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RESUMO 

A determinação dos requerimentos de materiais nas Pequenas e Médias Empresas (PMEs) 
cujo ambiente de produção é do tipo Job Shop, tem sido categorizado na literatura como um 

problema devido ao complexo processo de tomada de decisões subjacente, gerado pela grande 
quantidade de variáveis no sistema de fabricação, aos níveis de apropriação de tecnologias da 
informação e às características dos modelos e das ferramentas que atualmente encontram-se 

disponíveis. Dentro deste contexto, uma solução fundamentada em um modelo de decisão 
multicritério foi proposta, incluindo a execução do processo de elicitação das preferências do 

decisor, e suportada na geração de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) de ambiente Web. 
Ao longo deste trabalho é apresentada a caracterização das etapas de construção do modelo, 
os pontos relevantes para a escolha do Modelo Aditivo como base, as melhorias feitas ao 

processo de elicitação, e o detalhamento da interação do software desenvolvido com o 
processo decisório de determinação de requerimentos de matérias primas. Apresenta-se 

também a aplicação do modelo em algumas empresas do tipo PME, realizando uma análise 
comparativa entre os resultados esperados e os obtidos com o uso da ferramenta SAD e 
recolhendo todos os comentários dos decisores, com a finalidade de caracterizar, em um 

ambiente de fábrica real, os prós, contras e possíveis melhorias do modelo proposto. Todas as 
aplicações foram realizadas em duas fases: na primeira o decisor usou o SAD de forma 

isolada, sem o acompanhamento da analista com o intuito de obter uma visão totalmente 
externa; e na segunda o decisor usou o software com o acompanhamento direto da analista 
tendo como objetivo a interatividade e a troca de conhecimentos. A execução da primeira fase 

proporcionou informação relevante de como os decisores se sentem em relação às perguntas 
da elicitação de preferências, à linguagem usada, aos gráficos e às demais características 
desenvolvidas no aplicativo, concluindo que não contar com um analista obriga ao decisor a 

pensar cuidadosamente nas suas respostas e a ler detalhadamente as instruções. A segunda 
fase permitiu aos decisores maior compreensão do processo de elicitação e principalmente, 

em relação ao uso do SAD na etapa da analise de sensibilidade. Adicionalmente, apresenta-se 
a proposta de um segundo modelo baseado em outras teorias de decisão multicritério, Teoria 
de Utilidade Multiatributo (MAUT por sua sigla em inglês) e Utilidade Rank Dependente 

(RDU por sua sigla em inglês), com a diferença de que a ferramenta SAD foi testada com 
dados reais de única empresa. Assim, os resultados da aplicação deste modelo mostram 

diferenças substanciais entre utilizar o método clássico da Utilidade Esperada (EU em inglês) 
e usar a RDU; enquanto que diferenças menores, mas também relevantes, foram encontradas 
entre elicitar a função peso da probabilidade e usar os valores dos parâmetros sugeridos 

comumente na literatura com base em estudos comportamentais.  

Palavras Chave: Decisão multicritério. PME. SAD. Job Shop. Elicitação de preferências. 

Modelo aditivo. RDU. MAUT. 

 



 

 

ABSTRACT 

Determining the requirements of materials in Small and Medium Enterprises (SMEs), whose 
production environment is Job Shop type, has been categorized in the literature as a problem 

caused by the complex underlying decision-making process, generated by the large number of 
variables in the manufacturing system, the appropriation levels of information technology and 
the characteristics of the models and tools that currently are available. Within this framework, 

a solution based on a multi-criteria decision model was proposed, including the execution of 
the elicitation process of decision maker's preferences, and supported in the generation of a 

decision support system (DSS) Web based. Throughout this document presents the 
characterization of model building steps, relevant points for choosing the Additive Model as a 
base, improvements made to the elicitation process and details of interaction within the 

software developed and the decision-making process of raw material requirements 
determination. It presents also the application of the model in some companies of type SME, 

performing a comparative analysis between expected results and those obtained using the 
SAD tool and compiling all the comments of decision-makers, in order to characterize, in 
environment real factory, the pros, cons and possible improvements of the proposed model. 

All applications were done in two phases: first the decision maker used the SAD in isolation, 
without the accompaniment of the analyst in order to get a fully external view; and in the 

second the decision maker used the software with analyst's direct monitoring aiming to the 
interaction and exchange of knowledge. The implementation of the first phase provided 
relevant information about how the decision-makers feel in relation to the preferences 

elicitation questions, to the language used, to the graphics and to other features developed in 
the application, concluding that if there is not an analyst, the decision maker  has to think 
carefully in their responses and thoroughly reads the instructions. The second phase offered to 

decision-makers greater understanding of the elicitation process and especially regarding the 
use of the SAD in the sensitivity analysis step. In addition, a second model based on other 

theories of multi-criteria decision (Multi-attribute Utility Theory (MAUT) and Rank 
Dependent Utility (RDU)) was presented, with the difference that the SAD tool was tested 
with real data of only one company. Thus, the results of applying this model show substantial 

differences between using the classic method of Expected Utility (EU) and use RDU; while 
minor differences, but also relevant, were found between eliciting the probability weighting 

function and using the values of the parameters commonly suggested in the literature based on 
behavioral studies. 

Keywords: Multi-criteria decision. SME. DSS. Job Shop. Preferences elicitation. Additive 

model. RDU. MAUT. 
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1 INTRODUÇÃO 

As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) podem ser classificadas como de produção de 

bens ou de serviços. Dentro daquelas que dedicam-se à produção de bens, encontram-se as 

que têm ambiente de fábrica Job Shop, ou seja, aquelas que produzem lotes relativamente 

pequenos de uma ampla variedade de produtos com possibilidades baixas de padronização.  

Devido a isto, a tomada de decisões de requerimentos de matérias primas dentro deste 

tipo de companhias tem sido categorizada como um problema relevante ocasionado pela 

ampla quantidade de variáveis que o sistema de fabricação inclui. Adicionalmente, os baixos 

níveis de apropriação das tecnologias da informação e as comunicações e o acesso limitado a 

ferramentas e modelos de apoio à decisão também têm influenciado para que a tomada de 

decisão continue sendo um processo complexo. 

Assim, a continuação apresenta-se a descrição do problema da pesquisa, os objetivos, a 

revisão bibliográfica feita, e a proposta de solução com sua metodologia de desenvolvimento, 

fundamentada em um modelo de decisão multicritério, incluindo a execução do processo de 

elicitação das preferências do decisor, e suportado na geração de um Sistema de Apoio à 

Decisão (SAD) disponível para ambiente Web.  

Apresenta-se também a aplicação do modelo em algumas empresas do tipo PME, 

realizando uma análise comparativa entre os resultados esperados e os obtidos com o uso da 

ferramenta SAD e recopilando todos os comentários dos decisores, com a finalidade de 

caracterizar, em um ambiente de fábrica real, os prós e contras do modelo proposto. 

Adicionalmente, mostra-se um segundo modelo proposto, baseado em outras teorias de 

decisão multicritério, para a tomada de decisões de compra de matérias primas em ambientes 

de decisão Job Shop em PME, com a diferença de que a ferramenta desenvolvida não é de 

entorno Web e foi testada com dados reais de única empresa.  

1.1 Relevância e Contribuição do Estudo 

Na América Latina as pequenas e médias empresas constituem entre 90% e 98% das 

unidades produtivas, gerando aproximadamente 63% dos empregos e participando com menos 

de 40% do produto bruto total da região, segundo demostram recentes estudos dos organismos 

como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Comissão Econômica para 

América Latina e o Caribe da Organização das Nações Unidas (CEPAL-ONU) 

(UNIVERSITY OF PENSYLVANIA, 2008) e outros autores tais como Arazi & Baralla 
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(2012). Apesar do elevado número, na região o grau de empreendedorismo é menor que o 

visto em economias desenvolvidas; países ricos têm 53.8 empreendimentos de PME para cada 

mil habitantes; na América Latina, o indicador está em menos da metade (SANTANDER, 

2013) (SEBRAE, 2014). 

Contudo, nestas companhias existem crescentes necessidades de organização, 

programação de atividades e alocação de recursos que nem sempre podem ser resolvidas 

devido à falta de ações planejadas na área produtiva que acompanhem sua estratégia 

funcional. Assim, geram-se muitos erros nos processos de tomada de decisões relacionados 

com o planejamento e o controle da produção e com o planejamento de requerimentos de 

manufatura nos complicados ambientes de manufatura tipo Job Shop, nos quais se envolvem a 

maioria das manufaturas da América Latina (ROMERO, RICO & BARÓN, 2012). 

Bem como é mencionado em (MUNIER, 2001), quando o decisor é focado na área 

econômica, como usualmente acontece nas pequenas e médias empresas, ele tem a prática 

comum de analisar a relação custo beneficio para realizar algumas comparações, baseado na 

abordagem da “habilidade para pagar”, usando regras baseadas nas experiências passadas e de 

conversações informais entre os gerentes de risco e os engenheiros, para construir políticas de 

gerenciamento do risco.    

Com base na análise acima, geram-se as seguintes perguntas: Quais são as 

características do modelo que permita, com o desenho de uma ferramenta tecnológica, apoiar 

os processos de tomada de decisões de requerimentos de materiais nas PMEs em ambientes 

Job Shop?, qual o modelo matemático adequado para suportar dita ferramenta? E, a utilização 

do modelo e da ferramenta poderia  afetar positivamente o processo de tomada de decisões 

neste tipo de empresa? 

Na Figura 1.1 é apresentado um resumo do problema da pesquisa junto às motivações e 

resultados esperados com o desenvolvimento da proposta do modelo de decisão multicritério. 

Por meio da proposição de um modelo baseado nos métodos de Análise de Decisão 

Multicritério (MCDA por sua sigla em inglês) apoiado em uma ferramenta SAD, se pretende 

dar solução a um dos problemas que mais apresenta-se nas PMEs com produção do tipo Job 

Shop: a determinação dos requerimentos de materiais; tema que até o momento tem sido 

abordado usualmente pela engenharia de produção, mas não tem encontrado uma resposta 

aplicável diretamente ao entorno destas indústrias na América Latina, devido à complexidade 

dos seus processos de fabricação, causada pela alta variabilidade de formas e estruturas de 

produção e pela baixa padronização de operações, e devido aos baixos recursos econômicos 
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disponíveis para fazer investimentos em tecnologias, estudos de melhoramento e aquisição de 

ferramentas de apoio para sua tomada de decisões, que seguem sendo caras e de aplicação 

genérica com padrões Norte-americanos ou da Europa (ROMERO, RICO & BARÓN, 2012). 

 

Figura 1.1 Características Gerais da Pesquisa  

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Além disso, a aplicação do projeto em casos reais permite gerar intercambio de 

conhecimentos entre a indústria e a academia,  enriquecendo sua aplicabilidade e impacto 

positivo à sociedade, possibilitando a geração de parcerias e convênios interinstitucionais com 

associações de empresas e com universidades tanto na Colômbia como em outros países da 

região. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor um modelo multicritério para a determinação dos requerimentos de materiais nas 

PMEs cujo ambiente de produção é do tipo Job Shop, baseado no uso de MCDA e suportado 

na geração de um SAD. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Construir o modelo de decisão para a escolha dos requerimentos de matéria prima. 

 Escolher o método MCDA que seja adequado às características do problema. 
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 Indicar o procedimento de elicitação de preferências a ser usado pelo modelo. 

 Estruturar as características e requerimentos da ferramenta SAD para a elicitação de 

preferências e desenvolvê- la para ambiente Web. 

 Aplicar o modelo em casos reais de PMEs que estejam dentro do ambiente do problema 

da pesquisa. 

 Discutir e comparar os resultados obtidos nas aplicações, validando as características do 

modelo construído.  

1.3 Estrutura do Trabalho 

O trabalho está estruturado em seis capítulos a seguir: 

O Capítulo 1, a Introdução, apresenta as motivações e justificativas para o 

desenvolvimento do trabalho e os objetivos do estudo. 

No Capítulo 2 apresenta-se a fundamentação teórica, incluindo os conceptos de decisão 

multicritério, teoria da utilidade multiatributo, modelo aditivo, decisão sob-risco, teoria da 

utilidade ranking dependente, elicitação de preferências, sistemas de apoio à decisão e 

produção Job Shop. Neste capítulo também apresenta-se a revisão bibliográfica e o estado da 

arte. 

Já no Capítulo 3 é apresentado o modelo de decisão multicritério na escolha de 

requerimentos de matéria prima em ambientes Job Shop, sendo a Seção principal no presente 

documento, pois nele, encontra-se a explicação passo a passo da construção do modelo, o 

processo de elicitação das preferências do decisor e apresenta-se o SAD. 

Por sua vez, o Capítulo 4 contém a aplicação do modelo proposto em algumas empresas 

do tipo PME, sendo apresentados e caracterizados os problemas de decisão, o processo de 

elicitação de preferências e os resultados obtidos. Adicionalmente, o capítulo mostra a 

discussão e comparação dos resultados obtidos para cada problema e recopila os comentários 

dos decisores envolvidos na pesquisa. 

No Capítulo 5, mostra-se um segundo modelo proposto, diferente ao apresentado no 

Capítulo 3, explicando suas principais características, o desenvolvimento de um SAD de 

menor escala e sua aplicação em uma PME. 

O Capítulo 6 encerra a dissertação apresentando as principais conclusões de todo o 

trabalho, principalmente dos dois modelos propostos, destacando também quais são as 

perspectivas de futuros trabalhos, criadas a partir do desenvolvimento da presente dissertação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão abordados conceitos que são os elementos básicos para a realização 

desse trabalho e também serão apresentados os principais trabalhos relacionados na área de 

decisão multicritério para PME com ambientes Job Shop.  

Particularmente, este capítulo encontra-se dividido em três seções. A primeira tem como 

objetivo a apresentação da fundamentação teórica, começando com a definição de decisão 

multicritério, seguida de uma explicação geral da teoria da utilidade multiatributo, do modelo 

aditivo, da elicitação de preferências e dos sistemas de apoio à decisão. A Seção continua com 

o esclarecimento do termo Job Shop, apresentando suas principais características e 

problemáticas, para depois passar à caracterização de decisão em ambientes de risco, e 

finalizar com a explicação da teoria da utilidade ranking dependente. 

Na Seção subsequente se expõem os principais trabalhos feitos na área de apoio à 

decisão multicritério em PME, iniciando com aqueles relacionados com a seleção de 

fornecedores e com as quantidades a comprar, e finalizando com os que têm como foco as 

ferramentas informáticas que auxiliam a tomada de decisão em esse tipo de empresa. 

Por fim, na terceira Seção se realiza a síntese do estado da arte, destacando o que já foi 

feito dentro da área da pesquisa e o que falta, e ressaltando as principais contribuições e a 

relevância deste trabalho. 

2.1 Fundamentação Teórica 

A base conceitual utilizada para este trabalho é apresentada a seguir e consiste na 

especificação das características mais relevantes para o projeto dos conceitos: Manufatura Job 

Shop, decisão multicritério, Teoria da Utilidade Multiatributo, elicitação de preferências, 

Modelo Aditivo, decisão sob-risco, Teoria da Utilidade Ranking Dependente, e ferramentas 

SAD. 

2.1.1 Decisão Multicritério 

Pode-se dizer que um problema de decisão multicritério consiste numa situação, onde 

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. Estes objetivos 

estão associados às consequências da escolha pela alternativa a ser seguida. A estes objetivos 

são associadas variáveis que representam e permitem a avaliação de cada alternativa, com 
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base em cada objetivo. Estas variáveis podem ser chamadas de critérios, atributos ou 

dimensões (DE ALMEIDA, 2013). Simon (1955) e Raiffa (1993) apresentam uma visão para 

o problema de avaliação multicritério, mostrando que qualquer consequência em uma decisão 

é descrita com maior naturalidade por meio de um vetor que representa valores.  

Dessa forma, a expressão “método de decisão multicritério” pode ser considerada como 

um termo genérico para os métodos que apoiam às pessoas no processo de decisão usando 

suas próprias preferências em casos em que provavelmente objetivos conflitantes e não 

mensuráveis podem ser considerados. Pode-se dizer que MCDA é um caminho para lidar com 

problemas complexos por meio da fragmentação dele em peças menores, às quais, depois de 

serem julgadas por algum procedimento, podem ser reagrupadas para apresentar uma visão 

geral ao decisor (BARFOD, 2012).  

Assim, neste caso o estudo das metodologias de apoio à decisão tem importante 

contribuição na resolução de problemas complexos, como são os ambientes de manufatura 

Job Shop, pois seus procedimentos permitem estruturar de forma racional a decisão pelo meio 

do estabelecimento de preferências (CAMPOS, CASTILLO & CAZARINI, 2010). 

 Isto quer dizer que segundo a grande quantidade de variáveis que influem no tipo de 

sistemas mencionados, os MCDA se consolidam como uma forma objetiva de integrar as 

diferentes opiniões dos tomadores de decisões (SCHRAMM & MORAIS, 2008), e de facilitar 

o processo de busca de melhoras e de soluções para problemas relacionados com o 

planejamento de requerimentos de manufatura e sua relação com a programação da produção.  

Além disso, se esses tipos de métodos acompanham-se pelo desenvolvimento de 

ferramentas de informática, denominadas SAD, facilita-se notoriamente o entendimento das 

alternativas geradas e dos resultados por parte dos atores sobre os quais recai o processo de 

tomada de decisões (BARFOD, 2012).  

Contudo, o conhecimento da estrutura axiomática de um método MCDA é uma 

condição necessária para seu uso adequado. Também é necessário ter um conhecimento mais 

amplo das estruturas de preferências, de suas propriedades básicas e de uma boa noção dos 

vários métodos nas diversas escolas para se desenvolver a construção de um modelo de 

decisão multicritério. A questão de escolha de métodos é um tema que requer 

aprofundamento. Ainda é necessária a evolução de diversos aspectos neste tema, como por 

exemplo, efetuar a avaliação da abordagem mais apropriada entre compensatória e não 

compensatória, para um determinado contexto (GOMES, GOMES & DE ALMEIDA, 2009). 
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2.1.2 Multi-attribute Utility Theory 

A Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT por sua sigla em inglês) incorpora à teoria 

da utilidade, no tratamento de problemas com múltiplos objetivos. 

Segundo Almeida (2013), a construção de modelos que utilizam MAUT inclui, 

geralmente, a abordagem da Teoria da Decisão, que em seu enfoque Bayesiano permite ainda 

tratar as incertezas inerentes aos problemas a serem analisados através do uso de 

conhecimento, a priori, de especialistas no sistema de produção. 

Em (KEENEY; RAIFFA, 1993) supõe-se que uma hierarquia de objetivos tem sido 

especificada e que os atributos 𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛 têm sido identificados e são apropriados para o 

problema. Se 𝑥𝑗 designa um nível específico, então se deve avaliar uma função utilidade 

𝑈(𝑠) = 𝑈(𝑥1,𝑥2, … ,𝑥𝑛) sobre os 𝑛
 
atributos. 

Assim, dentro de MAUT são avaliadas algumas características entre os atributos, tais 

como independência preferencial, independência em utilidade e independência aditiva, além 

de exigir continuidade e monotonicidade em todas as funções utilidade marginais1.  

2.1.3 Modelo Aditivo Determinístico e Elicitação de Preferências  

Dentro dos procedimentos de agregação por critério único de síntese e dentro da Teoria 

do Valor Multiatributo (MAVT por sua sigla em inglês) o Modelo Aditivo é bastante 

reconhecido, mas a diferença de MAUT, esse modelo supõe a situação de certeza na obtenção 

das consequências para cada alternativa. Neste caso, se considera uma função valor 𝑣(𝑎𝑖) 

para cada critério j, para a obtenção da função valor global 𝑣(𝑎𝑖): 

𝑣(𝑎𝑖) = ∑ 𝑘𝑗𝑣𝑗(𝑎𝑖)
𝑛
𝑗=1  ; ∀𝑖 ∈ [1, 𝑚]          (2.1) 

Onde ∑ 𝑘𝑗 = 1𝑛
𝑗=1 ,  e 𝑘𝑗 representa a constante de escala para o critério j, e escolhe-se a 

alternativa que tiver o maior valor.  

Esta função valor aditiva é também chamada de soma ponderada, embora esta 

denominação pareça mais informal e possa induzir aos equívocos no estabelecimento das 

constantes de escala ou “pesos” (DE ALMEIDA, 2013). 

Ao passo que, em relação ao processo de elicitação das preferências do decisor, existem 

diferentes possibilidades na literatura. Para o presente trabalho será tomado como guia o 

procedimento para obtenção das constantes de escala, explicado por Almeida (2013) com base 

em Keeney & Raiffa (1993): 

                                                 

1
 Para maior afundamento nesta teoria, sugere-se consultar (KEENEY; RAIFFA, 1993).   
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 Etapa 1 – Avaliação intracritério: Obtêm-se funções valor 𝑣𝑗(𝑥𝑖) para cada critério j, a 

qual devera estar ou ser normalizada a uma escala de 0 a 1, de modo que 𝑣𝑗(𝑝𝑖) = 1 e 

𝑣𝑗(𝑚) = 0. Onde 𝑝𝑖 é a melhor consequência no critério j e 𝑚 é a pior consequência. Esta 

função é usada na etapa 4 para obter as relações entre as constantes de escala, quando 

da obtenção de relações de indiferença. 

 Etapa 2 – Ordenação dos critérios com base nas consequências: Consiste no 

ordenamento das n (considerando n critérios) consequências 𝑤𝑖 =  (𝑥1 , 𝑥2, … , 𝑥𝑛). Um 

resultado desta etapa é a ordenação dos valores das constantes de escala 𝑘𝑗. 

 Etapa 3 – Explorando mais o espaço de consequências: Procura-se obter mais 

inequações mais refinadas para que o decisor possa pensar mais no espaço de 

consequências e melhorar sua sensibilidade de avaliação. 

 Etapa 4 – Obtenção da relação entre as constantes de escala. Permite a determinação 

da relação entre os valores das constantes de escala kj, entre os dois critérios com 

maior valor de constantes de escala, por meio da obtenção das relações de indiferença. 

 Etapa 5 – Avaliação das outras constantes de escala: Repete-se a etapa 4 para os outros 

critérios, e obtém-se o número de relações necessárias para se obter os valores de cada 

𝑘𝑗. 

 Etapa 6 – Finalização: Devem-se efetuar alguns testes de consistência, que consistem e 

verificar se as comparações, envolvendo preferências entre consequências diversas, 

tais como as efetuadas na etapa 3, são consistentes com os valores calculados com a 

função valor 𝑣(𝑥), para os valores de 𝑘𝑗 obtidos. 

2.1.4 Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) 

No final da década de 60 e início da década de 70, começaram a aparecer os primeiros 

SAD. Eles eram o resultado de diversos fatores: progressos na tecnologia de hardware e 

software, pesquisas universitárias, consciência cada vez maior de como dar suporte ao 

processo decisório, desejo de obter melhores informações, etc. Durante o resto da década, 

houve um corpo crescente de pesquisa sobre SAD na comunidade acadêmica, e um número 

cada vez maior de empresas começou a desenvolver sistemas de apoio à decisão (SPRAGUE 

JR & CARLSON, 1982). 

