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RESUMO 

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é combustível fóssil de grande destaque no cenário 

mundial e nacional por conta da sua versatilidade logística, do seu poder calorífico e da baixa 

emissão de poluentes. Seu histórico no concorrido mercado brasileiro foi marcado por 

diversas crises o que tornou a exploração do GLP uma atividade sujeita a um conjunto de 

incertezas. O produto está presente na cadeia produtiva de diversos segmentos de mercado 

constituindo um importante componente na matriz energética nacional. Em decorrência disso 

o processo de classificação de consumidores por parte das distribuidoras de GLP é uma tarefa 

estratégica e sujeita a um conjunto de critérios que necessitam ser observados. Nesse 

contexto, o presente trabalho concentra-se na modelagem multicritério para resolução da 

problemática de classificação de clientes em uma distribuidora de GLP. Após a análise 

metodológica acerca do Apoio Multicritério a Decisão, é proposto um modelo com base do 

ELECTRE TRI e que objetiva a alocação do portfólio de clientes da distribuidora a um 

conjunto de classes ordenadas.  

Palavras Chave: Apoio Multicritério a Decisão, Gás Liquefeito de Petróleo, ELECTRE TRI 
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ABSTRACT 

Liquefied petroleum gas (LPG) is a fossil fuel of great prominence on the world market due to 

its versatility with regard to logistics, to its calorific power and to its low emission of 

pollutants. His history in the competitive Brazilian market was marked by various problems 

which made the operation of the LPG activity subject to a number of uncertainties. The 

product is in the production chain of different market segments is an important component in 

the national energy matrix. As a result of this the process of classification of consumers by the 

distributors of LPG is a strategic task and subject to a set of criteria that need to be observed. 

In this context, this paper puts forward a multi-criteria model to support LPG distributors in 

their problem of how best to classify clients. After a methodological analysis on Multi-criteria 

Decision Support, is proposed a model based on the ELECTRE TRI and that the objective of 

the portfolio allocation of the distributor's customers a range of classes sorted. 

Keywords: Multi-criteria Decision Aid, Liquef,Lliquefied Petroleum Gas, ELECTRE TRI 
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Introdução 

1 INTRODUÇÃO 

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é considerado um importante insumo para a vida 

moderna, cumprindo ao mesmo tempo uma função social e de manutenção da infra-estrutura 

produtiva em diversas nações. Como a maioria dos derivados de petróleo sua história foi 

marcada por diversas crises mundiais que lançaram dúvidas sobre sua disponibilidade futura. 

Apesar disso o GLP continua resistindo no mercado, principalmente por suas características 

de armazenagem que o difere de outros gases e o equipara a combustíveis líquidos como o 

óleo BPF e a gasolina. 

No Brasil o mercado é explorado por distribuidoras que são homologadas pela Agência 

Nacional do Petróleo.  Em função dos altos custos com instalações e estrutura produtiva, tanto 

em nível nacional quanto em nível mundial, o grau de concentração deste mercado é muito 

elevado. Além disso, a sensibilidade em relação a marca é baixa, principalmente nas camadas 

mais pobres da população. 

A presença do produto na hora correta, para alguns consumidores é o suficiente para 

que exista o consumo, enquanto que outros são regidos por relações contratuais de longo 

prazo que priorizam a qualidade e a freqüência de abastecimento. 

Como existe esta variedade de clientes a empresa precisa estabelecer categorias que 

auxiliem na prestação de assistência devida e na exploração correta de cada segmento de 

mercado. Seguindo esta linha de raciocínio foi que grande parte das distribuidoras no Brasil 

optaram por espelhar nas classes internas a segmentação externa de mercado.  

Genericamente esta ação se mostrou eficiente na media em que agrupava clientes em 

função de sua atividade econômica, mas também ficou explícito o problema relacionado as 

diferenças existentes dentro das classes. Isto porque a empresa agrupava as classes em função 

de seu nível de importância e clientes que estavam em categorias baixas, alocados de acordo 

com sua atividade econômica, guardavam características de grandes clientes, mas 

continuavam erroneamente sub-classificados. 

Para resolução deste problema foi proposta a utilização do ELECTRE TRI, que foi 

desenvolvido especialmente para o tratamento da problemática de alocação de alternativas em 

classes ordenadas e que se mostrou adequado para o tratamento o problema. 
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1.1 Relevância do Trabalho 

Na última década o GLP apresentou uma forte queda na participação da matriz 

energética brasileira. Um dos principais motivos desta redução está relacionado a taxa de 

substituição do GLP por outros combustíveis. Este mercado é tão heterogêneo que o GLP 

sofre assédios diferenciados que vão da lenha (no segmento doméstico) ao gás natural (nos 

segmentos industriais). 

Além da alta taxa de substituição, a própria concentração de mercado existente no Brasil 

cria verdadeiras guerras comerciais entre distribuidoras que buscam manter sua carteira de 

clientes e ampliar sua participação no mercado à custa da subtração de clientes das 

concorrentes tornando a tarefa de gestão comercial uma das chaves para a sobrevivência no 

setor. 

Para gerenciamento do portifólio de clientes as distribuidoras costumam estabelecer 

classes que refletem o mercado. Estas classes podem ser desenhadas considerando diversos 

requisitos que variam desde o nível de importância destes clientes para a empresa até a 

atividade econômica principal do consumidor.  

O grande problema neste tipo de procedimento é que, no momento de decidir em qual 

classe a alternativa deverá ser alocada, o decisor deverá considerar um conjunto de critérios 

que, sem um tratamento adequado na prática serão ignorados. 

Os clientes destas distribuidoras variam em função do seu consumo, sua lucratividade, 

da vulnerabilidade em relação a outros energéticos e da intermitência e tipo de abastecimento. 

Todos estes fatores precisam ser pesados no momento da classificação, uma vez que a 

estrutura de assistência comercial e produtiva é baseada na classe deste cliente. Alocações 

indevidas diminuem o tempo de resposta da distribuidora frente a ações de concorrentes, 

estabelecem preços indevidos para o segmento e aumentam os custos de distribuição. Além 

disso, todo o planejamento produtivo da distribuidora é montado em função da composição 

das classes de seus clientes.  

A proposição de um método multicritério para alocação de clientes nestas classes é algo 

inédito em distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo no Brasil e auxiliará na distribuição 

de recursos (produtivos, comerciais e humanos) pela empresa, o que repercutirá positivamente 

na execução de suas estratégias.  
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1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivos Gerais 

Propor um modelo de decisão multicritério que trate a problemática de classificação, 

para alocação de clientes em classes ordenadas de acordo com o seu nível de importância e 

que estejam alinhadas com o Planejamento Estratégico da empresa em estudo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Apresentar origem e importância do Gás Liquefeito de Petróleo, em nível mundial e 

nacional, para a infra-estrutura produtiva. 

- Analisar a atual conjuntura do mercado nacional de GLP. 

- Propor um novo padrão de categorias para classificação de clientes. Estas categorias 

deverão ser, a luz dos critérios definidos pelo decisor, homogêneas o suficiente para que a 

companhia possa prestar assistência de acordo com uma estrutura organizacional já montada. 

- Verificar a consistência dos resultados, junto ao decisor, após aplicação do algoritmo 

do método escolhido. 

1.3 Método 

Para aplicação do modelo foi identificado, por meio de duas entrevistas com os 

decisores da empresa, o funcionamento atual e o processo de classificação de clientes. Como 

os clientes escolhidos eram de duas áreas diferentes e conseqüentemente gerenciadas por duas 

pessoas distintas, ficou convencionado que apenas o gerente da área Metropolitana 

participaria do processo. 

Para definição das alternativas, foi indicado um conjunto com 40 clientes escolhidos de 

forma aleatória pela empresa. Isto se deu em função do ambiente extremamente concorrido 

que se situa a distribuidora, tornando qualquer tipo de informação acerca da carteira de 

clientes extremamente confidencial.  

Em seguida foram definidos os critérios de acordo com os objetivos constantes no 

Planejamento Estratégico 2008-2018 da empresa em estudo, utilizando como base alguns 

treinamentos e manuais internos. 

De posse das alternativas e critérios de julgamento foi definido o método a ser aplicado, 

observando as características do problema e do decisor, conforme justificado o item 4.3. 
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Um dos pontos salientados pelo decisor e que foi cumprido neste trabalho foi a 

necessidade de manter a mesma quantidade de classes que a empresa já trabalha atualmente. 

Como o método escolhido foi o ELECTRE TRI, foi preciso definir os limiares de preferência 

e indiferença do modelo, juntamente com o limite de corte. O algoritmo foi calculado com um 

software específico. 

Após os resultados, o modelo de classificação foi apresentado ao decisor que verificou a 

alocação das alternativas as classes validando positivamente seus resultados e indicando sua 

aplicação para outras regiões. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

O presente trabalho está distribuído em seis capítulos, sendo o primeiro destinado a 

introdução do tema e a relevância de seu estudo.  

O capítulo 2 foi destinado a fundamentação teórica relacionada ao Apoio Multicritério a 

Decisão (AMD). Serão analisadas as abordagens metodológicas relacionadas ao AMD, os 

principais métodos que tratam da problemática de classificação e os procedimentos 

necessários para a escolha do método de apoio a decisão. 

O capítulo 3 comentará sobre o Gás Liquefeito de Petróleo, sua história, suas 

características, o cenário mundial e nacional. Também serão revisados os principais 

segmentos de mercado existente no Brasil e o processo produtivo do GLP. Por fim será 

analisado o perfil de clientes da empresa e como se dá o atual método de classificação de 

clientes na distribuidora em estudo. 

O capítulo 4 é destinado a modelagem do procedimento proposto para a classificação de 

clientes. Nele serão verificadas as principais inconsistências que deverão ser corrigidas além 

de definidos os critérios, a justificativa de escolha do método ELECTRE TRI e a importância 

para uma distribuidora de classificar de forma estratégica seus clientes. 

No capítulo 5 será realizado um estudo de caso onde serão descritas as fases de 

elicitação dos parâmetros do modelo. Ao final seguem-se as conclusões e sugestões para 

futuros trabalhos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo será observada as origens do estudo do Apoio a Decisão e alguns 

aspectos relativos a tomada de decisão juntamente com as principais vertentes metodológicas. 

Será introduzido o conceito de Apoio Multicritério a Decisão, descrevendo as principais 

abordagens metodológicas existentes, dando destaque a Teoria da Utilidade Multiatributo e os 

Métodos de Sobreclassificação. 

Em seguida serão demonstrados três métodos que tratam da problemática P.β 

destacando as principais características sobre cada um deles e se aprofundado sobre o 

ELECTRE TRI. 

Por fim serão destacados os principais pontos que deverão ser considerados na escolha 

de um método para apoio multicritério a decisão. 

2.1 Apoio a Decisão 

Apoio a decisão é a atividade da pessoa que, através da utilização de modelos de forma 

explícita, mas não necessariamente formalizados por completo, auxilia na obtenção de 

elementos que respondam as questões expostas por um stakeholder em um processo decisório. 

Estes elementos trabalham para clarificar a decisão e usualmente conduzi-la a uma 

recomendação (Roy, 1996). 

Problemas relacionados a  tomada de decisão são comuns em uma infinidade de áreas, 

tanto públicas quanto privadas e, desde tempos remotos, o homem tenta resolve-los apoiando-

se em abstrações, heurísticas e raciocínios dedutivos, a fim de guiar e validar suas escolhas 

(Gomes et al., 2004). 

Ao longo da história humana, vários problemas de decisão tornaram-se conhecidos, 

como o célebre caso da disputa de um filho por duas mães, que foi levado ao Rei Hebreu 

Salomão, tendo este que decidir qual das duas era a verdadeira e que resultou em um possível 

processo de divisão (Brams, 1996).   

Diversos filósofos e teóricos estudaram o processo decisório individual ou coletivo. 

Trabalhos desenvolvidos por Raimundo Lúlio, que datam do século XIII, já tentavam propor 

uma forma racional para resolução do problema de eleição. Já no século XVIII duas 

importantes contribuições para o estudo do processo decisório surgiram com os estudos de 

Condorcet, que propôs a introdução da relação de preferência, e Jean-Charles de Borda, que 

desenvolveu em seus estudos o primeiro método aditivo para agregação de n pontuações em 
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uma única pontuação. Segundo Pereira (2003) estes dois métodos são considerados os 

precursores das duas grandes escolas: a americana, que tem por base os desenvolvimentos de 

Borda e a francesa, que tem por base os desenvolvimentos de Condorcet. 

Em 1870 surgiu a Revolução Marginalista, através de uma série de obras que trouxeram 

fundamentos para uma nova concepção da Economia, e que contribuíram para transformá-la 

em uma ciência exata. Esta revolução trouxe a compreensão sobre como as preferências dos 

consumidores (utilidade) participavam no processo de procura de bens (Seabra, 2007). 

O Marginalismo surgiu do trabalho de três pensadores diferentes: Willian Stanley 

Jevons, que publicou a obra Princípios da Economia, em 1871; Carl Manger que publicou no 

mesmo ano a obra Princípios da Economia em León Walras que, em 1874, publicou o livro 

Elementos de Economia Pura.  

A idéia básica destes pensadores foi formular uma teoria dos valores de troca (payoffs) a 

partir da noção da utilidade marginal decrescente, em resposta às teorias do valor e do 

trabalho. A idéia de utilidades marginais decrescentes associadas a níveis de consumo 

crescente de um bem, assim como a de que preços relativos de bens poderiam refletir tais 

utilidades marginais, permitiu a resolução do “paradoxo água-diamante” de Adam Smith. Ele 

apontara que o baixo preço da água relativamente ao diamante seria incompatível com a 

utilidade obviamente maior da primeira. A resposta Marginalista foi que a abundância da água 

e a escassez do diamante causavam respectivamente baixas e altas utilidades marginais, 

explicando os preços, muito embora a utilidade da água sempre fosse evidentemente maior 

(Seabra, 2007). 

O economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) deu continuidade aos estudos de 

Walras sobre a Teoria da Utilidade, investigando situações onde o decisor considera critérios 

conflitantes, chegado a conclusão de que não é possível encontrar uma alternativa que atenda 

todos os desejos do decisor em todos os critérios considerados ótimos de pareto. Estes estudos 

levaram posteriormente a formação da Teoria da Utilidade Multiatributo. Em 1944, os John 

Von Neumann e Oskar Morgenstern publicaram a obra Theory of Games and Economic 

Behaviour, permitindo a associação da utilidade a outros temas como Teoria dos Jogos e 

Teoria da Decisão. 

Entretanto, para a resolução de problemas complexos, até a primeira metade do século 

XX utilizava-se basicamente a esperança matemática para a tomada de decisões em condições 

aleatórias; porém, em muitas situações, observava-se que o risco associado a tal procedimento 

era inaceitável (Gomes, 2004). 
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Após o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu a Pesquisa Operacional, que foi 

derivada da experiência obtida pelas Forças Aliadas no período do conflito. Os métodos 

adotados por esta linha buscavam a otimização, através do valor máximo ou mínimo de uma 

função submetida a um conjunto de restrições.  

