor), o coordenador de projetos (analista), 

a alta direção da organização (cliente), e os gerentes das áreas que compõem a unidade 

(stakeholders).  

O processo de seleção do portfólio de projetos tem início nos gerentes das diversas 

áreas, que junto com o coordenador de projetos elaboram o documento inicial de apresentação 

e defesa dos projetos candidatos à avaliação e seleção. Os objetivos dos projetos e retorno de 

investimento são as informações apresentadas neste documento inicial, internamente 

denominado “abstract do projeto”.  

Durante a reunião anual de seleção do portfólio, os abstracts são apresentados ao diretor 

da unidade. Sob a influência dos participantes, o diretor define o conjunto de projetos eleitos 

para o portfólio, sendo limitado pela restrição da verba destinada ao ano subsequente.  

O cliente final é o Chief Executive Officer (CEO) da corporação, executivo que 

representa no Brasil os interesses da alta direção da empresa sediada na Itália. A alta direção 

da organização é composta pelo fundador do grupo e seus filhos que ocupam os cargos de 

Chief Executive Officer (CEO) e Chief Financial Officer (CFO) mundiais.  
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4.3 A identificação da problemática abordada no modelo 

Já no início do desenvolvimento do modelo também se faz necessária a identificação 

do tipo de problemática em que se enquadra o modelo. O problema de multicritério pode ser 

classificado em alguns tipos de problemática, segundo Roy (1996) e Almeida (2011):  

 Problemática de Escolha.  

 Problemática de Classificação 

 Problemática de Ordenação 

 Problemática de Descrição 

 Problemática de Portfólio  

Este trabalho abordará um problema de portfólio que, na visão de Almeida (2011), 

consiste na escolha do subconjunto de alternativas no espaço de ação do Decisor, que 

proporciona o maior benefício, estando submetido a restrições.  

 

4.4 Objetivos estratégicos 

Seguindo as diretrizes apontadas pelos estudos de Cooper, Edgett & Kleinschmidt 

(1999, 2000, 2001), percebe-se que o processo de seleção de projetos atual da Organização 

pode ser aprimorado adotando-se as seguintes recomendações:  

 Expandir os critérios de avaliação utilizados na Empresa, que atualmente estão 

focados no indicador financeiro (pay-back) e no custo do projeto;  

 Promover o alinhamento entre os objetivos estratégicos da empresa e os objetivos do 

portfólio de projetos, com a utilização dos principais indicadores de desempenho 

como critérios de avaliação dos projetos;  

 Elaborar um modelo de pontuação, baseado em método multicritério para a 

determinação numérica da contribuição dos benefícios propostos pelos projetos, 

permitindo o ranqueamento e seleção através de avaliação numérica;  

 Utilizar ferramentas computacionais para buscar a otimização e ajustes finais no 

portfólio, proporcionando aos Decisores a visualização das melhores alternativas, para 

apoiar sua decisão. 
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4.5 Critérios de Avaliação 

 

Nesta seção serão apresentados os critérios de avaliação dos projetos.  

Uma rápida explanação quanto ao seu significado se faz necessária devido às 

particularidades de alguns dos critérios de uso interno da Empresa. A forma como os 

indicadores serão interpretados e algumas formas alternativas de interpretação também serão 

sugeridas, de modo a oferecer diferentes pontos de vista para análise de cada critério e 

consequentemente dos projetos. 

Quanto aos critérios de avaliação, serão utilizados os principais indicadores de 

desempenho da Unidade, cuja lista é composta por: Indisponibilidade, Custo de Manutenção, 

Consumo de Gás Natural, Consumo de Energia elétrica, Custo de produção, Vendas, Q2, 

Refugo, Número de acidentes/afastamento/indenizações, Atendimento legislação (tempo de 

publicação na Lei ou Norma), Atendimento a recomendações de auditorias, Reclamações de 

clientes/indenizações. Além destes critérios de avaliação continuará a ser utilizado o indicador 

financeiro – Pay-back – na avaliação dos projetos.  

O modelo em desenvolvimento também utilizará outros parâmetros de avaliação dos 

projetos como restrições do problema de seleção de portfólio, tais como o valor do projeto e a 

utilização dos recursos humanos disponíveis. Poderão ser aplicadas, também, restrições que 

proporcionem a distribuição da verba entre projetos de diversas categorias, sendo 

estabelecidas quantidades mínimas de projetos selecionados em cada categoria. 

O número de Critérios propostos é inicialmente extenso. Neste momento o trabalho 

mostra sua contribuição no sentido de ampliar as formas de avaliação dos projetos, permitindo 

aos Decisores observar sobre vários ângulos projetos que, costumeiramente, são de difícil 

avaliação, como são, por exemplo, os projetos ligados a Legislação, Segurança e Meio 

ambiente. Mais adiante, na aplicação do modelo, será proposta a seleção de um conjunto de 

critérios adequados a situação, levando em conta os interesses da Organização para o ano 

seguinte, e também em função da distribuição dos projetos existentes entre as várias áreas de 

aplicação.  
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INDISPONIBILIDADE 

 

A indisponibilidade do sistema produtivo é um dos principais indicadores de 

desempenho da unidade. Este indicador revela tanto a eficiência do processo produtivo, 

quanto o nível de excelência da manutenção em termos de confiabilidade dos equipamentos. 

 A parada de equipamentos importantes para o processo causa perdas diretamente 

associadas aos lucros cessantes, que se desdobram em atrasos de fornecimento e perda de 

qualidade do produto. 

Para a avaliação dos projetos que visam à diminuição dos problemas geradores de 

indisponibilidade, devem ser levados em consideração os efeitos que as paradas dos 

equipamentos causam ao indicador de desempenho, visto que no processo produtivo existem 

partes que possuem folgas, e características de produção em bateladas, que levam a avaliações 

diferentes em relação a equipamentos críticos, cujas paradas causam imediata perda de 

produção.  

Para este parâmetro, quando são realizadas avaliações de novos projetos, os eventos 

registrados nos históricos são as melhores referências para o cálculo das perdas e impacto 

neste indicador.  

A avaliação da Indisponibilidade também deve considerar o objetivo estratégico anual 

estabelecido pela empresa para o indicador. O benefício proposto pelo projeto deve ser 

avaliado considerando a redução do percentual de indisponibilidade idealizado em relação à 

média histórica do indicador e o objetivo fixado pela direção da empresa. Por exemplo, se de 

acordo com o histórico o valor médio da indisponibilidade é 1,3%, e o objetivo fixado para o 

ano pela direção é de 0,8%, o benefício do projeto deve ser comparado à diferença entre o 

objetivo fixado e a média histórica. Ou seja, se o beneficio proposto é da diminuição de 0,1% 

na indisponibilidade, este benefício corresponde o alcance de 20% do objetivo proposto.  

Em valores monetários a indisponibilidade de planta pode ser obtida multiplicando o 

valor percentual não produzido pela capacidade nominal da unidade e este resultado 

multiplicado ao valor do lucro gerado na venda da tonelada de fibra. Outro método de cálculo 

utilizado para medir as perdas por indisponibilidade, atualmente utilizado na empresa, 

multiplica o percentual não produzido pela capacidade nominal da planta, e a este resultado 

multiplica a margem de contribuição do volume não produzido. 
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Q2 

 

É importante esclarecer o termo utilizado neste critério. O produto Q2 é o resultado da 

produção de lotes que de alguma forma não atende a um ou mais indicadores de qualidade da 

fibra de poliéster. Este produto, entretanto, não é perdido. Sua destinação é direcionada para 

aplicações que não exigem rigor do atendimento simultâneo de todos os padrões de qualidade. 

Ou ainda, que permitem a utilização de um lote Q2 em aplicações específicas, que não exigem 

o atendimento a padrões de qualidade de determinados critérios, ou não são exigidos em 

certas aplicações. Por exemplo, produtos que apresentaram problemas de afinidade tintorial 

podem ser utilizados em tecidos que não serão tingidos.  

Projetos que propõem redução de Q2 normalmente estão associados à melhoria da 

robustez do sistema de produção. Os ganhos propostos por este tipo de projeto devem levar 

em consideração o impacto sobre este indicador, tanto quando comparado ao desempenho 

histórico, quanto quando comparado ao objetivo estabelecido para a produção de Q2 anual.  

De forma análoga a indisponibilidade, é necessário avaliar numericamente as perdas 

financeiras geradas pelo produto Q2. Dadas as condições particulares de uso apresentadas, 

estes lotes de produto, quando propostos para venda, são oferecidos com valores mais baixos, 

configurando um desconto, para facilitar a venda. As perdas financeiras anuais associadas às 

perdas por Q2 são dadas pela redução do lucro obtido na venda da Fibra devido à concessão 

do desconto. Logo, deve-se multiplicar a quantidade de Q2 produzida pelo desconto ofertado, 

obtendo assim a perda de receita causada pelo produto não conforme.   

 

REFUGO 

 

O produto não conforme, aquele que não atende as mínimas exigências de qualidade dos 

clientes é classificado como refugo. Tal qual o indicador anterior, os projetos que propõem 

ações sobre as causas das perdas por geração de refugo podem ser avaliados em relação ao 

histórico de refugo produzido, bem como em relação ao objetivo estipulado para o ano.   

Em valores financeiros, o refugo significa a perda total do valor da fibra, visto que não 

há aplicação para o refugo produzido por paradas e relançamentos dos equipamentos. Logo, 

as perdas financeiras anuais geradas devido ao refugo podem ser calculadas multiplicando o 

percentual de refugo produzido pela capacidade nominal da planta e o custo de produção da 

tonelada da fibra. O refugo é extremamente indesejado, pois é um produto que consumiu toda 
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a matéria-prima e toda a energia necessária para a sua transformação, mas que não resultou 

em produto adequado para a venda.  

Atualmente é realizado na unidade um acompanhamento rigoroso sobre os eventos 

ocorridos no mês, que geraram perdas nos indicadores até aqui apresentados, ou seja, existem 

planilhas de acompanhamento, que formam um banco de informações relativas aos eventos de 

falhas de equipamentos, falhas operacionais e problemas externos, que causaram perdas 

associadas à Indisponibilidade, Q2 e Refugo. Para cada evento é medida a indisponibilidade 

gerada e são pesados os produtos Q2 e o refugo, e estes valores são convertidos em unidades 

monetárias. Este banco de dados será bastante útil para a mensuração dos benefícios 

propostos pelos projetos, pois a maioria dos projetos tem como objetivo a redução ou a 

eliminação das causas responsáveis pelos últimos eventos. Alternativamente, o resultado 

acumulado das perdas dos três indicadores pode compor um único critério de avaliação, o que 

simplifica a elaboração e utilização do modelo multicritério, pois reduz o número de critérios 

na análise.  

 

CUSTO DE MANUTENÇÃO 

 

Projetos de confiabilidade que não apresentam benefícios diretamente associados à 

indisponibilidade, mas que impactam sobre o custo de manutenção, de forma geral, terão seus 

benefícios mensurados em relação a este indicador de desempenho.  

Ao avaliar estes projetos deve-se tomar cuidado ao comparar os benefícios propostos 

em relação à situação existente, de modo a verificar o ganho do projeto, não em relação ao 

custo de manutenção total, mais sim em relação aos custos envolvidos na situação atual, antes 

da implantação dos projetos. Ou seja, a utilização de novas técnicas, recursos ou 

equipamentos apresentados na proposta dos projetos proporcionarão uma redução, ou mesmo, 

a extinção de determinadas atividades que geram custo para a manutenção. Logo, os projetos 

devem ser avaliados em relação ao percentual do ganho proposto em relação à forma 

convencional com que as atividades vêm sendo realizadas. A avaliação dos projetos de 

redução de custo de manutenção também deve considerar o alcance de um objetivo proposto 

pela direção da empresa considerando o impacto do projeto sobre a superação deste desafio, 

visto que existem limites financeiros mínimos de gastos na manutenção do parque fabril.  

Uma abordagem alternativa para o custo de manutenção leva em consideração a 

substituição de equipamentos por obsolescência ou fim de vida útil. Tal situação é comum em 
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empresas com instalações antigas e cujos equipamentos precisam ser gradativamente 

atualizados. Deve ser estabelecido um valor mínimo que relacione o custo da manutenção do 

equipamento ao custo de sua substituição, por exemplo; o custo de manutenção do 

equipamento não deve ser superior a 70% do valor do equipamento novo. Tal relação pode ser 

utilizada como critério de Avaliação de uma substituição por obsolescência. 

 

CONSUMO DE GÁS NATURAL 

 

O Gás Natural (GN) é um dos principais insumos utilizados para o processo de 

transformação da matéria-prima em produto acabado, amplamente utilizado como 

combustível nas caldeiras, para geração de vapor, e nos aquecedores de fluido térmico, para 

aquecimento dos reatores. Projetos de eficiência energética normalmente propõem melhorias 

no processo e equipamentos, de modo a obter redução no consumo de gás natural por tonelada 

de fibra produzida.  