Assim, os SAD foram evoluindo dia a dia, pudendo dizer que estes sistemas têm sido 

descritos como uma forma de auxílio informatizado destinado aos responsáveis pela tomada 

de decisões que lidam com problemas semiestruturados (KEEN & MORTON, 1978). O uso 
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de SAD difere de outras aplicações de Sistemas de Informação Gerencial (MIS por sua sigla 

em inglês), na medida em que um SAD procura estabelecer uma simbiose entre a mente 

humana e o computador, permitindo um alto grau de interação homem-máquina e capacitando 

o gerente-usuário para manter controle direto sobre as atividades computacionais e seus 

resultados (YOUNG, 1984).  

O objetivo mais amplo de um SAD é servir como um apoio para aspectos menos 

estruturados e mais intuitivos do processo decisório, mas não se pode definir uma fronteira 

nítida entre o que seria estruturado e não estruturado. É possível, entanto, reconhecer o grau 

de estruturação, que depende do quanto se conhece sobre os três componentes básicos de um 

problema decisório: 

 Objetivos: em problemas menos estruturados, nem todos os objetivos são bem 

definidos desde o início; existem vários objetivos, e não apenas um, e os Trade-Off, ou 

a utilidade relativa dos objetivos, são amplamente desconhecidos. 

 Variáveis: em problemas menos estruturados, a identidade de todas as variáveis 

importantes (tanto controláveis como não controláveis), que afetam os resultados, 

pode não ser conhecida desde o início do processo decisório e por tanto se torna 

impossível especificar a priori modelos completos. 

 Relações entre as variáveis e entre as variáveis e os resultados: em problemas menos 

estruturados, essas relações não são conhecidas a priori, ou podem variar de acordo 

com diferentes pressuposições plausíveis. 

Todas essas condições exigem uma abordagem diferente usada para os projetos de MIS 

mais tradicionais, caracterizados pelo processamento lógico e repetitivo fixos, frequência fixa, 

e pelo conteúdo fixo de relatórios (ALAVI & NAPIER, 1984). 

2.1.5 Ambientes de Produção Job Shop 

Levando em conta que um ambiente do tipo Job Shop caracteriza-se pela produção de 

lotes relativamente pequenos de uma ampla variedade de produtos, os quais têm pouco grau 

de padronização, e que em relação à programação das operações e ao planejamento 

estratégico, a problemática existente neste tipo de manufaturas considera que os pedidos têm 

de passar por postos de trabalho diferentes para realizar distintas operações; o planejamento e 

a programação então pretendem cumprir com as datas de entrega, reduzir as esperas dos 

trabalhos e levar os tempos ociosos ao mínimo, o qual é uma tarefa muito complexa 
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(OSORIO & MOTOA, 2008), devido a que é muito difícil encontrar uma solução ótima para 

o problema da programação da produção e dos recursos utilizando técnicas tradicionais. 

Isto sucede especialmente quando o número de pedidos N e o número de postos de 

trabalho M, é demasiado grande (DOMÍNGUEZ et al., 2004), pois as soluções possíveis são 

de tamanho M!(N), o que definitivamente converte-se em um problema para os tomadores de 

decisões das PMEs devido a seu baixo grau de profissionalização e de acesso às Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs), que os ajudem a tomar decisões mais acertadas 

tornando mais objetivos seus critérios de seleção de alternativas baseados na organização da 

informação existente. Apesar de existir atualmente ferramentas tecnológicas e acadêmicas que 

apoiam a decisão em relação à programação de pedidos de produção, é necessário criar novas 

ferramentas que incluam o planejamento dos requerimentos de materiais e pessoal de fábrica 

que estejam ao alcance desse tipo de empresas.    

2.1.6 Decisão Sob-risco 

As probabilidades podem ser conhecidas ou desconhecidas em muitos graus, todas 

cobertas sob o termo geral de incerteza. Decisão sob-risco é um especial e limitado caso em 

que as probabilidades são objetivamente fornecidas, conhecidas e comumente acordadas. O 

risco é muitas vezes tratado separadamente da incerteza na literatura. É mais eficiente, e 

conceitualmente mais apropriado, tratar o risco como um caso especial de incerteza 

(WAKKER, 2010). 

Em decisão sob-risco, como sob incerteza, o conjunto dos outcomes, consequências das 

alternativas nos critérios, está em ℝ, com números reais significando dinheiro (ou qualquer 

outro valor de desempenho). Os prospectos contingentes, ou simplesmente prospectos, são 

distribuições de probabilidade sobre ℝ que tomam valores finitos. A notação genérica de um 

prospecto é (𝑝1: 𝑥1,… , 𝑝𝑛: 𝑥𝑛), produzindo um outcome 𝑥𝑗 com probabilidade pj para cada 𝑗, 

com 𝑛 um número natural que pode ser diferente para os diferentes prospectos (WAKKER, 

2010). 

2.1.7 Rank Dependent Utility 

A sensibilidade probabilística deve ser capturada, além de curvatura da utilidade, para 

obter modelos empiricamente realistas de atitude ao risco. Este fenômeno é subjacente a todas 

as teorias da utilidade não esperada, mas a questão é como desenvolver um modelo de decisão 

que incorpore este fenômeno.  
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Assim, a teoria da utilidade ranking dependente (RDU por sua sigla em inglês) pode 

servir como um modelo natural para obter tal modelo. Os argumentos estão baseados em 

interpretações psicológicas e gráficos heurísticos, o que sugere que a fórmula da RDU é 

natural desde uma perspectiva matemática, sugerindo também que a fórmula corresponde a 

processos psicológicos da tomada de decisão (WAKKER, 2010). 

A característica das teorias ranking dependentes é que o peso de um outcome depende 

não somente da sua probabilidade de ocorrência, mas também do seu ranking. Entretanto, é 

conveniente ranquear os outcomes, do melhor para o pior quando se está calculando o valor 

RDU das alternativas2.  

2.2 Revisão Bibliográfica 

Cada situação especifica de uma empresa, ou mesmo, cada situação de decisão de 

requerimentos dentro da mesma empresa, pode estar consolidada como um problema de 

aquisição multi-item ou multi-fornecedor, ou mesmo multi-item-multi-fornecedor, as quais 

são raramente estudadas na literatura (BATUHAN & SELCUK, 2015). Some-se a isto que os 

estudos publicados se reduzem ainda mais quando o espectro de estudo encontra-se limitado a 

ambientes Job Shop, e mais ainda em relação a modelos aplicáveis a PMEs.  

Dessa forma, dado que a seleção de fornecedores é um processo usualmente anexado à 

determinação de requerimentos de matéria prima, e é básico para encontrar o melhor ou 

melhores fornecedores para adquirir os itens em relação a vários critérios, vai ser o primeiro 

tópico a ser analisado dentro da revisão dos trabalhos relacionados, esboçando uma 

introdução de como está sendo tratado o problema de aquisição de materiais e a determinação 

das quantidades a serem solicitadas. Já o segundo tópico corresponde aos métodos e modelos 

desenvolvidos especificamente para PMEs e foca-se nos SAD desenvolvidos para este tipo de 

empresas. 

2.2.1 Seleção de fornecedores e quantidades a serem pedidas 

Memon, Lee & Mari (2015) propõem uma nova ferramenta para seleção de 

fornecedores, aplicando uma combinação da teoria do sistema cinza e a teoria da incerteza 

que não exige qualquer distribuição de probabilidade nem função de pertinência Fuzzy. O 

objetivo dos autores foi desenvolver um framework para reduzir os riscos de aquisição 

                                                 

2
 Para maior aprofundamento da teoria RDU, recomenda-se (WAKKER, 2010) referenciado na 

bibliografia. 



2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  29 

 

 

associados aos fornecedores. O método proposto não só seleciona o fornecedor ou 

fornecedores mais apropriados, mas também distribui a quantidade ótima de compra sob 

incertezas estocásticas. 

Nessa proposta, o modelo é aplicado a dados realistas, mas não a um caso de estudo 

real, incluindo quatro decisores e três fornecedores potenciais, e assumindo que, tanto a 

demanda de materiais como os tempos de entrega dos fornecedores se comportam como uma 

distribuição de probabilidade normal. Para a ponderação dos critérios, os limiares e a 

classificação dos fornecedores são utilizadas variáveis linguísticas cinzas, as quais depois são 

convertidas em valores numéricos por meio da utilização das equações do modelo proposto. 

Segundo os autores, os decisores são os que avaliam qualitativamente todos os fornecedores 

para cada critério, para finalmente utilizar a programação por metas para encontrar o 

fornecedor ótimo e a proporção da demanda de materiais designada a cada fornecedor. 

Entretanto, não é apresentada a forma em que são obtidas as preferências dos decisores, 

nem é mencionado como poderiam ser construídas as funções de distribuição de 

probabilidade da demanda ou dos tempos de entrega, deixando a proposta como um modelo 

matemático de conversão de escala e agrupamento do score de cada fornecedor, sem entrar na 

aplicabilidade do mesmo. Contudo, os autores reconhecem estas limitações e especificam que 

a determinação dos pesos dos critérios é algo a ser estudado no futuro, do mesmo modo que 

abrem a possibilidade de trabalhar em outros tipos de algoritmos, como o Processo de Análise 

Hierárquica Fuzzy (FHP por sua sigla em inglês) para ser comparados com o modelo 

proposto. 

De acordo com Batuhan & Selcuk (2015), um candidato para tentar resolver o problema 

de escolha de fornecedores é uma abordagem integrada que inclui o FHP e Programação 

Linear Inteira Mista (MILP por sua sigla em inglês). Nesse trabalho é feita uma aplicação da 

abordagem proposta numa empresa de engrenagem de motores da Turquia, utilizando quatro 

critérios: qualidade, preço, serviço pós-venda e tempo de entrega; notando que os critérios 

podem ter diferentes pesos de importância relativa dependendo da situação. As alternativas 

foram seis diferentes fornecedores, cada um com algumas restrições de fornecimento; e os 

itens a serem adquiridos foram cinco. A pesar de que o caso de estudo contava com dois 

decisores, as preferências foram trabalhadas conjuntamente, ou seja, contemplando 

preferências comuns entre eles, sem permitir preferências opostas ou diferentes. 

Assim, o método FHP foi utilizado para encontrar os pesos relativos normalizados dos 

critérios para cada item, por meio de comparações par a par entre os critérios para cada um 
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dos itens, obtendo uma matriz de comparações utilizada pelo método. Depois, executaram o 

algoritmo MILP para determinar os melhores fornecedores e os itens alocados, de acordo à 

maior pontuação total de cada fornecedor.  

Contudo, no estudo não foi especificado o motivo pelo qual decidiram trabalhar com 

escala verbal, nem como foi realizado o processo de elicitação das preferências dos decisores. 

Em Singh (2014) é apresentado um algoritmo híbrido de priorização de fornecedores e 

sua alocação de demanda, tendo como objetivo maximizar o valor total dos itens levando em 

conta restrições de orçamento, condições de demanda, tempo de entrega e capacidade do 

fornecedor. Esse algoritmo tem como base a técnica da ordenação por ordem de preferência 

por similaridade à solução ideal (TOPSIS por sua sigla em inglês) e abordagens de MILP, 

sendo denominado pelo autor como Hybrid Fuzzy, TOPSIS and MILP methodology (HFTM), 

o qual finalmente é validado com resultados computacionais. 

Ainda que o modelo é um suporte para os tomadores de decisão, pois permite-lhes 

ajustar o valor das variáveis de acordo com suas escolhas e determinar a quantidade ótima 

para a alocação entre o resto dos fornecedores, precisa do software Lindo3 para ser executado, 

questão que limita o seu uso por parte de alguns tipos de empresa.  

Além disso, o artigo apresenta unicamente o modelo matemático híbrido e as tabelas 

com os resultados computacionais de teste, mas não menciona claramente as características da 

elicitação de preferências, como são obtidos os pesos dos critérios ou como é encorajada a 

comunicação entre o decisor e o software.    

2.2.2 Métodos multicritério e SAD para PME 

Clivillé, Berrah & Mauris (2013) descrevem detalhadamente a aplicação de dois 

métodos multicritério amplamente conhecidos a um caso real de PME para o problema de 

escolha de ações de melhoria empresariais, levando em conta tanto critérios financeiros como 

critérios não financeiros como a qualidade, a entrega e os recursos físicos.  

Um dos métodos é da família de sobreclassificação, o ELECTRE4 III, e o outro método 

é da família de agregação, o MACBETH. Ambos os métodos são aplicados ao mesmo 

problema de decisão e com o mesmo decisor, sendo utilizado primeiro o ELECTRE III.  

Neste artigo, o procedimento de elicitação de preferências é mostrado por médio de 

exemplos para os dois métodos, especificando que para o primeiro foi utilizado o ELECTRE 

                                                 

3
 www.lindo.com 

4
 Elimination Et Choix Traduisant La Realité 
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III-IV software da Université Paris Dauphine5, enquanto que para o segundo método foi 

utilizado o M-MACBETH software6. 

A pesar de que o estudo não é uma aplicação a um entorno de decisão específico de 

fábricas Job Shop ou de compra de materiais, considera-se importante incluí-lo dentro desta 

revisão da literatura devido a que uma das maiores contribuições dos autores foi a 

apresentação dos comentários do decisor da PME comparando o uso dos dois métodos e dos 

dois softwares. Assim, foi encontrado que para o ELECTRE III é preciso ter conhecimentos 

do significado da determinação dos limiares, da importância dos pesos dos critérios e da 

transformação de escala qualitativa em verbal. Em relação ao MACBETH foi concluído que o 

decisor deve entender claramente os conceitos de ações neutras e boas para cada critério, os 

julgamentos par a par usando a escala de força de preferência, e da identificação dos pesos. 

Finalmente, é mencionado que o decisor concluiu que o método MACBETH requer 

treinamento significativamente maior do que o ELECTRE, encontrando o uso da escala de 

força de preferência como a maior dificuldade. 

Contudo, o artigo limita-se a explicar como foram feitas as aplicações dos métodos e a 

recolher os comentários do decisor, porém, não aprofunda nas razões da seleção desses 

métodos específicos nem na análise de como poderiam chegar a comportar-se quando forem 

aplicados a outras empresas do tipo PME. Também não é discutido como as características 

destas empresas afetam ou limitam o uso dos métodos e dos softwares utilizados. 

Por outro lado, Kilic, Zaim & Delen (2015) propõem uma combinação de duas técnicas 

multicritério para o problema de seleção de um sistema de planejamento de recursos 

empresariais (ERP por sua sigla em inglês), com foco nas PMEs em Istambul, Turquia. 

Primeiro, o Processo Analítico de Redes (ANP por sua sigla em inglês) é usado para 

determinar os pesos de todos os critérios, e depois, o PROMETHEE7 é utilizado para 

encontrar o ranking do sistema de alternativas. 

No estudo, uma metodologia de três estágios é proposta: pré-avaliação, ANP e 

PROMETHEE. Ao longo de todos os estágios um grupo de especialistas participou, incluindo 

consultores de sistemas ERP, que deu suporte na elicitação, na comparação dos critérios e na 

seleção de alternativas. 

Adicionalmente, os autores expuseram as razões de ter trabalhado com esses dois 

métodos. Dentro delas, cabe mencionar que o ANP foi escolhido porque incorpora inter-

                                                 

5
 www.lamsade.dauphine.fr/spip.php?rubrique64 

6
 www.m-macbeth.com/en/m-home.html 

7
 Preference Ranking Organization Method for Enrichment of Evaluations 
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relações entre os fatores de decisão estudados e porque permite avaliar tanto características 

tangíveis como intangíveis; enquanto que o PROMETHEE foi considerado como um método 

adequado para classificar alternativas ao longo de critérios conflitantes entre si, além de ser 

mais simples que outros MCDA em relação à sua concepção e a sua fácil aplicação. 

Como conclusão do estudo encontra-se que a metodologia combinada proposta leva em 

conta as melhores características de ambos os métodos para aperfeiçoar o espaço de busca sob 

vários critérios, e que a aplicação ao caso de avaliação de diversos fornecedores de sistemas 

de Planejamento dos Recursos Empresariais (ERP por sua sigla em Inglês) em Istambul 

permitiu confirmar a viabilidade e a validez da proposta. Porém, também é mencionado que 

uma possível limitação é o fato de que o estudo esteve focado unicamente às PMEs da 

Turquia.  

Entretanto, a proposta foi validada por meio de um estudo de caso, porém não tratou-se 

de um caso real de alguma empresa específica ou com decisores reais, mas sim de uma 

aplicação a um grupo de experts que executaram todo o processo de construção e resolução do 

problema de decisão. Isto pode ser visto como uma vantagem por se apoiar nas opiniões de 

pessoas com grande conhecimento da área de ERP, ao mesmo tempo em que pode ser 

considerado como uma desvantagem por não ser aplicado ao caso de uma ou várias 

companhias, pois usualmente um decisor de uma PME não conta com o mesmo nível de 

conhecimento que os experts entrevistados.  

Adicionalmente, percebeu-se que ao longo do documento não foi mencionado qual o 

tipo de ferramenta ou software utilizado para executar os métodos, dando maior relevância à 

utilização de tormentas de ideias entre o grupo de experts, o que deixou de lado a posição dos 

reais tomadores de decisão das PMEs no caso em que desejassem utilizar a metodologia 

proposta para tomar sua própria decisão de aquisição de um sistema ERP. 

Por sua vez, Bereketli Zafeirakopoulos & Erol Genevois (2015) preocupam-se com a 

tomada de decisão dentro da análise do ciclo de vida do produto, com o intuito de avaliar os 

aspectos ambientais e os impactos potenciais de uma fabricação. Especificamente, o estudo 

centra-se em PME devido a que elas não contam com o orçamento para realizar esse tipo de 

análise nem com conhecimento suficiente de produção sustentável e eco design.  
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Certamente, o ANP foi o método utilizado para selecionar o aspecto ambiental mais 

relevante dentro desse contexto, computando os resultados através do Super Decisions 

Software8.   

Ao longo do artigo é explicado como foi estruturado o problema e como foi criada a 

rede de relações entre os critérios, isto ao longo de sete passos que vão desde a definição do 

problema, passando pelas comparações par a par, e até a discussão de resultados.  

As principais conclusões dos autores foram que os aspectos ambientais são mais 

relevantes que os impactos ambientais futuros, pelo menos para o contexto da empresa 

analisada; que o uso de um SAD gera menor subjetividade, complexidade, custo e tempo; e 

que a metodologia proposta pode ser usada por diversas PMEs, inclusive por empresas 

novatas em decisões ambientais. Entretanto, o estudo esteve limitado ao uso de critérios 

quantitativos, deixando como futura pesquisa a introdução de critérios com escalas 

qualitativas.  

Por sua vez, Galankashi et al. (2015) fornecem um procedimento passo a passo para a 

seleção de fornecedores ambientalmente corretos (green suppliers) cujo escopo de estudo 

foram as PMEs da indústria eletrônica do Iran.  

Os autores usaram o método FHP para determinar os pesos e os níveis de importância, e 

a Técnica de Grupo Nominal (NGT por sua sigla em inglês) para extrair as medidas de 

desempenho mais críticas dos fornecedores. Neste sentido, a metodologia utiliza medidas 

tanto quantitativas quanto qualitativas. 

Mesmo que os passos do procedimento foram detalhados no estudo e a interdependência 

entre os critérios foi avaliada, não foram apresentadas as características próprias do problema 

de decisão que levaram à escolha do método FHP, além de ter como base exclusiva as 

sugestões e descobertas na revisão da literatura e as opiniões de expertos da área.  

Do mesmo modo, o estudo não contou com uma aplicação de dados reais nem com a 

participação direta de um decisor, questões que poderiam ser consideradas para validar a 

proposta. 

Kannan, Govindan & Rajendran (2014) tratam com um problema de decisão similar ao 

do trabalho anteriormente mencionado, a seleção de um fornecedor verde, porém a proposta 

difere dele tanto nas técnicas multicritério utilizadas como no desenvolvimento do modelo, a 

aplicação e a validação. 

                                                 

8
 Ver (SAATY, 2013). 
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Neste caso, os autores propõem uma abordagem chamada Desenho Axiomático Fuzzy 

(FAD por sua sigla em inglês) composta de sete passos, que foi aplicada a um caso real de 

uma media empresa manufatureira de plásticos. No começo é feita uma revisão dos critérios 

comumente encontrados na literatura para este tipo de problema que são adaptados às 

necessidades próprias da empresa, depois a metodologia FAD é usada para avaliar os 

requerimentos tanto da empresa (desenho de necessidades) como do fornecedor (necessidades 

funcionais), utilizando a optimização Fuzzy multiobjetivo. 

Uma das principais descobertas do estudo foi que a proposta não só permitiu selecionar 

o melhor fornecedor, pois adicionalmente auxiliou na análise do mais apropriado fornecedor 

alternativo, o que leva a pensar que a proposta pode adequar-se a problemas do tipo 

ordenação e não só a problemas de escolha. 

Finalmente, após a explicação do modelo, o artigo apresenta os resultados encontrados. 

Adicionalmente, uma analise de sensibilidade foi realizada com o intuito de observar que tão 

sensível poderia ser a solução encontrada às pequenas mudanças nos valores dos pesos dos 

critérios.   

Similarmente ao artigo anterior, não é mencionado se foi ou não foi utilizado algum 

SAD que auxiliasse o processo de decisão na empresa, nem foram apresentados os 

comentários do decisor. No entanto, a estrutura da aplicação, a explicação dos passos do 

modelo e a análise de sensibilidade foram rigorosamente detalhadas, no mesmo tempo que 

algumas limitações, como que a proposta é dependente de que os valores das alternativas nos 

critérios sejam finitos, foram mencionadas. 

2.3 Síntese do Estado da Arte e Posicionamento deste Trabalho 

Atualmente existem diversos trabalhos relacionados com decisão multicritério, 

incluindo estudos de vários métodos em diversos contextos e baseados em diferentes 

premissas.  

Como apresentado na Seção 2.2, a utilização de técnicas de abordagem multicritério é 

algo comum que abrange todas as áreas do conhecimento e que procura apoiar cada uma das 

partes de uma empresa ou organização (e.g. financeira, ambiental, compras, etc.). 

Dependendo da situação, têm sido utilizados métodos tradicionais (ELECTRE, MAUT AHP, 

etc.), métodos híbridos, e também têm sido criadas novas metodologias. 

Por exemplo, o método HFTM proposto por Singh (2014) e o método FHP utilizado por 

vários autores recentemente, mostram o aperfeiçoamento das técnicas de optimização 
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matemática dentro da área de decisão multicritério, porém, reflete em complexidade, exigindo 

certo nível de conhecimento por parte dos decisores e precisando de grandes capacidades 

computacionais para calcular os resultados. 

No entanto, a quantidade de publicações diminui quando o contexto é limitado às 

PMEs, especialmente dentro da América Latina. Adicionalmente, percebe-se a quase ausência 

de estudos relacionados com a determinação de requerimentos de materiais, principalmente de 

aqueles que contam com aplicações, estudos de caso e utilização de SAD por fábricas Job 

Shop. 