Dentre os métodos matemáticos destaca-se a Programação Linear, que é uma técnica de 

largamente empregada na resolução de problemas de alocação de recursos, que tenham seus 

modelos representativos por expressões lineares. Sua grande difusão deve-se tanto a 

versatilidade que essa técnica possui em representar problemas reais, como à existência do 

método Simplex que, com o apoio de computadores, garante a solução ótima a baixo custo 

(Puccini & Pizzolato, 1987). 

Entretanto, ainda que pudessem ser incorporados ao modelo por intermédio de 

restrições, era muito complicada a inserção de atributos como impacto ambiental, imagem do 

produto, segurança e conforto o que impedia a intervenção por parte do decisor, introduzindo 

excessiva rigidez nas decisões (Gomes, 2004). 

Na década de 1960 o auxílio multicritério a decisão começa a ganhar identidade e 

terminologia própria com o desenvolvimento dos primeiros métodos que incorporam 

múltiplos critérios. Destacam-se os trabalhos de Bernard Roy ao desenvolver o ELECTRE 

(Elimination Et Choix Tradusant la Réalité) que foi o primeiro de uma série de métodos, que 

se baseiam em relações de sobreclassificação, dando início a Escola Européia ou Francesa de 

apoio a Decisão. 

Uma das principais características introduzidas pelos métodos da família ELECTRE 

corresponde a um novo conceito de modelo de preferências, que pretende ser uma 

representação mais realista que o utilizado na Teoria da Decisão explorando os conceitos de 

dominância e eficiência. 

Um conjunto de métodos derivou da Teoria da Utilidade Multiatributo, originando a 

Escola Americana de Apoio a Decisão. Em 1980, Thomas L. Saaty desenvolveu o AHP 

(Analytic Hierarchy Process) sendo, embora controverso, um dos mais difundidos métodos de 

apoio a decisão do mundo. 

2.1.1 Aspectos de Decisão 

Um requisito essencial para a ocorrência de uma decisão é a existência de um estado de 

ambigüidade. Tal estado pode conter proposições em que uma determinada parte da verdade é 

as demais são desconhecidas (White, 1969). Desta forma, o ato de decidir é também o 
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processo de tratamento da ambigüidade, embora a resolução desta possa ser feita sem que 

necessariamente exista uma decisão. 

É muito comum a utilização do termo „decisão‟ como sendo sinônimo de „ação‟ ou 

„alternativa‟. Entretanto White (1969) esclarece que conjunto de alternativas ou ações 

identifica a ambigüidade. A resolução desta ambigüidade constitui o processo decisório que 

culmina na decisão. 

Belton e Stewart (1992) agrupam o processo em três fases: identificação do problema 

e estruturação, construção e aplicação do modelo e o desenvolvimento dos planos de ação. 

Estas três etapas não são necessariamente seqüenciais e podem transcorrer em ordens 

inversas. 

Na fase de identificação do problema e estruturação, antes de qualquer análise inicial, as 

várias partes interessadas (incluindo facilitadores, técnicos e analistas) necessitam 

desenvolver um entendimento comum do problema, das decisões que serão tomadas e dos 

critérios que serão julgados.  

Uma característica primária do Apoio Multicritério a Decisão é o desenvolvimento de 

modelos formais de decisão que contemplem as preferências, valor dos tradeoffs, metas, etc. 

A construção do modelo é extremamente importante para que o apoio a decisão seja eficiente. 

Para Roy (1996) modelo pode ser definido como um esquema que, para um conjunto de 

questões, é tomado como a representação de uma classe de fenômenos, para servir de suporte 

à investigação e à comunicação. 

Normalmente os modelos são categorizados em descritivos e normativos. Nos 

descritivos existe a representação do que os decisores fazem, nos normativos observa-se como 

os decisores devem agir (Pereira, 2003). 

O desenvolvimento dos planos de ação não estão voltados especificamente para 

resolução do problema mas para proporcionar uma análise do caso e efetuar um apoio no 

processo de decisão. 

Já Gomes et. al. (2004) identifica quatro etapas no processo decisório: recompilação da 

informação, modelagem, seleção e revisão. Para eles tais etapas não são executadas em uma 

ordem imutável, sendo permitido alternar de uma fase a outra, à medida que avança a reflexão 

do decisor. Nessa definição aparecem os agentes que intervirão no processo, como é o caso do 

decisor e do analista. 

Uma das figuras mais importantes de todo o processo é o Decisor. Este pode ser apenas 

um indivíduo ou um grupo de indivíduos que, direta ou indiretamente, proporciona o juízo de 
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valor final e pode ser usado no momento de avaliar as alternativas disponíveis, com o objetivo 

de identificar a melhor escolha (Gomes et. al., 2004). 

Além do decisor, há outra entidade (que pode ser uma pessoa ou uma equipe de 

trabalho) encarregada de modelar o problema e, eventualmente, fazer as recomendações 

relativas à seleção final. Esta pessoa ou equipe de pessoas desempenha um papel 

fundamentalmente objetivo, colhendo opiniões do decisor, tratando-as e transferindo-as ao 

modelo para posterior utilização (Gomes et. al., 2004). 

Durante a decisão existe um conjunto comumente conhecido como conjunto de escolha 

ou conjunto de alternativas, normalmente representado pela letra A. Para Vincke (1992) a 

determinação deste grupo é um dos pontos mais difíceis do apoio a decisão. Ele pode ser 

denominado com um conjunto de ações que será explorado durante o processo decisório. 

Vincke (1992) também afirma que, dependendo da complexidade do problema de decisão, 

não é possível se determinar a priori o conjunto de alternativas A, sendo este construído 

durante um processo prévio e progressivo durante a resolução do problema de decisão. O 

mesmo autor denomina como estável o conjunto A que pode ser definido a priori e evolutivo,  

o conjunto que  é definido durante o curso do procedimento decisório. 

Para eleger algumas alternativas do conjunto de escolha, supõe-se que o decisor possui 

vários eixos de avaliação. Esses eixos são os elementos que direcionam a análise e devem ser 

estabelecidos com base na modelagem de conseqüências, de modo a representarem as 

dimensões relevantes do problema. Com base nestes eixos é possível se efetuar comparações 

entre as alternativas que foram determinadas (Gomes et. al., 2004). 

Quando se estabelece que estes eixos traduzem alguma informação relativa as 

características, propriedades ou capacidades das alternativas, poderemos denominá-la de 

atributos. Entretanto, muitas vezes se faz necessária a inclusão das preferências do decisor 

sobre um par de alternativas em análise, fazendo com que este atributo seja denominado 

critério. Podemos afirmar que um critério torna explícita e operativa as preferências de um 

decisor quanto às alternativas para um determinado critério (Gomes et. al., 2004). 

Vincke (1992) define critério como uma função g, definida sobre o conjunto de 

alternativas A, que atribui valores de ordenação do conjunto A, e que representa as 

preferências do decisor, de acordo com o seu ponto de vista.  

De acordo com Roy (1996) e Vincke (1992) os critérios são classificados como critério 

verdadeiro, se a estrutura de preferências corresponder a uma ordem completa, semi-critério, 

se existir uma semi-ordem, critério intervalar se a estrutura de preferência se caracterizar por 
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uma estrutura de intervalo e pseudo-critério se a estrutura de preferência for uma pseudo-

ordem. 

Os diferentes critérios não desempenham o mesmo papel, conseqüentemente não 

apresentam a mesma importância relativa para o decisor. Para Almeida e Costa (2003) 

escolher um método multicritério equivale a escolher um tipo de compensação entre critérios. 

Os mesmos autores também colocam que os conceitos de compensação, ponderação e 

independência entre os critérios merecem uma atenção especial quando da sua aplicação em 

qualquer método multicritério. 

A escolha de um método de agregação de critérios, como a MAUT, é equivalente a 

escolher um tipo de “compensação entre os critérios”. A noção intuitiva de compensação 

sugere uma quantidade de contrabalance a desvantagem de um critério em relação à vantagem 

em outro. Já nos métodos não compensatórios como o ELECTRE existem uma informação 

intercritério correspondente a importância relativa entre os critérios (Almeida e Costa, 2003; 

Vincke, 1992). 

Para Almeida e Costa (2003) os métodos compensatórios podem favorecer ações não 

balanceadas; aquelas cuja performance é excelente sob algum aspecto, mas que é sofrível aos 

demais. Por outro lado, os métodos não compensatórios, favorecem a ações mais balanceadas, 

possuindo uma melhor performance média. 

Em MAUT a importância relativa entre os critérios ou atributos não é diretamente 

considerada na função utilidade multiatributo. Isto geralmente leva a grandes equívocos na 

utilização da MAUT. Os números associados a cada função utilidade unidimensional, relativa 

a cada atributo, não correspondem e nem podem ser denominados de pesos, já que são na 

verdade constantes de escala (Almeida e Costa, 2003).  

Para a atribuição dos pesos foram propostos vários procedimentos como o Swing 

Weights, Direct Rating, Trade-off e Ranking Methods entre outros. 

Quando as alternativas são analisadas a luz de um conjunto de critérios pode-se obter 

resultados numéricos que estão relacionados a aspectos quantiativos ou literais, associados a 

aspectos qualitativos. Estes resultados são traduzidos em escalas que, segundo Gomes et. al. 

(2002), podem ser verbais, onde são atribuídos nomes ou números; intervalar onde se aloca 

números para refletir a “distância psicológica” percebida pelo decisor; ordinal que estabelece 

uma seqüência em uma ordem pré-definida de importâncias e cardinal que se associa a um 

valor numérico sem relação com a posição. 
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2.2 Apoio Multicritério a Decisão 

Para Almeida e Costa (2003), o apoio multicritério à decisão tem como princípio buscar 

o estabelecimento de uma relação de preferências (subjetivas) entre as alternativas que estão 

sendo avaliadas sob a influência de vários critérios, no processo de decisão.  

 Segundo Malczewki (1999) os problemas multicritérios envolvem seis componentes: 

objetivos, decisor(es), conjunto de critérios de decisão, conjunto de alternativas, conjunto de 

estado da natureza e conseqüência das decisões. 

Já um problema de decisão multicritério para Vincke (1992), é a situação em que sendo 

definido um conjunto de ações „a‟ e uma família de critérios „f‟, deseja-se: determinar um 

subconjunto de ações consideradas as melhores em relação a F (problema de escolha); dividir 

A em subconjuntos, de acordo com algumas normas (problema de classificação); ordenar as 

ações de A da melhor para a pior (problema de ordenação). 

Roy (1996) categoriza as problemáticas da seguinte forma: 

- Problemática de Escolha (P.α) apresenta um problema em termos de escolha de 

uma melhor ação, isto é, orientar a investigação no sentido de encontrar um 

subconjunto A‟ de A, tão pequeno quanto possível. 

- Problemática de Classificação (P.β) aloca as ações em categorias que são 

definidas em função do valor intrínseco de cada ação. 

- Problemática de Ordenação (P.γ) consiste na atribuição de um ranking para cada 

ação em um subconjunto A‟ contido em A. 

- Problemática de Descrição (P.δ) descreve as ações do conjunto A e suas 

conseqüências. 

Há vários métodos desenvolvidos para o tratamento de problemas com múltiplos 

objetivos. Como já foi demonstrado estes, podem ser destacados dois grupos de métodos 

representativos de escolas denominadas na literatura: americana e européia (ou francesa). Para 

a primeira destacamos a Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT) e para a segunda, os 

métodos de sobreclassificação, dentre os quais se destacam a família ELECTRE e 

PROMÉTHÉE (Almeida e Costa, 2003). 

No conjunto de métodos de apoio a decisão, MAUT é o único que recebe o nome de 

teoria (Almeida e Costa, 2003). Isto porque a MAUT está baseada em uma consistente 

estrutura axiomática, inexistente em outras metodologias de apoio a decisão. 

Observa-se que em algumas vezes uma função utilidade é utilizada como um método de 

agregação e não como o resultado de uma teoria. Esta distinção está associada à forma como 
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se obtém a função de utilidade multiatributo. Como teoria determinação da função está 

associada a conformação da relação que existe entre a estrutura axiomática da teoria e a 

estrutura de preferências do decisor (Almeida e Costa, 2003). 

Em contraposição aos métodos da escola americana, os métodos de sobreclassificação, 

desenvolvidos na Europa, admitem um modelo mais flexível do problema, pois não 

pressupõem, necessariamente, a comparação entre alternativas e não impõem ao analista de 

decisão uma estruturação hierárquica dos critérios existentes (Gomes et. al. 2004). 

O uso de métodos de sobreclassificação em lugar da Teoria da Utilidade Multiatributo é 

motivado pelo fato de algumas vezes existir dificuldades em estabelecer uma função utilidade, 

atendendo todos os axiomas desta Teoria. Além disso, em alguns casos, o decisor não 

consegue expressar suas preferências de forma “racional”. 

2.2.1 Abordagens Metodológicas 

O Apoio Multicritério a Decisão oferece um conjunto de metodologias para resolução 

de problemas de decisão. A existência de diferenças entre estas metodologias envolve tanto a 

forma como os modelos são desenvolvidos quanto sua adaptação ao processo decisório 

(Doumpos e Zopounidis, 2004). Roy (1996) identificou três grandes vertentes metodológicas, 

com base nas características dos modelos: abordagens baseadas em um critério único de 

sítense, métodos de sobreclassificação e métodos interativos. 

Já Pardalos et. al. (1995) classificou as abordagens da seguinte forma: 

- Programação Matemática Multiobjetivo; 

- Teoria da Utilidade Multiatributo 

- Métodos de Sobreclassificação  

- Análise de Preferência de Desagregação 

2.2.1.1 Teoria da Utilidade Multiatributo 

 A teoria da utilidade multiatributo, referida freqüentemente por MAUT (Multi-

Attribute Utility Theory) foi derivada da utilidade decisão. A MAUT incorpora na teoria da 

utilidade a questão do tratamento de problemas com múltiplos objetivos (Almeida e Costa, 

2003) 

A MAUT é amplamente aplicada nos Estados Unidos para resolução de problemas de 

decisão. A Teoria é baseada no ponto central de que todo o decisor age mesmo que de forma 

inconsciente ou implícita para maximizar a seguinte função (Vincke,1992): 



 

 13 

Fundamentação Teórica 

 

 

U = U(g1, g2,..., gn) 

Equação 

2.1 

 

 A Teoria da Utilidade Multiatributo está baseada em uma consistente estrutura 

composta por seis axiomas: 

- Princípio da Ordem: o decisor tem a capacidade de estabelecer uma ordem das 

alternativas ou características em função de seu nível de preferência: a é 

preferível a b (aPb); b  é preferível a a (bPa) ou a é indiferente a b (aIb). 

- Transitividade: se aPb e bPc então aPc. 

- Substitutabilidade: se  a ≈ b ,  então[a,p,c,1-p]~ [b,p,c,1-p]. 

- Continuidade: se a > b > c, então existe p, 0<p<1, tal que b~[a,p,c,1-p]. 

- Redutibilidade: [[a,p,b,1-p],q,b,1-q]~. [a,pq,b,1-p]. 

- Monotonicidade: se  a > b,  então[a,p,b,1-p]> [a,q,b,1-q] se e só se p>q. 