Os ganhos dos projetos de redução de consumo de GN devem levar em consideração o 

consumo histórico do GN na unidade, facilitando a comparação entre projetos desenvolvidos 

em diferentes épocas.  

A avaliação do impacto dos projetos de redução de consumo de GN, também deve 

considerar o impacto do projeto proposto sobre o objetivo proposto pela direção da empresa 

para a redução de consumo de GN na unidade. Esta abordagem também é interessante, pois 

não se concebe a eliminação do uso do GN na planta, e do ponto-de-vista do portfólio anual, é 

importante saber o valor de cada projeto em relação ao objetivo proposto. Logo de forma 

análoga à indisponibilidade, o benefício associado à redução de consumo de GN deve ser 

calculado levando em conta a diferença entre a média histórica e o objetivo proposto. Neste 

caso o histórico das medições pode considerar os valores obtidos no último ano, observando o 

avanço acumulado do objetivo do ano anterior e o objetivo proposto para o ano seguinte.  
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Analogamente ao indicador anterior (Gás Natural), a energia elétrica também é 

observada nos projetos de eficiência energética. Desta forma, também podem ser aplicadas as 

duas abordagens de avaliação propostas para o GN, ou seja, a avaliação dos benefícios dos 

projetos propostos em relação ao consumo histórico da unidade, ou a avaliação em relação à 

participação do projeto na busca ao objetivo estabelecido para o ano.  

 

CUSTO DE PRODUÇÃO DA FIBRA 

 

Os projetos que não oferecem ganhos diretos em redução de Q2, Refugo ou consumo de 

GN e EE podem ainda de alguma forma causar impacto sobre o custo de produção da fibra de 

poliéster, e podem ser enquadrados nesta categoria, que utiliza o valor atual do custo de 

produção da tonelada de fibra, como referência para avaliação dos projetos. Normalmente, 

projetos que sugerem modificações no processo, que visam à diminuição do uso de aditivos, 

catalisadores, etc. são avaliados sobre este critério.  

O resultado financeiro proposto pelos projetos de redução do custo de produção deve 

ser computado em função da margem de lucro adicionada pela nova condição de produção 

multiplicada pela quantidade de fibra produzida anualmente nestas condições. Alguns projetos 

aplicam-se apenas a determinados lotes de fibra e outros podem causar impacto geral em 

todas as variações de produtos do mix de produção.  

 

VENDAS 

 

Projetos que proponham a criação de novos produtos, que proporcionem o aumento do 

volume de vendas da unidade, ou que incrementem sua capacidade produtiva são avaliados 

neste critério. A transformação destes novos produtos normalmente requer modificações nas 

instalações de empresa, pois na maioria dos casos são acrescentados novos equipamentos a 

linha de produção. As alterações necessárias ao processo para a produção dos novos itens são 

computadas e avaliadas em relação ao impacto que irão causar sobre o volume de vendas 

anual da unidade.  
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RECLAMAÇÕES DE CLIENTES/INDENIZAÇÕES 

 

Produtos não conformes, que foram detectados pelos clientes e que, de alguma forma, 

geraram perdas para os mesmos, podem promover a abertura de uma reclamação de qualidade 

pelo cliente e uma solicitação de indenização financeira.  

Projetos que visem agir sobre as causas que levaram a geração do produto não conforme 

devem ser avaliados levando também em consideração as reclamações, indenizações e outros 

custos indiretos envolvidos no processo de análise de procedência da reclamação.  

Dentre os indicadores de desempenho da empresa, estão inclusos o número de 

reclamações e as indenizações financeiras associadas a esta reclamações. Tal como nos 

demais indicadores existe um objetivo a ser alcançado, ou neste caso, um limite máximo 

estabelecido para o total de indenizações pagas aos clientes durante o ano. Deve-se tomar 

cuidado nesta avaliação em calcular o valor médio das indenizações considerando as 

reclamações que de fato geraram reembolso financeiro, pois boa parte das reclamações 

recebidas é classificada como improcedente, ou mesmo em caso procedente, não geraram 

ressarcimento financeiro, mas apenas a substituição do lote.  

 

NÚMERO DE ACIDENTES (AFASTAMENTOS E INDENIZAÇÕES 

TRABALHISTAS) 

 

Os indicadores de desempenho apresentados até este momento estavam relacionados ao 

processo produtivo, a manutenção e as vendas, cuja mensuração é de fácil execução. Os 

próximos indicadores estão relacionados à área de segurança do trabalho, e demandam uma 

atenção especial para a avaliação dos projetos propostos nesta categoria. Á área de segurança 

do trabalho e meio ambiente frequentemente propõe projetos, que visam o atendimento a 

exigências legais e a redução do número de acidentes de trabalho. Em alguns casos estes 

projetos não apresentam retorno financeiro para a empresa, logo o indicador de desempenho é 

fundamental para a avaliação dos benefícios associados aos projetos. A escolha dos critérios 

não é simples, pois lidam os indicadores que normalmente são expressos em valores 

probabilísticos como, por exemplo, a ocorrência de acidentes, ou mesmo valores 

especulativos, tais como a probabilidade de ocorrência de uma autuação de um órgão 

fiscalizador e o montante de uma possível multa.  
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Para os acidentes de trabalho, serão utilizados os dados que a empresa possui em seus 

registros de acidentes, de onde é possível extrair informações, tais como: número de acidente 

por Hxh trabalhado no mês, e partes do corpo atingidas no acidente. Os demais prejuízos 

associados aos acidentes de trabalho tais como, os prejuízos relacionados a indenizações 

trabalhistas e afastamentos dos funcionários também devem ser computados caracterizando 

uma contrapartida para o investimento.  

 

TEMPO PARA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

 

Outro critério, ou mesmo argumento, normalmente utilizado para a priorização dos 

investimentos em SSMA é o atendimento as legislações e Normas Regulamentadoras, que 

regem as atividades em Segurança do Trabalho. Desta forma, o atraso no atendimento as 

Normas expõe a empresa a autuações dos órgãos fiscalizadores e pode gerar desde pesadas 

multas até mesmo a interdição do funcionamento da unidade.  Logo, o tempo transcorrido 

desde a publicação da Legislação ou Norma pode ser objetivamente utilizado como critério 

para a avaliação da prioridade do investimento. Tal indicador é interessante, pois na prática 

percebe-se que nos primeiros anos de vigência a incidência de fiscalização é menor, pois está 

implícito um tempo mínimo para que as empresas se adéquem as novas exigências. Como o 

passar do tempo, e até mesmo a consolidação e o fim das discussões sobre exigências 

polêmicas das novas Normas, passa a ser mais provável a presença da fiscalização. O 

indicador proposto parece atender e se enquadrar a avaliação deste tipo de projeto.    

Uma forma proposta por este trabalho consiste em avaliar a prioridade da execução de 

um projeto de SSMA levando em consideração não apenas o tempo de vigência de Norma, 

mas um conjunto de critérios que também são normalmente usados para a avaliação da 

urgência da implantação dos projetos. Estes critérios são:  

 

1 - Não conformidade detectada em auditoria interna; 

2 - Não conformidade Menor detectada em auditoria externa;  

3 - Não conformidade Maior detectada em auditoria externa;  

4 - Falta detectada por agente regulador/fiscalizador externo.  

 

Estes quatro níveis de priorização também refletem com boa similaridade a urgência na 

priorização dos projetos em avaliação. Este é um ponto de discussão a ser exposto a direção 
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da empresa (ao decisor e aos stakeholders) para a escolha do critério a ser utilizado na 

elaboração e execução do modelo de avaliação de projetos e seleção do portfólio.  

Também é importante destacar, que projetos que visam o atendimento a exigências 

legais possuem inicialmente uma forte prioridade na alocação de recursos de investimentos. 

Entretanto, neste trabalho os projetos que atendem a estes requisitos não serão considerados 

obrigatórios, pois se entende que adicionada à restrição original do orçamento, a 

obrigatoriedade dos projetos legais reduz bruscamente o espaço de ação/escolha do decisor. 

Os critérios apresentados: tempo de atendimento a legislação e atendimento a recomendações 

de auditorias tentam proporcionar ao decisor uma escala de graduação para os projetos de 

segurança, e ajudam a quantificar a urgência (ou obrigatoriedade) da implementação destes 

projetos.  

 

OBSOLESCÊNCIA 

 

 Com a depreciação dos equipamentos que compõem o parque fabril, o critério de 

substituição de equipamentos por obsolescência é frequentemente utilizado como argumento 

pela manutenção como indicador de prioridades em projetos que visam a substituição de 

equipamentos que estão em avançado estado de depreciação, devido ao tempo de uso, ou 

mesmo por falta de peças sobressalentes para a manutenção. A escala proposta para este 

critério varia de 0 a 2 vezes a vida útil do equipamento, que pode ser estabelecida pelo 

fabricante ou estimada pela manutenção.  

 Em uma outra situação, comum no dia-a-dia da manutenção, o gestor de manutenção 

sempre se depara com a questão do custo de substituição de um equipamentos avariado versus 

o custo do reparo deste equipamento. Normalmente, as empresas adotam um limite para esta 

relação, que funciona como critério de desclassificação para o projeto de investimento. Neste 

modelo será adotada a relação custo de manutenção > 0,6 x custo do equipamento novo.  

 

PAY-BACK 

 

O indicador financeiro normalmente utilizado na organização para a avaliação do 

projeto mede o tempo de retorno do investimento (em meses), tendo como limite o prazo de 

02 (dois) anos após a conclusão da execução do projeto. Propostas que ultrapassam este limite 

normalmente são recusadas e o projeto é reavaliado para buscar maiores benefícios, ou a 
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redução da verba solicitada, de modo a atingir o pay-back máximo permitido. Projetos de 

maior volume devem ser apresentados com valores atrativos de Pay-back, de modo a ter sua 

prioridade elevada em relação aos projetos de menor custo de implantação. Ao final do 

processo de seleção, a medição real do pay-back do investimento deve ser realizada com 

bastante rigor antes de se adicionar aos dados do novo projeto a base de dados do sistema de 

gestão.  

Outro indicador financeiro, como por exemplo, o VPL, pode ser utilizado 

especificamente para a avaliação de propostas cuja duração da execução ou o prazo do pay-

back apresentam valores expressivos. Como boa parte das propostas não apresenta esta 

característica, estes indicadores não são obrigatórios para a análise. O VPL é então utilizado 

para encontrar as melhores alternativas de pagamento, que causem menor impacto no fluxo de 

caixa do projeto.  

 

4.6 Categorias de projetos 

Ao concluir a apresentação dos critérios de avaliação dos projetos pode ser iniciada uma 

discussão sobre um possível agrupamento dos indicadores em categorias. Atualmente, existe 

uma classificação na Organização que atribui aos projetos as seguintes categorias: Sustain, 

G&CS (Growth and Cost Savings) e LQSHE (Segurança, Saúde e Meio ambiente). 

Originalmente, projetos relacionados a ganhos no Custo de manutenção e Indisponibilidade 

são categorizados como Sustain; Projetos relacionados com o crescimento da unidade, ou 

seja, os de ganhos relacionados à redução de consumo de Energia elétrica e Gás Natural, ou 

outros projetos que proponham ganhos financeiros, como o aumento de vendas ou redução do 

custo de produção são classificados como G&CS. Por último, os projetos relacionados à 

segurança do trabalho e atendimento às legislações são classificados como LQSHE.  

Logo, os critérios ficam agrupados às categorias da seguinte forma:  

 Categoria Sustain, composta pelos projetos com benefícios associados aos indicadores:  

- Indisponibilidade 

- Q2 

- Refugo 

- Custo de Manutenção 

- Obsolescência 
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 Categoria G&CS, englobando os projetos relacionados aos indicadores:  

- Consumo de Energia Elétrica 

- Consumo de Gás Natural 

- Vendas  

- Reclamações de clientes e indenizações 

- Custo de produção 

 Categoria LQSHE, mantendo os indicadores relacionados à Segurança, Saúde e meio 

ambiente (SSMA):  

- Acidentes de trabalho e indenizações trabalhistas 

- Tempo de atendimento a Legislação 

No trabalho publicado por Padovani, M. et. al. (2010), foi proposta uma categorização 

dos critérios conforme figura 4:  

 

Figura 4 – Categorização de projetos 

Fonte: Padovani et. al. (2010) 
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4.7 Restrições utilizadas no modelo de seleção 

VALOR DO INVESTIMENTO 

 

O valor da verba solicitada para o investimento é expresso em moeda local, Real (R$), 

associada ao valor do Dólar americano (US$) na data da emissão do abstract do projeto. Uma 

vez que a principal restrição imposta durante o processo de seleção é o orçamento, os projetos 

que demandam menor verba de investimento apresentam maior possibilidade de entrar na 

seleção. Evidentemente, o valor do projeto não é considerado isoladamente na seleção, pois o 

objetivo principal é avaliar a soma dos benefícios propostos pelo conjunto dos projetos. 