Um assunto relacionado com os requerimentos de matéria prima, mas que em ocasiões o 

inclui, é a avaliação de fornecedores. Nesse contexto encontra-se maior quantidade de estudos 

pertinentes à escolha de fornecedores ambientalmente corretos, sendo notável seu incremento 

nos últimos anos devido provavelmente à tendência mundial a inserir os critérios ecológicos e 

de responsabilidade ambiental dentro da tomada de decisões, inclusive tratando-se de 

empresas de pequeno e mediano porte.  

Adicionalmente, na literatura é mencionada a necessidade da utilização de SAD, que 

permitam a interatividade com o(s) decisor(es) e que facilitem a execução dos algoritmos de 

busca de soluções (CLIVILLÉ, BERRAH & MAURIS, 2013) (BEREKETLI & EROL, 

2015). Assim como também é ressaltado que tanto os métodos como as aplicações devem 

contar com adaptabilidade aos entornos próprios das PMEs, utilizando os conhecimentos dos 

métodos multicritério para gerar impactos positivos nas empresas e para facilitar seus 

processos de tomada de decisão. 

Contudo, há vários desenvolvimentos na área que ainda precisam de validações, 

análises e aplicações, que permitam explorar mais as características próprias de cada método e 

do tipo de problemas de decisão para os quais são mais adequados.  

Com base no anterior, o presente estudo posiciona-se como um trabalho diferenciado na 

área de decisão multicritério no sentido de: 

 Focar-se na importante problemática da determinação de requerimentos em PMEs com 

ambientes Job Shop; 

 Detalhar passo a passo a construção do problema de decisão e a forma em que o método 

MCDA foi escolhido; 

 Propor um modelo principal e chegar até a criação de um segundo modelo específico; 
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 Preocupar-se com a forma em que são elicitadas as preferências do decisor procurando 

facilitar seu entendimento e minimizar o tempo requerido para calcular os resultados; 

 Trabalhar e aplicar o modelo diretamente com os tomadores de decisão de várias 

empresas de diferentes setores industriais; 

 Desenvolver e aplicar um SAD baseado na Web, deixando-o ao alcance deste tipo de 

companhias; 

 Inserir uma etapa de análise de sensibilidade que avalia não só o impacto das variações 

das constantes de escala, mas também o impacto de mudanças nos valores das 

consequências das alternativas ao longo dos critérios.    

2.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou um resumo dos conceitos que fundamentam o desenvolvimento 

de pesquisas na área de MCDA, especificamente daqueles necessários para realizar analises 

de decisão em PME com ambientes Job Shop. Também, foi apresentado o significado da 

elicitação de preferências junto a explicação das teorias de decisão multicritério utilizadas no 

decorrer do trabalho. 

Adicionalmente, na segunda Seção do capítulo, a revisão dos trabalhos relacionados foi 

exposta mencionando as principais características e argumentos de cada um deles, ressaltando 

também alguns dos seus pontos fracos e possíveis melhoras. Finalmente, foram apresentados 

o posicionamento do trabalho e as principais contribuições do estudo. 
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3 MODELO DE DECISÃO MULTICRITÉRIO NA ESCOLHA DE 

REQUERIMENTOS DE MATÉRIA PRIMA EM AMBIENTES JOB 

SHOP  

Na continuação apresenta-se a proposta de solução com sua metodologia de 

desenvolvimento, fundamentada em um modelo de decisão multicritério, incluindo a 

execução do processo de elicitação das preferências do decisor, e suportado na geração de um 

SAD.  

Assim, este capítulo começa com a descrição do problema de decisão, especificamente 

na determinação dos requerimentos de matérias primas, incluindo algumas justificativas da 

seleção das PMEs como foco da pesquisa, e apresentando de forma sintetizada a proposta de 

solução do problema. 

Na Seção subsequente, encontra-se o detalhamento da construção do modelo de decisão, 

feita através de doze etapas. Ao passo que as etapas são apresentadas, o modelo fica mais 

estruturado, permitindo chegar à escolha do Modelo Aditivo como método MCDA para o 

problema de requerimentos de materiais. 

Adicionalmente, na quarta Seção é apresentado o SAD para a elicitação de preferências, 

destacando suas principais vantagens e as características que facilitam a execução desse 

procedimento por parte dos decisores característicos das PME da pesquisa. 

Finalmente, uma Seção é dedicada a detalhar as melhorias feitas ao processo de 

elicitação no decorrer do estudo, tanto em relação à aplicação do método de decisão, quanto 

no relacionado com o uso do SAD em ambiente Web.  

3.1 Descrição Geral do Problema de Decisão  

Na América Latina as PMEs constituem a maior parte das unidades produtivas e geram 

mais da metade do emprego (UNIVERSITY OF PENSYLVANIA, 2008). Apesar dessas 

características, o grau de empreendedorismo e seu nível de apropriação de tecnologias da 

informação e as comunicações ainda é pequeno em comparação com os países com 

economias desenvolvidas  (SANTANDER, 2013) (SEBRAE, 2014). 

Neste tipo de companhias existem crescentes necessidades de organização, programação 

de atividades e alocação de recursos, pelo que muitos erros nos processos de tomada de 

decisões são gerados. Estes desacertos estão relacionados diretamente com o planejamento e o 

controle da produção e com o planejamento de requerimentos de manufatura, situação que 
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evidencia-se mais quando trata-se de PMEs com ambientes de fabricação Job Shop 

(ROMERO, RICO & BARÓN, 2012). Assim, uma representação do tipo de empresa alvo 

desta pesquisa e suas principais problemáticas, é mostrada na Figura 3.1. 

Neste sentido, Munier (2001) menciona que quando o decisor é focado na área 

econômica, como no caso das PMEs, ele só presta atenção à relação custo beneficio com base 

em experiências passadas, para assim construir políticas de gerenciamento do risco.   

Na Figura 3.2 mostra-se um resumo dos pontos mais relevantes da proposta do modelo 

de decisão multicritério.  

 

Figura 3.1 Problema de Pesquisa 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 

Figura 3.2 Resumo da Proposta 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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3.2 Construção do Modelo de Decisão  

Levando em conta que o procedimento para resolução de problemas de decisão inclui a 

escolha do método mais apropriado para abordar um problema de decisão em função de suas 

características fundamentais, as quais para o presente estudo são próprias do processo 

decisório das empresas tipo PME com produção Job Shop; o modelo de decisão foi construído 

seguindo o processo das três fases subdividas em doze etapas proposto pelo Doutor Adiel 

Teixeira de Almeida no livro Processo de Decisão nas Organizações: Construindo Modelos de 

Decisão Multicritério (DE ALMEIDA, 2013) tal e como se mostra na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Etapas de Construção do Modelo 

Fonte: Adaptado de Almeida (2013, p.165)  
 

Essas fases são a fase preliminar, a de modelagem de preferências e escolha do método, 

e a de finalização. A primeira contem cinco etapas onde os elementos básicos da formulação 

do problema são estruturados; a segunda contem três etapas, as quais poderiam ser 

consideradas como as mais relevantes para a escolha do método MCDA; e a terceira inclui 
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quatro etapas que tem como finalidade a execução do método selecionado e a análise de 

resultados. 

A seguir encontra-se a descrição do procedimento desenvolvido para a problemática da 

determinação de requerimentos de compra de matérias primas. 

3.2.1 Etapa 1 - Caracterizar Decisor e Outros Atores 

Nesta etapa realizou-se a análise de quais pessoas de dentro e de fora das empresas 

poderiam participar e/ou influenciar no processo decisório de requerimentos de matérias 

primas.  

Assim, uma vez que a pessoa que toma as decisões nas PMEs usualmente é o gerente da 

empresa, considerou-se ele como o próprio decisor, o papel de analista foi desenvolvido pela 

autora da dissertação enquanto era feito o uso do SAD, o chefe de produção e o chefe de 

compras foram considerados como especialistas, mesmo que em algumas ocasiões são eles 

que acabam tomando a decisão do requerimento e da compra; o cliente é representado 

também pelo chefe de produção, mas envolve toda a área de fábrica incluindo os operários 

que futuramente irão utilizar as matérias primas adquiridas.  

Além desses atores, existem também alguns stakeholders, como os sócios capitalistas da 

empresa e os auxiliares de contabilidade, os quais embora não tenham poder de decisão nem 

estejam diretamente envolvidos no processo decisório, podem chegar a influenciar na decisão 

do gerente com comentários como “é melhor comprar as matérias primas mais baratas sem 

importar o tempo de entrega ou a qualidade”, “é melhor adquirir tal quantidade sempre porque 

não temos que fazer mudanças na documentação contábil de requerimentos”, etc. 

3.2.2 Etapa 2 - Identificar Objetivos 

Em virtude da identificação clara dos objetivos ser crucial para o desenvolvimento de 

um bom modelo de decisão, os seguintes objetivos foram estabelecidos dentro do problema de 

determinação de requerimentos de matéria prima no ambiente da pesquisa: 

 Objetivo estratégico: Estabelecer padrões para a aquisição de matérias primas com a 

finalidade de incrementar a efetividade oferecida ao processo de produção por parte do 

processo de compras no relacionado à disponibilidade de materiais. 

 Objetivo fundamental: Determinar as quantidades de matéria prima a serem solicitadas 

sob vários critérios de escolha. 
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 Objetivos meio: Procurar o menor custo de compra de uma matéria prima incluindo o 

valor dos fretes; minimizar o tempo de entrega; ter o menor custo unitário de manutenção 

de estoque; obter a maior porcentagem de consumo da matéria prima (reduzir 

desperdícios).  

3.2.3 Etapa 3 - Estabelecer Critérios 

Nesta etapa, relaciona-se a cada objetivo médio da etapa anterior um critério ou 

atributo, com fim de atingir o objetivo fundamental do decisor que é a determinação da 

quantidade de matéria prima a comprar. Assim, na Tabela 3.1 encontram-se cada um dos 

quatro critérios que, segundo a revisão bibliográfica e as conversações com algumas PMEs, 

são representativos do problema com suas respectivas descrições e a explicação das escalas 

utilizadas. 

Como se pode observar, os critérios são do tipo natural e assume-se que cumprem com 

as propriedades de não redundância, exaustividade e consistência necessárias para garantir 

que a família de critérios estabelecida seja coerente, mensurável e represente o problema da 

determinação de requerimentos de compra de matérias primas. 

Contudo, tanto os objetivos meio como estes quatro critérios podem ser modificados ou 

substituídos por parte de cada decisor no momento de fazer uso do SAD, o que implica que 

são uma guia para ajudar as PMEs a esclarecer quais os seus principais objetivos à hora de 

decidir quanta matéria prima comprar. Assim, o modelo por si mesmo, permite a inclusão de 

tantos critérios adicionais quanto seja desejado, permitindo que se ajuste o mais possível à 

situação específica de cada PME e ao pensamento e prioridades próprias de cada decisor. 

Tabela 3.1 Critérios Primeiro Modelo 

 Critérios Descrição Escala 
Direção de 

preferência 

Tempo de entrega 
Quantidade de dias que a matéria prima 

tarda em chegar até a fábrica 

Razão 

(Numérica) 
Decrescente 

Custo unitário de 

compra 

Quantidade de dinheiro necessário para 

comprar uma unidade de matéria prima 

Razão 

(Numérica) 
Decrescente 

Custo unitário de 

manutenção de 

estoque 

Quantidade de dinheiro necessário para 

manter uma unidade de matéria prima em 

estoque 

Razão 

(Numérica) 
Decrescente 

Porcentagem 

consumida de 

matéria prima 

Porcentagem que realmente pode ser 

consumida de uma unidade de matéria 

prima (o inverso de porcentagem de 

desperdício por unidade) 

Razão 

(Numérica) 
Crescente 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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Adicionalmente, nesta etapa também foi verificada a característica de independência 

em preferência entre todos os critérios, através do uso do procedimento de Keeney & 

Raiffa (1993) para confirmar que a preferência condicional no espaço de 

consequências de um critério dada uma consequência no outro critério, não depende 

desse outro critério.    

3.2.4 Etapa 4: Estabelecer Espaço de Ações e Problemática 

Em relação ao estabelecimento da estrutura do espaço de ações tem-se que as ações 

conformam um conjunto discreto, pois as alternativas são finitas e podem ser quantificadas 

facilmente. Além disso, a problemática apresentada corresponde a um problema de escolha, 

devido a que o decisor deseja escolher uma das opções de quantidades de matéria prima de 

forma a satisfazer seus objetivos. Com isto, descartam-se métodos multicritério que trabalham 

com variáveis continuas como programação linear multicritério, por exemplo. 

Ainda que o problema seja basicamente de escolha, também se considerou interessante 

apresentar as diferentes alternativas numa ordem decrescente, de modo que o decisor da PME 

possa conhecer não só a melhor alternativa, mas também a segunda, terceira e as outras 

melhores alternativas de decisão, pois como é conhecido, o ambiente das PMEs, mais ainda 

quando se trata de produção Job Shop, gera necessidades continuas de adaptação e de tomada 

rápida de decisões, de forma que para um determinado momento em que a melhor alternativa 

sugerida pelo modelo não possa ser usada e não se conte com o tempo suficiente para 

reutilizar o SAD para encontrar um novo resultado, se conte com a informação relativa às 

outras alternativas de decisão. Desta maneira, a problemática passa a ser de ordenação.   

 Por outro lado, com base na revisão bibliográfica e na consulta a especialistas, 

determinou-se que o espaço de consequências é do tipo determinístico, devido a que 

usualmente é conhecido o comportamento de cada alternativa de quantidade de matéria prima 

ao longo dos critérios definidos. Certamente, mesmo que em alguns casos de PME as 

consequências das alternativas apresentem um comportamento probabilístico, ou seja, existe 

uma probabilidade 𝑥 de que a consequência de certa alternativa num critério seja um valor, e 

uma probabilidade  𝑦 de que seja outro valor, onde 𝑥 + 𝑦 = 1, usualmente esses tipos de 

fábricas não contam com um registro histórico completo e/ou disponível que possibilite a 

análise estatística dos dados, para encontrar as probabilidades associadas a cada consequência.  

Por exemplo, pode-se apresentar o caso em que determinada matéria prima, como um 

bloco de grafite para uma PME de fabricação de escovas para motores, tenha um 
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comportamento probabilístico relacionado ao tempo de entrega dos fornecedores devido à 

flutuação nos tempos de transporte intermarítimo; porém, é de esperar que essa empresa não 

conte com uma estatística certa desse tempo para aquele material, o que dificulta o fato de 

trabalhar com um modelo de decisão multicritério que precise do fornecimento de 

probabilidades associadas a cada consequência de cada alternativa em cada critério para cada 

matéria prima.  

Contudo, com o desenvolvimento da dissertação se obteve um segundo modelo 

específico para casos em que as PMEs contem com a informação das probabilidades 

associadas às consequências das alternativas de requerimento de materiais. O dito modelo será 

abordado no Capítulo 5.  

Por outro lado, o conjunto de alternativas considera-se estável e globalizado, pois é 

definido desde o começo da utilização do SAD por parte do decisor, não podendo ser alterado 

no decorrer do processo decisório, e implicando que cada alternativa (quantidade de 

requerimento de matéria prima) exclui qualquer outra alternativa. Assim, por exemplo, 

quando obtidos os resultados do modelo para a compra de blocos de grafite, onde a melhor 

alternativa encontrada seja comprar 12 blocos e a segunda seja 16 blocos, não se pode decidir 

pelas duas alternativas ao mesmo tempo, 12+16=28 blocos, pois essa combinação 

corresponderia a alguma outra alternativa com desempenho diferente para cada critério. 

A construção do conjunto de alternativas com seus valores no espaço de consequências 

é feita diretamente pela PME. Para este processo, as empresas podem utilizar tabelas em 

planilhas de Excel® como a apresentada na Tabela 3.2.  

3.2.5 Etapa 5: Identificar Fatores não Controlados 

Depois da determinação dos critérios e das alternativas deve-se identificar se existem ou 

não fatores que se encontrem fora do controle do decisor de forma a indicar a presença de 

variáveis que se comportam como estados da natureza que, caso estejam presentes, seriam 

essenciais para a correta formulação do problema de decisão multicritério. 

Deste modo, não foi detectado nenhum fator relevante que não possa ser controlado 

pelo gerente dentro do entorno de decisão da determinação de requerimento de matéria prima, 

pois não existe nenhuma variável como a demanda ou similares que o gerente não possa 

gerenciar, isto é, levando em conta que as características relevantes de cada matéria prima 

relevantes para os critérios estabelecidos são conhecidas pelo chefe de produção, que os 

custos associados à compra também são conhecidos pela área de compras quem transmite essa 
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informação totalizada para o gerente, e que todas as outras variáveis envolvidas podem ser 

controladas. 

Tabela 3.2 Modelo Matriz de Consequências 

 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

No entanto, como mencionado na descrição da etapa 4, podem existir casos em que a 

decisão esteja num entorno de risco para algum dos critérios, pelo que se faria necessário 

associar probabilidades às consequências sobre o comportamento do estado da natureza, como 

pode ser o tempo de entrega de um material estrangeiro, o qual mesmo sendo entregue pelo 

fornecedor no tempo estipulado na hora da compra pode incrementar-se pela demora das 

empresas intermediárias de transporte. Nesse exemplo, o decisor não tem controle total sobre 

o tempo de entrega, pois pode exigir o cumprimento do tempo por parte do fornecedor, mas 

não à empresa de transporte internacional. No Capítulo 5 se retomará este assunto pontual. 

Com base nos dados anteriores, descarta-se o uso de métodos multicritério que 

envolvem as probabilidades sobre os estados da natureza, em contextos de decisão sob-risco 

ou incerteza, como MAUT. 

3.2.6 Etapa 6: Efetuar Modelagem de Preferências 

Nesta etapa realiza-se a caracterização da estrutura de preferência do decisor, 

encontrando que para o conjunto de consequências abordado na etapa 4, a estrutura inclui 

relações de preferência estrita (P) e de indiferença (I) entre as alternativas, o que levou a 

Criterio Tempo de entrega
Custo unitário de 

compra

Custo unitário de 

manutenção de estoque

Porcentagem 

consumida de 

matéria prima

Descrição

Quantidade de dias 

que a matéria 

prima tarda em 

chegar até a fábrica 

[dias]

Quantidade de 

dinheiro necessário 

para comprar uma 

unidade de matéria 

prima  [reais]

Quantidade de dinheiro 

necessário para manter 

uma unidade de matéria 

prima em estoque 

[reais]

Porcentagem que 

realmente pode ser 

consumida de uma 

unidade de matéria 

prima [%]

Direção de 

Preferência
Decrescente Decrescente Decrescente Crescente

Tipo Natural Natural Natural Natural

Escala Numerica Numerica Numerica Numerica

Quantidade 1 [30 Kg] 5 500 8 85

Quantidade 2 [50 Kg] 8 450 10 92

Quantidade 3 [40 Kg] 6 500 10 87

Quantidade 4 [60 Kg] 8 400 12 80

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

Quantidade x [XX Kg] 10 350 4 80
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definir que a estrutura mais adequada para representar as preferências dos decisores nas PMEs 

no ambiente da pesquisa é a (P,I). Isto foi determinado a partir de um pequeno processo 

inicial de avaliação de preferências com alguns membros de PMEs colombianas, junto à 

análise bibliográfica e baseado na opinião de especialistas na área de decisão multicritério do 

Brasil e de grupos de pesquisa da Colômbia da área de estudo.  

 Assim, por exemplo, para cada par de um conjunto de alternativas [A1, A2, A3, A4, 

A5] correspondentes a diferentes quantidades de matéria prima a ser solicitada, notava-se que 

o decisor tinha uma preferência clara por uma delas ou por nenhuma em cada critério, sendo 

capaz de manifestar se era uma preferência estrita ou uma indiferença. Além disso, o fato de 

que um decisor preferisse a alternativa A2 à alternativa A4, e a alternativa A4 à A5, implicava 

que também preferisse a alternativa A2 à alternativa A5. Com isso, foi comprovado que a 

estrutura de preferências do decisor atende às propriedades de ordenabilidade e de 

transitividade necessárias para o uso de métodos de critério único de síntese. 

Além disso, também foi trabalhado o estabelecimento da racionalidade mais adequada 

no problema de determinação de requerimentos de matéria prima. Assim, o bom desempenho 

de uma alternativa no critério custo unitário de compra compensa que não tenha uma alta 

porcentagem de consumo, pois usualmente nas PMEs do tipo Job Shop é tolerado que se 

tenha certo desperdício de material condicionado a que o custo desse material seja baixo. 

Portanto, a abordagem deste problema é do tipo compensatório, o que diminui ainda mais a 

lista de métodos multicritério que podiam ser usados. 

No final desta etapa, foi optado trabalhar com o Modelo Aditivo, como método de 

critério único de síntese, que inclui a estrutura de preferências detectada e aborda todas as 

principais características do problema de decisão, incluindo a característica de independência 

em preferência entre todos os critérios. Entretanto, a utilização desse modelo será revisada em 

cada um dos casos de aplicação nas PMEs apresentados no Capítulo 4.  

3.2.7 Etapa 7: Efetuar Avaliação Intracritério 

Como o método MCDA escolhido condiciona o tipo de avaliação intracritério a ser 

realizada, ao tratar-se de um método de critério único de síntese, a avaliação contempla a 

elicitação da função valor para cada critério. O modelo proposto contempla a possibilidade de 

que essa função valor seja tanto linear como não linear, sendo que para qualquer dos dois 

tipos é realizada uma normalização dos valores do conjunto de consequências, deixando-os 

numa escala intervalar, na qual o desempenho da pior alternativa recebe valor igual a 0 e da 
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melhor alternativa recebe o valor igual a 1, onde todos os desempenhos intermédios recebem 

um valor entre 0 e 1 correspondente à função valor escolhida. Este modelo trabalha com 

quatro (4) tipos de funções valor intracritério, tanto para critérios com preferência crescente 

como para decrescente: 

 Linear 

 Exponencial 

 Logarítmica 

 S-shape (logística) 

Se a função for linear, a normalização é realizada pelo procedimento interpretado como 

o percentual da faixa de variação Maior Valor max 𝑣𝑗(𝑎𝑖) − min 𝑣𝑗(𝑎𝑖)  , onde 𝑣𝑗(𝑎𝑖)  é o 

valor de cada alternativa existente 𝑖 no critério 𝑗. O valor normalizado 𝑣′𝑗(𝑎𝑖) é encontrado 

através da seguinte formula:  

𝑣′𝑗(𝑎𝑖) =
𝑣𝑗(𝑎𝑖) − 𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑗(𝑎𝑖)

𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑗(𝑎𝑖) − 𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑗(𝑎𝑖)
  

Se não for linear (exponencial, logarítmica ou S-shape) a normalização é realizada 

através das funções:  

 Exponencial:  𝑣′𝑗(𝑎𝑖) = 𝑏 × 𝑒𝑎×𝑣𝑗(𝑎𝑖) + 𝑐 

 Logarítmica:  𝑣′𝑗(𝑎𝑖) = 𝑏 × ln ( 𝑎 × 𝑣𝑗(𝑎𝑖) + 𝑐) 

 S-shape:   𝑣′
𝑗(𝑎𝑖) = 𝑏 × 𝑒

−𝑎/𝑣𝑗
(𝑎𝑖) + 𝑐 

Onde a, b e c são parâmetros próprios de cada função, calculados com base nos dados. Para o 

caso do uso do SAD estes parâmetros são calculados automaticamente. 