  

A MAUT se baseia na associação de cada conseqüência a uma utilidade, calculando-se 

a utilidade esperada de cada alternativa a luz da probabilidade de ocorrência da mesma. O 

melhor curso de ação é aquele que apresenta então a melhor utilidade esperada. Desta forma, 

o uso da Teoria da Utilidade é adequado quando existe algum grau de incerteza no que diz 

respeito às conseqüências das alternativas. 

Desta forma, a análise do decisor é realizada com base em um conjunto de 

conseqüências das ações escolhidas. Poderemos afirmar e uma alternativa a é preferível a uma 

alternativa b quando, para o decisor, as conseqüências da primeira forem mais desejadas que 

as da segunda alternativa. 

Através de um processo de elicitação de preferências é verificada a relação do decisor 

com o risco (propensão, aversão) fazendo com que esta relação seja incorporada ao problema.  

É importante salientar que o emprego da Teoria da Utilidade Multiatributo somente é 

adequado para os casos em que a estrutura de preferência do decisor esteja em total 

conformidade dos axiomas demonstrados acima. Esta teoria apresenta, em seu processo de 

agregação final, uma compensação, fazendo com que o desempenho fraco em um critério seja 

balanceado por um bom resultado em outro critério. Por isso, o tratamento de problemas com 

o uso de uma função síntese, não é adequado em casos onde se deseja mensurar o 

desempenho de cada critério, sendo indicado, nestes casos, outros métodos não 

compensatórios. 
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Além do método MAUT a Teoria da Utilidade Multiatributo serviu de inspiração para o 

desenvolvimento de vários métodos, dentre eles se destacam o SMART e o AHP. 

2.2.1.2 Métodos de Sobreclassificação 

Em contraposição a escola americana (AHP e MAUT), foram desenvolvidos na Europa 

um conjunto de métodos que se baseiam em uma relação de sobreclassificação. Roy (1996) 

define a relação de sobreclassificação como uma relação binária S definida em A tal que aSb e 

que considerando a natureza do problema, as preferências do decisor e a qualidade da 

valoração das ações, podemos afirmar que a alternativa a é pelo menos tão boa quanto a 

alternativa b, não existindo razões claras para se afirmar o contrário. 

Os primeiros métodos de sobreclassificação foram da família ELECTRE, proposto 

inicialmente por Roy em 1968 em seguida da família PROMÉTHÉE, proposto por Brans em 

1984. 

Uma das principais características introduzidas pelos métodos da família ELECTRE 

corresponde a um novo conceito do modelo de preferências, que pretende ser uma 

representação mais realista que o utilizado na Teoria da Decisão (Gomes et. al., 2004). O 

modelo de preferências imposto pela MAUT ao agente de decisão não considera 

completamente a posição deste em relação as alternativas. Isto porque o decisor pode não ser 

capaz de optar por uma das alternativas, não conseguir determinar as reais preferências ou não 

querer discriminar uma alternativa da outra. 

Caso um agente de decisão expresse sua preferência entre duas alternativas potenciais 

(soluções admissíveis, possíveis decisões), é fácil notar que não se pode garantir, 

necessariamente, que as informações do agente sobre essas alternativas sejam precisas, 

completas e exaustivas, embora ele saiba das suas possíveis conseqüências. A Teoria da 

Decisão Clássica fornece basicamente duas situações de preferências, supostamente 

transitivas, designadas por preferência estrita (P) e por indiferença (I). Em outras palavras, a 

Teoria da Decisão Clássica baseia-se no axioma da comparabilidade completa e transitividade 

entre as alternativas. Há várias razões pelas quais os pesquisadores que modelam as 

preferências tentam evitar o dilema da indiferença e da preferência estrita na comparação de 

duas alternativas a e b (Gomes et. al., 2004). 

Nos métodos de sobreclassificação existe a incorporação da preferência fraca e da 

incomparabilidade. A preferência fraca pode ocorrer quando o decisor não se sente 

confortável ou não possui informações suficientes para afirmar que a é estritamente preferível 

a b mas também não pode afirmar a indiferença entre as duas ações. Já a relação de 
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incomparabilidade oferece ao decisor a possibilidade de não comparar alternativas por falta de 

informação, evitando assim que seja emitida uma opinião equivocada. 

Outra característica da escola francesa está no fato de que seus métodos não são 

compensatórios, o que favorece soluções cujo desempenho das alternativas sejam 

desbalanceados.  

Sobre os métodos da escola francesa foram criados um conjunto de derivações que 

variam em função da problemática, dos parâmetros a serem utilizados, dos tipos de critérios 

ou do número de decisores. As variações do PROMÉTHÉE são sintetizadas abaixo (Morais e 

Almeida, 2006): 

- PROMÉTHÉE I – estabelece uma pré-ordem parcial entre as alternativas, utilizado 

para problemática de escolha.  

- PROMÉTHÉE II – estabelece uma pré-ordem completa entre as alternativas, utilizado 

para problemática de ordenação.  

- PROMÉTHÉE III – ampliação da noção de indiferença, com tratamento probabilístico 

dos fluxos (preferência intervalar).  

- PROMÉTHÉE IV – estabelece uma pré-ordem completa ou parcial, utilizado para 

problemática de escolha e ordenação destinadas às situações em que o conjunto de soluções 

viáveis é contínuo.  

- PROMÉTHÉE V – nesta implementação, após estabelecer uma ordem completa entre 

as alternativas como no PROMÉTHÉE II são introduzidas restrições, identificadas no 

problema, para as alternativas selecionadas; incorpora-se uma filosofia de otimização inteira. 

- PROMÉTHÉE VI – estabelece uma pré-ordem completa ou parcial, utilizada para 

problemática de escolha e ordenação. Destinado às situações em que o decisor não consegue 

estabelecer um valor fixo de peso para cada critério.  

PROMÉTHÉE – GAIA – extensão dos resultados do PROMÉTHÉE, através de um 

procedimento visual e interativo.  

Os métodos ELECTRE, igualmente ao PROMÉTHÉE, trabalham com relações binárias 

que representam as preferências estabelecidas pelo tomador de decisão. O ELECTRE se 

destaca pela construção de matrizes de concordância e discordância, enquanto que o 

PROMÉTHÉE constrói a relação de sobreclassificação incorporando o conceito de fluxo 

líquido de superação. As variações do ELECTRE são demonstradas na tabela 2.1: 

Tabela 2.1 – Versões dos métodos da família ELECTRE 



 

 16 

Fundamentação Teórica 

 

 

 Além destas duas famílias Vinke (1992) aponta ainda os métodos de 

sobreclassificação QUALIFLEX, proposto por Paelinck Janssen e MELCHIOR, proposto por 

Roubens em 1991 e a Segmentação Tricotômica porposto por Moscarola e Roy. 

2.2.2 Métodos Multicritério que Tratam a Problemática de Classificação 

2.2.2.1 ELECTRE TRI 

O ELECTRE TRI é um método de sobreclassificação da família ELECTRE 

(Elimination and Choice Translating Algorith). Estes métodos fundamentam-se na construção 

de uma relação de sobreclassificação que contempla as preferências estabelecidas pelo decisor 

em face das alternativas e critérios existentes (Roy, 1996) 

O método ELECTRE TRI é destinado a problemas cuja problemática seja de 

classificação.  Segundo Belton e Stewart (2002) o procedimento original foi concebido para 

alocar a alternativa em uma das três alternativas: aceitável, não aceitável ou indeterminada. A 

mesma autora também afirma que o método foi estendido para utilização em problemas de 

classificação com mais de três diferentes categorias.  

Segundo Doumpos e Zopounidis (2004) o objetivo do ELECTRE TRI é alocar um 

conjunto discreto de alternativas A={x1, x2,.., xm} dentro de q grupos C1, C2, ..., Cq. Cada 

alternativa xj está considerada como um vetor gj={gj1, gj2 ,..., gjn} consistindo da performance 

da alternativa xj sobre o conjunto de critérios avaliados g. 

Versão Autor Ano Problemática Tipo 

Critério 

Pesos 

I Roy 1968 Seleção Simples Sim 

II 
Roy e 

Bertier 

1973 Ordenação Simples Sim 

III Roy 1978 Ordenação Pseudo Sim 

IV 
Roy e 

Hugonard 

1982 Ordenação Pseudo Não 

IS 
Roy e 

Skalka 

1985 Seleção Pseudo Sim 

TRI Yu Wei 1992 Classificação Pseudo Sim 

Fonte: Gomes et. al. (2004) 
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Em oposição aos procedimentos clássicos baseados na soma de pesos (que apresenta a 

possibilidade de compensação), os procedimentos do ELECTRE TRI rejeitam esta 

possibilidade oferecendo um processo de comparação entre as referências. 

O método ELECTRE TRI considera a problemática  (P.), que classifica as diversas 

alternativas para a solução de um problema por meio da comparação de cada alternativa 

potencial com uma referência estável - padrão/alternativa de referência (Szajubok et. al., 

2006). O ELECTRE TRI trata de problemas que são modelados por uma família de pseudo-

critérios, no qual os limiares de preferência e indiferença pj(bh) e qj(bh) constituem as 

informações intracritérios. Assim, qj(bh) especifica a maior diferença gj(a)- gj(bh), que 

preserva a indiferença entre a e bh no critério gj e pj(bh) representa a menor diferença gj(a)- 

gj(bh), compatível com uma preferência de a no critério gi. 

Mousseau et al. (2002) sugere que a relação de sobreclassificação pode ser construída a 

partir dos seguintes passos: 

- Computar o índice parcial de concordância cj(a,bh) e cj(bh,a). 

- Computar o índice total de concordância C(a,bh). 

- Computar o índice parcial de discordância dj(a,bh) e dj(bh,a). 

- Computar a relação de sobreclassificação fuzzy, firmada sobre o índice de 

credibilidade σ(a,bh). 

- Determinar o -cut (limite de corte) da relação fuzzy de forma a obter a 

sobreclassificação crisp. 

Os índices de concordância parcial cj(a,b), concordância total C(a,b). E discordância 

parcial dj(a,b) são calculados pelas fórmulas abaixo: 

 

Equação 

2.2 

 

 

Equação 

2.3 
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Equação 

2.4 

 

 O índice de credibilidade σ(bh,a) que permite avaliar a superação da alternativa bh em 

relação a alternativa a, σ(a,bh)Î[0,1] e a afirmação aSbh é considerada válida se σ(a,bh)>, em 

que  é o nível de corte situado no intervalo entre 0,5 e 1. Este índice é encontrado em função 

da concordância e da discordância entre os pares de alternativas, sendo calculado como segue 

(Szajubok, 2006): 

 

 

Equação 

2.5 

 

Os múltiplos critérios considerados no ELECTRE TRI estabelecem uma relação de 

sobreclassificação de uma alternativa a, a ser localizada em cada uma das alternativas de 

referência, a partir de um processo conhecido como Procedimento de Agregação Multicritério 

– PAM (Gomes et. al., 2004). As condições prévias a serem observadas para estabelecer estas 

relações são: 

- A família de critérios é uma família de pseudocritérios. 

- A tabela de desempenho das alternativas está construída. 

- São conhecidos, para cada alternativa de referência, os limites de indiferença, 

preferência e veto para cada critério. 

- Os pesos dos critérios são definidos, para cada alternativa de referência, como 

sendo  w = (w1, w2, ..., wn), em que wi >0, para todo i. 

- Para o procedimento de agregação, deve-se fixar um valor real, situado no intervalo 

entre 0,5 e q, denominado nível de corte  

O nível de corte () é o menor valor do grau de credibilidade σs(a,b), o qual permite 

afirmar que “a supera b”(Gomes et al., 2004). 
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Figura 2.1 – Diagrama de utilização do ELECTRE TRI (Fonte: Gomes et. al, 2004) 

Para os valores de  mais elevados, os quais caracterizam as decisões em que se 

procuram minimizar as diferentes incertezas, a ocorrência da relação de incomparabilidade 

entre as alternativas poderia ser mais freqüente, mantendo-se inalteradas todas as outras 

condições do problema. Do mesmo modo, caso escolha-se um valor mais reduzido de  em 
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que a exigência seja menor, com relação às incertezas, poderia aumentar-se a freqüência das 

relações de indiferença (Gomes et al., 2004). 

O procedimento de cálculo de σs(a,b) e de σs(b,a) repete-se para cada alternativa de 

referência bi. O número de relações de preferência entre a e bi corresponde, assim, ao número 

de alternativas de referência. Deve-se passar, então, ao procedimento de alocação da 

alternativa a em uma das categorias E
i
 predefinidas (Gomes et al., 2004). 

Tal procedimento, conforme previsto no ELECTRE TRI se divide em dois: pessimista e 

otimista de acordo com o diagrama demonstrado na Figura 2.2.  

Gomes et al. (2004) concluiu que este método apresenta dois interesses principiais: 

julga uma alternativa em potencial por si mesma, independente das outras alternativas 

potenciais e identifica um ou vários padrões de referência. A utilização do ELECTRE TRI 

ocorre a partir da agregação dos diferentes critérios de avaliação, com o objetivo de obter uma 

ponderação global do desempenho da alternativa a ser valorizada. 

2.2.2.2 N-TOMIC 

O método N-TOMIC foi apresentado por Massaglia e Ostalenello em 1991 e consiste na 

alocação das alternativas em nove grupos pré-definidos indicados como C1: performance 

altamente excepcional, C2: alta performance, C3: performance relativamente alta, C4: 

performance adequada, C5: performance com incerteza, C6: performance inadequada, C7: 

performance relativamente baixa, C8: baixa performance e C9: performance 

significativamente baixa. Estes nove grupos definem uma classificação tricotômica das 

alternativas – alta performance, alternativas de incerteza e baixa performance (Doumpos e 

Zopounidis, 2002). 

A alocação das alternativas nos grupos é feita através da definição de dois índices de 

referência r1 e r2 que define os conceitos de uma alternativa boa ou ruim. Sempre que uma 

alternativa xj é gji>ril para todo i=1,2, ..., n, podemos afirmar que certamente boa enquanto se 

gji <ril para todo i=1,2, ..., n, podemos afirmar que certamentea alternativa xj ruim. 

O N-TOMIC é considerado um método de sobreclassificação e tem por objetivo estimar 

a credibilidade das afirmações usando os conceitos de concordância e discordância, de forma 

semelhante ao ELECTRE TRI. 

2.2.2.3 UTADIS 

O método UTADIS (Utilités Additives Discriminantes) foi primeiramente apresentado 

por Devaud e co-autores na década de 1980 e foi lagaramente utilizado no desenvolvimento 
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de projetos voltados para Pesquisa e Desenvolvimento e somente em 1997 o método foi 

aplicado para resolução de problemas de classificação de alternativas.  

Para Doumpos e Zopounidis (2002) o método é uma variação do conhecido UTA 

(Utilités Addivives). O objetivo do método é promover uma agregação de critérios, usado 

para determinar a classificação de alternativas. Essencialmente este modelo de agregação 

constitui um índice que representa a performance total de cada alternativa ao longo de todos 

os critérios. 

2.2.3 Escolha do Método 

Para Almeida e Costa (2003), a escolha do método depende de vários fatores, 

destacando-se as características: do problema analisado, do contexto considerado, da estrutura 

de preferências do decisor e da problemática. 