Também é importante ressaltar que projetos de maior valor devem ter seus benefícios 

avaliados com bastante precisão, de modo a não inviabilizar a sua seleção, ou do contrário 

pode levar ao comprometimento de boa parte do orçamento em um projeto de retorno 

duvidoso.  

As possíveis variações cambiais que possam acontecer desde a solicitação do projeto até 

o seu encerramento não são consideradas nesta etapa da avaliação. O projeto é avaliado pelo 

valor apresentado na sua defesa. A avaliação final do gasto efetuado durante o projeto será 

realizada no encerramento, quando os dados reais do projeto serão adicionados a base de 

dados para auxílio na avaliação de futuros projetos.  

 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS PARA DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO 

 

As limitações da equipe quanto à capacidade de execução de projetos simultâneos 

também devem ser levadas em consideração. Os projetos de maior porte normalmente 

demandam atenção exclusiva em determinados momentos de sua execução, ou mesmo 

durante toda a sua execução. Este critério, além do orçamento, também constitui uma 

importante restrição imposta ao processo de seleção. Durante a fase de refinamento, onde são 

associados os recursos para a execução dos projetos, a simultaneidade deve ser observada 

com o devido cuidado. 
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DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA VERBA ENTRE AS DIVERSAS CATEGORIAS 

DE PROJETOS 

 

As restrições aplicadas no processo de seleção não são necessariamente propostas para 

reduzir o número de projetos selecionados. Também é possível utilizá-las de modo a garantir 

que um número mínimo de projetos seja escolhido, de modo que atenda de forma abrangente 

aos diversos indicadores apresentados. É possível agrupar os projetos em categorias, como já 

é realizado atualmente na unidade, e utilizar restrições que garantam a seleção de um número 

mínimo de projetos em cada uma das categorias apresentadas.  

Este tipo de restrição leva o problema da Mochila para uma de suas variações, que é 

denominada o problema da mochila compartimentada. Mais adiante, quando estarão sendo 

utilizadas as ferramentas de otimização, na execução do modelo será possível realizar 

simulações levando em com este tipo de divisão e distribuição dos recursos.   

 

4.8 Avaliação Intra-Critério  

4.8.1 Erros encontrados na realização de avaliações  

Definidos os critérios, o analista deve realizar uma avaliação detalhada de cada critério, 

em relação à faixa de valores que poderão ser atribuídos a estes durante a avaliação dos 

projetos. Este exame é denominado Avaliação Intra-Critério, e o produto desta avaliação é a 

determinação das escalas de valor associadas a cada um dos parâmetros.  

A seleção adequada dos critérios de avaliação e a determinação das suas escalas são 

fundamentais para o futuro sucesso na elaboração do modelo de avaliação dos projetos. Os 

critérios apresentados são, em sua maioria, indicadores de desempenho da empresa, e 

possuem histórico de dados confiáveis para uma avaliação de sua evolução nos últimos cinco 

anos. A utilização de dados devidamente formatados e pertencentes a séries históricas evitam 

que o decisor e o analista elaborem um modelo que possa ser alvo das “armadilhas escondidas 

nas decisões” elencadas por Hammond, Keeney e Raiffa (2003). Algumas destas situações de 

erro já foram observadas nos últimos ciclos de seleção de projetos da Empresa, e também em 

outras situações de decisão comuns em sua rotina. São exemplos:  
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 Se deixar influenciar por eventos marcantes recentes (armadilha da recordação), 

favorecendo projetos que oferecem soluções para situações de perdas recentes. 

 Dar um peso desproporcional para a primeira informação que recebe (armadilha da 

ancoragem), e ficar atrelado a uma estimativa de custo preliminar, precocemente 

arbitrado.   

 Se deixar influenciar pela forma como o problema foi apresentado (armadilha do cenário) 

e se deixar influenciar pela pressão do momento e aprovar projeto impulsionado pela 

situação.  

 Buscar qualquer tipo de evidência que justifique a seleção do projeto (armadilha da 

evidência de confirmação);  

 Escolher alternativas que justificam decisões anteriores (armadilha do custo afundado), 

utilizar como referência projetos aprovados no passado, mas que não apresentaram 

resultado satisfatório.   

 E o erro mais comum neste contexto, a armadilha da estimativa e do prognóstico, que 

deriva da dificuldade que tem o ser humano em fazer estimativas para grandezas que 

necessitam do acúmulo de valores históricos e que fornecem ao decisor feedback de longo 

prazo. 

 

4.8.2 Determinação das Escalas  

Neste trabalho, vários dos critérios propostos utilizarão uma variação do segundo 

processo de normalização apresentado por Munda (2008) na equação 12:  

 

 Percentual da Faixa de variação Max vj (ai) – Min vj (ai) 

v’j (ai) = {vj (ai) – Min vj (ai) / [Max vj (ai) – Min vj (ai)]}  (12) 

 

A variação proposta para o processo de normalização consiste na comparação do valor 

do benefício proposto pelo projeto em relação a uma faixa de valores situados entre a média 

histórica dos resultados do indicador de desempenho Max vj (ai), e o valor estabelecido pela 

direção da Unidade como objetivo para o ano seguinte Min vj (ai). Este novo processo de 

linearização é ilustrado na figura 5, e segue a equação 13:  

 

v’j (ai) = [vj (ai) / [Max vj (ai) – Min vj (ai)]  (13) 
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Figura 5 – Linearização das escalas 

Fonte: Esta Pesquisa 

 

Quando o objetivo estabelecido pela direção da unidade apresenta um valor superior à 

média histórica dos resultados, o objetivo passa a ser o valor máximo Max vj (ai) e a média 

histórica o valor Mínimo Min vj (ai).  

A adoção desta nova forma de linearização das unidades tem como principal vantagem 

a verificação do impacto dos projetos sobre os objetivos fixados pela Empresa. O que reforça 

o foco do portfólio de projetos para a identificação das alternativas que estão melhor 

alinhadas aos objetivos estratégicos da Organização. A normalização de escala proposta 

enfatiza a participação dos projetos para o alcance dos objetivos estabelecidos.  

Os critérios de avaliação que utilizam este processo de normalização são apresentados 

na tabela 5. Vale observar que a faixa de valores já apresenta o intervalo de valores esperados 

pelos benefícios dos projetos, considerando a subtração do valor médio histórico e o valor do 

objetivo proposto pela direção da unidade.  

Tabela 5 – critérios normalizados considerando o indicador de desempenho 

Fonte: Esta pesquisa 

Critério Unidade Faixa de valores 

Indisponibilidade % 0 3 

Custo de Manutenção R$ 0 50.000,00 

Consumo de Gás Natural m3/tonelada 0 10 

Consumo de Energia elétrica kWh/tonelada 0 10 

Q2 % 0 5 

Refugo % 0 2 

Vendas Tonelada/ano 0 5.000 
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A tabela 6 apresenta os critérios que utilizam o procedimento de normalização:  

 Divisão pelo valor máximo. Equação 14.  

v’j (ai) = vj (ai) / [Max vj (ai)]  (14) 

 

Tabela 6 – critérios normalizados utilizando a divisão pelo máximo 

Fonte: Esta pesquisa 

 Critério Unidade Faixa de Valores 

Pay-back Meses 0 24 

Reclamações / Indenizações R$/ano 0 100.000,00 

Custo de Produção US$/tonelada 0 1.500 

Número de acidentes Acidentes/ Hxh 0 10 

Afastamento e indenizações R$/ano 0 100.000,00 

Atendimento legislação (tempo) Anos 0 10 

Obsolescência x (Vida útil) 0 2 

4.9 Avaliação Inter Critério – Determinação dos Coeficientes 

A determinação dos coeficientes dos critérios de avaliação é uma etapa importante do 

desenvolvimento do modelo multicritério. Nesta etapa surge espaço para uma ampla 

variedade de métodos, que apresentam alternativas para definição destes coeficientes. Os 

métodos oferecem soluções que variam de acordo com grau de incerteza em relação às 

preferências do Decisor.  

Uma das abordagens mais frequentes é a dos métodos que auxiliam a elicitação das 

preferências do Decisor. Almeida (2011) aponta o Método de elicitação por trade-off e o 

Procedimento de Swing do Método SMARTS, como exemplos de métodos baseados em 

elicitação.  

Outra abordagem consiste na associação dos critérios a valores equivalentes, Almeida 

(2011) cita: Pesos por unidades de atributos e Custo equivalente. Neste caso, através de 

relações matemáticas o Decisor e o Analista chegam aos coeficientes por meio de 

comparações matemáticas entre os critérios e uma unidade comum que permita a comparação 

entre eles. 

Nas situações onde o Decisor não possui condições de exprimir suas preferências 

numericamente, utilizando as técnicas descritas acima, ou por elicitação devido a 

complexidade, ou a existência de elevado número de critérios, podem ser utilizados os 

“Surrogate weighting methods”, que determinam os pesos através de relações matemáticas 
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que simulam ou possuem resultados semelhantes a valores estabelecidos pelo decisor quando 

utiliza métodos de elicitação.  

O Método utilizado no SMARTER se baseia na relação simples de preferência do 

Decisor entre os critérios, como por exemplo, a ordenação de preferência do tipo: Critério 1 ≥ 

Critério 2 ≥ .... ≥ Critério N, que é a informação mínima necessária para a aplicação do ROC 

(Ranking Ordered Centroid), proposto por Barret e Barron (1996). O ROC atribui aos pesos 

dos critérios valores determinados pela equação 15:  

  

 Outros métodos semelhantes são: Rank Sum Weights (RS) e Ranking Reciprocal (RR) 

propostos por  Stillwell (1981). Aplicações do ROC foram propostas por Solymosi e Dombi 

(1986) Olson e Dorai (1992). 

Outro método utilizado para a geração dos pesos é o OWA (Ordered Weighted 

Averaging), Yager, R. (1988), que não considera a informação do decisor para determinar os 

pesos, mas usa a faixa de valores obtidos para cada critério, atribuindo maior peso ao critério 

cujas avaliações das alternativas possuem maior dispersão. Um estudo comparativo entre 

estes métodos de determinação de coeficientes está presente em Ahn (2008, 2011).  

Pöyhönen (2001) apresenta uma comparação entre os métodos de elicitação: SMART, 

AHP, Direct point allocation, Swing weighting, e trade-off weighting. Uma futura 

investigação pode ser feita comparando o novo método proposto por Almeida - Método de 

elicitação por trade-off .  

Neste trabalho os coeficientes serão gerados utilizando o Método ROC/SMARTER. 

Entretanto, é possível aplicar as técnicas de Pesos por unidade de atributos e Custo 

equivalente entre alguns dos critérios, o que permite uma visualização do benefício total 

produzido por cada critério, quando é calculado o resultado financeiro considerando toda sua 

escala de variação. Na tabela 7 segue o resumo destes valores calculados da seguinte forma: 

 

Indisponibilidade = Capacidade nominal [t] x objetivo [% ind] x Lucro cessante [R$] 

IND = 50.000 x 0,03 x (2.500,00 – 1.500,00) = R$ 1.500.000,00 

 

Consumo de GN = Capacidade nominal [t] x Valor GN [R$/m
3
] x objetivo [m

3
/t] 
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GN = 50.000 x 0,89 x 10 = R$ 445.000,00 

 

Consumo de Energia = Capacidade nominal [t] x Valor EE [R$/kWh] x objetivo [kWh/t] 

EE = 50.000 x 0,19 x 10 = R$ 95.000,00 

 

Q2 = Capacidade nominal [t] x objetivo [%Q2] x desconto [R$] 

Q2 = 50.000 x 0,05 x (2.500,00 – 2.000,00) = R$ 1.250.000,00 

 

Refugo = Capacidade nominal [t] x objetivo [%refugo] x desconto [R$] 

RF = 50.000 x 0,02 x (2.500,00 – 100,00) = R$ 2.400.000,00 

 

Vendas = Capacidade adicional [t] x Lucro [R$] 

VD = 1.000 x (2.500,00 – 1.500,00) = R$ 1.000.000,00 

 

Custo de produção = Capacidade nominal [t] x Redução do Custo produção [R$] 

CP = 50.000 x (1.500,00 – 1.450,00) = R$ 500.000,00 

 

Os valores do custo de manutenção, reclamações e indenizações por afastamento são 

valores determinados diretamente pelos objetivos da empresa, não sendo necessários cálculos 

para estimar o valor total do benefício associado ao indicador.  