3.2.8 Etapa 8: Efetuar Avaliação Intercritério 

O SAD foi desenvolvido e melhorado para facilitar, por meio de um entorno gráfico 

agradável, o processo de elicitação tanto das preferências do decisor como das constantes de 

escala necessárias para executar a agregação aditiva das funções valor intracritério, com o 

intuito de ajudar os decisores das PMEs a executar o procedimento.  

Especificamente em relação às constantes de escala próprias do modelo aditivo, o 

modelo proposto segue as etapas do processo de Trade-Off, mencionadas na Seção 2.1.3 da 

revisão bibliográfica. Como resultado do processo de Trade-Off encontram-se os valores das 
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constantes de escala 𝑘𝑗 para cada critério 𝑗.  Maiores especificações desta etapa no modelo 

proposto são apresentadas nas seções 3.3 e 3.4.  

3.2.9 Etapa 9: Avaliar Alternativas 

Nesta etapa realiza-se a avaliação global das alternativas com a aplicação do método 

multicritério, denominada também como avaliação intercritério, com base na informação de 

preferências subministrada pelo decisor. 

Como resultado desta etapa obtém-se a ordenação final das alternativas de quantidades 

de matéria prima recomendada para ser comprada. O cálculo necessário para fazer a 

agregação dos valores intracritério é apresentado a seguir: 

𝑣 ′(𝑎𝑖) = ∑ 𝑘𝑗 × 𝑣 ′
𝑗(𝑎𝑖)

𝑛

𝑗=1

 ;  ∀𝑖 ∈ [1, 𝑚] 

Onde 𝑚 é o número total de alternativas em 𝑛 o número total de critérios. 

Assim, a agregação também é feita automaticamente pelo SAD. 

3.2.10 Etapa 10: Efetuar Análise de Sensibilidade 

Com a finalidade de testar as mudanças na ordem obtida de alternativas com os 

parâmetros iniciais de forma a esclarecer ao decisor as implicações das variações nas suas 

respostas no processo de elicitação das constantes de escala e dos valores das consequências 

das alternativas ao longo dos critérios, o modelo inclui a realização de análises de 

sensibilidade nos quais é possível observar as ditas variações da ordenação final das 

alternativas. 

O modelo contempla a realização de dois tipos de análise de sensibilidade, um de 

avaliação isolada e um de avaliação conjunta de parâmetros. Os parâmetros a serem variados 

são dois, os valores da matriz de consequências e os valores da indiferença proporcionados 

pelo decisor nos passos 4 e 5 do procedimento de Trade-Off.  

O primeiro parâmetro reflete as variações nos resultados geradas pelas variações nos 

dados numéricos de entrada, uma vez que, tipicamente nas PMEs, os dados das consequências 

de cada alternativa tendem a serem baseados em estimativas que podem ter um grau elevado 

de aproximação, principalmente devido ao fato que este tipo de empresa não possui os 

recursos e/ou conhecimento necessários para manter registros que permitam fazer cálculos 

estatísticos confiáveis relacionados com essas consequências. A porcentagem de variação 
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desejada na matriz de consequências é especificada pelo decisor/analista no SAD quando 

estiver na etapa de análise de sensibilidade. 

O segundo parâmetro é usado para calcular os valores das constantes de escalas através 

do método do Trade-Off. Apesar de que a variação das constantes de escala é usualmente 

usada em análises de sensibilidade do modelo aditivo por vários autores na literatura, o 

presente modelo não trabalha com a variação direta das constantes de escala, mas sim com as 

respostas próprias do decisor no processo de elicitação em relação aos valores de indiferença 

com os quais é determinado e solucionado o sistema de equações que gera as constantes de 

escala. Isto que dizer que, em vez de apresentar o conceito de constante de escala para o 

decisor na hora de realizar a análise de sensibilidade, que pode ser um conceito desconhecido 

pelas PMEs, se apresentam de uma forma gráfica simples os valores das indiferenças que o 

mesmo decisor subministrou ao SAD, com o intuito de utilizar conceitos com os quais esteja 

mais familiarizado, e com base nesses valores se redefine o sistema de equações e se 

recalculam os valores das constantes de escala.    

Dessa forma, pode ser realizada uma análise de sensibilidade de avaliação isolada 

variando um dos parâmetros explicados acima, ou de avaliação conjunta, variando ambos os 

parâmetros.  

Certamente, qualquer que seja o tipo de análise escolhido pelo decisor/analista, é 

realizado por meio do uso do Método de Simulação de Monte Carlo. Neste método, utiliza-se 

a geração de números aleatórios para os parâmetros selecionados e se salva o resultado de 

saída. No caso específico deste modelo proposto, a geração aleatória dos dados pode ser 

efetuada com base na distribuição de probabilidade uniforme ou triangular. A quantidade de 

vezes em que é gerada essa aleatoriedade e são calculados os resultados, chamada de 

quantidade de iterações, é plenamente definida pelo decisor durante o uso do SAD, podendo 

repetir a análise tantas vezes quantas considerar necessárias. 

Dependendo do tipo de problemática da PME podem ser mostrados mais ou menos 

detalhes da análise, sendo que se o decisor só tem interesse em avaliar o comportamento da 

melhor alternativa (problemática limitada à escolha), é apresentada a quantidade de vezes e a 

porcentagem em que a melhor alternativa permaneceu como líder, e se outra, ou outras, 

alternativa passou a ser a melhor, é apresentada a quantidade e a porcentagem de vezes em 

que cada uma delas atingiu a melhor posição. 

 Já para o caso em que o decisor deseje avaliar toda a ordenação das alternativas, é 

calculado o coeficiente de correlação de Kendall para avaliar se há uma mudança 
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estatisticamente significativa no ordenamento (DAHER & DE ALMEIDA, 2012). Além de 

apresentar os resultados desde teste de Kendall, o SAD também apresenta uma tabela 

comparativa entre as ordenações obtidas, a quantidades de ocorrências de cada nova 

ordenação e destacam quais das alternativas tiveram mudanças significativas diferenciando-as 

por cores. 

Nas seções 3.4 e 3.5 se apresentam mais detalhes das características da análise de 

sensibilidade feita pelo SAD do modelo.   

3.2.11 Etapa 11: Analisar Resultados e Elaborar Recomendação 

Ao final do processo de análise de sensibilidade o decisor pode finalmente definir quais 

os parâmetros mais adequados para o problema da PME, de forma que possa obter o resultado 

final da ordenação de opções de quantidades de matéria prima a comprar. Todos os resultados 

são apresentados num relatório sucinto elaborado automaticamente pelo SAD, que pode ser 

consultado online e que também pode ser descarregado como um arquivo de Microsoft 

Excel®, facilitando o acesso tanto aos resultados como aos parâmetros de entrada do modelo 

cada vez que a PME desejar. 

3.2.12 Etapa 12: Implementar Decisão 

Finalmente, os gerentes das PMEs ou quem faça às vezes de decisor pode tomar a 

decisão final do requerimento de matéria prima, esperando que o objetivo estratégico de 

incrementar a efetividade oferecida ao processo de produção por parte do processo de 

compras no relacionado à disponibilidade de materiais seja atendido após do treinamento do 

pessoal envolvido no processo.  

3.3 Modelo Aditivo (e Elicitação de Preferências)  

Como foi mencionado no Capitulo 2, a obtenção das constantes de escala e a elicitação 

das preferências do decisor são obtidas através do Modelo Aditivo, cujas etapas para o 

modelo proposto específico são explicadas a continuação com base em Almeida (2013): 

3.3.1 Passo 1 - Avaliação Intracritério: 

Obtêm-se as funções valor 𝑣′𝑗(𝑎𝑖) para cada critério j, as quais são normalizadas a uma 

escala intervalar com valores entre 0 e 1, como mencionado na Seção 3.2.7. Esta avaliação 

possibilita a seleção de diferentes tipos de funções, ampliando a gama do modelo para 

trabalhar não só com funções valor do tipo linear, como usualmente é feito, mas também com 
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funções exponenciais, logarítmicas e S-shape, dando maior potencial de adaptação ao 

comportamento real das preferências dos decisores das PMEs. Nesta etapa, para cada um dos 

quatro critérios definidos para o problema de determinação de requerimentos de matéria 

prima é escolhido um tipo de função entre as mencionadas. 

Estas funções são usadas na etapa 4 do Trade-Off para obter as relações entre as 

constantes de escala, quando da obtenção de relações de indiferenças. 

É importante ressaltar nesta etapa, que a determinação do comportamento das funções 

valor intracritério não é definida através nem do modelo nem do SAD, o que implica que o 

decisor, junto ao analista, deve conhecer antecipadamente qual é o tipo de função que mais se 

ajusta a determinado critério. Isto pode ser realizado com base no uso de pequenas loterias 

como proposto em (KEENEY & RAIFFA, 1993) ou também, visualizando os gráficos das 

funções mostradas pelo SAD no processo de elicitação e confirmando se os valores 

normalizados calculados pelo modelo se ajustam ou não às preferências do decisor. 

Em relação a essa característica específica, com o decorrer da aplicação do modelo nas 

PME se pretendeu obter informação de como os decisores se sentem ao ter que especificar sua 

função valor intracritério, assim como revisar se existe ou não dificuldade no entendimento 

desta etapa. Este assunto encontra-se detalhado no Capítulo 4. 

3.3.2 Passo 2 - Ordenação dos Critérios com Base nas Consequências: 

O modelo proposto usa o método do swing para obter a ordenação dos critérios com 

base nas consequências.  

Assim, é colocada a seguinte questão ao decisor: “Suponha uma alternativa que 

apresenta o pior desempenho em todos os critérios, e que você pudesse melhorar o 

desempenho dela em apenas um dos critérios para o valor máximo, qual critério escolheria?” 

O critério escolhido corresponderá ao critério com a maior constante de escala ao final do 

procedimento.  

A mesma pergunta é feita novamente ao decisor, mas sem que ele possa escolher o 

critério que já tenha selecionado anteriormente. Estas questões são apresentadas até obter a 

ordenação de todos os critérios.  

Como pode ser observado na Seção 3.1.4, o SAD e seu entorno gráfico apoia este 

processo de elicitação, facilitando o entendimento destas alternativas hipotéticas por parte do 

decisor. 

Um resultado desta etapa é a ordenação dos valores das constantes de escala 𝑘𝑗. 
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3.3.3 Passo 3 - Explorando mais o Espaço de Consequências: 

Nesta etapa, além de ajudar ao decisor para que possa pensar mais no espaço de 

consequências e melhorar sua sensibilidade de avaliação, são apresentadas algumas opções 

hipotéticas entre as quais o decisor deve escolher aquela que lhe é mais atrativa, com o intuito 

de obter algumas inequações que são usadas na etapa 6 para os testes de consistência.  

Para o SAD foi desenvolvido um algoritmo simples que gera a alternativa com 

consequências hipotéticas de maneira dinâmica de acordo a quantidade de critérios, de modo 

que quanto maior a quantidade de critérios maior será a quantidade de perguntas desta etapa e 

maior a quantidade de inequações coletadas. 

Isto implica diretamente que quanto maior seja a quantidade de critérios de um 

problema de decisão, maior será a probabilidade de que o decisor seja inconsistente com suas 

respostas, tal como é mencionado na literatura (DE ALMEIDA et al., 2015) (DE ALMEIDA, 

2013). 

3.3.4 Passo 4 - Obtenção da Relação entre as Constantes de Escala: 

Esta etapa é semelhante à fase descrita anteriormente, no sentido de que o decisor 

deverá escolher entre as consequências apresentadas nos gráficos segundo as suas 

preferências. Ao proceder com a escolha, se gera uma primeira equação que será utilizada 

para o cálculo das constantes de escala. 

Dessa forma, a determinação da relação entre os valores das constantes de escala 𝑘𝑗, 

entre os dois critérios com maior valor de constantes (os primeiros dois na ordenação obtida 

na etapa três) é feita por meio da obtenção das relações de indiferença como tradicionalmente 

é feito no método Trade-Off.  

Isto é, apresentando uma alternativa com o melhor desempenho no critério da primeira 

posição, e uma alternativa com o melhor desempenho no critério da segunda posição. O 

desempenho da segunda alternativa é fixo, enquanto que o desempenho da primeira diminui 

até encontrar que o decisor define como indiferente entre as duas opções (KEENEY & 

RAIFFA, 1993).  

3.3.5 Passo 5 - Avaliação das Outras Constantes de Escala: 

Repete-se a etapa quatro para os outros critérios, e obtém-se o número de relações 

necessárias para obter os valores de cada 𝑘𝑗.  
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Nesta etapa, o modelo também captura informações sobre a variação do valor da 

indiferença para cada critério, que serão usadas na hora de realizar análises de sensibilidade. 

3.3.6 Passo 6 - Finalização: 

Nesta ultima etapa é efetuado o teste de consistência, que consiste em averiguar se as 

inequações que envolvem preferências entre consequências diversas obtidas na etapa três são 

consistentes com os valores calculados com a função valor normalizada 𝑣′𝑗(𝑎𝑖), para os 

valores de obtidos de 𝑘𝑗.  

Os resultados de tal teste são apresentados ao decisor, que, no caso de encontrar 

inconsistências entre algumas das suas respostas, é questionado para decidir entre mudar suas 

respostas, continuar ainda com inconsistências ou refazer as etapas 4 e 5. 

 Finalmente, a ordenação das alternativas com base nos valores globais é encontrada e 

mostrada ao decisor, apresentado também os valores encontrados para as constantes de escala.  

3.4 Sistema Web de Apoio a Decisão para Elicitação de Preferências 

O SAD que executa o modelo proposto é uma versão melhorada de um software 

anteriormente desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento em Sistemas de Informação e 

Decisão – CDSID da UFPE9.  

O software antigo, denominado TU-T1ONO-WT2 Elicitation for Tradeoff Additive 

Model with Linear Value (CLEMENTE et al., 2014), encontra-se limitado a funções valor 

lineares, a problemas com máximo 8 critérios, não inclui testes de inconsistência e não realiza 

analise de sensibilidade.   

Por sua vez, o novo software, nomeado como TU-T2OMO-WT1 Elicitation for 

Tradeoff Additive Model with Linear or Non Linear Value Function and Sensitivity 

Analysis – Web Based (LUGO et al., 2015b) possibilita a realização da avaliação intracritério 

para os diferentes tipos de funções mencionados na Seção 3.2.7, não tem restrição na 

quantidade de critérios ou alternativas, executa testes de inconsistência como mencionado na 

Seção 3.3, e realiza análise de sensibilidade.  

Um SAD paralelo ao novo software, mas que não inclui a análise de sensibilidade é o 

TU-T2ONO-WT1 Elicitation for Tradeoff Additive Model with Linear or Non Linear Value 

                                                 

9
 Para ter acesso a este ou qualquer dos aplicativos desenvolvidos pelo CDSID, entrar em contato com o 

centro a través do e-mail sec@cdsid.org.br. Maiores informações ingressar a http://www.cdsid.org.br/.  

mailto:sec@cdsid.org.br
http://www.cdsid.org.br/
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Function – Web Based (LUGO et al., 2015a). Porém, este outro aplicativo não foi utilizado na 

presente dissertação. 

Adicionalmente, o software apresenta melhorias importantes relacionadas à interface de 

usuário, à correção de erros, e à melhoria nos relatórios e na apresentação de resultados 

disponíveis para o decisor, principalmente com a finalidade de facilitar o uso por parte das 

PMEs e de pessoas que não tenham muito contato com os conceitos e teorias de decisão 

multicritério. As principais melhoras são tratadas na Seção 3.5.  

Graças às características de abrangência deste novo SAD, este tem sido utilizado como 

ferramenta para a análise de casos de estudo específicos para outros ambientes de decisão 

multicritério que cumprem com as propriedades e axiomas para o uso do Modelo Aditivo 

determinístico, como por exemplo, o caso de compra de uma tecnologia (SANTOS, LUGO & 

DE ALMEIDA, 2015). 

No relacionado às características técnicas próprias do software, este foi desenvolvido 

com linguagem de programação Object Pascal, no entorno de desenvolvimento para 

aplicações Web Delphi® de Embarcadero Technologies, usando MySQL-Front® como  

gerenciador gráfico de banco de dados MySQL. Já os relatórios e resultados do modelo 

podem ser descarregados como arquivos com extensão .xls de Microsoft Excel®. 

Por outro lado, antes de começar a explicar detalhadamente o SAD, é preciso entender a 

relação entre as etapas da construção do modelo, as etapas do Trade-Off e o software de apoio 

à decisão desenvolvido. Na Figura 3.4 encontra-se um diagrama de fluxo que apresenta essa 

relação.  

Na parte esquerda, encontram-se as doze etapas seguidas no presente trabalho para a 

construção do modelo de decisão para a determinação de requerimentos de materiais em 

PMEs Job Shop (Seção 3.2), no centro, visualiza-se o papel que joga o software dentro do 

modelo, cuja parte fundamental é o desenvolvimento do método Trade-Off  mediante a 

elicitação de preferências do decisor (Seção 3.3), e na parte direita apresentam-se as saídas 

mais relevantes que o SAD oferece ao decisor, as quais são a ordenação padrão e os 

resultados das análises de sensibilidade realizadas. 

Contudo, a etapa 12 da modelagem, fica a liberdade do decisor e da PME, pois é esse 

ator que finalmente vai analisar os resultados proporcionados pelo SAD e pelo modelo na 

etapa 11 e vai tomar a decisão de compra da matéria prima.  
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Figura 3.4 Relação modelo e SAD 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Isso corrobora como é mencionado na literatura, que os MCDA são métodos para apoiar 

a decisão, mas não são ferramentas certeiras que tomem decisões por si mesmas, que sejam 

adequadas totalmente a um problema de decisão, ou que encontrem resultados que possam 

oferecer 100% de efetividade a hora de implementar a decisão. 

Em seguida, encontra-se um detalhamento das características do software relacionadas 

com o modelo proposto, explicando com maior precisão os passos executados e as facilidades 

desenvolvidas para ajudar ao decisor a entender o processo decisório no âmbito da pesquisa. 

Ao longo desse detalhamento é usado o termo usuário, para abarcar o papel tanto do decisor, 

como do analista, dependendo do caso de cada PME.     

3.4.1 Coleta de Informações – Input 

Na Figura 3.5 apresenta-se a tela inicial do software, onde o usuário insere as 

características dos critérios e das alternativas do problema. 
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Já na Figura 3.6 observa-se a tela referente ao ingresso de dados da matriz de 

consequências.   

As informações necessárias fornecidas pelo usuário consistem em: Dados sobre o 

problema; dados sobre os critérios; dados sobre as alternativas, e dados sobre as 

consequências de cada alternativa em cada critério (matriz de consequências).  

 

Figura 3.5 Input do SAD 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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Figura 3.6 Input Matriz de Consequências 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Como dito em seções anteriores, a modelagem conta com quatro critérios básicos no 

entorno de aquisição de materiais, mas cada usuário pode modifica-los segundo considere 

necessário. Existem duas possibilidades de fornecer estes dados no software: pelo cadastro 

manual de cada problema, critérios e alternativas; ou então pela importação de uma planilha 

padrão.  

Deve ser levado em conta que um problema multicritério deve constar de pelo menos 

dois critérios e duas alternativas, pelo que o SAD não permitirá apagar todos os 

critérios/alternativas de um mesmo problema. 

3.4.2 Trade-Off Passo 1: Avaliação Intracritério 

A tela inicial deste passo apresenta uma lista com todos os critérios relacionados no 

problema analisado, acompanhada por um botão “OK” para a confirmação de que o critério 

selecionado na lista é aquele para o qual o usuário deseja escolher o tipo de função valor, ver 

Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Seleção Critérios Avaliação Intracritério 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Ao clicar no OK, dependendo se a preferência do critério for crescente ou for 

decrescente, são apresentados os possíveis comportamentos da função valor, como se pode 

observar na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Gama de Curvas por Tipo de Função 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

O usuário pode selecionar aquela função que considera que se aproxima mais com o 

comportamento do critério selecionado.  Caso o usuário escolha que o tipo da função é linear 

clicando sobre a imagem correspondente na parte esquerda, aparecerá um gráfico detalhado 

da parte direita da tela mostrando os valores normalizados das alternativas no critério. Caso o 

usuário escolha que o tipo da função é não linear (exponencial, S-shape ou logarítmica) 

clicando sobre a imagem correspondente na parte esquerda, aparecerá um gráfico contendo 
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cinco curvas detalhadas na parte direita da tela mostrando os valores normalizados das 

alternativas no critério. 

Após avaliar todos os critérios, o usuário pode seguir em frente e concluir o processo, 

apertando o botão “Go foward” ou recomeça-lo clicando no botão “Restart This Procedure”. 

O botão “Restart this Procedure” pode ser clicado a qualquer momento, e quando pressionado 

a lista com os critérios é preenchida novamente para que seja possível reiniciar as escolhas, 

caso o decisor perceba que errou na escolha de alguma das funções valor. 

3.4.3 Trade-Off Passo 2: Ordenação dos Critérios 

Nesta etapa de ordenação, como mencionado na Seção 3.3.2, é apresentado um gráfico 

para o usuário com uma alternativa hipotética que tem o pior desempenho em todos os 

critérios, seguindo o procedimento de swing unicamente para este passo (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 Trade-Off Passo 2: Ordenação dos Critérios 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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A seguinte questão é colocada para o decisor: “Suponha que será obrigado a escolher 

esta alternativa e que pudesse melhorar em apenas um dos critérios para o valor máximo, qual 

critério escolheria?”.  Ao clicar nos critérios listados à esquerda, o gráfico mostra ao usuário 

como a alternativa hipotética ficaria. Se esta for a opção escolhida, o usuário deve clicar em 

Ok, e este critério será ordenado conforme mostrado no quadro à direita. O usuário deve 

prosseguir com esta avaliação até que o sistema lhe informe que todos os critérios já têm sido 

ordenados. 

3.4.4 Trade-Off Passo 3: Exploração do Espaço de Consequências 

O usuário é questionado sobre suas preferências em duas situações (Figura 3.10), e 

deverá escolher entre a consequência 1 (mostrada no gráfico de cima), a consequência 2 

(mostrada no gráfico de baixo) ou se é indiferente entre ambas as opções.  

 

Figura 3.10 Trade-Off Passo 3: Exploração Espaço Consequências 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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Esta etapa permitirá que o usuário se familiarize com o procedimento de Trade-Off e 

reconheça o próprio problema de decisão. 

Dependendo da quantidade de critérios serão feitas mais ou menos perguntas, seguindo 

um algoritmo simples criado especialmente para coletar inequações que depois serão usadas 

no passo 6 para revisar as inconsistências (Ver Seção 3.5). Quando a quantidade necessária 

seja atingida o sistema avisará ao usuário para continuar o processo clicando em “Go 

Foward”.   