A estrutura de preferências do decisor é particularmente importante e pode ser o fator 

preponderante na seleção do método. Aspectos de simplicidade e facilidade de aplicação 

podem ser requeridos, dependendo do contexto para solucionar um determinado problema 

(Almeida e Costa, 2003). 

Um fator que também deve ser observado são as informações intercritérios. O aspecto 

de compensação sugere uma quantidade que contrabalance a desvantagem de um critério em 

relação a vantagem de outro. Desta forma, o uso de métodos compensatórios (como a MAUT) 

favorece ações bem balanceadas e apresentam uma melhor performance média. Já os métodos 

não compensatórios (como o caso do ELECTRE) são indicados para ações que não sejam 

balanceadas (excelente sob um ponto de vista e sofrível sob outro foco). 

Um fator que freqüentemente surge é a preferência do analista por um método em 

particular. Muitas vezes esta preferência traduz-se numa grave distorção, sendo definitiva na 

escolha do método para analisar o problema. Isto pode ocorrer por uma questão de preferência 

apenas ou em função da pouca familiaridade com outros métodos, que poderiam ser mais 

apropriados a um dado problema em questão (Almeida e Costa, 2003).  
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Neste capítulo será realizada uma breve descrição das características do Gás Liquefeito 

de Petróleo demonstrando o seu poder calorífico em relação a outras fontes energéticas,  

composição e propriedades do produto. Também serão verificadas as principais diferenças 

entre o GLP e o Gás Natural (GN). 

Em seguida será descrito o cenário mundial do GLP, como se dá o seu uso em diversas 

nações. Seguindo o mesmo processo será efetuada uma análise detalhada tanto do cenário 

nacional quanto do mercado brasileiro de GLP, indicando as principais dificuldades 

enfrentadas por este energético ao longo de sua história no Brasil, bem como sua aplicação 

nos diversos segmentos de mercado nacional. 

Para contextualizar o problema de forma mais detalhada serão descritos de forma breve 

os principais métodos produtivos do GLP, a empresa e estudo e o atual modelo de 

classificação de clientes utilizado pela distribuidora. 

3.1 Gás Liquefeito de Petróleo 

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é um gás fóssil não renovável, que permanece em 

estado líquido a pressões moderadas. Ele pode ser obtido pelo processamento do Gás Natural 

ou por meio do refino do Petróleo cru. O produto tem uma característica física peculiar de 

permanecer em estado líquido a pressão normal e a uma temperatura de -42º C ou em 

temperatura ambiente a uma pressão de oito ATM (The Energy Report, 2008). 

Na verdade o GLP é um termo que descreve não apenas um produto, mas um grupo de 

hidrocarbonetos que podem ser extraídos das frações mais leves do Petróleo ou das mais 

pesadas do Gás Natural. A extração do GLP do petróleo atinge um nível de 45% enquanto que 

do Gás Natural pode chegar até 55% (The Energy Report, 2008). Quando o GLP é extraído do 

GN, o processo é feito por meio das UPGN‟s (Unidades de Processamento de Gás Natural). 

Seus dois componetes principais (Propano e Butano) são gases inodoros, entretanto, por 

aspectos de segurança é acrescido o Mercaptano, composto a base de enxofre e que fornece o 

odor característico do Gás LP. 

Nas tabelas 3.1 e 3.2 são descritas a composição típica do GLP, suas características e 

propriedades: 
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Tabela 3.1 – Composição típica do GLP 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2 – Características e propriedades do GLP 

Inflamabilidade Características 
Temperatura de 

Ebulição 
Densidade 

2 a 9% Incolor Propano: 42,0° 
Mais pesado que 

o O² 

 Inodoro  1,54 a 2,07 

 Inflamável Butano: -0,5° 
Mais leve que a 

água  

 Gás não tóxico  0,508 a 0,590 

Fonte: Oxicorte – Coleção Sondagem, 2000 

 

O GLP é aplicado principalmente como combustível doméstico em fogões e 

aquecedores de água. Na indústria é aplicado em processos que necessitam de uma queima 

com baixo nível de impurezas, onde os gases de combustão tenham contato direto com o 

produto ou em áreas com limitações de emissões para a atmosfera. Além disso, também é 

utilizado pela indústria petroquímica para a produção de polímeros. 

O aspecto ambiental também tem alavancado fortemente o consumo do produto no 

mundo. Segundo o SINDIGAS (2007) o poder calorífico de treze quilos de GLP corresponde 

a queima de dez árvores. Ou seja, a queima de lenha pode produzir entre dez e trezentas vezes 

mais monóxido de carbono do que o GLP. Além disso, os resíduos sólidos gerados da queima 

do gás são bem inferiores se comparados a outros combustíveis e não tóxico fazendo com que 

seja bem indicado à produção de alimentos.  

Os níveis de emissão de Monóxido de Carbono do GLP se comparado aos seus 

principais concorrentes é demonstrado na tabela 3.3. 

 

Composição % em Volume 

Etano 0,03 

Propano 44,81 

Butano 55,09 

Pentano 0,07 

Fonte: Oxicorte – Coleção Sondagem, 2000 
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Tabela 3.3 – Fatores de emissão de combustíveis (expressos em g/10 5 Kcal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gás Liquefeito de Petróleo também apresenta um alto poder calorífico conforme 

quadro comparativo da tabela 3.4.  

Tabela 3.4 – Poder calorífico do GLP em relação ao outros combustíveis 

Quantidade Combustível Poder Calorífico (Kcal) 

1 Kg GLP 11.500 

1 m³ Gás Natural 9.400 

1 Kg Óleo Diesel 4.200 

1 Kg Carvão 5.000 

1 Kg Lenha 2.900 

1 Kwh Energia Elétrica 860 

Fonte: o autor. 

 

 A cadeia produtiva do GLP apresenta vários níveis e ramificações em função da  

forma de utilização do produto. No Brasil o maior volume de vendas está no gás 

acondicionado em vasilhames retornáveis e reutilizáveis de 13 quilos, que são envasados em 

Unidades de Engarrafamento.  

O GLP ao longo da última década vem perdendo espaço frente ao Gás Natural (GN), 

além de ser frequentemente confundido. Embora os gás liquefeito possa ser extraído do GN os 

Combustível Monóxido de Carbono (g/10 5 Kcal) 

GLP 3,074 

Gás Natural 3,071 

Lenha De 33,336 a 1000,084 

Carvão Vegetal De 33,336 a 620,644 

Óleo BFP 6,551 

Fonte: Auditoria Ambiental, 2008 
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dois produtos guardam algumas características básicas que os diferenciam e que são 

explicadas no tópico a seguir. 

3.1.1 Diferenças entre o GLP e o GN 

No que diz respeito a segurança o Gás Natural e o Gás Liquefeito de Petróleo são 

equivalentes. Por serem gases combustíveis, ambos necessitam de cuidados específicos para 

garantir a segurança de sua aplicação. Basicamente as diferenças entre os dois produtos 

podem ser observadas em relação ao seu poder calorífico, composição e transporte. 

Enquanto que o Gás LP é composto basicamente por propano e butano, Gás Natural tem 

em sua composição o metano. Isto quer dizer que sob pressão moderada e a temperatura 

ambiente o Gás LP se torna líquido, enquanto que o Gás Natural somente se liquefaz quando a 

temperatura é reduzida a aproximadamente -160º C em processos de criogenia. A grande 

vantagem do GLP sobre o GN está na facilidade de armazenamento enquanto que o mesmo 

processo no GN torna-se mais dispendioso devendo ser transportado por meio de gasodutos 

para se tornar economicamente viável mas também o torna sensível a crises de abastecimento 

(CARTILHA I - SINDIGAS, 2008). 

O poder calorífico do GLP também supera o do Gás Natural. Enquanto que o primeiro 

tem um nível de 22.800 kcal por metro cúbico (11.500 kcal por quilo), o GN gera 9.400. 

Além disso, a faixa de inflamabilidade do Gás Natural está entre 5% e 15%, enquanto que do 

GLP fica entre 1,5% e 9,5%. 

Desta forma, embora em termos de custo unitário o Gás Natural apresente preços 

inferiores no mercado, em termos de eficiência energética o GLP apresenta uma larga 

vantagem sobre o GN.  

3.1.2 Cenário Mundial 

A primeira vez em que o GLP foi produzido em refinarias ocorreu em 1910, na 

Riverside Oil Co, através de um processo de condensação dos gases que eram perdidos na 

fabricação da gasolina. Em 1911 o GLP começou a ser aplicado em escala industrial na 

Pensilvânia, para alimentação de maçaricos para corte de aço. A primeira instalação 

doméstica de GLP ocorre um ano depois também no estado da Pensilvânia, nos Estados 

Unidos. 

Em 1920, a Carbide lança no mercado a marca Pyrofax, marcando o início da 

verdadeira propagação do uso do GLP. Entre 1927 e 1930 também entram no mercado 
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grandes empresas como a Phillips Petroleum, Standard Oil e Shell, dentre outras 

(CARTILHA I - SINDIGAS, 2008). 

Ao se estudar o uso do GLP no mundo, percebe-se que este energético segue mais que 

uma revolução de uso, segue uma evolução progressiva e seletiva na sua aplicação, 

concentrando sua utilização nos segmentos residencial e comercial em países mais 

emergentes. Em 24 paises produtores de GLP, que correspondem a 75% do mercado mundial, 

predominam os usos residenciais e comerciais, variando de acordo com a situação econômica 

de cada pais. Ou seja, quanto mais maduro o mercado, maior a diversificação no seu uso 

(CARTILHA II - SINDIGAS, 2008). 

O SINDIGAS (2008) aponta que é possível classificar o uso do GLP de duas formas: 

estrutural e de oportunidade. Os usos estruturais são aqueles tradicionalmente associados a 

aplicação do GLP como a preparação de alimentos, aquecimento da água e do ambiente. 

Como muitas nações planejam suas políticas energéticas baseados nos usos estruturais, o GLP 

configura um importante insumo na matriz energética de muitos paises. 

Já os usos de oportunidade são aqueles próprios aos mercados liberais, onde o GLP 

encontra espaço para competir com outros energéticos com igualdade de condições. Os usos 

de oportunidade do GLP se dão quando o produto é utilizado em indústrias, na agricultura ou 

no comércio exclusivamente por suas vantagens competitivas frete de outros tipos de energia. 

 

 

Figura 3.1 – Utilização do GLP em mercados desenvolvidos (Fonte: WLPGA Statistical Review Análise 

Booz Allen apud SINDIGAS Cartilha III, 2008)  
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No transporte o GLP vem sendo utilizado em frotas de ônibus, táxis, tratores, 

motocicletas e equipamentos que trabalham em ambientes fechados, como é caso das 

empilhadeiras. 

Em nível mundial, existe também uma alta concentração no uso do gás como 

combustível automotivo, esta fração chega, em alguns países, a quase 1/3 de tudo que se 

consome do Gás. Os maiores consumidores neste segmento são Coréia do Sul (23%), Japão 

(9%), Turquia (8%), Itália (7%), Polônia (7%), México (7%) e Austrália (7%). Na Europa 

existem cerca de 10 milhões de veículos movidos a Gás LP, o que corresponde a 8,3% da 

indústria internacional (SINDIGAS, 2007). 

3.1.3 Cenário Nacional 

No Brasil, a utilização do GLP como combustível está ligada à história do dirigível 

Graff Zeppelin (Figura 3.2). Tudo começou na década de 30, quando foram suspensas as 

viagens de transporte de passageiros que o dirigível fazia da Europa rumo a América do Sul. 

À época, seis mil cilindros de gás propano, utilizado como combustível estavam armazenados 

no Rio de Janeiro e em Recife. Foi então que Ernesto Igel, um austríaco naturalizado 

brasileiro, comprou todos os cilindros e iniciou a comercialização como gás aplicado na 

cozinha através da chamada Empresa Brasileira de Gás a Domicílio (CARTILHA I - 

SINDIGAS, 2008). 

 

 

Figura 3.2 – Graf Zeppelin atracado no Campo do Jequiá, em Recife na década de 1930  (Fonte: Veja 

Online, 2000) 
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Inicialmente, apesar do baixo consumo, todo o GLP era importado dos Estados Unidos. 

Pouco tempo depois, as importações foram suspensas em função da Segunda Guerra Mundial.  

Após o conflito, surgiu uma segunda distribuidora, fazendo com que o consumo fosse 

expandido. Com os investimentos em terminais e navios tanques, foi possível a importação do 

produto em grandes volumes, o que desenvolveu rapidamente o mercado, apesar de não 

existir produção interna. Esta situação perdurou até 1955, com a fundação da Petrobrás, que 

passou a produzir o GLP, alavancando ainda mais a popularidade do produto. 

Constituída a base de consumo e fornecimento regular, os níveis de consumo não 

pararam de crescer. Além de abastecer os fogões, o GLP começou a ser utilizado como 

combustível em aquecedores de água em escolas, hospitais e residências. No setor industrial, 

passou a ser utilizado na produção de plásticos, sendo aplicado no aquecimento controlado 

das máquinas de injeção, permitindo assim a produção dos primeiros brinquedos nacionais. 

Em seguida foi aplicado na área têxtil e de vidros. Com o advento da indústria de aparelhos 

eletrodomésticos, que passa a absorver grandes volumes de peças injetadas em metal leve, 

começa o ciclo mais importante da utilização do GLP na área industrial (CARTILHA I - 

SINDIGAS, 2008). 

Analisando sob o aspecto econômico, a dependência externa brasileira ao longo de 

décadas fez com que o mercado de GLP atravessasse diversas crises, sendo uma das mais 

graves durante a Guerra do Golfo em 1991. Este período foi marcado pela redução mundial da 

oferta do produto. Com o corte das importações, o governo iniciou medidas de racionamento, 

sendo uma delas a redução do produto nos cilindros de 13 para 10 quilos.  

 Também na década de 1990 foram estabelecidas restrições na sua utilização em 

veículos e caldeiras. Após o fim do período de guerra as quantidades envasadas nos cilindros 

voltaram a ser de 13 quilos, entretanto outras proibições quanto ao uso do produto continuam 

até hoje. 

Segundo a Resolução da ANP n 15, de 18/05/2005, é vedado o uso de Gás Liquefeito 

em motores de qualquer espécie, para fins automotivos (excetuando a aplicação em 

empilhadeiras), saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, exceto para fins medicinais. 

O GLP tem mantido sua participação histórica de 5% da matriz energética brasileira 

(Figura 3.3). No entanto, a partir do ano de 2000, esta fatia passou a diminuir fortemente, 

chegando a 4,3% em 2005. Apesar de refletir mudanças de hábito de consumo e uma 

intensificação do uso do gás natural no mercado a queda do GLP se deve principalmente ao 
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aumento no consumo da lenha para preparação de alimentos nas residências apresentando um 

aumento de 25%, enquanto que o consumo domiciliar do Gás LP caiu 10%. 

 

Figura 3.3 – Participação do GLP na matriz energética Brasileira (Fonte: Cartilha I SINDIGAS, 2008). 