 

Tabela 7 – Avaliação inter-critério utilizando custo equivalente 

Critério Abreviação Unidade Valor Mínimo Valor Máximo Valor em unidade monetária 

Indisponibilidade IND % 0 3 R$ 1.500.000,00 

Custo de Manutenção CM R$ 0 50.000,00 R$ 50.000,00 

Consumo de Gás Natural GN m3 / tonelada 0 10 R$ 445.000,00 

Consumo de Energia elétrica EE kWh / tonelada 0 10 R$ 95.000,00 

Q2 Q2 % 0 5 R$ 1.250.000,00 

Refugo RF % 0 2 R$ 2.400.000,00 

Vendas VD Tonelada/ano 0 1.000 R$ 1.000.000,00 

Reclamações / Indenizações RI R$ 0 120.000,00 R$ 120.000,00 

Custo de Produção CP US$/tonelada 0 10,00 R$ 500.000,00 

Afastamento e indenizações AI R$ 0 100.000,00 R$ 100.000,00 
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Estas informações facilitam a visualização da ordem de preferência entre a maioria dos 

critérios propostos:  

RF > IND > Q2 > VD > CP > GN > RI > AI > EE > CM   

 

Esta comparação não é imutável, pode-se observar que alterações nos objetivos e em 

valores, tais como: tarifa GN, Energia, custo de produção ou preço de venda do produto final, 

podem alterar a ordem de prioridades entre os critérios.  

Neste momento da avaliação inter-critério é importante levar em consideração algumas 

das recomendações propostas por Keeney (2002) quanto aos possíveis erros na determinação 

dos trade-offs, tais como:  

 Não se deve tentar calcular numericamente os trade-offs.  

Vale observar que a comparação final entre os critérios foi estabelecida de forma 

qualitativa, do tipo: a > b > c. Mesmo de posse dos dados, não foi imposto um valor 

calculado para os trade-offs entre os critérios.  

 Não entender o contexto da decisão, não possui medidas para as consequências ou 

utilizar medidas inadequadas.   

Com a tabela acima o Decisor e o Analista passam a ter visão completa do impacto de 

cada critério no resultado final do processo de seleção.  

 Propor valores conservativos para os trade-offs ou falhar na verificação da consistência 

dos trade-offs.  

Utilizando os valores deduzidos pelas fórmulas utilizadas para o cálculo dos ganhos 

totais propostos pelos critérios, o modelo evita a utilização de valores conservativos, ou 

mesmo arbitrados, e verifica a consistência dos valores estabelecidos.  

 

4.10 Avaliação da existência de compensação entre os critérios 

Uma vez definidos os critérios, cabe ao Analista estabelecer a racionalidade adequada 

para o Decisor no problema considerado. Almeida (2011). Ou seja, verificar a existência de 

compensação entre os critérios, pois esta informação leva a duas possibilidades distintas na 

escolha do método multicritério: Métodos compensatórios (MAUT, SMARTS/SMARTER, 

Função Valor Multiatributo, TOPSIS, Modelo aditivo com veto, AHP, UTA, Entropia, etc...) 

e Métodos não compensatórios (Ordinais: Lexicográfico, Borda, Condorcet; Outranking: 

Promethee, Electre, etc...).  
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A diferença fundamental entre os métodos reside na compensação, ou não-

compensação, dos resultados obtidos entre os diversos critérios. Se o Decisor, ou a natureza 

do problema, admitem que projetos com baixa avaliação em determinados critérios podem ter 

seu “Score geral” contrabalanceado por outros critérios em que obteve melhores avaliações, 

então o Analista pode escolher dentre os métodos classificados como compensatórios.  

Caso o Decisor, ou a natureza do problema, não admitam que projetos com fraca 

avaliação em determinados critérios tenham sua avaliação geral corrigida em virtude do 

resultado dos demais critérios, tal como em Munda (2006), então o Analista deve proceder a 

escolha entre os métodos classificados como Não-compensatórios. Neste trabalho será 

utilizada a racionalidade compensatória.  

A partir das tabelas: 5, 6 e 7 é possível observar que deverão existir compensações entre 

os diversos critérios, uma vez que o total de benefícios propostos por cada um deles possui 

um valor diferente. Os pesos, neste caso, também funcionam como constantes para correção e 

equivalência entre as escalas dos diversos critérios.  

 

4.11 A escolha do método multicritério 

A escolha do método multicritério depende agora apenas da verificação da aplicação da 

função de agregação aditiva, proposta por Keeney e Raiffa (1976):  

 

 
Onde, kj representa a constante de escala para o critério j e:  

 

A utilização de um método compensatório com critério único de síntese (score) fica 

condicionada a verificação da validade do teorema proposto por Keeney e Raiffa (1976), 

Polmerol e Barba-Romero (2000) e Munda (2008) para a utilização de uma função de 

agregação aditiva no problema proposto. A utilização da função de agregação aditiva pode ser 

utilizada se e somente se os critérios de avaliação são mutuamente independentes em 

preferência.  
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Keeney e Raiffa (1976) exemplificam o conceito de independência em preferência 

utilizando dois subconjuntos de critérios complementares Y e Z, e concluem que a 

independência preferencial ocorre se e somente se a estrutura de preferência condicional no 

espaço em Y, dado z’, não depende de z’, ou seja, Y é independente de Z se e somente se, 

para um dado z’: (y’,z’) P (y”, z’)  (y’,z) P (y”, z), para todo z, y’ e y”. Outra forma de 

visualizar a independência preferencial foi proposta por Vincke (1992), que utilizou como 

exemplo quatro alternativas: “a”, “b”, “c”, e “d” e dois critérios complementares Y e Z, e 

definiu que estes são preferencialmente independentes se:   

vj(a) = vj(b), para qualquer critério em Y 

vj(c) = vj(d), para qualquer critério em Y 

vj(a) = vj(c), para qualquer critério em Z 

vj(b) = vj(d), para qualquer critério em Y 

Tem-se que aPb => cPd, onde P é a relação de preferência global entre as alternativas. 

 

Aplicando este teorema proposto por Keeney e Raiffa (1976) ao modelo em 

desenvolvimento, e utilizando-se dois critérios: Indisponibilidade (IND) e Refugo (RF), com  

valores propostos na tabela 8 para as avaliações de quatro alternativas, é possível constatar a 

independência preferencial entre os critérios.  

 

Tabela 8 – Independência preferencial entre critérios 

Fonte: Esta pesquisa 

 Y (IND) Z (RF) 

Alternativa (a) 0,8 0,7 

Alternativa (b) 0,8 0,6 

Alternativa (c)  0,7 

Alternativa (d)  0,6 

 

  Verificada a independência preferencial e a validade do uso da função de agregação 

aditiva, finalmente é possível definir o método multicritério a ser utilizado no modelo. Será 

utilizado o Método SMARTER, que utilizará como critérios de avaliação dos projetos os 

indicadores de desempenho da empresa de forma compensatória e preferencialmente 

independentes, sintetizados em um critério único de síntese calculado por uma Função de 

agregação aditiva.  
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4.12 A Otimização do portfólio com uso da Programação Linear Inteira 

O problema de programação linear inteira 0-1, também conhecido como “problema da 

mochila”, é um problema clássico sobre o qual foram desenvolvidas várias técnicas e 

algorítmos para sua solução. Frèville (2004) apresenta uma visão geral dos trabalhos 

publicados sobre o problema MKP (multidimensional knapsack problem). Uma combinação 

de MCDA e PLI esta presente em Mavrotas et al. (2003), aplicada a seleção de projetos no 

mercado de energia elétrica.   

Uma vez determinados os componentes da matriz de decisão, e estabelecidos os 

valores das restrições impostas ao problema, o desenvolvimento do modelo passa para a etapa 

de otimização, ou seja, a seleção do conjunto de projetos que trará o melhor resultado para o 

portfólio, com o uso eficiente dos recursos.  

Adequando as variáveis do problema presente ao modelo proposto por Paolini & 

Glaser (1977), obtém-se:  

Maximizar:  

 

 

Sujeito a:  
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Onde:    

Si – Representa a pontuação alcançada por cada projeto;  

Ci – O capital requerido por cada projeto;  

C - O Orçamento total disponível; 

Hi – O número Hxh requerido pelo projeto; 

H – O total de homens x hora disponíveis para a execução do portfólio; 

Ui, Vi e Wi – Representa os projetos selecionados por categorias;  

U, V e W – A quantidade mínima de projetos a serem selecionados por categoria.   

 

4.13  A Análise de sensibilidade 

Neste trabalho o Método de simulação Monte Carlo será utilizado, sendo atribuídas 

distribuições de probabilidades uniformes aos coeficientes de peso dos critérios, e as 

restrições do problema PLI 0-1. A função utilizada para a simulação utiliza o valor original 

dos pesos e restrições como valor médio da distribuição uniforme, e permite ao Analista 

definir a faixa de variação dos coeficientes e restrições desejada para a distribuição de 

probabilidade. Com o uso de um algoritmo desenvolvido para esta atividade serão gerados 

automaticamente um número determinado de iterações, arbitrado pelo Analista, para verificar 

a existência de soluções diferentes da solução-padrão, próximas as condições impostas 

originalmente ao problema.  

 

4.14 O sistema de apoio à decisão para seleção de portfolio de projetos  

A elaboração do modelo proposto chega a sua etapa principal, onde as diversas 

informações apresentadas neste capítulo são organizadas para a formação de um sistema de 

apoio a decisão, que proporcionará ao Analista e ao Decisor uma ferramenta computacional 

provida de interfaces de entrada e saída de dados, e um aplicativo para o processamento das 

informações, que fornecerão um conjunto de soluções propostas para o problema de seleção 

de projetos, dentre as quais o Decisor escolherá a opção final do portfolio.  

   A interface foi desenvolvida com o uso do software Excel, e é composta por uma 

planilha dividida em quatro partes nomeadas de:  

 Avaliação Individial dos Projetos; 

 Matriz de decisão e tabela de coeficientes ROC; 
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 Matriz de restrições e entrada de dados para análise de sensibilidade;  

 Solução-padrão e outras opções.  

Ao utilizar esta planilha os usuários tem acesso às células destacas em AMARELO, que 

são as informações de entrada de dados necessárias para o processamento dos dados. As 

células marcadas em CINZA serão utilizadas pelo aplicativo desenvolvido no MATLAB, que 

será apresentado adiante. 

 

4.14.1  Planilha de Interface - Avaliação individual dos projetos 

A primeira planilha disponibilizada para o usuário é a de avaliação individual dos 

projetos, tabela 9. Nela o usuário tem a sua disposição a lista completa dos critérios 

disponibilizados para o modelo.  

A coluna a esquerda possui células destacadas para a identificação dos critérios utilizados 

na seleção, visto que em um processo de seleção o Decisor pode simplesmente descartar o uso 

de determinados critérios. Os critérios selecionados são marcados com letras de A-Z. Nesta 

primeira aplicação foram escolhidos cinco critérios, que em ordem de preferência definida 

pelo Decisor, foram marcados de A-E. Na sequência; Pay-back, indisponibilidade, Q2, 

Consumo de Gás Natural e Acidentes de trabalho.   

A segunda coluna lista os critérios. Já a terceira e quarta colunas apresentam para o 

usuário os valores mínimos e máximos das escalas dos critérios e suas unidades. Além de 

serem utilizados para a linearização das escalas, estes valores deixam claro para o usuário os 

limites que podem ser atribuídos aos benefícios propostos pelos projetos naquele critério.  

Na quinta coluna, marcada em AMARELO, o usuário insere o valor do benefício 

proposto que se deseja linearizar. A própria planilha efetua as operações necessárias para a 

linearização e apresenta o valor na sexta coluna, onde fica registrada a pontuação obtida em 

cada critério. O usuário deve então copiar estes resultados para a planilha seguinte, onde será 

realizado o cálculo da pontuação geral dos projetos.  

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 Modelo Proposto 

 

 50 

Tabela 9 – Planilha de avaliação individual dos projetos 

Fonte: Esta pesquisa 

B

-

C

-

-

D

-

-

E

-

A

0,00 R$

0,00 Mês 24,00 Mês Mês

0,00 anos 10,00 anos anos

2,00

50.000,00 R$ R$

0,00 % 5,00

Critérios

Indisponibilidade 0,00 %

Custo de Manutenção

0,00 R$ 1.500,00

Pontuação

3,00 %

Valor              

Máximo

%

R$ R$

Valor              

Mínimo

Valor           

Proposto

Reclamações / Indenizações 0,00 R$ 100.000,00 R$ R$

Acidentes de trabalho 0,00 Hxh-1 10,00 Hxh-1 Hxh-1

0,00 m3/t 10,00 m3/t m3/t

0,00 kWh/t 10,00 kWh/t kWh/t

0,00 t 5.000,00 t t

Sistema de Apoio a Decisão                         

Seleção de Portfolio de Projetos                        

SAD-SPP

Avaliação Individual dos Projetos

Obsolescência 0,00 2,00 v.u. v.u.