3.4.5 Trade-Off Passos 4 e 5: Obtenção das Constantes de Escala 

Este passo é semelhante ao passo descrito anteriormente, no sentido de que o decisor 

deverá escolher entre as consequências apresentadas nos gráficos segundo as suas 

preferências. Ao proceder com as escolhas, o sistema irá gerar as equações que serão 

utilizadas para o cálculo das constantes de escala.  

Na primeira tela desta etapa (Figura 3.11), relações de indiferença entre as 

consequências são procuradas.  

 

Figura 3.11 Trade-Off Passo 4: Relações entre Constantes de Escala 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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O usuário deve escolher entre as opções “Consequence 1”, “Consequence 2” ou 

“Indifferent”, ou então pode introduzir diretamente o valor  da indiferença no campo editável 

no canto inferior da tela e clicando em Ok. O sistema avisará se alguma das respostas não é 

consistente com relação às respostas das etapas anteriores. 

Em quanto o usuário escolher o valor de indiferença para um critério, aparece uma 

segunda tela que indaga a variação que possivelmente exista desse valor de indiferença 

(Figura 3.12). Esta informação será utilizada para determinar os limites da faixa de variação 

aleatória sob os quais serão realizadas análises de sensibilidade, tal e como se explicou na 

Seção 3.2.10 da modelagem. 

 

Figura 3.12 Variação dos Valores da Indiferença 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Nesta tela é apresentada a informação relevante ao critério analisado, incluindo um 

gráfico com o valor da indiferença escolhido na tela anterior, e duas caixas de texto editáveis, 
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nas quais o usuário pode definir quais são os valores mínimo e máximo sob os quais continua 

indiferente. 

Os valores mostrados automaticamente nas caixas correspondem a uma variação de 

10% em relação ao valor padrão de indiferença; no entanto, o usuário pode editar esses 

valores, escolher a opção “Percentage” se conhece a porcentagem da variação, ou clicar em 

“Non Variation” se considera que esse valor de indiferença não tem variação. Para este último 

caso, o sistema realizará a análise de sensibilidade com uma variação automática de 5%. 

3.4.6 Trade-Off Passo 6: Finalização 

No momento de calcular os resultados do problema de decisão, o SAD revisa se o 

usuário foi inconsistente ou não comparando as inequações obtidas no passo 3 com os valores 

das constantes de escala obtidos nos passos 4 e 5.  

Por exemplo, supondo que o decisor tinha dado as seguintes respostas no passo 3: 

𝑘1 × 𝑣 ′
1(𝑎𝑥 ) >  𝑘2 × 𝑣 ′

2(𝑎𝑥 ) + 𝑘3 × 𝑣 ′
3(𝑎𝑥 ) 

𝑘2 × 𝑣 ′
2(𝑎𝑥) <  𝑘3 × 𝑣 ′

3(𝑎𝑥) + 𝑘4 × 𝑣 ′
4(𝑎𝑥)   

Onde 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 e 𝑘4 são as constantes de escala dos critérios 1, 2, 3 e 4 segundo a 

ordenação obtida no passo 2 do Trade-Off, e 𝑎𝑥  é uma alternativa hipotética com funções 

valor 𝑣 ′
1(𝑎𝑥), 𝑣 ′

2(𝑎𝑥 ), 𝑣 ′
3(𝑎𝑥 ) e 𝑣 ′

4(𝑎𝑥 ).  

Como os gráficos do passo 3 foram criados apresentando uma alternativa hipotética 𝑎𝑥  

com o melhor desempenho nos critérios em avaliação, os valores normalizados das 

consequências são iguais a um 𝑣 ′
1(𝑎𝑥 ) = 𝑣 ′

2(𝑎𝑥 ) = 𝑣 ′
3(𝑎𝑥) = 𝑣 ′

4(𝑎𝑥 ) = 1. Isto transforma 

as inequações em: 

𝑘1 >  𝑘2 + 𝑘3 

𝑘2 <  𝑘3 + 𝑘4 

Assim, no passo 6 o SAD confirma que os valores das constantes de escala  𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 e 

𝑘4 cumpram com a inequação. Caso alguma das inequações não seja respeitada, o sistema 

avisa ao usuário qual resposta do passo 3 gerou a inconsistência e o questiona para escolher 

entre três opções, mudar sua resposta, refazer o procedimento dos passos 4 e 5, ou continuar 

ainda com a inconsistência (Figura 3.13).  

Esta tela com as opções será apresentada ao usuário na mesma quantidade de vezes que 

o número de inconsistências encontradas. Quando toda a revisão de inconsistências seja feita, 
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o sistema apresentará os resultados. Se o usuário não foi inconsistente em nenhuma resposta, 

o sistema passará diretamente a tela de resultados. 

 

Figura 3.13 Revisão de Inconsistências 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Na última tela desta fase (Figura 3.14), o sistema apresenta ao usuário o resultado em 

duas tabelas, sendo uma com as constantes de escala de cada critério, e a outra com a 

ordenação das alternativas segundo os valores globais, assim, a melhor alternativa será a 

primeira colocada, ou seja, a que obteve o maior valor global apresentado na segunda coluna 

da tabela. 

O usuário pode exportar os dados para uma planilha de Microsoft Excel®, para manter 

copia dos resultados das duas tabelas. Nesta última etapa, o usuário também pode refazer o 

procedimento a partir da obtenção das respostas para calcular as constantes de escala. A cada 

vez que o usuário ingresse no software Web pode acessar os problemas de decisão que já 

tenha feito, podendo visualizar tantas vezes quanto quiser as tabelas com os resultados.  
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Figura 3.14 Resultados Modelo Aditivo 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

3.4.7 Análise de Sensibilidade 

Após terminar o procedimento de Trade-Off do modelo aditivo, o SAD passa a fase de 

análise de sensibilidade, como mencionado ao começo dessa Seção.  

A primeira etapa para realizar a análise, é definir os parâmetros da mesma, como foi 

dito na Seção 3.2.10, o modelo contempla dois parâmetros, os valores das indiferenças e os 

valores da matriz de consequências. Por isso, apresenta-se ao usuário a possibilidade de 

escolher um desses parâmetros ou ambos ao mesmo tempo (Figura 3.15 e Figura 3.16). 

 

Figura 3.15 Seleção Parâmetros Análise Sensibilidade 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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Figura 3.16 Porcentagem de variação e quantidade de iterações 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Caso seja desejada uma variação diferente para cada critério, o usuário pode clicar em 

“customize the variation” e escrever a porcentagem de variação desejada para cada um dos 

critérios do problema (Figura 3.17). 

 

Figura 3.17 Variação específica para cada critério 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Depois de proporcionar as variações para os parâmetros selecionados, o SAD realiza a 

análise de sensibilidade com base em simulação de Monte Carlo.  

Os resultados da análise são divididos em duas partes, os resultados para o problema de 

escolha e os resultados para o problema de ordenação, dependendo do tipo de problemática da 

PME e das necessidades do decisor.  

Para a problemática de escolha é apresentada a quantidade de vezes e a porcentagem em 

que a melhor alternativa permaneceu como líder, e se outra ou outras alternativas passaram a 

serem as melhores é apresentada a quantidade e a porcentagem de vezes em que cada uma 

delas atingiu a melhor posição (Figura 3.18). 
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Figura 3.18 Resultados para o Problema de Escolha 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Para o caso da problemática de ordenação, o SAD calcula o coeficiente de correlação de 

Kendall para avaliar se a ordem das alternativas teve uma mudança estatisticamente 

significativa (Figura 3.19).  

 

Figura 3.19 Resultados Teste de Kendall para Ordenação 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Em seguida, o SAD apresenta uma tabela resumo com os dados de entrada do problema 

e os parâmetros das análises de sensibilidades feitas para esse problema (Figura 3.20).   
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Figura 3.20 Resumo Parâmetros e Inputs Analise Sensibilidade 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Por fim, é apresentada ao usuário uma tabela comparativa entre as ordenações obtidas 

através da simulação, a quantidade de ocorrências de cada nova ordenação, e ressaltam-se 

quais das alternativas tiveram mudanças significativas diferenciando-as por cores, como pode 

ser observado na Figura 3.21.  

 

 

Figura 3.21 Histórico Detalhado das Análises de Sensibilidade Realizadas 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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O SAD permite o registro e apresentação de até cinco soluções com ordenações 

diferentes à ordenação padrão. Com isto, os resultados contêm informações para um total de 

seis ordenações, além de salvar a quantidade e a porcentagem de vezes que cada uma delas 

acontece. 

Com o intuito de esclarecer a utilização de cores para ressaltar as diferenças entre a 

ordem das alternativas, apresenta-se a Figura 3.22, de um problema exemplo de seleção de 

maquinaria.  

 

Figura 3.22 Exemplo de Mudanças na Ordenação 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Assim, para o decisor/analista é mais fácil determinar quais alternativas estão sofrendo 

maiores mudanças, caso se considere necessário, revisar detalhadamente tanto seus dados de 

entrada como o processo de elicitação.    
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Por outro lado, tanto neste passo da análise de sensibilidade, como no passo final do 

Trade-Off, o SAD permite realizar a exportação dos resultados em um arquivo Excel que pode 

ser salvo no computador do usuário de forma a manter uma cópia ou utilizar a informação de 

saída para outros fins da PME. 

3.5 Melhorias no Processo de Elicitação  

A seguir são apresentadas e detalhadas as principais melhoras feitas no processo de 

elicitação realizado pelo SAD, em relação à versão antiga do software desenvolvido pelo 

CDSID.  

3.5.1 Em Relação à Avaliação Intracritério: 

Como mencionado na Seção 3.2.7, o modelo proposto contempla a possibilidade que a 

função valor seja tanto linear como não linear, sendo que para qualquer dos dois tipos é 

realizada uma normalização dos valores do conjunto de consequências, deixando-os numa 

escala intervalar entre 0 e 1. As funções com que o modelo e o SAD trabalham são linear, 

exponencial, logarítmica e S-shape. 

Se a função for linear, a normalização é realizada pelo procedimento interpretado como 

um percentual da faixa de variação Maior Valor 𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑗(𝑎𝑖) − 𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑗(𝑎𝑖)  , onde 𝑣𝑗(𝑎𝑖) é o 

valor de cada alternativa existente 𝑖 no critério 𝑗. O valor normalizado 𝑣′𝑗(𝑎𝑖) é encontrado 

através da seguinte formula:  

𝑣′𝑗(𝑎𝑖) =
𝑣𝑗(𝑎𝑖) − 𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑗(𝑎𝑖)

𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑗(𝑎𝑖) − 𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑗(𝑎𝑖)
     

Onde obtendo como resultado o número “0” não significa valor nulo, equivale ao pior 

valor das consequências; e o número “1” equivale ao melhor valor das consequências. 

Se não for linear a normalização é realizada através das respectivas funções, onde a, b, c 

são parâmetros calculados pelo SAD com base nos dados, e são obtidos em tempo de 

execução. 

O parâmetro “a” é achado da seguinte forma: 𝑎 = 𝜆[𝑗], onde o vetor 𝜆 tem valor 

determinado de acordo com o intervalo do espaço de consequências do critério j, existindo 

cinco valores de 𝜆 diferentes para cada critério, o que resultará em cinco opções de curva por 

cada tipo de função para cada critério. Assim, os parâmetros da função possuem em cada 𝜆 

um valor diferente, e a partir disso é criada uma curva da função.  
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Contudo, as funções e seus parâmetros são apresentados a seguir: 

 Exponencial: 𝑣′𝑗(𝑎𝑖) = 𝑏 × 𝑒𝑎×𝑣𝑗 (𝑎𝑖) + 𝑐, onde: 

𝑎 = 𝜆[𝑗] 

𝑐 =
−(𝑒(𝑎×min 𝑣𝑗(𝑎𝑖)))

𝑒(𝑎×max 𝑣𝑗(𝑎𝑖)) − 𝑒(𝑎×min 𝑣𝑗(𝑎𝑖))
 

𝑏 =
1 − 𝑐

𝑒(𝑎×min 𝑣𝑗(𝑎𝑖))
 

 Logarítmica: 𝑣′𝑗(𝑎𝑖) = 𝑏 × ln ( 𝑎 × 𝑣𝑗(𝑎𝑖) + 𝑐), onde: 

𝑎 = 𝜆[𝑗] 

𝑐 = 1 − 𝑎 × min 𝑣𝑗(𝑎𝑖) 

𝑏 =
1

ln(𝑎 × (max 𝑣𝑗(𝑎𝑖) − min 𝑣𝑗(𝑎𝑖) + 1)
 

 Para S-shape:  𝑣 ′
𝑗(𝑎𝑖) = 𝑏 × 𝑒−𝑎/𝑣𝑗 (𝑎𝑖) + 𝑐, onde: 

𝑎 = 𝜆[𝑗] 

𝑐 =
−(𝑒(−𝑎/ min 𝑣𝑗(𝑎𝑖)))

𝑒(−𝑎/ max 𝑣𝑗 (𝑎𝑖)) − 𝑒(−𝑎/ min 𝑣𝑗 (𝑎𝑖))
 

𝑏 =
1

𝑒(−𝑎/ max 𝑣𝑗 (𝑎𝑖)) − 𝑒(−𝑎/ min 𝑣𝑗(𝑎𝑖))
 

Estas fórmulas são usadas tanto para critérios crescentes como para critérios com 

preferência decrescente, levando em conta que 𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑗(𝑎𝑖) corresponde à melhor 

consequência, sem importar se esta é maior ou menor em magnitude que 𝑚𝑖𝑛 𝑣𝑗(𝑎𝑖). 

Adicionalmente, o fato de que o SAD calcula automaticamente e apresenta graficamente 

cinco curvas diferentes por cada tipo de função, facilita o entendimento e a seleção da curva 

mais apropriada por parte do decisor. 

3.5.2 Em Relação ao Passo 2 do Trade-Off 

Com o fim de evitar possíveis erros na hora de ordenar os critérios com base nas 

consequências, foi inserida a visualização gráfica não só dos piores desempenhos em cada 

critério, mas também dos melhores desempenhos, de forma que o decisor não tenda a ordenar 

com base no grau de importância ao olhar somente para as piores consequências dos critérios.  

Desta forma, características da abordagem prescritiva da análise de decisão são 

adicionadas à abordagem clássica normativa da MAVT de do Modelo Aditivo. 
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Na versão anterior do software, este passo contava com um gráfico, mostrado na Figura 

3.23, que apresentava unicamente os piores desempenhos de uma alternativa hipotética em 

todos os critérios, e só permitia visualizar a melhor consequência depois de que o decisor 

escolhia o critério de sua preferência.  

Depois de analisar este caso com especialistas na área de decisão multicritério, foi 

concluído que este tipo de gráficos, apesar de facilitar o procedimento de ordenação, induzia o 

decisor a realizar a ordem de acordo com o grau de importância e não com relação ao espaço 

de consequências como um todo. 

 

Figura 3.23 Versão Anterior Passo 2 Trade-Off 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Com o desenvolvimento do modelo proposto, este passo foi modificado no SAD, 

chegando à criação do gráfico mostrado na Figura 3.24.  

 

Figura 3.24 Nova Versão Passo 2 Trade-Off 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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Através dele é possível que o decisor visualize inteiramente o espaço de consequências, 

reconhecendo os valores máximo e mínimo das consequências em cada critério, além de 

indicar com uma seta a direção de incremento. Com isso, pretendeu-se minimizar a 

possibilidade de que o decisor ordene os critérios unicamente levando em conta o grau de 

importância de cada um. 

3.5.3 Em Relação ao Passo 3 do Trade-Off  

A nova proposta baseia-se em dois algoritmos irrestritos em relação à quantidade de 

critérios de um problema qualquer. Assim, há um algoritmo para a geração das primeiras 

opções de cada pergunta de exploração do espaço de consequências, e outro algoritmo para 

gerar a segunda opção comparativa. 

Ambos os algoritmos produzem exatamente 𝑛 − 2 comparações para qualquer problema 

que tenha 𝑛 > 3 critérios. Por exemplo, para um problema de sete (7) critérios, seriam 

apresentadas para o decisor as 7 − 2 = 5 perguntas, mas não necessariamente na mesma 

ordem (propõe-se ordem aleatória). Para o caso de três critérios são feitas duas perguntas, e 

para o caso de dois critérios é feita só uma pergunta. 

No SAD foram inseridos vários procedimentos que permitem salvar as inequações das 

inconsistências no banco de dados de forma que os gráficos e as perguntas foram modificados 

ao decorrer do processo de elicitação:  

 Caso de dois critérios: é feita uma pergunta só, comparando se a consequência 50% do 

critério melhor ranqueado é melhor, pior ou igual à melhor consequência 100% do 

segundo critério. 

 Caso três critérios: são feitas duas perguntas. A primeira para encontrar a relação de 

preferência entre a melhor consequência do critério melhor ranqueado e as melhores 

consequências dos critérios 2 e 3; e a segunda para encontrar a relação entre a 

consequência 50% do melhor classificado da resposta à pergunta 1. 

 Caso mais que três critérios: são feitas −2 perguntas, a primeira é fixa comparando a 

melhor consequência no critério 1 com a soma das melhores consequências dos dois 

critérios pior ranqueados. Da segunda em diante usa-se o algoritmo dinâmico. 

3.5.4 Em Relação ao Passo 6 do Trade-Off  

O teste de inconsistência é feito comparando as inequações obtidas na etapa de 

exploração do espaço de consequências com os valores das constantes de escala obtidos a 



3  MODELO DE DECISÃO MULTICRITÉRIO   73 

 

 

partir das indiferenças no decorrer do passo 4. Assim, ditas inequações são revisadas uma a 

uma, sendo o decisor quem decide o quê fazer em cada uma delas dentro de três opções 

apresentadas na Figura 3.25:  

 

Figura 3.25 Diagrama Revisão Inconsistências 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Contudo, o resultado final é calculado e apresentado ao decisor somente quando todas 

as inconsistências tenham sido avaliadas. Toda a informação das inconsistências é 

armazenada no banco de dados, possibilitando a sua análise em futuros trabalhos. Todos os 

problemas passam por esta etapa, mesmo tendo só dois critérios.  

As três opções foram determinadas a partir da análise crítica das possibilidades que o 

decisor poderia ter, pelo que se considerou oportuno atender dentro delas a possibilidade de 

que o decisor continue com o processo para calcular os resultados do modelo mesmo sendo 

consciente das suas inconsistências ao responder. 

Adicionalmente, foi determinado um limiar para as inconsistências, o qual foi 

estabelecido unicamente para o caso em que uma das respostas do decisor no passo três (3) do 

Trade-Off fosse de indiferença, tornando a inequação em equação. Para isso, a tolerância para 

manter a consistência é de +/- 0.1, fora desse intervalo é considerada como inconsistência. 

3.5.5 Em relação a Analise de Sensibilidade  

Como foi dito ao começo da Seção 3.4, a versão anterior do software não contava com 

análise de sensibilidade, pelo que as características desta etapa foram definidas, revisadas e 

melhoradas durante o desenvolvimento da dissertação.  
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Assim, a seguir encontram-se as principais particularidades desta análise, sendo todas 

consideradas como contribuições do presente estudo, tanto para o SAD como para a área de 

decisão multicritério: 

 A determinação de dois parâmetros da simulação, um relacionado à variação dos 

valores da matriz de consequências, e outro à variação dos valores das indiferenças 

obtidas com o Trade-Off; 

 A possibilidade de escolher porcentagens específicas de variação em relação às 

consequências das alternativas para cada critério; 

 O tipo de distribuições de probabilidade utilizadas na geração da aleatoriedade da 

simulação (uniforme ou triangular); 

 O uso de gráficos como forma de capturar a informação das faixas de variação de 

cada valor de indiferença proporcionado pelo decisor; 

 O uso de abas, tabelas e cores como uma forma organizada de apresentar os 

resultados da análise; 

 A comparação entre as ordenações das alternativas obtidas e a quantidade de 

diferentes ordenações que se consideram representativas para serem mostradas ao 

decisor (cinco ordenações além da ordem padrão obtida com o modelo aditivo); 

 A diferenciação entre as informações relativas a problemáticas de escolha e a 

problemática de ordenação. 

3.5.6 Em Relação à Explicação do Funcionamento do SAD 

Com o fim de esclarecer ao decisor todos os passos a seguir ao longo do processo de 

elicitação e de uso do aplicativo, foi criado e adicionado na tela inicial do SAD um arquivo 

PDF com uma explicação sucinta do que deve ser feito pelo usuário especificando o tipo de 

dados e respostas que deve fornecer ao sistema. 

Percebe-se isto como uma melhora notória, principalmente porque as PMEs, e o tipo de 

decisores dentro delas, usualmente não têm conhecimento avançado em teorias multicritério 

e, em muitas ocasiões, não têm muita experiência no uso de softwares online.  

No entanto, o uso do software por parte das PMEs que participaram da pesquisa da 

dissertação, contaram com o acompanhamento da autora em uma das fases de aplicação, com 

a finalidade de que os decisores se sentissem mais confortáveis ao fazer uso do SAD, e de 
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estabelecer uma relação de via dupla para o intercâmbio de informações e comentários úteis 

para a modelagem. 

3.6 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou os principais detalhes do modelo de decisão proposto. No 

início do capítulo foi sintetizado o problema de decisão para, assim, passar à explicação das 

doze etapas da construção do modelo. Ao longo dessas etapas, concluiu-se que o modelo 

aditivo é apropriado para a pesquisa; também foram determinados os principais critérios e as 

características da matriz de consequências. Por isto, na Seção três foi explicado o modelo 

aditivo desde o ponto de vista da elicitação de preferências do decisor da PME. 

Já a quarta Seção teve o intuito de revelar as principais características do SAD web 

desenvolvido, mostrando como a ferramenta de informática acompanha o modelo proposto. 

Na Seção final foi possível visualizar as melhoras feitas no processo de elicitação, 

consideradas como relevantes para o ambiente das PME com estrutura de fabricação do tipo 

Job Shop. 
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4 APLICAÇÃO DO MODELO 

A seguir apresenta-se a aplicação do modelo desenvolvido em algumas empresas do 

tipo PME, localizadas na Colômbia e pertencentes a diferentes segmentos industriais. 

Especificamente, uma pequena e uma média empresa foram selecionadas com base na 

facilidade de acesso e no contato prévio da analista com os decisores em trabalhos anteriores.  

Isso significa que não foi executado um procedimento estatístico de amostragem e não 

foram especificados critérios de seleção das empresas que participaram da pesquisa além do 

fato de corresponderem a PME com ambientes de produção Job Shop e com problemas no 

processo decisório de requerimentos de matéria prima. A realização dessa amostragem 

tenderia a levar o estudo para uma generalização da aplicação e do modelo, o que se encontra 

por fora dos limites deste trabalho. 

Neste processo há uma análise comparativa entre os diferentes resultados obtidos com o 

uso da ferramenta SAD, assim como a recopilação de todos os comentários dos decisores, 

com a finalidade de caracterizar o modelo proposto em um ambiente de fábrica real. 