Enquanto que no segmento domiciliar o GLP foi substituído pela lenha, na indústria a 

substituição do GLP é dada pelo Gás Natural. Entre 1990 e 1995 a utilização de GLP na 

indústria cresceu de 1% para 4%, enquanto que no mesmo período o GN avançou de 3% para 

24%. 

Restou ao GLP a utilização como backup do gás natural. Isto aconteceu porque o GN 

depende de malhas de distribuição contínua, sem fortes garantias de abastecimento além de 

ter um custo de estocagem economicamente inviável. Observando oportunidades, as empresas 

da área de GLP começaram a desenvolver ferramentas para tornar o gás liquefeito de petróleo 

uma alternativa energética para planos de contingência na área de gás natural. 

Destaca-se neste campo as tecnologias desenvolvidas pela Liquigas Distribuidora, no 

desenvolvimento do FLEX GÁS. Este processo consiste na elevação da pressão de trabalho 

do GLP de 12 bar para, aproximadamente, 250 bar (pressão de trabalho do Gás Natural) 

através de uma mistura do Gás com ar comprimido e vapor. Assim o produto é utilizado como 

uma alternativa para as indústrias que tem como base energética o Gás Natural, trazendo uma 

solução imediata em casos de interrupção do fornecimento por meio de gasodutos. 

No que tange a oferta nacional do produto, a Petrobrás tem investido fortemente no 

aumento do volume de petróleo e gás natural refinados no Brasil. Diante desta política a 

produção do GLP cresceu a uma média próxima de 4% ao ano no período de 1995 a 2005. 
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Esta evolução fez com que praticamente toda a demanda fosse suprida pelo produto nacional, 

aliado a isso ocorreu uma significativa queda no consumo interno do produto, proporcionando 

uma considerável redução da dependência do GLP importado, que correspondem a menos de 

10% de tudo que é consumido no Brasil. 

 

Figura 3.4 – Projeção da oferta local e da demanda interna por GLP até 2015 (Fonte: Cartilha I SINDIGAS, 

2008). 

3.1.4 Mercado Nacional 

O mercado do GLP é aberto para toda a organização que possuir condições técnicas e 

financeiras de atender aos requisitos previstos na legislação e nas portarias e resoluções da 

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) que regulam o setor. 

Entretanto, pelas próprias características da atividade, a distribuição do GLP apresenta uma 

grau relativamente alto de concentração entre poucas empresas, apesar disso o índice nacional 

é bem inferior ao de outros paises (CARTILHA I - SINDIGAS, 2008). 

Atualmente o segmento de distribuição atacadista de GLP é explorado por vinte e uma 

distribuidoras, entre elas se destacam a Liquigás Distribuidora (do Sistema Petrobrás), 

Minasgás (Grupo Holandês SHV), Nacional Gás Butano (Grupo Edson Queiroz) e a Ultragaz 

(Grupo Ultra). 
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Figura 3.5 – Vendas de GLP de Janeiro a Agosto de 2008 (Fonte: Cartilha I SINDIGAS, 2008). 

No Brasil, a distribuição através de recipientes trasportáveis, método mais popular de 

comercialização de GLP, abrange 100% do território nacional, atingindo 95% dos domicílios, 

representando uma presença bem superior a de outras fontes energéticas como a energia 

elétrica. Também gera aproximadamente 350 mil empregos diretos e indiretos (CARTILHA I 

- SINDIGAS, 2008). 

No Brasil o GLP pode ser comercializado em diversos cilindros que podem efetuar o 

transporte de 2 Kg, 5Kg, 7 Kg, 8 Kg, 13 Kg, 45 Kg e 90 Kg para uso residencial/industrial e 

20 Kg para aplicação em empilhadeiras. Segundo a Cartilha II do Sindigás (2008) 75% destes 

vasilhames possuem capacidade para 13 quilos. 

O botijão portátil, de 2kg, é indicado para fogareiros de acampamento e lampiões. Ele 

não é adaptável a reguladores de pressão e não deve ser usado em fogões comuns. Os botijões 

de 5kg e 13kg são os mais utilizados no país. Eles são empregados principalmente em fogões 

residenciais, para cozinhar alimentos. O cilindro de 45kg é usado em centrais de 

abastecimento instaladas em locais pré-definidos. É utilizado em larga escala e em diferentes 

situações, tais como residências e estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, 

lavanderias, indústrias, hospitais e escolas. O cilindro de 90kg é empregado por consumidores 

que precisam de um maior volume de gás, como nos segmentos comerciais, industriais e 

institucionais (CARTILHA I - SINDIGAS, 2008). 

Em segundo plano a entrega também é realizada por meio da distribuição granel, onde 

existem tanques que variam de 190 Kg a 50000 Kg que são fixados nas indústrias ou 

condomínios e que são abastecidos por caminhões tanques com capacidade que variam entre 8 

e 25 toneladas.  
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3.1.5 Processo Produtivo do GLP do Fornecedor para o Cliente 

O processo de engarrafamento do GLP para sua posterior comercialização data de 1810, 

quando um inglês, residente em Londres inicia a venda do produto em cilindros de ar 

comprimido. Também há registros da utilização do gás, nos anos de 1870, em lanternas de 

veículos para iluminação noturna (CARTILHA I - SINDIGAS, 2008). 

Em função da característica de permanecer em estado líquido a baixas pressões e 

temperaturas moderadas, o processo de distribuição de GLP para os consumidores finais, 

normalmente dispensa a utilização de gasodutos, sendo realizado basicamente de duas formas: 

através de caminhões granel de pequeno volume, utilizando um abastecimento in loco ou em 

cilindros transportáveis e reutilizáveis que são envasados em Plantas de Engarrafamento. 

3.1.5.1 Envase em Plantas de Engarrafamento 

Os cilindros transportáveis são envasados em unidades de industrais, chamadas de 

Centros Operativos ou Plantas de Engarrafamento. Os Centros Operativos podem receber o 

GLP de diversas formas como rodoviário, por meio de gasodutos, ferroviário, por cabotagem 

ou importação. Após o seu recebimento o produto é acondicionado em reservatórios 

estacionários com capacidades que variam entre 20 e 180 toneladas. 

As unidades de engarrafamento têm por objetivo principal o envase do produto em um 

recipiente adequando e enquadrado nas normas que regulam o processo. Também têm a 

responsabilidade de efetuar a distribuição atacadista para os demais pontos de venda ou 

consumidores. 

Dos tanques estacionários o produto é enviado, ainda na fase líquida, por meio de 

bombas pressurizadas para plantas de envase do produto. O processo de engarrafamento pode 

ser realizado de duas formas: por meio do carrossel ou nas plantas em linha. 

O sistema em linha (Figura 3.6) é o processo mais tradicional de engarrafamento do 

GLP, presente em grande parte das plantas produtivas brasileiras. É considerado um método 

seguro e flexível, pode ser bem trabalhado com cilindros de diversas dimensões, além de 

possibilitar ampliações e reformulações em seu layout. Possui uma intensa participação da 

mão-de-obra humana no processo. Sua média produtiva também superior em relação ao 

sistema automatizado e tem um investimento bem inferior se comparado a planta Carrossel. 
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Figura 3.6 – Planta de engarrafamento por sistema em linha (Fonte: Kosan Crisplant, 2008). 

 

Figura 3.7 – Planta de engarrafamento por sistema Carrossel (Fonte: Kosan Crisplant, 2008). 
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 O sistema por meio de carrossel (Figura 3.7) é o método mais sofisticado para envase 

de GLP em cilindros transportáveis. Embora os investimentos iniciais sejam bem mais 

elevados é possível obter ganhos de escala com sua a aplicação. Também existe um ponto 

fundamental que é a redução dos acidentes de trabalho, uma vez que a quantidade de pessoas 

movimentando os cilindros transportáveis é drasticamente reduzida. 

Há basicamente três fluxos logísticos que impactam nos custos de uma empresa 

distribuidora de GLP: a) o fluxo do GLP entre o fornecedor e a distribuidora; b) o fluxo de 

entrega do produto acabado e c) o fluxo de vasilhames entre as congêneres, sendo que o 

primeiro e o segundo têm relações praticamente inalteráveis enquanto que o último apresenta 

vários conflitos pelo fato de ser um fluxo entre os concorrentes (Firmeza et. al., 2006). 

A cadeia produtiva do GLP envasado utiliza um complexo e bem estruturado sistema 

de logística reversa para controle dos seus vasilhames. O abastecimento do cliente funciona a 

base de troca, ou seja, o consumidor entrega um botijão vazio e recebe o cheio. Estes 

vasilhames vazios são retornados aos centros de engarrafamento para envase. Entretanto, por 

força de legislação, as empresas somente podem encher com botijões que tenham sua marca 

gravada no corpo do recipiente. Apesar disso, as mesmas empresas são obrigadas a receber do 

consumidor o reservatório, independente de sua marca ou estado de conservação. Por isso é 

preciso que se utilizem processos para destroca de vasilhames, através de duas formas troca 

direta ou por meio de centros de destroca. 

 Após o engarrafamento o botijão tem seu peso medido de acordo com as normas da 

ABNT, retirando-se ou acrescentando-se o produto conforme o volume aferido. Em seguida o 

vasilhame é lacrado, etiquetado e carregado nos veículos para o consumido ou revendedor. 

A distribuição é efetuada por meio de veículos que são adaptados conforme ilustrado na 

figura 3.8. 
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Figura 3.8 –Veículo adaptado para o transporte de cilindros de 13, 20  e 45 quilos  (Fonte: Liquigás 

Distribuidora, 2008) 

3.1.5.2 Envase in loco 

Quando o volume de gás consumido pelo cliente é elevado, é realizada uma instalação 

local canalizada ligada a tanques estacionários que são abastecidos por caminhões tanques 

que são carregados nos Centros Operativos com uma capacidade que varia entre 8 e 25 

toneladas. Desta forma, ao invés do cilindro ser abastecido em um Centro Operativo e 

transportado para o cliente, o tanque é fixado no próprio local de consumo e conectado a uma 

rede de tubulações para ser carregado por caminhões tanques denominados como Veículo 

Pequeno Granel ou Veículo Grande Granel (Figuras 3.9 e 3.10). 

 

Figura 3.9 –Veículo Pequeno Granel sendo abastecido em um Centro Operativo  (Fonte: Liquigás 

Distribuidora, 2008) 
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Figura 3.10 – Abastecimento de uma instalação industrial de GLP  (Fonte: Liquigás Distribuidora, 2008) 

Este processo é recomendado para condomínios, comércio e indústrias. A grande 

vantagem deste método está na comodidade oferecida para o cliente, já que o fluxo do 

combustível é ininterrupto e dispensa a utilização de cilindros transportáveis. 

A distribuição neste modal é realizada através de um processo de programação logística, 

que envolve duas variáveis básicas que são definidas no momento do projeto de instalação. A 

primeira variável é o nível de tancagem projetada para o cliente, a segunda é a quantidade de 

visitas de abastecimento no mês. 

A análise de tancagem utiliza um complexo método que verifica, dentre outros pontos, o 

consumo médio do produto em todos os pontos de saída de gás do cliente multiplicado pela 

quantidade de horas que será consumido o produto.  

Em seguida é realizado um processo de programação logística verificando em qual 

quadrante está localizado o novo cliente e quantas visitas o mesmo está programado para 

receber ao longo do mês. Para o processo de roteamento é utilizado um algoritmo genérico 

que calcula a melhor rota, diante de um conjunto de clientes, e que minimiza o volume de gás 

retornado pelo veículo. 

A conjunção destes dados serve para dimensionar a capacidade dos tanques 

estacionários que serão instalados no local.  
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3.1.6 Principais Segmentos de Mercado no Brasil 

Como já foi demonstrado nos capítulos anteriores, o GLP no Brasil é aplicado em 

diversos setores da economia. Apesar disso, segundo dados do SINDIGAS, no Brasil 

concentra a sua aplicação de forma intensa no setor comercial e residencial chegando a um 

índice de 91%, em segundo lugar vem a aplicação no setor industrial com 9% (Figura 3.11). 

 

Figura 3.11 – Utilização do GLP no Brasil (Fonte: Cartilha I SINDIGAS, 2008). 

Podemos identificar quatro segmentos consumidores no Brasil: residencial, comercial, 

industrial e agropecuário.  

Embora largamente utilizado em nível mundial como combustível de veículos, a 

legislação brasileira proíbe a utilização do GLP em qualquer tipo de automóvel, excetuando 

as empilhadeiras. Tecnicamente não existe nenhuma restrição para a utilização do gás 

liquefeito em motores a combustão, na verdade esta restrição decorre das medidas contra 

desabastecimento adotadas pelo Brasil na época da Guerra do Golfo, em 1991 e que perduram 

até hoje. Desta forma, não podemos identificar o setor automotivo como consumidor de GLP 

ficando este inserido no segmento industrial. 

3.1.6.1 Residencial 

A forma mais comum de comercialização para do GLP para esta linha de mercado está 

concentrada nos botijões de 13 Kg que é destinado exclusivamente para o uso residencial, 

correspondendo a cerca de 70% das vendas totais do produto. O atual projeto do P-13, como é 



 

 38 

Contextualização do Problema 

 

conhecido este cilindro, foi desenvolvido na década de 1950 pela Mangels, e tornou-se o 

modelo oficial de vasilhame doméstico de GLP no Brasil (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 – Vasilhame Doméstico com capacidade para 13 quilos (Fonte: Cartilha I SINDIGAS, 2008) 

Este mercado tem como característica a intensa sensibilidade de preços, principalmente 

nas regiões mais pobres. O aspecto logístico também é crucial para a manutenção dos níveis 

de vendas por parte das distribuidoras, por isso seu processo distribuição utiliza desde 

motocicletas até veículos com capacidade para 500 cilindros de treze quilos. 

Apesar do P-13 ter popularizado o GLP, atualmente são utilizados também os outros 

tipos de cilindros transportáveis para abastecimento do mercado doméstico, com capacidades 

inferiores ou superiores a 13 Kg. 

O abastecimento deste segmento de mercado envolve o processo de entrega de botijões 

em domicílio de forma automática ou por meio de solicitação prévia, utilizando canais de 

marketing diversos que variam desde o pedido por telefone até a solicitação via internet.  

O mercado doméstico também utiliza o abastecimento a granel. Este método consiste na 

alocação de reservatórios estacionários que são abastecidos diretamente por caminhões 

tanques, conhecidos como VPG (Veículo Pequeno Granel) ou VGG (Veículo Grande Granel).  

Uma das vantagens estes processo está na comodidade, uma vez que este método dispensa a 

movimentação de vasilhames por utilizar instalações fixas. Além disso, também proporciona 

uma maior economia já que normalmente o abastecimento concentra um nível mais elevado 

de Propano, gás de queima mais eficiente. 
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3.1.6.2 Comercial 

Na área Comercial o GLP encontrou extensas aplicações. Em bares, restaurantes e 

cozinhas industriais ele é utilizado no preparo de alimentos, aquecimento de água e lavagem 

de utensílios. Em hotéis também é aplicado no aquecimento de água, climatização de 

ambientes e sanitarização. Em lavanderias é utilizado na secagem de roupas, em laboratórios e 

hospitais, é aplicado na desinfecção e esterilização de objetos, na climatização de ambientes e  

na incineração de lixo contaminante. 