%0,00

Consumo de Energia Elétrica

Custo de Produção

Refugo

Q2

5,000,00Auditoria interna / externa

Consumo de Gás Natural

Vendas

Atendimento à Legislação

Pay-Back

% %

% %
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4.14.2 Planilha de Interface – Matriz de decisão 

Tabela 10 – Planilha da Matriz de Decisão 

Fonte: Esta pesquisa 

Projeto 18

Projeto 19

Projeto 20

Matriz de Decisão

Projeto 17

Projeto 11

A

Projeto 8

Projeto 9

Projeto 10

Projeto 12

Projeto 13

Projeto 14

Projeto 15

Projeto 16

Alternativas

Projeto 1

Projeto 2

Projeto 3

Projeto 4

Projeto 5

Projeto 6

Projeto 7

B C ED

Critérios
Pontuação

Sistema de Apoio a Decisão                         

Seleção de Portfolio de Projetos                        

SAD-SPP

 

 

A segunda parte da interface de entrada apresenta a Matriz de decisão do problema de 

seleção na tabela 10. Os projetos avaliados individualmente, na seção anterior tem suas 

pontuações listadas na tabela. A coluna a direita “Pontuação” é calculada pelo Excel 

multiplicando o valor de cada critério ao respectivo coeficiente ROC: (0,457; 0,256; 0,157; 

0,090; 0,040). Ao concluir a entrada dos dados de todos os projetos,  e obtidas suas 

pontuações, procede-se a ordenação dos projetos em sequência decrescente de pontuação, de 

modo que o projeto no topo da lista seja o que propõem maior benefício.  
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4.14.3 Planilha de Interface – Matriz de Restrições e Análise de Sensibilidade 

Tabela 11 – Planilha da Matriz de Decisão e Análise de Sensibilidade 

Fonte: Esta Pesquisa 

Projeto 15

Projeto 16

Projeto 17

Projeto 13

Projeto 14

Categoria 1

Sistema de Apoio a Decisão                         

Seleção de Portfolio de Projetos                        

SAD-SPP

Matriz de Restrições e Análise de Sensibilidade

Valor Hxh Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3

Restrições

Projeto 9

Projeto 10

Projeto 11

Projeto 12

Alternativas

Projeto 1

Projeto 2

Projeto 3

Projeto 4

Projeto 5

Projeto 6

Projeto 7

Projeto 8

≥

Análise de Sensibilidade

Variação dos Coeficientes

≥

≥

Projeto 18

Projeto 19

Projeto 20

Valor ≤

Limites das Restrições

Categoria 2

Categoria 3

Hxh ≤

%

%

≤

≤

≤

≤

≤

Valor≤

Número de Repetições

C1

C2

C3

C4

C5

≤

≤

≤

≤

≤

≤

Variação do Orçamento

 

Na planilha de restrições, tabela 11, o usuário insere as informações complementares dos 

projetos, ou seja: o valor, a quantidade de Homens x hora (Hxh) necessários para a sua 

implantação, e a categoria a qual foi classificado. 
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Neste ponto, todas as informações de entrada foram inseridas e o processo passa a sua 

fase de execução. Na parte inferior da planilha o usuário insere nas células destacadas em 

AMARELO os limites das restrições do problema de seleção e as faixas de variação utilizadas 

na análise de sensibilidade, além do número de repetições a serem efetuadas no 

processamento.  

Inseridas estas informações o usuário deve executar o aplicativo do MATLAB, que irá 

buscar as informações no Excel para a execução do processamento. O resultado deste 

processamento é apresentado na planilha Solução-padrão e outras opções, Tabela 12.  

 

4.14.4 Planilha de Interface – Solução-padrão e outras opções 

 

A última planilha, tabela 12, contém os resultados do processamento do aplicativo do 

MATLAB. São apresentados os projetos selecionados na solução-padrão, indicados pelo 

algarismo “1”. Os projetos que não foram inclusos na seleção apresentam valor “0”. A 

primeira coluna apresenta ainda em sua parte inferior informações complementares para a 

análise, tais como: O valor da função-objetivo, o número de vezes que a solução surgiu dentre 

as repetições, os valores utilizados do orçamento e Hxh, e o número de projetos selecionados 

em cada categoria.   

As opções de 1 a 5 apresentam soluções alternativas que surgiram em função das 

variações dos coeficientes e/ou restrições atribuídas na seção anterior. Ou seja, estas soluções 

estão próximas à solução-padrão e foram contabilizadas as vezes que estas apareceram dentre 

as repetições efetuadas pelo aplicativo. Também são apresentadas as mesmas informações 

complementares para opções, de modo que o Analista tem a sua disposição todos os dados 

necessários para a avaliação completa deste cenário proposto. 

Os usuários podem efetuar várias simulações de cenários, com variação de orçamento, 

coeficientes e categorias, explorando a ferramenta que foi desenvolvida para facilitar este 

processo de análise. O usuário pode salvar os resultados de cada simulação e ao final 

comparar as soluções encontradas para determinar o portfolio de projetos.  
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Tabela 12 – Planilha Solução-padrão e outras opções 

Fonte: Esta Pesquisa 

Sistema de Apoio a Decisão                         

Seleção de Portfolio de Projetos                        

SAD-SPP

Solução-Padrão e Outras Opções

Alternativas Opção 2 Opção 4

Projeto 3

Projeto 4

Projeto 1

Projeto 2

Projeto 7

Projeto 8

Projeto 5

Projeto 6

Projeto 9

Projeto 10

Projeto 15

Projeto 16

Projeto 13

Projeto 14

Projeto 11

Projeto 12

Total Valor

Projeto 17

Projeto 18

Projeto 19

Projeto 20

Total Hxh

Solução 

Padrão
Opção 1 Opção 3

Categoria 3

Função-objetivo

Repetições

Categoria 1

Categoria 2

Opção 5

 

 

Os dados presentes nas células marcadas em CINZA são utilizados pelo MATLAB para a 

solução do problema de programação linear inteira 0-1 e a Análise de sensibilidade. O 

Código-fonte da aplicação encontra-se no ANEXO I.  
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5 APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

A aplicação do modelo utilizará como alternativas um conjunto de projetos semelhantes 

aos existentes no último ciclo de seleção, ocorrido em 2010/2011. Devido ao sigilo necessário 

para a proteção de informações estratégicas da empresa, algumas informações que possam 

identificar o conteúdo das alternativas foram omitidas, bem como os critérios que foram 

utilizados nesta seleção. Entretanto, as informações apresentadas ainda permitem uma 

avaliação bastante próxima ao cenário de decisão real.  

 

5.1 A solução-padrão 

A aplicação do modelo proposto gerará uma primeira solução para o problema de 

seleção de portfólio, que será denominada solução-padrão. A solução-padrão será obtida 

submetendo o software às mesmas condições de restrições existentes no processo de seleção 

realizado em 2010/2011, o que permitirá uma posterior comparação de resultados. A 

informação inicial para a execução do modelo é a Matriz de decisão apresentada na tabela 13. 

 Foram selecionados vinte projetos, que foram avaliados em função de cinco critérios de 

avaliação, simulando o mesmo cenário de decisão do ano anterior, cujos resultados são 

expostos na tabela 8. Os projetos já estão com seus scores calculados e ordenados de forma 

decrescente para facilitar a visualização e aplicação do modelo.  
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Tabela 13 – Matriz de decisão com Pontuações calculadas 

Fonte: Esta pesquisa 

 

Alternativas 

Critérios 

Pontuação C1 C2 C3 C4 C5 

Projeto 1 0,99 0,70 0,16 0,69 0,58 0,74 

Projeto 2 0,77 0,91 0,28 0,59 0,61 0,71 

Projeto 3 0,44 0,92 0,93 0,88 0,46 0,68 

Projeto 4 0,73 0,22 0,99 0,55 0,91 0,63 

Projeto 5 0,81 0,46 0,57 0,19 0,40 0,61 

Projeto 6 0,79 0,57 0,38 0,17 0,39 0,60 

Projeto 7 0,64 0,83 0,25 0,21 0,26 0,57 

Projeto 8 0,38 0,93 0,63 0,25 0,67 0,56 

Projeto 9 0,62 0,60 0,07 0,80 0,74 0,55 

Projeto 10 0,57 0,71 0,23 0,05 0,40 0,50 

Projeto 11 0,27 0,82 0,54 0,47 0,63 0,49 

Projeto 12 0,33 0,91 0,56 0,11 0,07 0,48 

Projeto 13 0,57 0,66 0,14 0,05 0,09 0,46 

Projeto 14 0,47 0,50 0,34 0,20 0,61 0,44 

Projeto 15 0,24 0,94 0,30 0,05 0,55 0,42 

Projeto 16 0,42 0,17 0,83 0,29 0,22 0,40 

Projeto 17 0,18 0,87 0,38 0,15 0,10 0,38 

Projeto 18 0,34 0,41 0,04 0,22 0,52 0,31 

Projeto 19 0,38 0,03 0,29 0,05 0,77 0,26 

Projeto 20 0,08 0,36 0,53 0,08 0,54 0,24 

 

A pontuação da tabela 13 foi calculada utilizando a Função de Agregação Aditiva cujos 

coeficientes foram gerados pelo método Ranking Ordered Centroid (ROC) e são apresentados 

na tabela 14. 

 

Tabela 14 – Pesos calculados pelo Método ROC 

Fonte: Esta pesquisa 

Coeficientes (ROC) 

0,457 0,256 0,157 0,090 0,040 

 

A tabela 15 apresenta os valores dos recursos de orçamento e de homens x hora 

necessários para a execução de cada projeto, bem como sua classificação em uma das três 

categorias de projetos existentes na Empresa.  
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Tabela 15 – Recursos necessários por projetos e categorias 

Fonte: Esta pesquisa 

 

Recursos e categorias 

Valor R$ Hxh Cat.1 Cat.2 Cat.3 

145000 5000 1 0 0 

135000 4750 1 0 0 

120000 4500 1 0 0 

100000 4300 1 0 0 

90000 4000 1 0 0 

85000 3500 1 0 0 

80000 3250 0 1 0 

75000 3000 0 1 0 

70000 2800 0 1 0 

65000 2700 0 1 0 

60000 2500 0 1 0 

50000 2200 0 1 0 

40000 2000 0 1 0 

30000 1800 0 0 1 

25000 1600 0 0 1 

20000 1400 0 0 1 

18000 1000 0 0 1 

15000 750 0 0 1 

12000 500 0 0 1 

10000 250 0 0 1 

 

Para a obtenção da solução-padrão do problema a planilha de análise de sensibilidade 

será composta pelos seguintes valores apresentados na tabela 16, na qual são definidos os 

valores das restrições impostas ao problema.  

 

Tabela 16 – Restrições do problema PLI 0-1 

Fonte: Esta pesquisa 

 

Limites das restrições  

Valor do Projeto ≤ 500.000 

Hxh ≤ 50.000 

Categoria 1 ≥ 0 

Categoria 2 ≥ 0 

Categoria 3 ≥ 0 
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Inicialmente será aplicada a mesma restrição de orçamento, que foi imposta a solução 

do ano anterior, no valor de R$ 500.000,00. Para que seja possível uma comparação com os 

resultados do processo de seleção 2010/2011, serão atribuídos as demais restrições valores 

que não alteram o cenário de decisão. Desta forma será considerado disponível o recurso de 

50.000 Hxh, e não serão impostos limites mínimos para a seleção de projetos por categorias. 

 

A solução-padrão apresentada pelo programa mostra as seguintes informações:  

 Projetos Selecionados: P6, P9 a P20; 

 Valor da Função-Objetivo: 5,53; 

 Recursos utilizados do orçamento: R$ 500.000,00; 

 Recurso utilizado do Hxh: 23.000 Hxh; 

 Selecionados: 1 projeto cat.1; 5 projetos cat.2 e 7 projetos cat.3. 

 

5.2 A análise de sensibilidade 

Além da obtenção da solução-padrão, o programa desenvolvido oferece a 

possibilidade de alteração das restrições e coeficientes, proporcionando a avaliação de 

diferentes cenários e a efetuação da análise de sensibilidade do problema PLI 0-1.  

Para tanto é permitido ao analista a alteração dos valores dos pesos e restrições 

originais com o uso de uma função de distribuição de probabilidade uniforme, que gerará 

aleatoriamente valores próximos aos valores de referência, variando em torno de um 

percentual definido pelo Decisor e Analista. Estes valores são inseridos através da tabela 17.  

 

Tabela 17 – Dados para a Análise de Sensibilidade 

Fonte: Esta pesquisa 
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Análise de Sensibilidade

Variação dos Coeficientes %

%

≤

≤

≤

≤

≤

Valor≤

Número de Repetições

C1

C2

C3

C4

C5

≤

≤

≤

≤

≤

≤

Variação do Orçamento

 

Nesta planilha o usuário fornece nas células marcadas em amarelo, o percentual de 

variação desejado para os coeficientes e o orçamento, além de definir o número de iterações 

que serão efetuadas pelo programa.  