Particularmente, a primeira aplicação do modelo contêm dois problemas de decisão 

diferentes, um para cada tipo de matéria prima considerado relevante, enquanto que a segunda 

aplicação é desenvolvida para um só tipo de material. 

4.1 Primeira Aplicação do Modelo – “Comestibles La 80 Ltda”  

4.1.1 Descrição da Empresa e seu Contexto  

Esta empresa é de tamanho pequeno, e dedica-se a fabricação de produtos de padaria e 

tortas, mantendo um ambiente de produção do tipo Job Shop, pois: 

 Há produtos que só podem ser elaborados em determinadas máquinas;  

 Há máquinas que só são usadas para determinados produtos, e;  

 Há produtos que podem ser elaborados em diferentes máquinas. 

O que leva a que a programação da produção e os grupos de trabalho se ajustem 

continuamente dependendo do fluxo e das características dos pedidos.  

Adicionalmente, devido a que se trata de um setor industrial especificamente dedicado à 

produção de alimentos perecíveis e com um processo de fabricação muito limitado pela 

qualidade das matérias primas e pelos tempos de processamento em cada posto de trabalho, 

precisa-se de especial cuidado na hora de programar a produção (que na maioria dos casos se 
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realiza diariamente) para cumprir adequadamente com os requerimentos dos clientes e não 

entrar em custos de produção desnecessários, que usualmente podem levar a empresa ao 

estado de falência. 

Adicionalmente, esta empresa realiza a tomada de decisões de forma empírica, e o que é 

mais inconveniente, decide de acordo com o tipo de matéria prima disponível e às 

capacidades de fabricação e armazenamento oferecidas por cada etapa do processo produtivo 

no mesmo instante. Isto mostra a falta de um planejamento adequado dos requerimentos de 

materiais e da determinação das capacidades de produção.  

Geralmente, o chefe de produção é quem toma as decisões, sem contemplar ou integrar 

a informação proveniente de outras áreas, como por exemplo, a área de compras, pois em 

algumas ocasiões fabricam-se produtos que os clientes não têm solicitado, simplesmente 

porque há matéria prima demais; enquanto que alguns dos produtos que têm sido pedidos não 

se realizam, o que finalmente gera insatisfação de alguns clientes.  

4.1.2 Confirmação da Modelagem de Preferências na Construção do Modelo de Decisão  

Com o chefe de produção, que a partir de agora será chamado de decisor, foi realizada a 

revisão das etapas 6, 7 e 8 do processo de modelagem descrito na Seção 3.2.  

Para isto, o primeiro passo foi questionar ao decisor para selecionar uma das matérias 

primas, com a qual se tem detectado maiores inconvenientes na hora de determinar a 

quantidade para ser comprada.  

Após discutir o assunto com a chefa de compras, que fez o papel de especialista dentro 

da modelagem, o decisor pediu para avaliar duas matérias primas: a farinha de trigo e os ovos. 

As duas determinam o preço de venda dos produtos e a sua qualidade final; a primeira por ser 

a base para a fabricação de pão e a segunda por ser vital para a fabricação de tortas. É 

importante esclarecer, que por crenças próprias da empresa, utilizam ovos crus nas suas 

fabricações de tortas, não tendo como alternativa utilizar ovo em pó. 

Assim, foram criados dois problemas de decisão multicritério para esta empresa, um 

para cada matéria prima. Os dados específicos para cada um deles encontram-se nas Seções 

4.1.3 e 4.1.5.  

Por outro lado, os critérios base do modelo desenvolvido foram apresentados ao decisor, 

encontrando que para o problema 1 ele trocou o critério porcentagem consumida de matéria 

prima por qualidade da farinha, com preferência crescente e escala verbal; e para o problema 

2 trocou o critério porcentagem consumida por categoria do ovo com preferência crescente e 
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escala verbal, que corresponde à classificação do ovo de acordo com o seu peso em gramas 

por unidade10, e o critério custo de manutenção por origem do ovo, com preferência crescente 

e escala verbal.  

Some-se a isto que a estrutura (P,I) de preferência do decisor foi confirmada através de 

perguntas simples questionando ao decisor para escolher entre duas alternativas hipotéticas ao 

longo dos critérios e entre os critérios, comprovando adicionalmente as propriedades de 

ordenabilidade e transitividade necessárias para o uso do modelo aditivo. Alguns dos 

resultados destes questionamentos encontram-se na Tabela 4.1.  

Igualmente, com o uso de perguntas similares às da Tabela 4.1, foi comprovada a 

racionalidade compensatória dos problemas de decisão. Assim, por exemplo, o fato de que a 

qualidade da farinha seja alta compensa que o custo da mesma seja alto (Problema 1), um 

custo maior de um ovo é justificado se o seu peso é maior (Problema 2), e assim por diante. 

Tabela 4.1 Perguntas Estrutura de Preferências Problemas 1 e 2 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) 
RESPOSTA 

DECISOR 

Custo Farinha [COP$/50Kg] = 80000 Custo Farinha [COP$/50Kg] = 83500 A1 

Custo Farinha [COP$/50Kg] = 50000 Custo Farinha [COP$/50Kg] = 75000 A1 

Qualidade Farinha = Muito boa Qualidade Farinha = Boa A1 

Qualidade Farinha = Regular Qualidade Farinha = Ruim A1 

Custo Farinha [COP$/50Kg] = 50000           

+ Qualidade Farinha = Ruim 

Custo Farinha [COP$/50Kg] = 60000            

+ Qualidade Farinha = Boa 
A1 

Custo Farinha [COP$/50Kg] = 60000           

+ Qualidade Farinha = Boa 

Custo Farinha [COP$/50Kg] = 65000            

+ Qualidade Farinha = Muito boa 
Indiferente 

Categoria Ovo =AAA Categoria Ovo =AA A1 

Categoria Ovo =A Categoria Ovo =AA A2 

Categoria Ovo =AAA Categoria Ovo =A A1 

Custo Ovo [COP$/unid] = 211 Custo Ovo [COP$/unid] = 216 A1 

Custo Ovo [COP$/unid] = 211                                               

+ Categoria Ovo =AA 

Custo Ovo [COP$/unid] = 214                                               

+ Categoria Ovo =AAA 
Indiferente 

  Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Dessa forma, as características dos dois problemas de decisão desta empresa foram 

revisadas, comprovando que o modelo proposto, que faz uso do modelo aditivo, se adéqua a 

ditas características.   

                                                 

10
 Norma Técnica Colombiana NTC 1240 (ICONTEC, 2011), 
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4.1.3 Dados Específicos do Problema 1 

Antes de apresentar os dados específicos da matriz de consequências para o problema 

de determinação de quantidades de farinha de trigo a comprar, é importante mencionar que a 

matriz foi construída por meio de um processo conjunto entre o decisor e a autora da 

dissertação, que começou com a explicação dos conceitos decisão multicritério, critério e 

alternativa, e foi até a realização das conversões de escala necessárias, como por exemplo, da 

escala verbal em escala numérica através do uso da escala de Likert. 

Por sua vez, a matriz de consequências correspondente ao problema de requerimentos 

de farinha, problema 1, é apresentada na Tabela 4.2. Para a conversão da escala verbal do 

critério qualidade da farinha de trigo utilizou-se a informação da Tabela 4.3, com o intuito de 

deixar a matriz numa linguagem adequada para ser interpretada pelo software. 

Tabela 4.2 Matriz de Consequências Problema 1 

Critério Tempo de entrega 
Custo unitário de 

compra 

Custo unitário de 

manutenção de 

estoque 

Qualidade 

Descrição 

Quantidade de dias 

que a matéria 

prima tarda em 

chegar até a fábrica 

[dias] 

Quantidade de 

dinheiro necessário 

para comprar uma 

unidade de matéria 

prima [COP$/saco] 

Quantidade de dinheiro 

necessário para manter 

uma unidade de matéria 

prima em estoque por 

dia [COP$/saco] 

Qualidade da 

farinha de trigo 

Direção de 

Preferência 
Decrescente Decrescente Decrescente Crescente 

Tipo Natural Natural Natural Natural 

Escala Numérica Numérica Numérica Verbal 

80 sacos Haz de Oros 3 83500 350 Ótima 

80 sacos Corona 3 82000 350 Regular 

90 sacos Corona 3 82000 365 Regular 

100 sacos Corona 5 78500 380 Regular 

100 sacos Haz de Oros 4 80500 380 Ótima 

120 sacos Corona 5 78500 395 Regular 

120 sacos Haz de Oros 4 79000 395 Ótima 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Tabela 4.3 Escala Verbal Critério Qualidade 

Escala Verbal Original Equivalente 

Ótima 4 

Boa 3 

Regular 2 

Ruim 1 

   Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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4.1.4 Resultados Específicos da Aplicação do Problema 1 

O seguinte passo foi introduzir a informação de entrada dos problemas no software. 

Para todas as aplicações do modelo, este passo foi subdividido em duas fases, sendo que na 

primeira o decisor usou o software de forma isolada, sem acompanhamento da analista e só 

seguindo o manual de usuário disponível online; e na segunda fase o decisor usou o software 

com o acompanhamento direto da analista.  

A primeira fase foi criada com o objetivo de ter uma visão totalmente externa do uso do 

software dentro da abordagem normativa da análise de decisão, procurando conhecer como os 

decisores se sentem em relação às perguntas da elicitação de preferências, à linguagem usada, 

aos gráficos e às demais características desenvolvidas no aplicativo. Não contar com um 

analista usualmente pode obrigar ao decisor a pensar cuidadosamente nas suas respostas e a 

ler detalhadamente as instruções contidas tanto no manual de usuário como nas mensagens 

que aparecem ao longo da utilização do software. 

Já a segunda fase teve como objetivo interagir diretamente com o decisor, trazendo 

características da abordagem construtivista da decisão, proporcionando-lhe um apoio 

adicional em termos de compreensão das perguntas, dos gráficos e de todo o processo de 

elicitação, procurando um uso mais rico do software e possibilitando a troca de 

conhecimentos e comentários e a captação de pontos de futuras melhoras.   

4.1.4.1 Fase I 

O resultado obtido dos valores globais das alternativas para o Problema 1 encontra-se na 

Figura 4.1. Nela observa-se que a sugestão é optar pela compra de 80 sacos de farinha marca 

Corona, seguida por comprar 90 sacos da mesma marca. Na parte direita dessa figura estão os 

valores das constantes de escala. 

 

Figura 4.1 Resultados Problema 1 (Fase I) 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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Além disso, o decisor realizou uma análise de sensibilidade, encontrando os resultados 

apresentados na Tabela 4.4, encontrando reversão de ordem entre a solução padrão encontrada 

pelo SAD e as três soluções mais frequentes obtidas ao longo da simulação. 

Tabela 4.4 Analise Sensibilidade Problema 1 (Fase I) 

RANK 

STANDARD 

SOLUTION 

1st OHER MOST 

FREQUENT 

SOLUTION 

2nd OTHER MOST 

FREQUENT 

SOLUTION 

3rd OTHER MOST 

FREQUENT 

SOLUTION 

n % n % n % n % 

0 0 4985 49,85 4966 49,66 15 0,15 

1 80 sacos Corona 120 sacos Haz de Oros 80 sacos Haz de Oros 80 sacos Haz de Oros 

2 90 sacos Corona 100 sacos Haz de Oros 100 sacos Haz de Oros 100 sacos Haz de Oros 

3 80 sacos Haz de Oros 80 sacos Haz de Oros 120 sacos Haz de Oros 120 sacos Haz de Oros 

4 120 sacos Haz de Oros 120 sacos Corona 80 sacos Corona 80 sacos Corona 

5 100 sacos Haz de Oros 100 sacos Corona 90 sacos Corona 100 sacos Corona 

6 100 sacos Corona 90 sacos Corona 100 sacos Corona 90 sacos Corona 

7 120 sacos Corona 80 sacos Corona 120 sacos Corona 120 sacos Corona 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

É de especial interesse que a solução padrão não foi novamente obtida em nenhuma 

iteração, o que demonstra a falta de robustez do resultado, levando a pensar que o problema é 

bastante sensível a qualquer mudança nas respostas do decisor. Isto também se evidenciou no 

p-valor do teste de Kendall para o caso de escolha (ver Figura 4.2), onde se obteve p=0,5, que 

indica a não rejeição da hipótese nula para qualquer nível de significância menor ou igual a 

0,5, ou seja, implica que há mudanças estatisticamente significativas na primeira colocação da 

ordem das alternativas ao longo da simulação. 

Com o intuito de confirmar essa situação e seus resultados, na Fase II da aplicação deste 

problema realizou-se o procedimento completo de elicitação das preferências, Trade-Off e 

análise de sensibilidade com o acompanhamento da analista.  

4.1.4.2 Fase II 

Durante esta fase, foi detectado que o decisor não tinha tido a inteira compreensão da 

avaliação intracritério, especificamente em relação ao significado das diferentes curvas que 

representam o tipo de função valor de cada critério. Assim, depois de realizada uma 

explicação mais aprofundada deste conceito, fazendo uso da criação manual de um gráfico 

para um exemplo de função valor para o critério custo unitário de compra, o decisor 

conseguiu entender adequadamente a ideia e, conforme avançou nesta etapa, seu uso do 

software tornou-se mais intuitivo e natural. 
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Figura 4.2 Teste de Kendall Problema 1 (Fase I) 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Adicionalmente, foi evidenciado que o decisor compreendeu claramente as perguntas e 

o objetivo do processo de Trade-Off, mostrando-se seguro na hora de responder. Contudo, o 

resultado da ordenação obtido nesta fase apresenta-se na Figura 4.3.  

 

Figura 4.3 Resultados Problema 1 (Fase II) 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Em comparação aos resultados da fase I, pode-se observar que as diferenças entre os 

valores globais das alternativas foram mais marcados na fase II, encontrando-se que a melhor 

alternativa foi 80 sacos da marca Haz de Oros, a qual tinha ficado na terceira posição 

anteriormente; e a melhor alternativa da fase I ficou na segunda posição.  

Isto implica que houve reversão de ordem nas alternativas entre ter e não ter o analista 

acompanhando o processo. Em relação a analise de sensibilidade, para o problema de decisão 

de compra de sacos de farinha os parâmetros da simulação e o seu significado foram 

explicados mais claramente ao decisor.   

Neste sentido, foi decidido realizar duas análises, uma variando unicamente os valores 

de indiferença devido a que o decisor sentiu-se um pouco indeciso quando estava 

especificando o valor exato da indiferença para o Trade-Off; e outra análise variando em 10% 
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só os valores da matriz de consequência, pois segundo o decisor, mesmo que os valores 

subministrados são estáveis, desejava observar o comportamento da solução caso esses dados 

de entrada não fossem tão estáveis. Deste modo, na Tabela 4.5 estão os resultados da primeira 

análise de sensibilidade feita e na Tabela 4.6 estão os resultados da segunda análise.  

Tabela 4.5 Primeira Analise Sensibilidade Problema 1 (Fase II)  

RANKING 

STANDARD 

SOLUTION 

1st OTHER MOST 

FREQUENT 

SOLUTION 

n %  n %  

7110 71,1 2890 28,9 

1 80 sacos Haz de Oros 90 sacos Corona 

2 80 sacos Corona 80 sacos Corona 

3 90 sacos Corona 80 sacos Haz de Oros 

4 120 sacos Haz de Oros 100 sacos Haz de Oros 

5 100 sacos Haz de Oros 120 sacos Haz de Oros 

6 100 sacos Corona 120 sacos Corona 

7 120 sacos Corona 100 sacos Corona 

           Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Tabela 4.6 Segunda Analise Sensibilidade Problema 1 (Fase II)  

RANK 

STANDARD 

SOLUTION 

1nd OTHER 

MOST 

FREQUENT 

SOLUTION 

2nd OTHER 

MOST 

FREQUENT 

SOLUTION 

3rd OTHER 

MOST 

FREQUENT 

SOLUTION 

4th OTHER 

MOST 

FREQUENT 

SOLUTION 

n % n % n % n % n % 

540 5,4 1320 13,2 1240 12,4 1080 10,8 970 9,7 

1 
80 sacos Haz de 

Oros 
80 sacos Corona 80 sacos Corona 90 sacos Corona 80 sacos Corona 

2 80 sacos Corona 
80 sacos Haz de 

Oros 

80 sacos Haz de 

Oros 

80 sacos Haz de 

Oros 
90 sacos Corona 

3 90 sacos Corona 90 sacos Corona 90 sacos Corona 80 sacos Corona 
80 sacos Haz de 

Oros 

4 
120 sacos Haz de 

Oros 

120 sacos Haz de 

Oros 

100 sacos Haz de 

Oros 

120 sacos Haz de 

Oros 

120 sacos Haz de 

Oros 

5 
100 sacos Haz de 

Oros 

100 sacos Haz de 

Oros 

120 sacos Haz de 

Oros 

100 sacos Haz de 

Oros 

100 sacos Haz de 

Oros 

6 100 sacos Corona 100 sacos Corona 100 sacos Corona 100 sacos Corona 100 sacos Corona 

7 120 sacos Corona 120 sacos Corona 120 sacos Corona 120 sacos Corona 120 sacos Corona 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 Para a primeira análise, encontraram-se só duas ordenações diferentes, sendo que a 

solução padrão foi atingida 71,7% das vezes.  

 Na outra ordenação encontrada, a terceira e a primeira ranqueada trocaram de posição, 

enquanto que a segunda ranqueada se manteve constante. Neste caso, o p-valor foi de 0,0054, 

levando a concluir que o problema não tem mudanças estatisticamente relevantes na primeira 



4 APLICAÇÃO DO MODELO    84 

 

 

colocação da ordenação. Já na segunda análise, mais de cinco ordenações foram encontradas, 

obtendo que a solução padrão só foi encontrada em 5,4% das vezes, cuja melhor alternativa 

não foi catalogada como a melhor alternativa em nenhuma das outras ordenações. 

4.1.5 Dados Específicos do Problema 2 

A matriz de consequências correspondente ao problema de requerimentos de ovo é 

apresentada na ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.. 

Tabela 4.7Matriz de Consequências Problema 2 

Critério Tempo de entrega 
Custo unitário de 

compra 
Origem Categoria 

Descrição 

Quantidade de dias 

que a matéria prima 

tarda em chegar até a 

fábrica [dias] 

Quantidade de 

dinheiro necessário 

para comprar uma 

unidade de matéria 

prima [COP$/caixa] 

Tipo de galinha que produz 

o ovo [caipira livre, caipira 

curral, incubadora curral 

livre, incubadora curral sem 

movimento]  

Categoria do 

ovo de acordo 

a seu peso  

Preferência Decrescente Decrescente Crescente Crescente 

Tipo Natural Natural Natural Natural 

Escala Numérica Numérica Verbal Verbal 

75 caixas AAA 

Huevos Oro  
2 6480 Caipira livre AAA 

75 caixas AAA 

Santa Reyes 
2 6450 Caipira curral AAA 

75 caixas AAA 

Los Cambulos 
3 6300 

Incubadora curral sem 

movimento 
AAA 

75 caixas AA 

Huevos Oro  
2 6330 Caipira livre AA 

75 caixas AA 

Santa Reyes 
2 6300 Incubadora curral livre AA 

75 caixas AA Los 

Cambulos 
3 6150 

Incubadora curral sem 

movimento 
AA 

100 caixas AA 

Huevos Oro 
3 6300 Caipira livre AA 

100 caixas AA 

Santa Reyes 
3 6300 Incubadora curral livre AA 

100 caixas AA Los 

Cambulos 
4 6000 

Incubadora curral sem 

movimento 
AA 

100 caixas A 

Huevos Oro 
3 6000 Caipira livre A 

100 caixas A Santa 

Reyes 
3 5910 Incubadora curral livre A 

100 caixas A Los 

Cambulos 
4 5790 

Incubadora curral sem 

movimento 
A 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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Para a conversão da escala verbal do critério origem do ovo utilizou-se a informação da 

Tabela 4.8, e para o critério categoria a informação da Tabela 4.9 com o intuito de deixar a 

matriz numa linguagem adequada para ser interpretada pelo software. 

Tabela 4.8 Escala Verbal Critério Origem 

Escala Verbal Original Equivalente 

Caipira livre 4 

Caipira curral 3 

Incubadora em curral livre 2 

Incubadora em curral sem movimento 1 

  Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Tabela 4.9 Escala Verbal Critério Categoria 

Escala Verbal Original Equivalente 

4A 5 

AAA 4 

AA 3 

A 2 

B 1 

   Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

4.1.6 Resultados Específicos da Aplicação do Problema 2 

Como mencionado no Problema 1, os resultados são apresentados para cada uma das 

duas fases executadas. 

4.1.6.1 Fase I 

Na Figura 4.4 estão os valores globais das alternativas deste problema e de suas 

respectivas constantes de escala. Para este caso, a sugestão é comprar 75 caixas de ovos AAA 

da marca Huevos Oro. Segundo o decisor, este é um resultado esperado conforme sua 

experiência na compra de este tipo de matéria prima, pois é uma combinação lógica entre os 

critérios do problema. 

Já os resultados da análise de sensibilidade feita pelo decisor no SAD encontram-se na 

Tabela 4.10. Para este problema, o sistema encontrou só uma ordem diferente à ordem padrão, 

mas com uma porcentagem baixa, 17,84% em comparação a 82,16% da solução padrão, 

porém a mudança no ranking aparece unicamente na sétima e oitava posição, mantendo nas 

seis primeiras posições as mesmas alternativas. 
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Figura 4.4 Resultados Problema 2 (Fase I) 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Em relação ao p-valor, foi encontrado que é igual a 0,0450132, levando a rejeitar a 

hipótese nula para níveis de significância de 5% por exemplo, o que quer dizer que não houve 

mudanças significativas na primeira colocação da ordem da solução padrão. 

Tabela 4.10 Analise Sensibilidade Problema 2 (Fase I) 

RANK 

STANDARD SOLUTION 
1st OTHER MOST 

FREQUENT SOLUTION 

n % n % 

8216 82,16 1784 17,84 

1 75 cajas AAA Huevos Oro  75 cajas AAA Huevos Oro  

2 75 cajas AAA Santa Reyes 75 cajas AAA Santa Reyes 

3 75 cajas AA Huevos Oro  75 cajas AA Huevos Oro  

4 75 cajas AA Santa Reyes 75 cajas AA Santa Reyes 

5 100 cajas A Huevos Oro 100 cajas A Huevos Oro 

6 100 cajas A Santa Reyes 100 cajas A Santa Reyes 

7 100 cajas AA Huevos Oro 75 cajas AAA Los Cambulos  

8 75 cajas AAA Los Cambulos 100 cajas AA Huevos Oro 

9 75 cajas AA Los Cambulos 75 cajas AA Los Cambulos  

10 100 cajas AA Santa Reyes 100 cajas AA Santa Reyes 

11 100 cajas AA Los Cambulos 100 cajas AA Los Cambulos 

12 100 cajas A Los Cambulos 100 cajas A Los Cambulos 

      Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

4.1.6.2 Fase II 

A segunda fase para este segundo problema de decisão foi realizada depois de ter 

executado a fase II do Problema 1, e, por tratar-se da mesma empresa, o decisor já tinha todos 

os conceitos claros do processo de elicitação e da análise de sensibilidade, sendo que nesta 



4 APLICAÇÃO DO MODELO    87 

 

 

oportunidade, a presença da analista não exerceu maior apoio, unicamente em relação a 

interpretação dos resultados finais. O resultado do modelo mostra-se na Figura 4.5.  