A aplicação do GLP em processos comerciais também é muito forte no Brasil. Neste 

segmento de mercado, existe uma proibição da utilização do vasilhame P-13. Esta restrição 

ocorreu em função de dois motivos. O primeiro diz respeito a segurança, já que seu projeto 

original teve como foco a utilização em fogões residenciais. O segundo está relacionado aos 

subsídios governamentais que circundaram este produto desde a década de 1950. 

3.1.6.3 Industrial 

Na siderurgia o Gás LP é utilizado no aquecimento os fornos por proporcionar um 

processo térmico mais homogêneo. Também auxiliar no controle de pureza do aço, graças à 

combustão completa do gás. Além disso, auxiliar em processos especiais de queima. As 

perdas de mercado impressas pelas políticas de expansão do gás natural fizeram com que o 

GLP perdesse um grande espaço no ramo da siderurgia.  

Apesar disso, o setor respondeu rapidamente com inovações tecnológicas que voltaram 

a tornar o GLP competitivo. Uma delas merece destaque pela sua inovação e engenhosidade: 

o Flexgás, que foi desenvolvido pela Liquigás, empresa pertencente ao Sistema Petrobrás. O 

método consiste em instalar dispositivos para que o GLP possa ser utilizado dentro de plantas 

de produção que trabalham com Gás Natural. Isto tem como vantagem principal a proteção 

destas indústrias em face de falta de produto ou em situações de desabastecimento (Soluções 

BR, 2006). 

Em cerâmicas e fundições é utilizado na produção de cimento, refratários, vidro, cal, 

porcelana e outros materiais de revestimento. 

Na indústria de papel e celulose auxilia no processo de moldagem e secagem do produto 

acabado. Na área têxtil é aplicado no chamuscamento de tecidos e nas áreas automotivas em 

cabines de pintura para o processo de secagem de seus veículos. 

A distribuição do consumo de GLP e Gás Natural por sub-setor industrial mostra 

similaridade (Tabela 3.5). Ambos os energéticos são mais utilizados nas áreas de alimentos e 
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Estrutura do Uso do Energético na Indústria por 

Sub-Setor 

2% 4% Têxtil 

4% 31% Química 

5% 7% Papel e Celulose 

29% 14% Outros 

7% 7% Não-Ferrosos e Outros Metálicos 

5% 3% Mineração e Pelotização 

10% 14% Ferro-Gusa e Aço 

25% 12% Cerâmica 

13% 7% Alimentos e Bebidas 

GLP Gás Natural 

Sub-Setor 

bebidas, cerâmica, ferro-gusa e aço. Apesar disso, o Gás Natural vem aumentando sua 

participação neste setor da economia.  

Tabela 3.5 – Estrutura do energético na indústria por sub-setor. 

(Fonte: CBIE, 2005 apud Cartilha III – SINDIGAS, 2008). 

3.1.6.4 Agropecuário 

Apesar de no Brasil possuir uma participação inexpressiva (menos de 1% do consumo 

total), o GLP tem uma vasta aplicação na agroindústria em nível mundial o que gera grandes 

oportunidades de aplicação deste produto no setor agropecuário.  

Na horticultura o GLP pode ser utilizado no aquecimento e controle de temperatura das 

estufas plantas, flores e frutas. No segmento de avicultura, é utilizado no abastecimento das 

campânulas a gás para irradiação do calor, propiciando o crescimento acelerado das aves e 

evitando doenças pulmonares. Também é utilizado para abastecer o lança-chamas na 

esterilização e limpeza do aviário. Por fim é aplicado para secagem e torrefação de grãos e 

sementes. 

3.2 A Empresa em Estudo 

A Liquigás Distribuidora é uma empresa especializada em distribuir o GLP de forma 

atacadista em cilindros transportáveis ou a granel. Ela, por meio de suas unidades fabris, 

efetua o envase do gás em cilindros transportáveis. Também realiza projetos de instalações 

industriais para clientes que possuem a necessidade de comprar gás em grande quantidade. 
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Atualmente encontra-se na terceira posição em volume de vendas gerais, sendo líder no 

segmento doméstico, engarrafando aproximadamente 7,8 milhões de botijões por mês. Em 

2007 a empresa obteve um faturamento bruto de R$ 2,9 bilhões e uma receita operacional 

líquida de R$ 2,59 bilhões.  

A empresa faz parte do Sistema Petrobrás, sendo subsidiária integral da Petrobrás 

Distribuidora. Tem sua sede em São Paulo e conta com 22 unidades industriais de 

engarrafamento, 25 depósitos de armazenamento e uma ampla rede de aproximadamente 4000 

revendedores, fazendo com que a Companhia atenda aproximadamente 35 milhões de 

consumidores em todo o Brasil.  

Estruturalmente ela se divide em cinco diretorias: Financeira, Operações e Logística, 

Envasado, Granel e Planejamento de Mercado.  

O foco de estudo deste trabalho se concentrará nas diretorias de Operações e Logística, 

Diretoria de Envasado, Diretoria do Granel e Planejamento de Mercado. 

3.2.1 Perfil dos Clientes da Empresa  

A Liquigás explora o mercado de GLP classificando seus clientes de forma semelhantes 

a segmentação do mercado nacional do GLP, totalizando assim quatro classes. 

A empresa possui dois tipos de gerências regionais que são destinadas a exploração do 

mercado. A GME (Gerência de Mercado Envasado) trata do mercado que consome o gás por 

meio de cilindros transportáveis, tendo uma concentração intensa de clientes domésticos, além 

de abastecer pequenos estabelecimentos comerciais. Neste segmento a empresa não opera 

diretamente com o consumidor, ela utiliza uma malha de representantes que possuem o direito 

de uso da marca.  

A GMG (Gerência de Mercado Granel) é responsável pelo gerenciamento do mercado 

que recebe abastecimento in loco englobando neste caso todo o consumo doméstico em 

condomínios, indústrias e agronegócio. 

Apesar das divisões estruturais internas a companhia agrupa seus clientes em quatro 

classes distintas que utilizam como critério a sua natureza de operação.  

 O primeiro grupo refere-se ao consumo doméstico onde o produto é vendido a um 

representante que por sua vez efetua a distribuição varejista. 

 O segundo grupo refere-se ao consumo do gás através de um canal denominado como 

Entrega Mista. Nesta classe estão inclusas as indústrias, comércio e condomínios que utilizam 

cilindros transportáveis acima dos 13 quilos (cilindros de 20 e 45 quilos). 
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 No terceiro grupo se situam os condomínios que possuem instalações de gás 

canalizado e tanques estacionários que são abastecidos por veículos de pequeno granel. 

 Por fim no quarto grupo temos as indústrias que, dependendo da sua tancagem, podem 

ser abastecidas por veículos de pequeno ou grande granel. Em algumas regiões do Brasil a 

empresa também possui uma quinta segmentação chamada de grandes clientes, que gerencia 

todos os consumidores industriais de grande tancagem. 

 Para o acompanhamento dos consumidores atuais e prospecção de novos negócios a 

empresa conta com uma equipe de Consultores subdivididos em duas especialidades: 

Envasado e Granel. 

A presença de um Consultor de Negócios é extremamente individualizada e varia 

conforme o segmento de atuação. No mercado doméstico de distribuição a granel existe uma 

alta concentração de empresas sob a gestão de um mesmo funcionário e as visitas a clientes 

são menos freqüentes. Isto ocorre pela própria característica do mercado, uma vez que o 

gestor desta área é o síndico do edifício que muitas vezes compartilha a gestão do condomínio 

com a sua profissão. Entretanto, em condomínios geridos por administradoras, necessitam de 

mais atendimento e mais acompanhamento. 

Nos demais ramos o consultor executa atividades constantes de monitoramento de 

preços, abastecimento e satisfação de forma a manter o cliente sob a marca e evitar ações da 

concorrência. 

3.2.2 Modelo Atual de Classificação de Clientes 

A Liquigás distribuidora classifica seus clientes segundo sua atividade econômica 

principal. Assim, a empresa busca refletir em sua estrutura o desenho que foi formado 

naturalmente no mercado. 

Este tipo de modelo é vastamente aplicado nas demais empresas de GLP uma vez que é 

possível direcionar recursos de forma genericamente adequada. Todos os padrões de 

tratamento, assistência técnica e pós-venda são distintos e focam pontos específicos. 

Como foi comentando no tópico anterior a empresa aloca seus clientes dentro de cinco 

categorias: grandes clientes, industriais, comerciais, domésticos e agronegócios. 

Em termos estratégicos a empresa estabeleceu um nível de importância para cada 

categoria, de acordo com o seu planejamento estratégico. 

Na área de grandes clientes, a Liquigás busca ampliar sua participação, uma vez que 

esta classe possui um alto grau de alavancagem comercial. Ou seja, a aquisição de um novo 
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cliente impacta de forma bem expressiva em seu market share se comparada com outras 

categorias. Como a companhia ainda não possui a liderança geral do mercado nacional, este 

setor se tornou estratégico para os objetivos de crescimento da empresa. 

A área de Indústrias também é considerada estratégica para o crescimento da empresa, 

já que é caracterizada genericamente por ter clientes de alta tancagem, uma margem de lucro 

baixa e relações contratuais robustas. Também faz parte de um segmento onde a Liquigás não 

detém a liderança, o que obriga a empresa a ampliar sua participação neste segmento para 

executar seus objetivos de longo prazo. 

No segmento de comercial e doméstico a companhia é líder neste setor e sua 

manutenção também é igualmente importante para a empresa. Por fim temos a área de 

agronegócio que ainda encontra-se em estágio de gestação e sofrendo assédio de outras fontes 

energéticas.  

Como a estrutura corporativa de exploração deste mercado já está formada, na 

modelagem que será apresentada a seguir, foi considerada a formação de cinco classes de 

clientes, espelhando as classes atuais. Desta forma a implantação do modelo não implicará 

necessariamente no redesenho da estrutura organizacional da empresa. 
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4 MODELO DE CLASSIFICAÇÃO DE CLIENTES 

Este capítulo está destinado a descrição do processo de modelagem para a classificação 

multicritério de clientes na distribuidora.  

Inicialmente serão observados os aspectos e inconsistências presentes no modelo atual e 

destacados os pontos que necessitam de correção para a aplicação do método. 

Em seguida serão indicados os critérios e como se deu o processo de levantamento de 

cada um pelo decisor. Com base nisso será justificada a escolha do método e a importância de 

classificação de clientes de forma adequada. 

4.1 Aspectos ou Inconsistências a serem Corrigidas no Modelo Atual 

Apesar de refletir a segmentação de mercado, o modelo atual causa algumas 

dificuldades no processo de gerenciamento dos clientes. Isto ocorre porque cada mercado 

possui uma característica distinta, mas nem todos os componentes deste mercado são 

homogêneos. 

A área doméstica de vasilhames envasados é caracterizada pela intensa concorrência e a 

necessidade de monitoramento constante dos preços. As visitas aos clientes, efetuadas pelos 

consultores, devem ter uma alta freqüência a fim de detectar qualquer ação das distribuidoras 

concorrentes e tomar ações estratégicas corretivas. 

Já o mercado doméstico granel é mais diferenciado uma vez que possui uma margem de 

lucratividade mais folgada e que é contrabalançada pelo baixo consumo por cada cliente.  

O segmento comercial é explorado em parte pela área de envasado e em parte pela área 

de granel. Todos os clientes que consomem os produtos em cilindros transportáveis possuem 

uma vulnerabilidade maior a ataques da concorrência uma vez que se torna mais simples a 

compra de um cilindro de outra congênere. Já o abastecimento de uma empresa nas 

instalações industriais de outra é proibido por lei fazendo com que um processo de alteração 

de fornecedor seja mais complexo. 

Na área industrial e de grandes clientes, como a relação é direcionada por contratos 

mais rígidos, o maior foco está no nível de abastecimento e também em evitar qualquer tipo 

de falha no fornecimento. Isto acontece porque as indústrias normalmente se situam em 

regiões mais distantes, exigindo mais da estrutura logística da distribuidora, a manutenção de 

níveis de estoques seguros nos clientes e normalmente qualquer hora parada por falta do 

produto pode se traduzir como multa para a Distribuidora. 
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A Tabela 4.1 demonstra as características genéricas de cada segmento de mercado. 

Tabela 4.1 – Comparativo entre os Segmentos de Mercado do GLP. 

Segmento Tancagem Visitas Lucratividade Número de 

Clientes 

Representantes Baixa Alta Média Alto 

Condomínios Baixa Alta Média Alto 

Comércio Média Média Alta Médio 

Indústrias Alta Média Alta Médio 

Agronegócio Alta Média Alta Baixo 

Fonte: o autor. 

 

Podemos observar que para cada segmento existe um tipo de atendimento diferenciado 

que combina as visitas efetuadas pelos consultores, ataques da concorrência, margem de 

lucratividade e volume.  

Apesar disso, o principal foco da concorrência para agir sobre um cliente ainda está 

sobre o seu volume consumido e a margem de lucro aferida.  

Clientes que estão mais expostos a ataques da concorrência e que possuem um nível de 

lucratividade elevado exigem uma atenção especial por meio de renegociações de preços, 

concessão de prazos mais elevados e canalização de misturas específicas (mais ricas em 

Propano), dentre outros. 

Entretanto o atual modelo faz com que clientes como condomínios de alta tancagem não 

recebam a atenção devida, isto porque neste caso existiu uma classificação generalizada sobre 

o segmento e que não reflete a sua realidade de consumo. 

Tratar clientes igualmente em classes heterogêneas já causou a perda de alguns 

consumidores estratégicos. Para resolução deste problema a companhia idealizou uma quinta 

classe de exploração de mercado denominada de Grandes Clientes, mas e ainda não consegue 

resolver todos os problemas relacionados a classificação indevida. 

Isto porque clientes que não possuem uma alta tancagem, que consomem um nível 

mediano de gás e registram uma grande margem de contribuição não atendem os requisitos de 

grandes clientes apesar de ser igualmente lucrativo se comparado a um consumidor 

classificado como um grande cliente. Além disso, ele continuará recebendo o tratamento 

dispensado a classe em que ele for enquadrado. 
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A criação de classes mais homogêneas auxiliarão o decisor no processo de tratamento 

de clientes e alocação de recursos humanos para o seu gerenciamento, refletindo de forma 

mais sólida os objetivos estratégicos da Companhia.  

A adoção de uma metodologia multicritério permitirá a criação destas classes e a 

alocação das alternativas, respeitando os critérios indicados pelo decisor. Isto se justifica pela 

dificuldade que o decisor enfrenta em observar critérios que são conflitantes entre si e que 

guardam muitas informações, muitas vezes impossíveis de serem observadas ao mesmo 

tempo. 

Para a correta classificação é imprescindível que exista um conjunto de critérios que 

estejam alinhados tanto as estratégias de longo prazo da companhia mas que também 

ofereçam informações suficientes para a criação de classes mais homogêneas afim de 

uniformizar as ações estratégicas da distribuidora. 

4.2 Critérios 

Foi identificado um conjunto de critérios que são considerados no momento da decisão 

e que serão inseridos no modelo.  