 

5.2.1 Cenário 1 – Variação dos coeficientes 

A primeira análise de sensibilidade verificará de imediato a influência da variação dos 

pesos sobre a solução-padrão. Esta é uma verificação importante, pois como foi enfatizado 

nos capítulos 3 e 4, é necessário mostrar ao Decisor que a solução-padrão é pouco 

influenciada por variações relativamente pequenas nos coeficientes.  

Mantidas as restrições de orçamento e recurso humano da primeira avaliação, são 

propostas variações dos coeficientes para valores 5% acima e abaixo dos valores originais dos 

coeficientes gerados pelo ROC, conforme tabela 18. O número de 10.000 iterações é um valor 

comum para aplicação do método Monte Carlo, pois garante a reprodução da função de 

distribuição de probabilidade escolhida. 

 

  Tabela 18 – Variação dos coeficientes 

Fonte: Esta pesquisa 
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10.000

Análise de Sensibilidade

Variação dos Coeficientes 5 %

0 %

0,165

≤ 0,095

≤ 0,042

≤ 0,480

≤ 0,269

≤

0,086

0,038

Valor500000 ≤

Número de Repetições

C1

C2

C3

C4

C5

≤

≤

≤

≤

≤

0,434

0,243

0,149

≤ 500000

Variação do Orçamento

 

 

 

 

A execução do aplicativo resultou na solução apresentada na tabela 19:  

 

 

Tabela 19 – Resultados da análise de sensibilidade para variação dos coeficientes 

Fonte: Esta pesquisa 
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Sistema de Apoio a Decisão                         

Seleção de Portfolio de Projetos                        

SAD-SPP

Solução-Padrão e Outras Opções

Alternativas Opção 2 Opção 4

Projeto 3

Projeto 4

Projeto 1

Projeto 2

0

0

0

0

Projeto 7

Projeto 8

0

0

Projeto 5

Projeto 6

0

1

Projeto 9

Projeto 10

1

1

0

1

Projeto 13

Projeto 14

1

1

Projeto 11

Projeto 12

1

1

1

1

1

1

1

1

Projeto 17

Projeto 18

1

1

Projeto 15

Projeto 16

1

1

1

1

Projeto 19

Projeto 20

Total Hxh 23000 22950

1

1

1

1

Total Valor 500000 500000

Solução 

Padrão
Opção 1

0

0

0

0

0

0

1

1

Opção 3

Categoria 3 7 7

258

Função-objetivo 5,53 5,51

Repetições

Categoria 1 1 0

Categoria 2 5 6

Opção 5
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5.2.2 Cenário 2 – Variação do orçamento 

A segunda simulação, tabela 20, faz variar a restrição do orçamento do portfólio, de 

modo a verificar outras possíveis soluções para variações desta restrição. Será atribuído 

inicialmente o valor de mais ou menos 10% para o orçamento, mantendo os valores originais 

dos coeficientes sem variação.  

 

Tabela 20 – Variação do orçamento 

Fonte: Esta pesquisa 

Parâmetros utilizados na análise de 

sensibilidade  

Número de repetições 10000   

Variação dos coeficientes 0 % 

0,457 <= C1 <= 0,457 

0,256 <= C2 <= 0,256 

0,157 <= C3 <= 0,157 

0,090 <= C4 <= 0,090 

0,040 <= C5 <= 0,040 

Variação do orçamento  10 % 

450000 <= Valor <= 550000 

  

 

O novo conjunto de soluções proposto pelo algoritmo contempla as alternativas 

apresentadas na tabela 21:  
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Tabela 21 – Resultados da análise de sensibilidade para variação do orçamento 

Fonte: Esta pesquisa 

 

Categoria 3 7 7 7 7 7 7

Categoria 1 1 1 2 1 0 1

Categoria 2 5 4 4 5 6 5

Total Valor 500000 450000 525000 515000 505000 510000

Total Hxh 23000 20800 24300 23550 20000 23300

Repetições 536 532 525 521 517

Função-objetivo 5,53 5,1 5,64 5,6 5,56 5,59

Projeto 19 1 1 1 1 1 1

Projeto 20 1 1 1 1 1 1

Projeto 17 1 1 1 1 1 1

Projeto 18 1 1 1 1 1 1

Projeto 15 1 1 1 1 1 1

Projeto 16 1 1 1 1 1 1

Projeto 13 1 1 1 1 1 1

Projeto 14 1 1 1 1 1 1

Projeto 11 1 0 1 1 1 1

Projeto 12 1 1 1 1 1 1

Projeto 9 1 1 1 1 1 1

Projeto 10 1 0 0 0 0 0

Projeto 7 0 0 0 1 1 0

Projeto 8 0 1 0 0 1 1

Projeto 5 0 0 1 0 0 0

Projeto 6 1 1 1 1 0 1

Projeto 3 0 0 0 0 0 0

Projeto 4 0 0 0 0 0 0

Projeto 1 0 0 0 0 0 0

Projeto 2 0 0 0 0 0 0

Sistema de Apoio a Decisão                         

Seleção de Portfolio de Projetos                        

SAD-SPP

Solução-Padrão e Outras Opções

Alternativas
Solução 

Padrão
Opção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4 Opção 5
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5.2.3 Cenário 3 – Distribuição em categorias 

Nesta terceira simulação será explorada a restrição que distribui o orçamento entre as 

categorias. Da forma como foi apresentada, a Matriz de decisão ordenada pela pontuação, 

permite a associação de projetos às categorias relacionadas a dimensão financeira do projeto. 

Informação importante, pois como dito anteriormente o algoritmo tende a selecionar os 

projetos de menor valor e menor consumo de recursos.  

A divisão em categorias, associada ao orçamento, é uma forma de garantir que projetos 

de pequeno, médio e grande porte sejam selecionados mesmo com o viés existente no 

algoritmo. Serão utilizados nesta simulação valores que impõem ao algoritmo a seleção de 

projetos de grande e médio porte, conforme tabela 22. Será permitida uma variação de 2% no 

orçamento e executadas 2.000 iterações, conforme tabela 23:  

 

Tabela 22 – Restrições para as categorias 

Fonte: Esta pesquisa 

Limites das restrições  

Valor do Projeto ≤ 500.000 

Hxh ≤ 50.000 

Categoria 1 ≥ 2 

Categoria 2 ≥ 1 

Categoria 3 ≥ 0 

 

 

Tabela 23 – Variação do orçamento para distribuição entre as categorias 

Fonte: Esta pesquisa 

Parâmetros utilizados na análise de 

sensibilidade  

Número de repetições 2000   

Variação dos coeficientes 0 % 

0,457 <= C1 <= 0,457 

0,256 <= C2 <= 0,256 

0,157 <= C3 <= 0,157 

0,090 <= C4 <= 0,090 

0,040 <= C5 <= 0,040 

Variação do orçamento  2 % 

490000 <= Valor <= 510000 

 

O resultado é apresentado na tabela 24. 
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Tabela 24 – Resultados da análise de sensibilidade para as categorias 

Fonte: Esta pesquisa 

 

Categoria 2 3 3 3 4 4

Categoria 3 7 7 7 6 6

Total Hxh 22800 22850 22600 23450 20500

Categoria 1 2 2 2 2 2

Função-objetivo 5,25 5,24 5,23 5,28 5,33

Total Valor 500000 495000 490000 505000 508000

Projeto 20 1 1 1 1 1

Repetições 509 483 298 205

Projeto 18 1 1 1 0 1

Projeto 19 1 1 1 1 0

Projeto 16 1 1 1 1 1

Projeto 17 1 1 1 1 1

Projeto 14 1 1 1 1 1

Projeto 15 1 1 1 1 1

Projeto 12 1 0 0 1 1

Projeto 13 0 1 1 1 1

Projeto 10 0 0 0 1 1

Projeto 11 0 0 0 1 1

Projeto 8 1 0 1 0 0

Projeto 9 1 1 1 0 0

Projeto 6 1 1 1 1 1

Projeto 7 0 1 0 0 0

Projeto 4 0 0 0 0 0

Projeto 5 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

Projeto 3 0 0 0 0 0

Sistema de Apoio a Decisão                         

Seleção de Portfolio de Projetos                        

SAD-SPP

Solução-Padrão e Outras Opções

Alternativas
Solução 

Padrão
Opção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4 Opção 5

Projeto 1 0 0 0 0 0

Projeto 2
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 Valor da Função-Objetivo: 5,25 

 Recursos utilizados do orçamento: R$ 500.000,00 

 Recurso utilizado do Hxh: 22.800 Hxh 

 

 A imposição das restrições para a divisão do orçamento entre as três categorias proporcionou 

uma melhor distribuição dos projetos escolhidos para o portfólio, quanto à seleção de projetos 

de pequeno, médio e grande porte. 

 

 Vale observar que o algoritmo novamente proporciona uma solução que utiliza o máximo dos 

recursos financeiros, entretanto existe uma perda no valor da função-objetivo em relação à 

solução-padrão.  

 

O programa desenvolvido proporciona grande facilidade na avaliação de diferentes 

cenários criados pelo Analista, visando à avaliação do problema de seleção pelo Decisor sob 

diversos aspectos diferentes. 

 

Uma avaliação final para a conclusão da análise de sensibilidade consiste em identificar 

soluções diferentes da solução padrão que estiveram presentes nas soluções propostas para os 

cenários sugeridos. A tabela 25 trás um resumo das soluções encontradas nas avaliações dos 

cenários propostos e a solução-padrão. De posse destas informações, o Decisor escolhe a 

alternativa que melhor atende seus interesses.  
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Tabela 25 – Portfolios apresentados com opções para o Decisor 

Fonte: Esta pesquisa 

 

     A solução destacada na tabela 25 foi escolhida pelo Decisor dentre as alternativas 

apresentadas pelo modelo. Esta solução apresenta os seguintes resultados:  

 

 Projetos Selecionados: P5, P6, P8, P9, P13 a P20; 

 Valor da Função-Objetivo: 5,23; 

 Recursos utilizados do orçamento: R$ 490.000,00; 

 Recurso utilizado do Hxh: 22.600 Hxh; 

 Selecionados: 2 projeto cat.1; 2 projetos cat.2 e 7 projetos cat.3. 
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0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
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5.3 Destaques sobre o Modelo e sua Aplicação  

5.3.1 A comparação dos resultados – Modelo Antigo x Modelo Novo 

Concluída a análise de sensibilidade, torna-se interessante confrontar o resultado obtido 

no processo de seleção 2010/2011, com a solução obtida após a aplicação do modelo. A tabela 

21 apresenta a solução antiga, tendo destacados com asterisco os projetos selecionados no 

ciclo 2010/2011. Destaca-se que no processo antigo, o Decisor e o grupo de gerentes, com a 

participação do analista na condição de coordenador de projetos, efetuavam sua decisão tendo 

a sua disposição apenas os valores dos orçamentos dos projetos, que eram avaliados 

numericamente exclusivamente sob o ponto-de-vista financeiro representado pelo Pay-back 

do investimento. Neste contexto, não haviam sido instituídos outros critérios numéricos para a 

avaliação dos projetos, nem eram consideradas as restrições dos recursos humanos, como 

também não era imposta a seleção de projetos quanto a categorias.   

 

Tabela 21 – Portfólio de projetos selecionados em 2010/2011 

Alternativas 

Critérios 

Score C1 C2 C3 C4 C5 

*Projeto 1 0,99 0,70 0,16 0,69 0,58 0,74 

*Projeto 2 0,77 0,91 0,28 0,59 0,61 0,71 

Projeto 3 0,44 0,92 0,93 0,88 0,46 0,68 

*Projeto 4 0,73 0,22 0,99 0,55 0,91 0,63 

*Projeto 5 0,81 0,46 0,57 0,19 0,40 0,61 

Projeto 6 0,79 0,57 0,38 0,17 0,39 0,60 

Projeto 7 0,64 0,83 0,25 0,21 0,26 0,57 

Projeto 8 0,38 0,93 0,63 0,25 0,67 0,56 

Projeto 9 0,62 0,60 0,07 0,80 0,74 0,55 

Projeto 10 0,57 0,71 0,23 0,05 0,40 0,50 

Projeto 11 0,27 0,82 0,54 0,47 0,63 0,49 

Projeto 12 0,33 0,91 0,56 0,11 0,07 0,48 

Projeto 13 0,57 0,66 0,14 0,05 0,09 0,46 

*Projeto 14 0,47 0,50 0,34 0,20 0,61 0,44 

Projeto 15 0,24 0,94 0,30 0,05 0,55 0,42 

Projeto 16 0,42 0,17 0,83 0,29 0,22 0,40 

Projeto 17 0,18 0,87 0,38 0,15 0,10 0,38 

Projeto 18 0,34 0,41 0,04 0,22 0,52 0,31 

Projeto 19 0,38 0,03 0,29 0,05 0,77 0,26 

Projeto 20 0,08 0,36 0,53 0,08 0,54 0,24 
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Na ocasião, o orçamento disponível para o portfólio foi estabelecido no valor 

aproximado de R$ 500.000,00. É possível verificar que a soma dos valores das alternativas 

alcança e cifra de R$ 1.245.000,00, o que torna o orçamento uma forte restrição para o 

problema de portfólio.  