A alternativa com melhor desempenho foi comprar 75 caixas AAA da marca Huevos 

Oro, a mesma que foi encontrada na fase I, com uma diferença de aproximadamente 0,1 no 

seu valor global. Entre as alternativas nas posições dois e três teve reversão de ordem, mas 

seus valores globais continuaram sendo muito próximos, enquanto que a alternativa na quarta 

posição continuou sendo a mesma nas duas fases. Isto mostra que a presença da analista não 

gerou grandes mudanças no processo de elicitação na solução obtida. 

 

Figura 4.5 Resultados Problema 2 (Fase II)  

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Ao passo que, a análise de sensibilidade só foi realizada uma vez para esta fase, pois o 

decisor manifestou que neste problema, só poderiam existir variações em relação as suas 

respostas nos valores das indiferenças, mas não na matriz de consequências, devido a que os 

dados de entrada por ele subministrados ao SAD são padrão e não costumam mudar por 

períodos maiores ao período em que ele deve tomar a decisão de requerimentos de esta 

matéria prima. Os resultados da dita análise apresentam-se na Tabela 4.11. 

Certamente, a porcentagem em que a solução padrão foi encontrada foi bastante similar 

à porcentagem encontrada na análise de sensibilidade da fase I. Além disso, a única reversão 

de ordem ocorreu entre as alternativas colocadas na sétima e oitava posição. 
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Tabela 4.11 Analise Sensibilidade Problema 2 (Fase II)  

RANKING 

STANDARD SOLUTION 
1st MOST FREQUENT 

SOLUTION 

n % n % 

8040 80,4 1960 19,6 

1 75 cajas AAA Huevos Oro  75 cajas AAA Huevos Oro  

2 75 cajas AA Huevos Oro  75 cajas AA Huevos Oro  

3 75 cajas AAA Santa Reyes 75 cajas AAA Santa Reyes 

4 75 cajas AA Santa Reyes 75 cajas AA Santa Reyes 

5 100 cajas A Huevos Oro 100 cajas A Huevos Oro 

6 100 cajas A Santa Reyes 100 cajas A Santa Reyes 

7 75 cajas AAA Los Cambulos 100 cajas AA Huevos Oro 

8 100 cajas AA Huevos Oro 75 cajas AAA Los Cambulos 

9 75 cajas AA Los Cambulos 75 cajas AA Los Cambulos 

10 100 cajas AA Santa Reyes 100 cajas AA Santa Reyes 

11 100 cajas A Los Cambulos 100 cajas A Los Cambulos 

12 100 cajas AA Los Cambulos 100 cajas AA Los Cambulos 

        Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

4.2 Segunda Aplicação do Modelo – “Empresa X”  

4.2.1 Descrição da Empresa e seu Contexto  

Empresa X S.A.11 é uma empresa filial do grupo X mundial, com casa matriz na 

Europa, com presença de várias décadas na Colômbia e experiência de mais de um século a 

nível mundial. Esta empresa é classificada como uma média empresa dada a quantidade de 

trabalhadores e a quantia de ingressos anuais. Na Colômbia, dedica-se à manufatura de 

produtos em grafite artificial e à comercialização de produtos de proteção elétrica fabricados 

em outras das filiais do grupo.  

Especificamente, conta com duas grandes linhas de fabricação, aplicação elétrica e 

aplicação mecânica. A manufatura local dos produtos realiza-se sob a estrutura de produção 

tipo Job Shop num entorno de tomada empírica de decisões, na qual a experiência e o 

conhecimento subjetivo jogam um papel muito importante.  

Devido a esse caráter empírico, nesta empresa existem problemas no processo de 

determinação de requerimentos de matérias primas, principalmente levando em conta os altos 

custos das importações gerados pela falta de planejamento e de tomada objetiva de decisões; o 

que gera demoras no processo de fabricação, necessidade constante de homologações e trocas 

                                                 

11
 O nome real desta empresa não é divulgado neste documento por solicitação direta do gerente geral, 

cumprindo com a normatividade do grupo mundial do qual é filial. 
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de algumas matérias primas originais por outras menos adequadas, e perda de tempo do 

pessoal envolvido. 

4.2.2 Confirmação da Modelagem de Preferências na Construção do Modelo de Decisão  

Junto à chefe administrativa, que a partir de agora será chamada de decisora, foi 

realizada a revisão das etapas 6, 7 e 8 do processo de modelagem descrito na Seção 3.2, 

desenvolvendo as mesmas questões explicadas para os problemas 1 e 2.  

A matéria prima selecionada foi o tipo de grafite para a fabricação de insertos12 usados 

pelos clientes para a confecção em alta temperatura das bocas roscadas das garrafas de vidro 

de refrigerante. Os dados específicos para este problema, denominado como Problema 4, 

encontram-se na Seção 4.2.3.  

Adicionalmente, a decisora revisou e concordou com os quatro critérios base do modelo 

e respondeu algumas perguntas de comparações entre alternativas (ver Tabela 4.12), de modo 

a confirmar que sua estrutura de preferências fosse do tipo (P,I) e cumprisse com as 

propriedades de ordenabilidade e transitividade. Revisando também que o problema de 

decisão fosse realmente compensatório; assim para a decisora, uma entrega mais demorada se 

compensa com uma porcentagem de consumo maior ou com um custo mais baixo, por 

exemplo. 

Tabela 4.12 Perguntas Estrutura de Preferências Problema 3 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) 
RESPOSTA 

DECISORA 

Custo [USD$/bloco] = 8,5 Custo [USD$/bloco] = 4,2 A2 

Custo [USD$/bloco] = 7,25 Custo [USD$/bloco] = 8,5 A1 

Custo [USD$/bloco] = 7,25 Custo [USD$/bloco] = 4,2 A2 

Custo [USD$/bloco] = 6,45         

+ Tempo Entrega = 30 dias  

Custo [USD$/bloco] = 6,85              

+ Tempo Entrega = 28 dias  
A2 

Custo [USD$/bloco] = 7,24         

+ Tempo Entrega = 29 dias  

Custo [USD$/bloco] = 8,25                 

+ Tempo Entrega = 26 dias  
Indiferente 

Tempo Entrega = 31 dias                    

+ Porcentagem Consumo = 97,5% 

Tempo Entrega = 27 dias                    

+ Porcentagem Consumo = 90,35% 
Indiferente 

Tempo Entrega = 30 dias  Tempo Entrega = 24 dias A2 

Tempo Entrega = 24 Tempo Entrega = 27 A1 

             Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

                                                 

12
 Nome da peça específica utilizado pelos fabricantes e pelos clientes deste segmento produtivo. 
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4.2.3 Dados Específicos do Problema 3 

Na Tabela 4.13 é mostrada a matriz de consequências construída pela Empresa X com 

ajuda da analista, na qual se pode observar que foram selecionadas quatro alternativas de 

quantidades de matéria prima para a fabricação de insertos em grafite refratário. 

Tabela 4.13 Matriz de Consequências Problema 3 

Critério 
Tempo de 

entrega 

Custo unitário de 

compra 

Custo unitário de 

manutenção de 

estoque 

 Porcentagem 

consumida de 

matéria prima 

Descrição 

Quantidade de 

dias que a 

matéria prima 

tarda em chegar 

até a fábrica 

[dias] 

Quantidade de 

dinheiro necessário 

para comprar uma 

unidade de matéria 

prima 

[USD$/bloco] 

Quantidade de 

dinheiro necessário 

para manter uma 

unidade de matéria 

prima em estoque 

por dia 

[USD$/bloco] 

Porcentagem máxima 

que realmente pode 

ser consumida de um 

bloco de matéria 

prima [%] 

Direção de Preferência Decrescente Decrescente Decrescente Crescente 

Tipo Natural Natural Natural Construído 

Escala Numérica Numérica Numérica Numérica 

1200 Kg (40 blocos Ex47) 30 8,1 0,4 90 

1700 Kg (57 blocos Ex50) 26 6,1 0,8 80 

1800 Kg (60 blocos Ex60) 24 4,5 0,45 89 

2000 Kg (67 blocos Ex55) 27 3,5 0,65 70 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

4.2.4 Resultados Específicos da aplicação do Problema 3 

4.2.4.1 Fase I 

 Os valores globais das alternativas deste problema e de suas respectivas constantes de 

escala apresentam-se na Figura 4.6, segundo a qual a melhor alternativa é adquirir 1800Kg de 

grafite equivalentes a 60 blocos do material Ex60, com um valor global bastante alto em 

comparação às outras alternativas, 0,9577.  

 

Figura 4.6 Resultados Problema 3 (Fase I) 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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Em relação a analise de sensibilidade, no 100% das iterações a solução padrão foi 

encontrada, o que indica que a solução é robusta e pouco sensível a pequenas variações nas 

respostas da decisora (ver Tabela 4.14). 

Tabela 4.14 Analise Sensibilidade Problema 3 (Fase I) 

RANKING 

STANDARD SOLUTION 

n % 

1000 100 

1 1800 Kg (60 blocos Ex60) 

2 1700 Kg (57 blocos Ex50) 

3 2000 Kg (67 blocos Ex55) 

4 1200 Kg (40 blocos Ex47) 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Neste caso, a decisora manifestou que este resultado diferiu um pouco do que ela 

esperava baseada na sua experiência, devido a que se não tivesse usado o software, teria 

comprado 2000Kg só por apresentar o menor custo de compra. Assim, ela comentou que o 

fato de encontrar estes resultados e de realizar o procedimento de elicitação expandiu 

notoriamente sua visão e seu conhecimento do seu próprio comportamento na hora de tomar 

decisões de compra de matérias primas; manifestando também seu interesse em continuar 

fazendo uso do SAD para outros tipos de decisões e destacou a importância de que as 

universidades interajam mais com a indústria a fim de trocar conhecimentos e gerar mútuo 

apoio.  

4.2.4.2 Fase II 

Do mesmo modo que para os Problemas 1 e 2, esta fase contou com o apoio da analista 

para o uso completo do software.  

Assim, a decisora comentou que seu entendimento do SAD tinha sido bom de um modo 

geral, principalmente porque tinha lido cuidadosamente o manual de usuário e porque conta 

com um bom grau de compreensão gráfica de curvas de comportamento de funções por ser 

profissional da área da economia. Porém, tinha algumas dúvidas relacionadas com os dados 

estatísticos apresentados pelo software na etapa da análise de sensibilidade, pelo que foi 

necessário fazer um acompanhamento detalhado nessa etapa. 

O resultado do modelo na fase II do Problema 3 é mostrado na Figura 4.7, enquanto que 

a análise de sensibilidade feita mostra-se na Tabela 4.15. 
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Figura 4.7 Resultados Problema 3 (Fase II) 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Tabela 4.15 Analise Sensibilidade Problema 3 (Fase II)  

RANKING 

STANDARD SOLUTION 

n % 

10000 100 

1 1800 Kg (60 blocos Ex60) 

2 1700 Kg (57 blocos Ex50) 

3 2000 Kg (67 blocos Ex55) 

4 1200 Kg (40 blocos Ex47) 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Pode-se observar que a nova ordem é exatamente igual à obtida na fase I, com algumas 

diferenças nos valores globais das alternativas de não mais de 0,05 para as primeiras cinco 

colocadas e de 0,12 para a última colocada. Do mesmo modo, na analise de sensibilidade a 

solução padrão foi obtida o 100% das vezes, o que implica que a solução é pouco sensível às 

mudanças tanto nos dados de entrada como nos valores das indiferenças. 

4.3 Discussão dos Resultados das Aplicações e Comparações 

Ao longo das aplicações, foi percebido que conforme os decisores avançavam no 

processo de elicitação de preferências, seu uso do SAD tornava-se mais intuitivo e natural, o 

que mostrou a rápida adaptação dos usuários ao software. 

Some-se a isto que, ao finalizar a primeira fase de aplicação do modelo, foi detectado 

que alguns dos decisores não tinham tido a inteira compreensão do significado das diferentes 

curvas que representam o tipo de função valor de cada critério, pelo que foi preciso realizar 

uma explicação mais aprofundada deste conceito, fazendo uso da criação manual de gráficos 

para um exemplo de função valor para o critério custo unitário de compra.  Uma explicação 

mais detalhada desta fase no SAD foi categorizada como uma possível melhoria futura.  

Adicionalmente, foi evidenciado que os decisores compreenderam claramente as 

perguntas e o objetivo do processo de Trade-Off, mostrando-se seguros e tranquilos à hora de 

responder. 
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Especificamente, os resultados das análises de sensibilidade do Problema 1 mostraram 

que este é bastante sensível às variações nos valores da matriz de consequências, e mais 

estável frente às variações nos valores das indiferenças do Trade-Off. 

Por sua vez, pode-se concluir que a solução do Problema 2 na fase II foi robusta, pois 

foi pouco sensível às variações nos valores das indiferenças explicitados pelo decisor, além de 

ser notavelmente similar à encontrada na fase I, o que leva a pensar que o decisor tinha um 

maior entendimento do problema de decisão mesmo antes de começar o processo de elicitação 

mediante o SAD. Assim, pode-se dizer que o problema é robusto, sendo pouco sensível às 

pequenas variações nas repostas do decisor no processo de elicitação de preferências. Neste 

sentido, o decisor se mostrou indiferente às variações nas posições finais da ordenação, 

tomando-as como irrelevantes.  

Já os resultados das duas fases do Problema 3 mostraram que a mesma solução padrão 

foi obtida o 100% das vezes, o que implica que a solução é pouco sensível às mudanças tanto 

nos dados de entrada como nos valores das indiferenças, evidenciando adicionalmente, que a 

decisora é mais concisa ao responder e possui notória clareza das suas preferências. 

Comparando as aplicações, pode-se dizer que os resultados do Problema 3 foram 

notoriamente mais robustos e concisos, enquanto que o Problema 1 foi o que apresentou 

maiores mudanças entre as fases e nos resultados das análises de sensibilidade. Isto é, por 

acaso, congruente com o tamanho das empresas e com seus níveis de experiência no mercado, 

pois a Empresa X S.A. (Problema 3) possui maior experiência e tamanho do que Comestibles 

La 80 Ltda (Problema 1), o que pode levar a pensar que as pequenas empresas precisam de 

maior acompanhamento por parte de quem faça o papel de analista, do que as médias 

empresas, principalmente se estas últimas levam mais de uma década no mercado. Porém, 

esta afirmação deve ser explorada mais profundamente em trabalhos posteriores. 

Em adição, a fase II das aplicações permitiu detectar os pontos do processo de decisão 

que os decisores não tinham entendido claramente, além de capturar comentários relevantes 

relacionados com as características do software e de proporcionar aos decisores um maior 

nível de tranquilidade no momento de responder novamente as perguntas do SAD. 

Por outro lado, em todas as aplicações, os decisores expressaram que realizar o 

procedimento de elicitação expandiu notoriamente sua visão e seu conhecimento do seu 

próprio comportamento na hora de tomar decisões de compra de matérias primas. 
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4.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a aplicação do modelo desenvolvido em duas empresas do tipo 

PME.  Na primeira aplicação do modelo foram trabalhados dois problemas de decisão, ou 

seja, foi analisado o processo de tomada de decisão de duas matérias primas diferentes. Já a 

segunda aplicação tratou com o problema de decisão para um único tipo de material. 

Na terceira Seção foi realizada uma análise comparativa entre os resultados obtidos com 

o uso da ferramenta SAD para cada problema, assim como foi apresentada uma recopilação 

dos comentários dos decisores, tendo como intuito a caracterização do modelo proposto em 

ambientes reais de fábrica Job Shop. 

  



5 MODELO DE DECISÃO ESPECÍFICO PARA AMBIENTES DE DECISÃO SOB-RISCO 95 

 

 

5 MODELO DE DECISÃO ESPECÍFICO PARA AMBIENTES DE 

DECISÃO SOB-RISCO 

A determinação dos requerimentos de materiais nas PME cujo ambiente de produção é 

do tipo Job Shop, tende a se encaixar nas características do modelo aditivo usado na presente 

dissertação, como visto no Capítulo 3, porém, após a revisão da literatura e da interação com 

algumas empresas e especialistas da área de decisão multicritério, foi possível detectar que 

existem casos específicos nos quais o ambiente de decisão torna-se estocástico, ou seja, 

contemplam situações de risco, tornando o problema ainda mais complexo, principalmente ao 

levar em conta que este tipo de empresas não possui as ferramentas necessárias para ter um 

registro do comportamento estatístico dos fluxos de compra, requerimentos e entrega de 

matérias primas.  

Contudo, visando proporcionar uma solução que se adapte a este tipo de situações, foi 

gerada uma proposta adicional através do desenvolvimento da pesquisa, a qual inclui a teoria 

raiz do modelo aditivo, o MAUT, mas que difere do modelo principal analisado no sentido de 

que, ao tratar-se de um ambiente de decisão sob-risco, a função intracritério se calcula em 

termos de utilidade e não de valor como em MAVT. 

  Assim, esta outra proposta consiste na utilização do método RDU, para apoiar a 

tomada de decisão de quantidades a solicitar de matérias primas segundo determinados 

critérios de avaliação em ambientes de decisão sob-risco. Este outro modelo proposto incluiu 

a geração de outra ferramenta SAD semigenérica, mas desta vez, desenvolvida 

especificamente em Microsoft Office Excel®, tendo como umas das suas principais 

contribuições à determinação de um procedimento para elicitar a função ponderação da 

probabilidade que faz parte da teoria de RDU. 

Por outro lado, para a parametrização da aplicação e para o teste inicial do segundo 

SAD foram usados dados reais de uma das PMEs que fizeram parte da pesquisa, relacionados 

com o consumo de matérias primas, os tempos de entrega e suas probabilidades associadas.  

Especificamente, a PME correspondeu a mesma mediana empresa que participou na 

aplicação do Modelo 1, isto levando em conta que segundo a decisora, existem casos em que 

a decisão torna-se estocástica, principalmente graças  a variações nos tempos de entrega e nos 

custos por tratar-se de uma matéria prima importada, caso para o qual a empresa posui 

registros das probabilidades associadas a matriz de consequências. 
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Nesse sentido, a pequena empresa não participou desta etapa da pesquisa devido a que 

de acordo às conversas com o decisor o ambiente de decisão é estável em relação aos critérios 

por ele selecionados, pelo que considerar probabilidades associadas às consequências mais do 

que não ser necessário para esse caso, poderia chegar a gerar confussão no entendimento do 

modelo, e precisaria de um investimento de tempo consideravelmene alto para obter dados 

que permitirem o estabelecimento e cálculo dessas probabilidades.   

A seguir, encontram-se o detalhamento do desenvolvimento do modelo, começando 

pela demarcação do seu objetivo na primeira Seção, seguindo com a especificação das teorias 

usadas na Seção subsequente. Na Seção três às principais características do modelo são 

apresentadas acompanhadas da exemplificação do uso da ferramenta SAD.  

Finalmente, os resultados e as conclusões da aplicação são apresentados na quarta 

Seção.   

5.1 Objetivo da Aplicação 

Este segundo modelo tem como intuito apoiar os decisores na realização da escolha 

entre opções de quantidades a solicitar de um tipo de matéria prima por parte de um único 

decisor, e sob a visão das pequenas e médias empresas com ambientes de produção Job Shop, 

levando em conta características oferecidas pelos diferentes fornecedores como o tempo de 

entrega e o preço de venda, num entorno de decisão sob-risco.  

Do mesmo modo, a mesma análise poderia ser feita para outra, ou outras, matéria prima 

pertencente à determinada empresa. 

5.2 Teorias Específicas Usadas 

Em relação à utilidade marginal do prospecto da alternativa, foi usada RDU dado que os 

critérios incluem probabilidades associadas aos outcomes, característica do ambiente de 

decisão sob-risco. 

Já em relação à utilidade global da alternativa, foi usada a agregação aditiva das 

utilidades RDU marginais sob MAUT, segundo as constantes de escala encontradas para cada 

critério, assumido que o problema cumpre todos os requisitos para a aplicação deste tipo de 

agregação: continuidade, caráter compensatório, independência aditiva e mutua 

independência em utilidade. 

Estas características poderiam ser testadas seguindo os passos sugeridos por (KEENEY 

& RAIFFA, 1993) antes de usar o método de agregação no exemplo apresentado, mas não foi 
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parte do assunto desta aplicação inicial considerando que já se conta com uma análise da 

adequação do Modelo Aditivo ao problema de pesquisa exposta no Capítulo 3. 

5.3 Características da Aplicação 

Como foi mencionado no começo deste capítulo, com a construção do modelo se gerou 

uma ferramenta SAD que pretende apoiar aos decisores na escolha de quantidades de matérias 

primas a solicitar. Assim, na continuação encontram-se explicadas as principais características 

do SAD, desenvolvido através de macros em Microsoft Office Excel 2010®. 

5.3.1 Informação de Entrada 

Todos os dados de entrada foram dados reais subministrados por uma das PMEs que 

participaram da pesquisa, a Empresa X S.A., assim como as respostas da elicitação da função 

peso da probabilidade sob RDU e da elicitação das constantes de escala. 

5.3.1.1 Critérios escolhidos 

Para a aplicação, no teste inicial deste segundo SAD, foram escolhidos os quatro 

critérios mostrados na Tabela 5.1, que correspondem aos mesmos quatro critérios 

determinados na etapa 3 do processo de construção do modelo de decisão expostos na Seção 

3.2.3. 

Tabela 5.1 Critérios Segundo Modelo 

Critérios Descrição Escala 
Direção de 

preferência 

Tempo de entrega 
Quantidade de dias que a matéria prima tarda 

em chegar até a fábrica 

Razão 

(Numérica) 
Decrescente 

Custo unitário de compra 
Quantidade de dinheiro necessário para 

comprar uma unidade de matéria prima 

Razão 

(Numérica) 
Decrescente 

Custo unitário de 

manutenção de estoque 

Quantidade de dinheiro necessário para 

manter uma unidade de matéria prima em 

estoque 

Razão 

(Numérica) 
Decrescente 

Porcentagem consumida de 

matéria prima 

Porcentagem que realmente pode ser 

consumida de uma unidade de matéria prima 

(o inverso de porcentagem de desperdício por 

unidade) 

Razão 

(Numérica) 
Crescente 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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5.3.1.2 Estruturação das alternativas 

Três alternativas foram avaliadas, definidas como a quantidade de unidades da matéria 

prima a solicitar, por meio da avaliação de seus correspondentes prospectos para cada critério, 

obtendo um total de 4 x 4 = 16 prospectos.  