O levantamento destes critérios utilizou como base dois manuais internos da 

distribuidora e três treinamentos comerciais que indicavam quais os aspectos deveriam ser 

observados para classificação de um consumidor industrial na categoria de Grandes Clientes 

(critérios de tancagem,  margem de lucro unitária, vulnerabilidade de abastecimento e tipo de 

abastecimento) 

O critério relacionado a intermitência de abastecimento foi sugerido pelo decisor afim 

de incorporar ao modelo a informação sobre o grau de dependência que o consumidor possui 

da distribuidora, e o risco relativo a contratos com multas por falta de produto. 

O decisor achou adequado estender estes critérios para o modelo estabelecendo sobre 

eles uma escala de importância do maior para o menor, e que reflete suas metas individuais, 

conforme abaixo: 

a) Tancagem: a capacidade de armazenamento do cliente reflete o seu consumo. 

Podem existir clientes com alta tancagem independente do segmento em que ele 

atua. O volume de vendas também influencia diretamente na participação de 

mercado da distribuidora, fazendo com que clientes de alto volume sejam 

importantes para a execução do planejamento estratégico da empresa.  
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b) Margem de Lucro Unitária: muitos contratos foram negociados tomando como base 

um volume mais baixo, mas balanceado por uma margem bem mais elevada. Este 

critério reflete a lucratividade unitária que o produto pode possuir. Dependendo da 

negociação firmada é possível criar grupamentos de consumidores com alta 

lucratividade unitária, mesmo existindo um baixo consumo. 

c) Tipo de Abastecimento: serão definidos três tipos de abastecimentos sendo o 

primeiro o envasado doméstico, o segundo considera o envasado comercial e o 

terceiro o abastecimento in loco. 

d) Vulnerabilidade do Cliente: existem clientes que possuem uma vulnerabilidade 

maior do que o comum. Isto ocorre muitas vezes porque as relações contratuais não 

são robustas, oferecendo mais liberdade para que o cliente troque de distribuidora. 

Esta concentração se deve principalmente quando o consumidor utiliza cilindros 

transportáveis, mas que pode se estender a outros segmentos.Também existem casos 

em que o segmento de utilização esteja sofrendo forte assédio de outros 

combustíveis como é o caso da indústria que vem substituindo sua matriz energética 

pelo gás natural. 

e) Intermitência de Abastecimento: muitas indústrias possuem necessidade de 

abastecimento de forma intensa, sem qualquer risco de falta do produto sob pena de 

comprometer sua produção, exigindo assim mais da parte logística da distribuidora. 

Outras indústrias, entretanto, tem o GLP apenas como um backup energético, já que 

utilizam outras fontes como o Gás Natural.  O mesmo acontece nos demais 

segmentos onde a concorrência é tão intensa que qualquer falta de produto se traduz 

como redução no market share da companhia. 

Estes critérios serão utilizados como base para efetuarmos a classificação das 

alternativas, conforme demonstrado no próximo capítulo. 

4.3 Justificativa da Escolha do ELECTRE TRI 

Os métodos da Escola Francesa de Apoio Multicritério a Decisão desenvolveram-se em 

contraposição aos métodos da Escola Americana, para oferecer uma resolução mais flexível 

do problema, já que não pressupõem a necessária comparação entre as alternativas e isenta o 

analista de realizar uma estruturação hierárquica dos critérios existentes. Isto torna a tarefa de 

estruturação e resolução pelos métodos europeus bem mais simples. 
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Em especial a aplicação do ELECTRE se deve ao fato deste método incorporar um 

conceito de modelos de preferências que contempla além da situação de preferência estrita e 

indiferença, existente na MAUT, a preferência fraca e a incomparabilidade, proporcionando 

uma representação mais realista do problema e isentando o decisor de escolhas equivocadas. 

Para o problema proposto o axioma da comparabilidade completa, utilizado na MAUT, 

torna-se inadequado pela própria característica das alternativas, que podem oferecer 

informações que não sejam precisas, além de existir a possibilidade das mesmas não serem 

completas e exaustivas. Como foi apontado nos capítulos anteriores, as alternativas podem ser 

heterogêneas o suficiente o que exige do decisor informações específicas que nem sempre 

estão disponíveis. Um exemplo disso acontece quando as alternativas são analisadas sob o 

critério de vulnerabilidade dos clientes em face de ataques de distribuidoras ou energéticos 

concorrentes onde se observa nitidamente que não existem informações suficientes para que o 

decisor possa declarar claramente e de forma incontestável sua preferência ou sua indiferença 

em relação as alternativas de referência.. 

A incomparabilidade acontece quando o decisor não conseguiu obter informações 

suficientes para definir os valores das alternativas que estão sendo avaliadas. Um exemplo 

disso ocorre quando não é possível obter dados acerca da margem de lucro unitária para 

clientes que compram o GLP em cilindros transportáveis. Existe nestes mercados flutuações 

de preços de forma intensa e, muitas vezes, o decisor não é capaz de determinar qual a sua 

real margem de lucro já que esta informação ou não está disponível ou a mesma é 

determinada em função do preço praticado pela concorrência no ato da venda. Na Teoria da 

Decisão clássica este caso seria classificado como indiferença, o que pode obrigar ao decisor a 

emitir uma opinião que não reflete a realidade dos fatos. 

Os métodos de sobreclassificação da família ELECTRE incrementam ao sistema de 

preferência (P e I) mais duas situações, sendo a primeira a preferência fraca (Q) e a 

incomparabilidade (R), conforme apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 4.2 – Sistema Fundamental de Relações de Preferências 

SITUAÇÃO DEFINIÇÃO RELAÇÃO BINÁRIA 

Indiferença Existem razões claras e 

positivas que justificam a 

equivalência entre duas 

alternativas 

I: Simétrica e Reflexiva 

Preferência Estrita Existem razões claras e 

positivas que justificam uma 

preferência significativa em 

P: Assimétrica e Irreflexiva 
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favor de uma das duas 

alternativas. 

Preferência Fraca Existem razões claras e 

positivas que não implicam 

uma preferência estrita em 

favor de uma das duas 

alternativas. No entanto, essas 

razões são insuficientes para 

que seja assumida uma 

preferência estrita em favor 

da outra ou uma indiferença 

entre as alternativas. 

A: Assimétrica e Irreflexiva 

Incomparabilidade Não existem razões claras e 

positivas que justifiquem uma 

das três situações acima. 

R: Simétrica e Irreflexiva 

Fonte: Gomes et. al. (2004)   

 

A imprecisão e a incerteza presentes na definição de um dado critério g são expressas 

mediante os resultados produzidos pela função de avaliação g(.) de maneira que estes valores 

não possam ser considerados como uma representação fiel da realidade. Na Teoria da Decisão 

esta diferença é considerada uma preferência.  

Apesar disso, é extremamente arriscado avaliar que uma diferença positiva na avaliação 

das alternativas a e b no critério intermitência no abastecimento, por exemplo, seja 

automaticamente traduzida como uma preferência de a em relação a b. Isto porque o limite de 

elasticidade nos prazos de abastecimento são bem definidos quando se verifica que o cliente é 

mais ou menos suscetível a falta do produto.  

Existem indústrias que possuem uma necessidade de abastecimento de forma 

ininterrupta, enquanto que outras utilizam o gás apenas como backup. Outras se situam em 

um meio termo que não pode ser delimitado com clareza. Nestes casos fica clara a existência 

de Pseudocritérios o que exige a determinação de limiares de preferência (p) e indiferença (q), 

que podem então ser considerados como limites de tolerância para o estabelecimento da 

preferência estrita (grandes indústrias que não poder tolerar a falta do produto) e a indiferença 

(indústrias que utilizam o energético como backup). Toda alternativa que apresentar um 

desempenho superior ao limiar de preferência, demonstrará que neste critério a necessidade de 

se atentar para o abastecimento é imperativa. 

O fato do ELECTRE ser um método não compensatório favorece resultados mais 

alinhados, já que inevitavelmente existirão alternativas que terão baixo desempenho em 

alguns critérios e que possuem o bom desempenho em outros, como é o caso de clientes do 
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mercado doméstico que possuem um desempenho fraco nos critérios de tancagem e 

vulnerabilidade e um bom desempenho nos outros.  

Na distribuidora, o atual método de classificação de clientes utiliza um conjunto de 

classes que servem de padrão, onde a dificuldade está exatamente na aderência das 

alternativas a estas classes, uma vez que a separação foi feita em função da sua atividade 

econômica.  

 Por se tratar de um problema em que existe a necessidade de classificar alternativa 

(P.β), foi escolhido o ELECTRE TRI porque ele efetua esta classificação por meio da 

comparação de cada alternativa com uma referência estável. Estas alternativas de referência 

são fictícias e utilizadas para delimitar as categorias onde as alternativas verdadeiras serão 

classificadas. A distribuidora, portanto, tem a liberdade de definir estes perfis, criando classes 

que atraiam alternativas com mais aderência. 

Além disso, o problema atende os requisitos definidos por Yu e Roy (1992) para a 

utilização do método: 

- A família de critérios é uma família de pseudocritérios. 

- A construção da tabela de desempenho das alternativas. 

- São conhecidos para cada alternativa de referência b1, os limites de indiferença 

qi(bi), de preferência pi(bi) e de veto vi(bi), para critério vi. 

- Os pesos dos critérios são definidos, para cada alternativa de referência, como 

sendo w = (w1, w2, ..., wn), em que wi > 0 para todo i. 

- Para o procedimento de agregação, deve-se fixar um valor real, situado no 

intervalo entre 0,5 e 1, denominado como nível de corte ( 

 

Por fim temos o fato do ELECTRE TRI ter sido concebido para o tratamento de ações 

em categorias ordenadas. Desta forma é possível classificar um conjunto de ações segundo 

categorias pré-definidas e ordenadas com base em múltiplos critérios. Isto alinha-se ao 

interesse da distribuidora em estabelecer uma ordem de classes segundo o seu grau de 

importância para os objetivos estratégicos da companhia 

4.4 Importância de Classificar os Clientes Estrategicamente 

A empresa se situa em um mercado extremamente concorrido e altamente maduro. 

Podemos dividir esta concorrência em dois tipos: interna e externa. A interna refere-se a 

guerra comercial travada entre as diversas distribuidoras que atuam em uma mesma região 
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geográfica ou que exploram o mesmo mercado. A taxa de crescimento de muitos mercados é 

tão baixa que qualquer aumento no market share de uma empresa pode se traduzir como 

redução da participação da outra empresa.  

Dependendo do segmento de mercado ou o nível de clientes com que se trabalha, esta 

batalha comercial pode ter como foco o preço, a capacidade de fornecimento, o tratamento 

comercial, o tratamento técnico e a velocidade de respostas às solicitações dos clientes. 

Em mercados onde a sensibilidade a preços é alta, não se torna atrativo ressaltar 

aspectos diferentes do que o valor do produto. Da mesma forma que em mercados onde a 

prioridade é a ininterrupção do atendimento não faz sentido ressaltar o fator preço. 

A concorrência externa ocorre nos mercados aonde o GLP vem apresentando altas taxas 

de substituição por outros energéticos. Isto atualmente está ocorrendo no mercado doméstico, 

onde existe uma alta taxa de substituição do produto pela lenha e na área industrial onde a 

substituição está ocorrendo em função da expansão do gás natural. 

A empresa apresenta planos de aumentar sua participação em todos estes mercados, 

entretanto para que ela possa responder de forma correta a cada situação é imperativo que as 

classes sejam definidas de forma adequada. O desenho destas classes auxiliará no 

direcionamento estratégico da empresa. 

Também será possível estabelecer um nível de importância destas classes, explorando 

setores que a empresa considera estratégico, como é o caso de clientes que possuem alta 

tancagem. 

Por fim temos a possibilidade de direcionar esforços de forma mais concentrada em 

ações que explorem o potencial de clientes, de forma adequada a sua classe. 
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5 ESTUDO DE CASO 

Este capítulo descreverá as etapas de aplicação do método escolhido e as fases de 

elicitação dos parâmetros do ELECTRE TRI. 

Em seguida será efetuada uma análise dos resultados classe a classe com o objetivo de 

verificar os resultados obtidos.  

5.1 Fases de Aplicação 

Segundo Mousseau et. al. (2002) o ELECTRE TRI associa as alternativas em diversas 

categorias, seguindo dois passos consecutivos. O primeiro consiste na construção de uma 

relação de sobreclassificação S, que caracteriza pela análise destas alternativas sobre os perfis 

propostos. A segunda fase trata-se da exploração desta relação. 

Para aplicação do método é preciso que sejam cumpridas as seguintes fases que foram 

propostas por Roy e Yu (1992): identificar e caracterizar o problema, verificar os critérios que 

serão considerados pelo decisor, identificar as alternativas, atribuir valores dos pesos wi dos 

limiares pi, qi e vi, estabelecer o limite de corte (), especificar uma escala de julgamento das 

alternativas para cada critério, estabelecer classes de equivalência de desempenho que 

servirão de padrão para classificação das alternativas sob análise, colher do decisor o 

julgamento de valor das alternativas, à luz de cada um dos critérios, executar o algoritmo do 

ELECTRE TRI, através do cálculo dos índices de concordância, discordância e credibilidade 

e analisar os resultados obtidos. 

Sob estes resultados serão efetuadas análises de robustez, com o objetivo de verificar a 

consistência dos dados em relação aos resultados oferecidos pelo método. 

5.2 Conjunto de Alternativas 

Como a empresa possui dimensões nacionais e o seu volume de clientes é extremamente 

elevado, para aplicação do modelo foi escolhido um grupamento de clientes que estavam 

localizados na Região Metropolitana do Recife e no Complexo Industrial de Suape. Ao todo, 

foram incluídos no estudo trinta clientes que atualmente estão classificados segundo o modelo 

de atividade econômica (doméstico, comercial, industrial, agropecuário e grandes clientes).  

Clientes que se situavam em regiões mais distantes, como o interior do Estado de 

Pernambuco, mas que possuíam sua sede em uma das regiões de estudo também foram 

considerados. 
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Considerando que os dados relativos a localização e segmentação de clientes são 

confidenciais, foram escolhidos para demonstração do método um conjunto de alternativas 

utilizando a seguinte proporção: 10 clientes domésticos, 10 clientes da área de comércio, 11 

clientes da área de indústria , 4 clientes da área de agronegócio e 5 grandes clientes. 

A distribuidora, por questões estratégicas, também opta por não publicar seu portifólio 

de clientes por isso foram utilizadas siglas para designar as alternativas utilizando o padrão 

A1, A2,..., An. As alternativas e suas atuais classificações estão descritas na tabela 5.1: 

Tabela 5.1 – Relação das Alternativas 

Alternativa Segmento 

Atual 

 Alternativa. Segmento 

Atual 

 Alternativa. Segmento 

Atual 

 Alternativa Segmento 

Atual 

A1 Doméstico A11 Comércio A21 Indústria A31 Indústria 

A2 Doméstico A12 Comércio A22 Indústria A32 Agricultura 

A3 Doméstico A13 Comércio A23 Indústria A33 Agricultura 

A4 Doméstico A14 Comércio A24 Indústria A34 Agricultura 

A5 Doméstico A15 Comércio A25 Indústria A35 Agricultura 

A6 Doméstico A16 Comércio A26 Indústria A36 G. Clientes 

A7 Doméstico A17 Comércio A27 Indústria A37 G. Clientes 

A8 Doméstico A18 Comércio A28 Indústria A38 G. Clientes 

A9 Doméstico A19 Comércio A29 Indústria A39 G. Clientes 

A10 Doméstico  A20 Comércio  A30 Indústria  A40 G. Clientes 

Fonte: o autor 

 

Para o julgamento das alternativas foi utilizada uma escala que variava de 0 a 100, onde 

os decisores poderiam efetuar a avaliação de seu desempenho a luz de um conjunto de 

critérios.  