O conjunto de projetos escolhidos, compostos por: P1, P2, P4, P5 e P14, e é 

imediatamente possível perceber a forte tendência do Decisor em selecionar os projetos de 

maior valor, e maior scores. O projeto P14 entrou no portfólio apenas um complemento para o 

aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis. Para esta solução pode ser calculados os 

seguintes parâmetros:  

 Projetos Selecionados: P1, P2, P4, P5, P14; 

 Valor da Função-Objetivo: 3,13; 

 Recursos utilizados do orçamento: R$ 500.000,00; 

 Recurso utilizado do Hxh: 19.850 Hxh; 

 Selecionados: 4 projeto cat.1; 0 projetos cat.2 e 1 projetos cat.3. 

 

Uma característica das seleções realizada sem o novo procedimento revela que os 

projetos de menor porte não são devidamente avaliados, pois normalmente não propõem 

grandes retornos financeiros para a Empresa. A falta desta avaliação diminui as chances de 

seleção destes projetos, frente aos projetos de maior porte.  

De imediato, podem ser apontadas as seguintes considerações:  

 É nítida a diferença entre os valores obtidos na função-objetivo da solução antiga e da 

solução-padrão. 5,23 > 3,13; 

 A distribuição dos projetos na nova solução não se deixa influenciar pelos projetos de 

maior porte, como tipicamente reage o decisor humano, e seleciona sem restrições os 

projetos que consomem menores recursos do portfolio. Uma característica conhecida 

do algoritmo de solução do problema da mochila; 

 É visível a melhor distribuição dos projetos entre as categorias;  

 Mesmo sem o uso de todo o orçamento disponível o Decisor opta por uma alternativa 

de portfolio diferente da própria solução-padrão do problema.  
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5.3.2 Uma visão global das melhorias propostas pelo Modelo Novo 

A utilização do modelo de gestão de portfólio proposto por Archer (1999) trouxe para 

este trabalho importantes contribuições, pois ao dividir o desenvolvimento do modelo em 

etapas permitiu uma visualização abrangente de todo o processo, e consequentemente, foi 

valorizada a contribuição de cada etapa para o desenvolvimento do modelo como um todo.  

Neste item são apresentadas as principais contribuições desenvolvidas nas etapas durante 

o desenvolvimento do modelo.  

 

 

No Pré-processo 

 

A criação de uma fase anterior, separada da reunião de seleção propriamente dita, 

constitui uma significativa alteração na forma de conduzir o processo seletivo. Tal como 

sugeriu o autor, as etapas de definição dos objetivos estratégicos e definição da metodologia, 

devem ser tratadas de forma independente e anterior a qualquer avaliação ou priorização de 

projetos.  

O modelo propõe a realização de uma reunião com a alta direção da Empresa para a 

equalização dos objetivos estratégicos da mesma como os objetivos do portfólio de projetos. 

Neste momento, uma revisão dos indicadores de desempenho e a definição de seus novos 

valores-objetivo fornecem informação de forte impacto na composição do modelo, pois a 

partir desta revisão serão definidos os critérios e suas escalas e seus coeficientes (pesos) para 

a posterior avaliação das alternativas. A apresentação da tabela 6 - item 4.9, ofereceu aos 

participantes do processo uma interessante comparação dos diversos indicadores de 

desempenho da organização e proporcionou ao modelo em desenvolvimento uma forma 

dinâmica de seleção de escalas de avaliação.  

Fazer com que a reunião de diretrizes aconteça em um evento anterior à reunião de 

seleção propriamente dita proporciona maior credibilidade e imparcialidade à seleção dos 

projetos. E mais, enfatiza o alinhamento da estratégia organizacional à estratégia do portfólio. 

Neste momento, o Diretor da Unidade define também quais os valores dos recursos 

disponíveis para o portfolio de projetos. 

Paralelamente a reunião da direção, o Analista (coordenador de Projetos) deve conduzir 

uma série de encontros com os proponentes das alternativas para definir o tema dos projetos, 

o escopo, o orçamento e os recursos necessários para sua execução. O modelo proposto 
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também acrescenta uma importante relação de trabalho e divisão de responsabilidades para a 

geração das alternativas: 

 Serão da responsabilidade do coordenador de projetos o orçamento do projeto e a 

identificação dos demais recursos necessários para sua execução, ou seja, as demais 

restrições, tais como a quantidade de recursos humanos (Hxh) para a execução do 

projeto;  

 Será de responsabilidade do proponente a apresentação dos benefícios propostos pelo 

projeto e, junto com o analista, estes devem fazer a devida conversão destes benefícios 

para os critérios e escalas de avaliação, devidamente linearizados. Caberá ao analista 

estabelecer limites mínimos a serem alcançados pelos projetos propostos, para os 

critérios de avaliação especificados.  

 

No Processo 

 

Tendo disponíveis todas as informações iniciais necessárias para a avaliação dos 

projetos o Analista, entra na fase de processo tendo como primeira incumbência a pré-triagem 

das alternativas. Nesta etapa, projetos que falham em alcançar limites mínimos de 

desempenho são descartados do processo. Estes projetos podem ser indicados aos seus 

proponentes para que uma reavaliação seja feita no sentido de classificá-los como aptos para 

continuar no processo seletivo.  

A análise individual e o cálculo dos Scores das alternativas são as etapas seguintes, que 

contribuem para a apresentação da matriz de decisão, contendo os projetos devidamente 

avaliados e ranqueados. Ou seja, a primeira ferramenta matemática (Métodos Multicritérios) 

apresenta os primeiros resultados positivos na utilização de técnicas para a seleção de 

projetos, realizado com critério e rigor na escolha das escalas e pesos. O método multicritério 

compõe uma Matriz de decisão que reflete a importância das alternativas.  

Na sequência, na etapa de otimização do portfólio, para o uso eficiente dos recursos, 

surge outra técnica, que aprimora o modelo antigo, na alocação dos recursos disponíveis para 

o portfólio. A utilização da programação linear inteira 0-1 e o desenvolvimento de softwares 

que auxiliem o Analista na obtenção da solução-padrão conferem ao modelo, imparcialidade e 

uma busca completa entre as alternativas na busca da melhor solução, obtida diante das 

restrições originais impostas pelo Decisor.  
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A etapa do Ajuste do portfólio, etapa seguinte a otimização, foi sem dúvida a etapa que 

mais benefícios recebeu com o desenvolvimento do software para apoio a decisão. A 

utilização de técnica Monte Carlo, para a verificação de soluções diferentes da solução-

padrão, alterando coeficientes e restrições, trás grandes benefícios para o processo, pois 

permite ao Decisor e ao Analista a visualização de cenários próximos ao original, mas que 

resultam em outras opções que também podem se mostrar interessante para a seleção do 

portfolio. A análise de sensibilidade com recurso proposto contribui de forma significativa 

para o Decisor, quando este entende e pretende mostrar à alta direção da Empresa as 

vantagens de serem alterados os valores do orçamento originalmente imposto ou a 

necessidade de obtenção de mais recursos humanos para a realização dos projetos.  

A divisão em categorias, também trás benefícios ao modelo desenvolvido, pois 

proporciona importante colaboração para a distribuição de inteligente dos recursos. O uso 

destas restrições de segmentação corrige o viés característico do problema da Mochila, 

quando proposta a divisão de categorias por valores dos projetos. A mesma restrição pode 

dividir a verba em projetos de voltados para as três diferentes classificações utilizadas na 

empresa (Sustain, G&CS, LQSHE – item 4.6). E de forma geral, o modelo permite facilmente 

a adição de novas restrições, sejam elas lógicas, de segmentação ou mesmo de sinergias entre 

os projetos.  

 

No Pós-processo 

 

O modelo de Gestão de Archer (1999) faz o grupo lembrar a importância do fechamento 

do ciclo de seleção de portfólio. A etapa de avaliação dos projetos, que deverá ser realizada ao 

final do ciclo de investimento, é de extrema importância para fornecer informações que irão 

compor a base de dados de projetos, sendo de vital importância para a melhoria contínua do 

processo de seleção. Este procedimento deve se tornar constante na empresa, sendo 

responsabilidade do Coordenador de projetos incentivar o grupo para, antes do início de um 

novo ciclo de seleção, realizar esta avaliação dos projetos concluídos no ciclo anterior.  

Na formação e manutenção da base de dados, pelo Analista,  deve ser realizada com 

cuidado, pois de um ciclo de seleção para outro, a pontuação dos projetos certamente sofrerá 

alterações. Diferentes critérios podem ser utilizados em anos diferentes, bem como suas 

escalas podem sofre alterações, em virtude da variação das médias das sequências dos dados 

históricos utilizados como critérios, e/ou os novos valores de objetivos determinados pela 
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Direção da Empresa. Logo, projetos não selecionados em um ciclo de investimentos devem 

ter sua avaliação registrada na base de dados, e devem ser cuidadosamente reavaliados no 

ciclo seguinte. A exclusão de um projeto em um ciclo de investimentos, não significa sua 

invalidação. No ano seguinte os projetos não aprovados podem ter sua avaliação 

incrementada, quer seja por melhorias adicionadas a sua própria proposta, quer seja pela 

variação de critérios, escalas, médias históricas e novos objetivos.   

 

5.3.3 A nova dinâmica de trabalho 

 

As melhorias obtidas com a implantação do modelo não se encerram nas observações 

detalhadas no item anterior (5.3.2). Sob o ponto-de-vista da condução do processo de seleção, 

o modelo leva a uma proposta de revisão da quantidade e da disposição das reuniões do grupo 

e a participação dos demais stakeholders.  

No Capítulo 2, onde foi apresentado o problema e o cenário da aplicação, foi 

esclarecido que o processo de seleção existente consistia apenas em uma única reunião, onde 

os participantes apresentavam e definiam os projetos a serem inclusos no portfolio.  

Neste item, surge uma proposta de trabalho diferente, onde é apresentada a divisão do 

trabalho em 5 reuniões distintas, comentadas a seguir:  

 

Reunião 1 - Participantes – Direção da empresa, Gerentes e o Analista. 

Atividades:  

 Alinhamento do planejamento estratégico da Organização com os objetivos a serem 

alcançados pelo portfolio de projetos;  

 Definição das metas para os indicadores de desempenho da empresa, em função dos 

resultados históricos e perspectivas de futuro para o ano seguinte;  

 Seleção dos critérios que irão fazer parte do multicritério;  

 Avaliação inter-critério (Trade-offs);  

 Definição das restrições (recursos disponíveis) 
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Reunião 2 - Participantes – Proponentes dos projetos e o Analista.  

Atividades:  

 Detalhamento do projeto 

o Levantamento do orçamento e demais recursos necessários para execução do 

projeto;  

o Levantamentos dos benefícios proporcionados pelos projetos 

o Avaliação dos projetos segundo os critérios e escalas estabelecidos para o 

processo de seleção 

o Elaboração do documento formal “abstract do projeto”  

 

Reunião 3 - Participantes – Decisor e Analista  

Atividades:  

 Check-list com caráter eliminatório, para o enquadramento dos projetos a requisitos 

mínimos de desempenho;  

 Modelagem do problema multicritério com o Ranqueamento dos projetos;  

 Resolução do problema PLI e a apresentação da solução-padrão;  

 Proposição de alterações nas restrições para a avaliação de novos cenários;  

 Apresentação das novas soluções;  

 Ajuste das restrições pelo Decisor (alteração dos recursos disponíveis) 

 

Reunião 4 - Participantes – TODOS 

Atividades:  

 Apresentação do portfólio selecionado para comentários dos participantes. 

 

 

Reunião 5 - Participantes – A direção da unidade, gerentes e o coordenador de projetos 

Atividades:  

 Avaliação dos projetos concluídos;  

 Atualização da base de dados de projetos; 

 Encerramento do ciclo com a identificação de melhorias para o processo. 
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A Organização das reuniões na sequência proposta trás para o modelo benefícios que 

devem ser observados:  

 

 A separação das atividades das reuniões 1 e 2 promovem imparcialidade ao modelo. A 

definição dos objetivos estratégicos, os trade-offs, as escalas e os valores das 

restrições, não sofre influência da apresentação de uma lista de projetos em uma 

mesma reunião, nem causam pressão sobre os proponentes na realização da segunda 

reunião;  

 

 A realização da reunião 3 sem a participação dos solicitantes dos projetos, permite 

uma avaliação das alternativas pelo Decisor e Analista, sem a interferência dos 

solicitantes dos projetos;  

 

 A realização da reunião 4 consolida o portfolio. Nesta reunião devem ser enfatizadas 

as vantagens propostas pelos projetos escolhidos e são justificados os projetos que 

não foram contemplados para a execução.  