Todos os prospectos têm uma quantidade de outcomes predefinida segundo o critério 

avaliado, como se observa na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 Outcomes por Prospecto 

Critério Quantidade de Outcomes 

Tempo de entrega 3 

Custo unitário de compra 3 

Custo unitário de manutenção de estoque 2 

Porcentagem consumida de matéria prima 4 

    Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Especificamente no concernente ao SAD, todos os dados são inseridos manualmente 

pelo decisor/analista, fazendo uso dos espaços dedicados para tal fim. Por exemplo, na Figura 

5.1 apresenta-se o visual dos campos para inserir a informação referente a um dos prospectos 

das alternativas para um dos critérios. 

 

Figura 5.1. Exemplo Inserção de Dados Prospecto  

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

5.3.2 Determinação da Função Utilidade u(x) 

Pode ser escolhido o tipo de função que mais se adéqua às características de preferência 

do decisor para cada critério (linear, exponencial, logarítmica ou S-shape), dependendo 

também da sua ordem de preferência (crescente ou decrescente).  Supõe-se que a função 
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utilidade u(x) tem comportamento estritamente monotônico, de forma similar a como foi 

estabelecido para o modelo principal da pesquisa detalhado no Capítulo 3.  

Por sua vez, o desenvolvimento da ferramenta supõe que o decisor/analista conhece e 

fornece os parâmetros da função utilidade de cada critério, elicitada a partir de loterias 

encontrando os seus equivalentes certos segundo o procedimento de elicitação de (KEENEY 

& RAIFFA, 1993); ou desde o método Closing in de (ABDELLAOUI & MUNIER, 1998), no 

qual não se faz uso de elicitação direta das indiferenças, mas sim perguntas de escolha; ou 

bem fazendo uso do módulo de avaliação intracritério do SAD Web do modelo principal 

apresentado no documento. Na Figura 5.2 encontra-se um visual da interface de usuário desta 

etapa. 

5.3.3 Cálculo do Ranking r 

Tanto a ordenação dos outcomes como o cálculo dos rankings é feita automaticamente 

por meio de um clique em um botão. 

 

 

Figura 5.2. Interface Escolha Função Utilidade 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

5.3.4 Elicitação da Função Peso da Probabilidade w(p) 

Como forma paramétrica da função peso da probabilidade, usou-se a família de 

invariância composta de Prelec (PRELEC, 1998), levando em conta tanto um parâmetro de 

insensibilidade à probabilidade a, como um parâmetro de pessimismo b: 

𝑤(𝑝) = (𝑒−(−ln 𝑝)𝑎
)𝑏 
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 É assumido que a função peso da probabilidade para a presente aplicação satisfaz os 

requisitos de subproporcionalidade e invariância composta que viabilizam o uso dessa 

equação. Testes adicionais para este pressuposto poderiam ser feitos conforme Prelec (1998) 

apresenta em sua publicação, mas não fazem parte do foco da presente dissertação. 

No referente ao processo de elicitação da função peso da probabilidade, esta foi 

efetuada com base nos artigos “On the Shape of the Probability Weignhing Function” de 

Gonzalez, Wu (1999) e “Parameter-Free Elicitation of Utility and Probability Weighting 

Functions” de Abdellaoui (2000), onde foram apresentados alguns exemplos para adequar um 

tipo de função a uma determinada curva de ponderação de probabilidades. 

Assim, a formalização dos passos propostos e que foram desenvolvidos na ferramenta 

são os seguintes: 

1. Coletar as informações dos equivalentes certos: Para 5 tipos de prospectos binários, cada 

tipo com os mesmos outcomes, e variando as probabilidades do maior outcome desde 0.01 

até 0.99 (11 probabilidades) para um total de 5 x 11 = 55 prospectos e seus 

correspondentes equivalentes certos. Isto para cada critério. Na Figura 5.3 encontra-se um 

exemplo da interface visual da pergunta correspondente: 

 

Figura 5.3. Coleta dos Equivalentes Certos 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

2. Resumir as respostas do decisor: Numa tabela resumir os dados obtidos. Na Tabela 5.3 

encontra-se o ressumo das respostas encontradas: 

3. Calcular w(p) médio: Calcular a Utilidade Esperada (EU por sua sigla em inglês) para cada 

equivalente certo obtido no passo 2, e depois calcular os valores w(p) correspondentes, 

usando a fórmula a seguir: 

𝑤(𝑝) =
𝑢 (𝐶𝐸) − 𝑢(𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒)

𝑢(ℎ𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒) − 𝑢(𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒)
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Então, calcular a média entre todos os valores de cada probabilidade. Na Tabela 5.4 

apresentam-se os resultados deste passo. 

Tabela 5.3 Resumo Respostas Equivalentes Certos 

Highest 

Outcome  

Lowest 

Outcome  

Probability associated with highest outcome 

0,01 0,05 0,1 0,25 0,4 0,5 0,6 0,75 0,9 0,95 0,99 

1 40 38 36 34 30 25 22 20 12 7 5 3 

1 19,5 18 16 14 12 10 9 7 6 5 4 3 

19,5 40 38 36 35 35 33 31 29 26 24 22 21 

1 29,25 28 26 25 18 15 14 12 9 6 4 3 

29,25 40 38 36 35 34,5 33,5 33 32,5 32 31,5 31 30 

        Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Tabela 5.4 w(p) Médio para cada Probabilidade 

 

Probabilities 

 

0,01 0,05 0,1 0,25 0,4 0,5 0,6 0,75 0,9 0,95 0,99 

 

0,051 0,103 0,154 0,256 0,385 0,462 0,513 0,718 0,846 0,897 0,949 

 

0,081 0,189 0,297 0,405 0,514 0,568 0,676 0,730 0,784 0,838 0,892 

 

0,098 0,195 0,244 0,244 0,341 0,439 0,537 0,683 0,780 0,878 0,927 

 

0,044 0,115 0,150 0,398 0,504 0,540 0,611 0,717 0,823 0,894 0,929 

 

0,186 0,372 0,465 0,512 0,605 0,651 0,698 0,744 0,791 0,837 0,930 

Average 0,092 0,195 0,262 0,363 0,470 0,532 0,607 0,718 0,805 0,869 0,925 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

4. Graficar w(p): Para verificar que o w(p) se comporte realmente com forma de S inversa. 

Na Figura 5.4 observa-se o gráfico da curva elicitada da função ponderação da 

probabilidade para um dos critérios. 

5. Executar o método dos mínimos quadrados não lineares MMQNL: Usando Solver de 

Microsoft Excel 2010® para problemas não lineares. Com este passo busca-se encontrar os 

valores de a e b da equação da forma da função w(p) de Prelec que mais se aproximam ao 

comportamento da função peso da probabilidade elicitada com as loterias do passo 1. 

6. Comparar graficamente w(p) com os resultados do MMQNL: Para uma compreensão mais 

simples do ajuste dos parâmetros a e b. A comparação gráfica efetuada com base nos dados 

da aplicação é mostrada na Figura 5.5. 
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Figura 5.4. Função Ponderação da Probabilidade (Elicitada)  

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 

Figura 5.5. Comparação w(p) (Elicitada - Estimada com MMQNL – Calculada com a e b Sugeridos) 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Observa-se que o melhor ajuste aos dados elicitados ao longo dos cinco passos 

anteriores (em azul) é oferecido pelo método do MMQNL (em vermelho), em quanto que o 

uso dos valores dos parâmetros a=0,65 e b=1,0467 (em verde) sugeridos por Wakker (2010), 

sem levar em conta o processo de elicitação proposto, não mostra uma adequação tão exata às 

respostas do decisor (erro quadrático de 0,0614 em comparação a 0,0034 do MMQNL). 
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5.3.5 Elicitação das Constantes de Escala 

Para encontrar os valores das constantes usou-se o procedimento para a elicitação das 

constantes de escala mostrada em (KEENEY; RAIFFA, 1993), por meio da busca de 

indiferenças entre prospectos probabilísticos formados por um “outcome X” de um dos 

critérios e os “outcome nadir” dos demais critérios, até formar um sistema de equações 4 x 4.  

Isto é feito contemplando o espaço de consequências inteiro e não unicamente o melhor 

ou pior outcome dos prospectos em avaliação, permitindo que, caso seja inserida uma nova 

alternativa ou retirada alguma existente, não seja necessário fazer uma nova elicitação das 

constantes de escala.  

5.4 Resultados da Aplicação 

Segundo a proposta de agregação por MAUT das utilidades RDU marginais, os 

prospectos avaliados para cada alternativa e para cada critério originaram o resultado 

apresentado na Tabela 5.5.  

Tabela 5.5 Resultado com Elicitação de w(p) 

Alternativa 
Valor Global com 

Elicitação de w(p)  

2  = 1700 Kg 0,2768 

3  = 1800 Kg 0,2220 

4  = 2000 Kg 0,2215 

1  = 1200 Kg 0,2111 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Este resultado é congruente com a experiência da empresa relacionada com o 

aproveitamento dos cortes da matéria prima (placas) e com as características dos 

fornecedores. Assim, para esta aplicação específica, a sugestão foi comprar 1.700Kg da 

matéria prima. 

Adicionalmente, na Tabela 5.6 é mostrado o resultado do valor global de cada 

alternativa obtido usando os valores dos parâmetros de a = 0,65 e b = 1,0467 da função de 

ponderação da probabilidade de Prelec, os quais são comumente usados na literatura e foram 

obtidos a través de estudos empíricos (PRELEC, 1998)(WAKKER, 2010).  
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Tabela 5.6 Resultado sem Elicitação de w(p) 

Alternativa 
Valor Global sem 

Elicitação de w(p)  

2  = 1700 Kg 0,2694 

4  = 2000 Kg 0,2171 

1  = 1200 Kg 0,2163 

3  = 1800 Kg 0,2108 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Contudo, a alternativa com melhor desempenho (alternativa 2) foi a mesma com e sem 

o processo de elicitação da função w(p), porém os valores globais de todas as alternativas 

mudaram,causando a mudança da ordem das alternativas. Assim, a que tinha sido a segunda 

melhor alternativa (alternativa 3) passou a ser a pior de todas.  

Com isto é possível observar que o uso do procedimento proposto para elicitar a função 

peso da probabilidade w(p) gera resultados que divergem dos obtidos com o uso dos 

parâmetros sugeridos na teoria com base em estudos comportamentais. 

Segundo o modelo clássico de Teoria da Utilidade Esperada para ambientes de risco e 

mantendo o mesmo tipo de agregação, os prospectos avaliados para cada alternativa e para 

cada critério originaram os resultados apresentados na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 Resultado com Utilidade Esperada 

Alternativa Valor global com UE 

4  = 2000 Kg  0,5363 

2  = 1700 Kg  0,5058 

3  = 1800 Kg  0,4893 

1  = 1200 Kg  0,3363 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Os resultados divergem notoriamente dos obtidos com a combinação proposta de 

métodos, o que consequentemente implica que não considerar a ponderação da probabilidade 

em problemas multicritério pode ocasionar mudanças radicais nos resultados. Isto devido ao 

modelo Bayesiano-Neumanniano onde a utilidade esperada é um modelo linear nas 

probabilidades, o que é atualmente conhecido como um caminho muito restritivo para 

descrever os comportamentos atuais dos decisores e dos sistemas (MUNIER, 2001). 
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Por outro lado, o resultado obtido com a aplicação deste modelo (Tabela 5.5) é similar 

ao encontrado com a aplicação do primeiro modelo na mesma empresa, observando entanto 

reversão de ordem entre a primeira e a segunda colocada, pois com o segundo modelo a 

melhor alternativa foi aquela que tinha sido a segunda melhor nas Fases I e II da aplicação do 

Problema 3 do primeiro modelo.  

No entanto observa-se também que os valores globais das alternativas deste modelo 

estão mais próximos um do outro do que nos resultados do Modelo 1, o que leva a pensar que 

variações nas respostas da decisora ao longo do processo decisório poderia levar a mudanças 

na ordem das alternativas, o que implicaria os resultados são mais sensíveis neste caso em 

comparação aos obtidos com o primeiro modelo. Porém, esta conclusão precisa de ser estuda 

em trabalhos futuros executando análises de sensibilidade e aplicações em outras PME.  

Apesar de que este modelo foi aplicado unicamente a um caso específico de uma PME, 

é possível evidenciar que permite encontrar uma solução mais adequada para as pequenas e 

médias empresas que sabem que o comportamento das consequências das alternativas de 

quantidades de requerimentos de matéria prima responde a probabilidades de ocorrência, e 

que contam com os registros suficientes para determinar essas probabilidades. A validação 

desta afirmação é contemplada como um trabalho futuro dentro da área de decisão 

multicritério. 

Entretanto, a migração desse SAD para ambiente Web ou para um ambiente de 

programação mais robusto, e a revisão e realização de melhorias e de aplicações às PMEs 

específicas consolidam-se como um importante trabalho futuro, principalmente levando em 

conta que na literatura atualmente não existem trabalhos que expliquem, tão detalhadamente 

como este trabalho, como é feita a avaliação intercritério para RDU. 

5.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada uma proposta adicional para os casos específicos nos 

quais o ambiente de decisão torna-se estocástico, ou seja, quando se contemplam situações de 

risco, tornando o problema ainda mais complexo. 

A proposta consistiu na utilização do método RDU com agregação por MAUT para 

apoiar a tomada de decisão de quantidades a solicitar de matérias primas no ambiente da 

pesquisa. 

No decorrer do capítulo o desenvolvimento desse outro modelo de decisão foi 

detalhado, sendo assim que na primeira Seção foi apresentada a demarcação do objetivo. Já na 
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segunda Seção foram especificadas as teorias usadas e na Seção três, às principais 

características do modelo acompanhadas da exemplificação do uso da ferramenta SAD 

correspondente foram explicadas.  Por fim, na quarta Seção, os resultados e as conclusões da 

aplicação foram discutidos. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

6.1 Conclusões 

O desenvolvimento do presente trabalho permitiu a criação de dois modelos de decisão 

para as PMEs com ambientes de produção Job Shop, gerando maior versatilidade e adequação 

ao entorno específico deste tipo de empresas. O primeiro modelo foi gerado a partir de doze 

etapas de construção, ao longo das quais foi concluído que o ambiente de decisão 

corresponde, sobretudo, a um ambiente determinístico com características típicas que 

possibilitaram o uso do modelo aditivo para calcular os valores globais das alternativas e que 

foram comprovadas no decorrer das aplicações; porém, nesse mesmo processo, foi detectado 

que em alguns casos pontuais, o ambiente de decisão pode ser catalogado como estocástico, 

razão pela qual um segundo modelo de decisão foi desenvolvido. 

A obtenção das constantes de escala e a elicitação das preferências do primeiro modelo 

foram obtidas através do modelo aditivo seguindo as seis etapas do procedimento de Trade-

Off, e por meio do uso da ferramenta SAD desenvolvida, permitindo que os decisores das 

PMEs se sentissem mais tranquilos respondendo às perguntas e proporcionando-lhes uma 

compreensão rápida e simples do que representam seus processos de tomada de decisões; de 

forma que confirmou-se que o ambiente gráfico e a estrutura do processo de elicitação do 

modelo proposto realmente facilitam o entendimento dos problemas de determinação de 

requerimentos de matérias primas e se adéquam às características próprias das PMEs.   

Todas as aplicações do primeiro modelo foram realizadas em duas fases. Na primeira o 

decisor usou o software de forma isolada, sem acompanhamento da analista, só seguindo o 

manual de usuário disponível online; isto com o intuito de obter uma visão totalmente externa 

do uso do software. Na segunda fase o decisor usou o software com o acompanhamento direto 

da analista, cujo objetivo foi interagir diretamente com o decisor, proporcionando-lhe um 

apoio adicional em termos de compreensão das perguntas, dos gráficos e de todo o processo 

de elicitação, procurando um uso mais rico do software e possibilitando a troca de 

conhecimentos e comentários. 

A execução da primeira fase de uso do SAD Web por cada uma das PMEs proporcionou 

informação relacionada de como os decisores se sentem em relação às perguntas da elicitação 

de preferências, à linguagem usada, aos gráficos e as demais características desenvolvidas no 

aplicativo. Assim, pode-se concluir que não contar com um analista obriga ao decisor a pensar 



6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  108 

 

 

cuidadosamente nas suas respostas e a ler detalhadamente as instruções contidas tanto no 

manual de usuário como nas mensagens que aparecem ao longo da utilização do software. 

A realização da segunda fase brindou os decisores com uma maior compreensão do 

processo de elicitação e principalmente, em relação ao uso do SAD na etapa da analise de 

sensibilidade. 

Mesmo que não tenha acontecido notoriamente em nenhuma das aplicações trabalhadas 

nesta pesquisa, é interessante mencionar que, segundo os decisores participantes da pesquisa, 

o fato de não ter um analista acompanhando o processo de decisão pode gerar casos em que o 

decisor responda descuidadamente ao longo da elicitação, talvez motivado por limitações de 

tempo ou pelo desconhecimento próprio de decisão multicritério, características próprias das 

PMEs com ambiente de fabricação Job Shop; questão que geraria possíveis inconsistências 

e/ou resultados inadequados, questão que precisa ser estudada futuramente. 

Em relação ao segundo modelo, na literatura são encontrados diferentes textos 

relacionados com RDU, os quais se focam principalmente nas características próprias do 

método e no procedimento de avaliação intracritério dos prospectos das alternativas. Porém, 

ainda não existem muitas publicações de trabalhos relacionados com a avaliação intercritério 

desses prospectos, deixando o assunto aberto para discussão.  

Com o desenvolvimento do segundo modelo, foi criada uma proposta de aplicação de 

RDU com avaliação intercritério por MAUT para a escolha de quantidades a solicitar de 

matérias primas no ambiente específico de decisão sob-risco. Assim, foi proposto também um 

procedimento para elicitar a função ponderação da probabilidade, para finalmente resultar na 

geração de um SAD utilizando Microsoft Excel®, o qual é um software de uso bastante 

comum e que se encontraria mais ao alcance das pequenas e médias empresas com ambientes 

de fabricação tipo Job Shop. Além disto, a ferramenta fornece uma interface amigável e de 

fácil entendimento, a qual, seguindo perguntas simples, facilita o processo decisório, levando 

em conta as limitações comuns como são o tempo, o conhecimento e o investimento que 

normalmente são encontradas nos tomadores de decisão deste tipo de empresas. 

Os resultados finais da aplicação do segundo método proposto mostram diferenças 

substanciais entre utilizar o método clássico de teoria da utilidade esperada e usar RDU; 

enquanto que diferenças menores, contudo também relevantes, foram encontradas entre 

elicitar a função peso da probabilidade e usar os valores dos parâmetros sugeridos comumente 

na literatura com base em estudos comportamentais; o que leva a concluir que os resultados 

dos processos de decisão de requerimentos de matérias primas em PMEs com ambientes de 
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decisão sob-risco, são sensíveis às variações nas probabilidades de ocorrência das 

consequências de cada alternativa, pelo que a forma em que é realizada a elicitação tanto das 

preferências como da função peso da probabilidade e das constantes de escala pode gerar 

erros ou inadequações nos resultados, questão que para uma pequena ou média empresa 

usualmente pode significar muito, chegando a influenciar em sua permanência no mercado.   

Em todas as aplicações dos modelos os decisores expressaram que realizar o 

procedimento de elicitação expandiu notoriamente sua visão e seu conhecimento do próprio 

comportamento na hora de tomar decisões de compra de matérias primas; manifestando 

também seu interesse em continuar fazendo uso do SAD para outros tipos de decisões e a 

importância de que as universidades interajam mais com a indústria a fim de trocar 

conhecimentos e obter benefícios mútuos. Assim, pode-se concluir que a utilização dos 

modelos e de seus respectivos SAD ajuda aos decisores das PME a reconhecer e comprender 

mais abertamente seu processo de tomada de decisões afetando-o positivamente, 

principalmente levando em conta que um dos primeiros passos para melhorar um processo 

decisório é comprender o próprio problema de decisão e conhecer a existência de métodos 

MCDA que os apoiam de diversas formas.  

Finalmente, cabe mencionar que foi detectado que as pequenas empresas precisam de 

maior acompanhamento no processo de decisão por parte do analista do que as médias 

empresas, isso especificamente dentro do ambiente da pesquisa. 

6.2 Trabalhos Futuros 

A aplicação dos dois modelos propostos em PMEs de outros países da América Latina 

consolida-se como um importante trabalho futuro devido ao impacto positivo que geraria nos 

processos de decisão, além de que continuaria fortalecendo os laços universidade-empresa e 

validaria ainda mais os modelos em si mesmos.  

A utilização do Flexible and Interactive Trade-Off (FITRADEOFF por sua sigla em 

inglês) em substituição ao método de elicitação Trade-off utilizado no decorrer na pesquisa, 

apresenta-se como um trabalho futuro interessante para ser estudado na área, devido a que é 

um novo método proposto para elicitar as constantes de escala ou pesos dos critérios, usando 

informação parcial das preferências do decisor para determinar a mais preferível de um 

conjunto de alternativas, de acordo ao Modelo Aditivo da Teoria do Valor Multiatributo 

(MAVT por sua sigla em inglês) (DE ALMEIDA et al., 2016). 
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Como uma melhora ao segundo método proposto, poderia ser inserida uma fase de 

análise de consistência da adequação dos parâmetros da função w(p), através do uso de 

gráficos para comparações entre uma combinação de dois prospectos hipotéticos para os quais 

o decisor é indiferente, e uma combinação de dois prospectos hipotéticos para os quais o 

decisor deve definir a sua preferência de forma a testar a convexidade e concavidade das 

partes correspondentes de w(p).  

Avaliar a combinação de métodos proposta no segundo modelo com outros dados de 

entrada, que sejam reais ou obtidos através de geradores de problemas multicritério aleatórios, 

seria uma contribuição importante para o campo de RDU, principalmente se incluísse a 

execução de análises de sensibilidade que permitam caracterizar o comportamento das 

soluções com base em variações de diversos parâmetros que poderiam ir desde a matriz de 

consequências até a troca do tipo de função peso da probabilidade e de seus parâmetros. 

No presente trabalho foi utilizada a agregação aditiva nos dois modelos, levando em 

conta que no decorrer do processo de construção os pressupostos necessários para seu uso 

foram validados. No entanto, em relação ao segundo modelo, a agregação aditiva dentro do 

campo da utilidade ranking dependente ainda está em discussão, sem existir muita 

documentação a seu respeito. Por isso são necessários novos estudos que explorem tanto este 

tipo de agregação como o uso de outros métodos de avaliação intercritério. 

Analisar a influência da permanência do analista ao longo do processo de elicitação das 

preferências, especificamente na hora de usar os SAD, é um estudo interessante para ser 

realizado, pois permitiria validar as características dos mesmos e encontrar possíveis pontos 

de melhoria que incrementem o entendimento por parte das pequenas e médias empresas com 

ambientes Job Shop. 

Do mesmo modo, com o decorrer das aplicações foi detectado que as pequenas 

empresas precisam de maior acompanhamento no processo de decisão por parte de quem faz 

o papel de analista, do que as médias empresas, principalmente se estas últimas tiverem mais 

de uma década no mercado. Contudo, esta afirmação deve ser explorada cuidadosamente em 

trabalhos posteriores que avaliem a necessidade e as características deste tipo de interação 

para cada um dos modelos de decisão propostos. 
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