 

 A reunião 5 conclui o ciclo de melhoria continua do processo de seleção de portfolio. 

E ajuda a definir as novas diretrizes para o próximo ano.  
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6 CONCLUSÕES E FUTUROS TRABALHOS 

6.1 Conclusões 

Ao final deste trabalho é possível observar que os objetivos propostos foram 

completamente atendidos.  

Foram reavaliados os objetivos estratégicos do portfólio de projetos, e em função destes, 

foram propostos como critérios de avaliação os principais indicadores de desempenho da 

Organização.  

Foram definidas todas as informações necessárias para a elaboração do modelo 

multicritério, tais como escalas dos critérios e trade-offs, que permitiram a avaliação 

individual e o ranqueamento dos projetos.  

Foi utilizada Programação Linear Inteira 0-1 para a obtenção da solução-padrão para o 

portfolio, e também foi realizada a análise de sensibilidade, gerando as alternativas para a 

escolha final do Decisor.  

Em relação ao procedimento existente na unidade, fica clara a diferença existente entre 

as alternativas propostas pelo novo modelo e a solução adotada pelo Decisor sem o uso do 

Modelo.  

Por fim, o modelo desenvolvido conseguiu atender com todas as exigências da Direção 

da Unidade, em relação à eficiência na distribuição dos recursos disponíveis.  

Com o passar dos anos, o acúmulo de informações sobre projetos concluídos também 

facilitará o processo de comparação na avaliação de novos projetos. A criação e manutenção 

desta base de dados promoverá uma maior segurança aos participantes do processo quanto à 

qualidade das avaliações das alternativas propostas, tornando cada vez mais precisa a solução 

proposta pelo modelo.  
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6.2 Trabalhos Futuros 

O desenvolvimento do sistema de apoio a decisão tem como objetivo, disponibilizar ao 

Analista e Decisor uma ferramenta de trabalho de uso constante nos processos de seleção, que 

irão se desenvolver ao longo dos anos. Com o uso contínuo, é natural que os usuários venham 

a solicitar aprimoramentos ao sistema.  

Ao concluir a primeira versão do modelo, e ao tê-lo aplicado pela primeira vez ao 

processo de seleção, é possível de imediato apontar direções para o desenvolvimento de 

melhorias ao sistema.  

A primeira aponta para a interação entre usuário e o sistema. Surge a proposta de 

desenvolvimento de uma interface gráfica com o usuário (GUI) integrada ao MATLAB, que 

incorpore algumas opções, que não foram disponibilizadas nesta versão, tais como:  

 Variação do número de critérios de seleção;  

 Cálculo dos coeficientes ROC em função do número de critérios escolhidos;  

 Ajustes manuais dos coeficientes ROC para um ou mais critérios, conforme 

interesse do usuário;  

 Variação do número de alternativas de projetos propostos;  

 Utilização de novas restrições, além das propostas;  

 Utilização de distribuições de probabilidades diferentes além da retangular, 

utilizada na análise de sensibilidade, etc... 

Outra importante linha de desenvolvimento consiste no aperfeiçoamento dos critérios 

propostos, incluindo suas escalas e coeficientes de peso. Com o uso contínuo do sistema, 

novas ideias irão surgir para a mensuração dos benefícios dos projetos. As escalas dos 

critérios já propostos também podem ser aprimoradas, com a utilização de outras médias, por 

exemplo, médias móveis, além da média histórica utilizada no item 4.8.2. Nesta linha de 

aprimoramento, o modelo deve aproximar a discrepância entre as soluções normalmente 

adotadas pelo decisor sem o uso do método e as soluções apontadas pelo modelo, como foi 

identificado no item 5.3.1. 

O desenvolvimento deste trabalho, e a revisão bibliográfica, fez surgir interesse pelos 

diversos métodos existentes para a solução do problema de portfolio, ou problema da mochila. 

Novas versões deste modelo, podem ser desenvolvidas com a adoção de outras técnicas de 

otimização.  
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ANEXO 1 – Código-fonte do programa de simulação 

Segue o Código-fonte do programa para solução do problema PLI 0-1 e simulações 

utilizando Método Monte Carlo. 

 

% Lê a Matriz dos coeficientes 
p = xlsread('MonteCarloExcel.xlsx','EntradaDados','R23:V23'); 

  
% Lê a Matriz das alternativas 
v = xlsread('MonteCarloExcel.xlsx','EntradaDados','C4:G23'); 

  
% Gera a matriz transposta das alternativas 
a = v'; 

  
% Calcula a Matriz de Scores, já com valores negativos para bintprog 
f = -(p*a); 

  
% Lê a Matriz dos recursos solicitados por cada projeto 
A = xlsread('MonteCarloExcel.xlsx','EntradaDados','R12:AK16'); 

  
% Lê a Matriz de Recursos disponíveis - Restrições 
b = xlsread('MonteCarloExcel.xlsx','EntradaDados','R19:V19'); 

  
% Executa a função programação linear inteira 0-1  
[X,FVAL] = bintprog(f,A,b); 

  
% Valor da Função-Objetivo 
FO = -FVAL;  

  
% Recursos utilizados 
R = A*X; 

  
% Valor utilizado 
VU = R(1,1); 

  
% Hxh utilizado  
Hh = R(2,1); 

  
% Número de projetos selecionados da categoria 1 
C1 = -R(3,1); 

  
% Número de projetos selecionados da categoria 2 
C2 = -R(4,1); 

  
% Número de projetos selecionados da categoria 3 
C3 = -R(5,1); 

  
% Portfolio em decimal 
Pdec = X(1,1)*(2^19) + X(2,1)*(2^18) + X(3,1)*(2^17) + X(4,1)*(2^16) + 

X(5,1)*(2^15) + X(6,1)*(2^14) + X(7,1)*(2^13) + X(8,1)*(2^12) + 

X(9,1)*(2^11) + X(10,1)*(2^10) + X(11,1)*(2^9) + X(12,1)*(2^8) + 

X(13,1)*(2^7) + X(14,1)*(2^6) + X(15,1)*(2^5) + X(16,1)*(2^4) + 

X(17,1)*(2^3) + X(18,1)*(2^2) + X(19,1)*(2^1) + X(20,1)*(2^0); 
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% Forma a Matriz M com as informações para saída de dados 
M = [FO,VU,Hh,C1,C2,C3,Pdec]; 

  
% Salva os resultados da solução-padrão no arquivo csv.txt 
dlmwrite('csv.txt', M, ',',0,0); 

  
% Salva o portfolio da solução-padrão no arquivo portfolio.txt 
w = X'; 
dlmwrite('portfolio.txt', w, '-append'); 

  
% Lê os dados necessários para a análise de sensibilidade/Monte Carlo 
% Lê o número de repetições da análise de sensibilidade 
rep = xlsread('MonteCarloExcel.xlsx','EntradaDados','F37'); 

  
% Lê as faixas de variação dos coeficientes 
pmin = xlsread('MonteCarloExcel.xlsx','EntradaDados','C39:C43'); 
pmax = xlsread('MonteCarloExcel.xlsx','EntradaDados','G39:G43'); 

  
% Lê as faixas de variação do orçamento 
Vmin = xlsread('MonteCarloExcel.xlsx','EntradaDados','C45'); 
Vmax = xlsread('MonteCarloExcel.xlsx','EntradaDados','G45'); 

  
% Forma a Matriz de restrições 
b(1,2:5) = xlsread('MonteCarloExcel.xlsx','EntradaDados','S19:V19'); 

  
Pdec = 0; 
nr = 0; % contador de soluções diferentes da solução-padrão 
ny = 0; % contador de soluções iguais a solução-padrão 

  
% vet - Armazena os valores da soluções diferentes da sol-padrão em decimal 

  
for n = (1:1:rep) 
    % Gera pesos com valores aleatórios distribuidos na função uniforme 
    pr(1,1)=(unifrnd(pmin(1,1),pmax(1,1))); 
    pr(1,2)=(unifrnd(pmin(2,1),pmax(2,1))); 
    pr(1,3)=(unifrnd(pmin(3,1),pmax(3,1))); 
    pr(1,4)=(unifrnd(pmin(4,1),pmax(4,1))); 
    pr(1,5)=(unifrnd(pmin(5,1),pmax(5,1))); 

     
    somapr = pr(1,1)+ pr(1,2)+ pr(1,3)+ pr(1,4)+ pr(1,5); 
    prn(1,1)= pr(1,1)/somapr;  
    prn(1,2)= pr(1,2)/somapr; 
    prn(1,3)= pr(1,3)/somapr; 
    prn(1,4)= pr(1,4)/somapr; 
    prn(1,5)= pr(1,5)/somapr; 

     
    % Calcula a Matriz dos novos scores 
    f = -(prn*a); 

     
    % Forma a Matriz de restrições, incluindo a variação de orçamento 
    b(1,1) = unifrnd(Vmin,Vmax); 

        
    % Executa a função programação linear inteira 0-1  
    [Y,FVAL] = bintprog(f,A,b); 

       
    for Ybit = (19:-1:0) % transforma portfolio binário em decimal 
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    Ydec = Y(1,1)*(2^19) + Y(2,1)*(2^18) + Y(3,1)*(2^17) + Y(4,1)*(2^16) + 

Y(5,1)*(2^15) + Y(6,1)*(2^14) + Y(7,1)*(2^13) + Y(8,1)*(2^12) + 

Y(9,1)*(2^11) + Y(10,1)*(2^10) + Y(11,1)*(2^9) + Y(12,1)*(2^8) + 

Y(13,1)*(2^7) + Y(14,1)*(2^6) + Y(15,1)*(2^5) + Y(16,1)*(2^4) + 

Y(17,1)*(2^3) + Y(18,1)*(2^2) + Y(19,1)*(2^1) + Y(20,1)*(2^0); 
    end; 

            
    if X == Y % compara se a solução é igual a solução-padrão 
        ny = ny+1; 
        Ydec = 0; 

         
    else 
        % X ~= Y % compara se a solução é diferente da solução-padrão 
        nr = nr+1; 
        YFO = -FVAL; % prepara os dados para o arquivo de saída 
        YR = A*Y; 
        YVU = YR(1,1); 
        YHh = YR(2,1); 
        YC1 = -YR(3,1); 
        YC2 = -YR(4,1); 
        YC3 = -YR(5,1); 
        MY = [YFO,YVU,YHh,YC1,YC2,YC3,Ydec];   
        dlmwrite('csv.txt',MY,'-append'); 
        q = Y'; 
        dlmwrite('portfolio.txt',q,'-append'); 
        dlmwrite('pesos.txt',prn,'-append'); 
        vet(nr,1) = Ydec; % armazena valor decimal da solução em vet 
        Ydec = 0; 
    end; 
    display(n) 
end; 

  
t = zeros (5,2); %Matriz com os 5 resultados diferentes que mais repetiram  

  
[t(1,1),t(1,2)] = mode(vet); 
[h,u] = size(vet); 
g = 0; 
for b = (1:1:h) 
    if vet(b,1) ~= t(1,1) 
        g = g + 1; 
        vet1(g,1)= vet(b,1); 
    end; 
end; 

  
[t(2,1),t(2,2)] = mode(vet1); 
[h,u] = size(vet1); 
g = 0; 
for b = (1:1:h) 
    if vet1(b,1) ~= t(2,1) 
        g = g + 1; 
        vet2(g,1)= vet1(b,1); 
    end; 
end; 

  
[t(3,1),t(3,2)] = mode(vet2); 
[h,u] = size(vet2); 
g = 0; 
for b = (1:1:h) 
    if vet2(b,1) ~= t(3,1) 
        g = g + 1; 
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        vet3(g,1)= vet2(b,1); 
    end; 
end; 

  
[t(4,1),t(4,2)] = mode(vet3); 
[h,u] = size(vet3); 
g = 0; 
for b = (1:1:h) 
    if vet3(b,1) ~= t(4,1) 
        g = g + 1; 
        vet4(g,1)= vet3(b,1); 
    end; 
end; 

  
[t(5,1),t(5,2)] = mode(vet4); 
[h,u] = size(vet4); 
g = 0; 
for b = (1:1:h) 
    if vet4(b,1) ~= t(5,1) 
        g = g + 1; 
        vet5(g,1)= vet4(b,1); 
    end; 
end; 

  
dlmwrite('moda.txt',t,'-append'); 

 

 