5.3 Elicitação de Parâmetros do Modelo 

O algoritmo exige do decisor que sejam alimentadas algumas informações acerca dos 

limiares pi, qi e vi e o limite de corte (). 

A fase de elicitação de pesos é considerada um dos pontos mais delicados da 

modelagem do problema. Isto porque muitas vezes é difícil mensurar qual o nível e que nível 

de importância cada critério possui. Os limiares e o nível de corte também são críticos uma 

vez que muitas vezes o decisor não possui uma real noção sobre estes valores, não se sentido 

confortável em expressar uma opinião de forma confortável. 

Uma proposta para balancear estes pontos foi feita por Dias et. al. (2002) através da 

utilização de um processo interativo que auxilia o decisor na construção progressiva de um 
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modelo de classificação no ELECTRE TRI. Este processo visa ajudar o decisor a estabelecer 

os valores dos pesos e do nível de corte, por meio da determinação de um conjunto de 

restrições aos valores de k e  Deste trabalho resultou um SAD chamado de IRIS (Interactive 

Robustness analysis and parameters Inference for multicriteria Sorting problems) e que 

implementa tomando como base uma versão da variante pessimista do ELECTRE TRI. 

Apesar disso, não foi utilizado este processo para elicitação destes parâmetros neste modelo. 

5.3.1 Pesos 

A companhia definiu em seu Planejamento Estratégico a projeção de ser líder e a 

distribuidora mais rentável do mercado. Por isso, na determinação dos pesos, o decisor optou 

por estabelecer classes de importância que agrupem clientes que estejam alinhados com estas 

metas.  

Embora esta fase seja considerada crítica por muitos pesquisadores o decisor não sentiu 

dificuldade em determinar os valores de cada critério, uma vez que eles já foram definidos 

considerando os objetivos de longo prazo da companhia. Ou seja, o decisor optou por 

priorizar os critérios que poderiam oferecer um grau de alavancagem mais acentuado sobre 

suas estratégias (Tabela 5.2). 

Tabela 5.2 – Tabela de Pesos dos Critérios 

CRITÉRIO SIGLA PESO 

Tancagem  TCA 4 

Margem de Contribuição Unitária MCU 4 

Vulnerabilidade do Cliente VCL 3 

Intermitência de Abastecimento IAB 3 

Tipo Abastecimento TAB 1 

Fonte: o autor 

 

 Refletindo esta linha de raciocínio o decisor atribuiu peso quatro para os dois critérios 

que podem repercutir mais intensamente sobre os resultados da distribuidora (TCA e MCU). 

Em seguida foi atribuído um peso três para avaliar o nível de vulnerabilidade do cliente 

(VCL). Este caso demonstra a preocupação de direcionar mais atenção a clientes que estão 

mais sucessíveis a assédios da concorrência ou de outros energéticos. Clientes mais 

assediados poderão ser classificados em categorias mais elevadas. 

 A robustez das relações contratuais (IAB) também recebeu valor de peso 3, denotando 

que os clientes que exigirem mais esforço logístico para o abastecimento deverão ser 

categorizados de forma mais importante que os demais. Por fim, com peso um está o tipo de 
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abastecimento (TAB). Este critério demonstra que a influência do modal de abastecimento é 

bem inferior se comparada aos outros critérios. Para o decisor, embora o tipo de 

abastecimento tenha influência sobre a decisão ele deve ter menos influência, se comparado 

com os demais critérios. 

5.3.2 Escala de Julgamento 

Para o julgamento dos critérios foi estabelecida uma escala nominal associada a uma 

escala numérica. Isto ocorreu em função da existência de critérios subjetivos na avaliação.. A 

escala adotada é apresentada nas tabelas 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. Elas possibilitam o decisor julgar a 

importância do critério utilizando uma linguagem verbal.  

Tabela 5.3 – Escala de Julgamento para o critério TCA 

Escala Verbal Valor Numérico 

>10 toneladas 5 

10 toneladas 4 

5 toneladas 3 

1 tonelada 2 

< 1 tonelada 1 

Fonte: o autor 

Tabela 5.4 – Escala de Julgamento para o critério MCU 

Escala Verbal Valor Numérico 

>50 % 5 

50 % 4 

40 % 3 

20 % 2 

10 % 1 

Fonte: o autor 

Tabela 5.5 – Escala de Julgamento para os critérios VCL e IAB 

Escala Verbal Valor Numérico 

Muito Alta 5 

Alta 4 

Média 3 

Baixa 2 

Muito Baixa 1 

Fonte: o autor 
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Tabela 5.6 – Escala de Julgamento para o critério TAB 

Escala Verbal Valor Numérico 

Granel VGG 5 

Granel VPG 4 

Granel VPG e Mista 3 

Somente Mista 2 

Envasado 1 

Fonte: o autor 

 

5.3.3 Categorias 

No ELECTRE TRI um conjunto de ações, que neste caso podem ser consideradas os 

clientes, foram avaliadas sob os cinco critérios apontados pelo decisor. Como a companhia já 

possui toda estrutura organizacional desenhada para atuar com cinco classes, o decisor optou 

por manter a mesma quantidade de categorias consideradas no ELECTRE TRI, que foram 

denominadas por ordem de preferência conforme Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 – Categorias 

CATEGORIA SIGLA 

Clientes Classe 1 CLS1 

Clientes Classe 2 CLS2 

Clientes Classe 3 CLS3 

Clientes Classe 4 CLS4 

Clientes Classe 5 CLS5 

Fonte: o autor 

 

Cada uma das categorias será delimitada por duas ações de referência, sendo que bh 

delimita a categoria superiormente, enquanto que bh-1 delimita a categoria inferiormente, desta 

forma, conforme proposto por Yu e Roy (1992) e demonstrado na figura 5.1 é necessário 

estabelecer as ações de referência b0, b1,..., bk, tais que, com exceção da primeira e da última 

categoria cada uma constitui simultaneamente o limite superior de uma categoria e o limite 

inferior de oura categoria, sendo bk em todos os critérios a pior para uma categoria e a melhor 

para a outra imediatamente abaixo. Na tabela 5.8 é demonstrada a relação entre os critérios, 

alternativas de referência e categorias. 
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Figura 5.1 – Definição das categorias no ELECTRE TRI. Adaptado de Yu e Roy (1992) 

Foi realizada uma interação para tentar delimitar as classes, entretanto foi observado 

que valores muitos elevados nas caterogrias TCA e MCU deixaram a CLS1 sem nenhum 

cliente atribuído. Os valores destas classes foram ajustados, redefinindo seguintes limites de 

categoria (Tabela 5.8 e Figura 5.2). 

 Tabela 5.8 – Limites das Categorias 

ALTERNATIVAS 

DE 

REFERÊNCIA 

LIMITE DAS CATEGORIAS 

TCA MCU VCL IAB TAB 

b1 3 3 3 3 2 

b2 2 2 2 2,5 1,5 

b3 1,5 1,5 1 2 1 

b4 1 1 0,5 1 0,5 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Representação gráfica dos limites das categorias (Fonte: o autor) 

Nos dois critérios que a empresa estabeleceu como mais importantes (TCA e MCU) os 

limites de categoria foram bem rígidos, com o objetivo de permitir apenas que clientes com 

altas tancagens e lucros sobreclassifiquem as alternativas de referência da CLS1. A área de 

TCA 

MCU 

VCL 

IAB 

TAB 



 

 58 

Estudo de Caso 

 

envasado é considerada a mais baixa da categoria TAB, mas existe a possibilidade de 

existirem clientes que conjuguem uma alta tancagem e uma alta lucratividade mas que 

recebem o produto por meio de cilindros transportáveis, foi optado por atribuir um limite de 

categoria 2 para a Classe 1. 

5.3.4 Limite de corte 

A avaliação das ações se baseia no conceito de sobreclassificação, onde podemos 

afirmar que uma ação an sobreclassifica uma ação de referência bh (anS bh) quando existem 

argumentos suficientes para sustentar que an não é inferior a bh.  No modelo define-se um 

índice de credibilidade da relação (anS bh) que atende ao peso dos critérios que apóiam aquela 

conclusão e a força da discordância, comparando estes valores a um limite de corte . 

Como o limite de corte () é o menor valor do grau de credibilidade σs(a,b), o qual se 

permite afirmar que a supera b, é necessário que se estabeleça um nível que esteja entre  0,5 e 

1. Desta forma valores mais altos de  caracterizam as decisões em que se procuram 

minimizar as diferentes incertezas, a relação de incompatibilidade entre as alternativas 

poderia ser mais freqüente, mantendo-se inalterada as outras condições do problema. Caso se 

opte por  mais reduzido corre-se o risco de aumento das relações de incerteza. Para a 

utilização deste método foi definido que o limite de corte seria de 0,65, visando minimizar a 

freqüência das relações de indiferença e trabalhar com níveis altos de incomparabilidade 

5.3.5 Limiares 

As preferências por cada critério são definidas mediante um pseudocritério, no qual os 

limiares de preferência e indiferença pj[g(bh)] e qj[g(bh)] constituem informações 

intracritérios. Assim qj[g(bh)] especifica a maior diferença entre a alternativa real e a 

alternativa de referência que preserva a indiferença entre a  e bh no critério c. Já pj[g(bh)] 

representa a menor diferença entre as alternativas a e bh no critério gj compatível com uma 

preferência de a sobre este critério. 

Segundo Miranda e Almeida (2003) a estrutura de preferências com pseudocritérios – 

modelo com duplo limiar pj[g(bh)] e qj[g(bh)], evita a passagem repentina entre a indiferença e 

a preferência estrita, existindo uma zona de hesitação representada pela preferência fraca. 

Os limiares de preferência e indiferença foram definidos conforme tabela 5.9: 
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 Tabela 5.9 – Limites das Categorias 

 q  p  

TCA 1 3 

MCU 1 3 

VCL 1 3 

IAB 1 3 

TAB 1 3 

Fonte: o autor 

 

Como estes valores foram arbitrados, será realizada uma análise de sensibilidade de 

forma a observar a influência de sua variação sobre os procedimentos otimista e pessimista do 

algoritmo do ELECTRE TRI. 

5.4 Aplicação do Modelo 

O decisor emitiu com, base na tabela de escala verbal, o julgamento das alternativas à 

luz dos cinco critérios, conforme demonstrado na tabela 5.10: 

 Tabela 5.10 – Julgamento das Alternativas 

Alternativas Tancagem Margem 

Contribuição 

Vulnerabilidade Intermitência 

de Abastecim. 

Tipo de 

Abastecimento 

A1 < 1 tonelada >50 % Muito Alta Muito Alta Envasado 

A2 < 1 tonelada 40 % Muito Alta Muito Baixa Envasado 

A3 >10 toneladas 40 % Média Muito Alta Mista 

A4 10 toneladas 40 % Muito Baixa Média Envasado 

A5 5 toneladas 40 % Alta Muito Alta Envasado 

A6 < 1 tonelada 40 % Alta Muito Baixa Granel VPG 

A7 < 1 tonelada 40 % Alta Muito Baixa Envasado 

A8 < 1 tonelada 40 % Muito Baixa Muito Baixa Granel VPG 

A9 < 1 tonelada 40 % Muito Baixa Muito Baixa Granel VPG 

A10 < 1 tonelada 40 % Muito Baixa Muito Baixa Envasado 

A11 < 1 tonelada 20 % Alta Muito Baixa Mista 

A12 < 1 tonelada 20 % Alta Muito Alta Mista 

A13 < 1 tonelada 20 % Alta Muito Baixa Mista 

A14 < 1 tonelada 50 % Alta Muito Baixa Mista 

A15 >10 toneladas >50 % Alta Muito Alta Granel VGG 

A16 >10 toneladas >50 % Alta Muito Alta Granel VGG 
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A17 < 1 tonelada 20 % Média Muito Baixa Mista 

A18 < 1 tonelada 20 % Média Muito Baixa Mista 

A19 < 1 tonelada 20 % Média Média Mista 

A20 5 toneladas 20 % Muito Alta Média VPG e Mista 

A21 5 toneladas 50 % Muito Alta Média VPG e Mista 

A22 5 toneladas 50 % Muito Alta Média VPG e Mista 

A23 >10 toneladas >50 % Muito Alta Muito Alta Granel VGG 

A24 >10 toneladas >50 % Média Muito Alta Granel VGG 

A25 >10 toneladas >50 % Média Muito Alta Granel VGG 

A26 1 tonelada >50 % Muito Alta Média VPG e Mista 

A27 1 tonelada 20 % Muito Alta Média VPG e Mista 

A28 1 tonelada 20 % Média Média VPG e Mista 

A29 1 tonelada 20 % Muito Alta Média Granel VPG 

A30 1 tonelada 10 % Média Média Granel VPG 

A31 1 tonelada 20 % Muito Alta Média Granel VPG 

A32 10 toneladas >50 % Muito Alta Alta VPG e Mista 

A33 < 1 tonelada 10 % Média Muito Baixa Mista 

A34 1 tonelada 10 % Média Baixa Mista 

A35 1 tonelada 10 % Alta Muito Alta Mista 

A36 10 toneladas 50 % Muito Alta Muito Alta Granel VPG 

A37 10 toneladas 50 % Alta Muito Alta Granel VPG 

A38 >10 toneladas 10 % Muito Alta Muito Alta Granel VGG 

A39 >10 toneladas 40 % Alta Muito Alta Granel VGG 

A40 >10 toneladas 20 % Alta Muito Alta Granel VGG 

Fonte: o autor 

 

 As informações extraídas do decisor através da tabela abaixo foram convertidas em 

escalas normalizadas que variam de forma ascendente de 1 a 5, conforme demonstrado no 

tópico 5.3.2. 

O Algoritmo do ELECTRE TRI tanto em sua versão otimista quanto em sua versão 

pessimista apresentaram os mesmos resultados, demonstrando que sob as óticas os parâmetros 

responderam positivamente oferecendo os mesmos resultados.  
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Utilizando como base o limite de corte com 0,65, o limiar de preferência de 3 e o de 

indiferença de 1, ignorando o limiar de veto, obteve-se os seguintes resultados (Tabela 5.11): 

 Tabela 5.11 – Classificação final otimista e pessimista 

Alternativa Otimista Pessimista 

1 CLS2 CLS2 

2 CLS5 CLS5 

3 CLS4 CLS4 

4 CLS3 CLS3 

5 CLS4 CLS4 

6 CLS3 CLS3 

7 CLS1 CLS1 

8 CLS1 CLS1 

9 CLS5 CLS5 

10 CLS5 CLS5 

11 CLS5 CLS5 

12 CLS3 CLS3 

13 CLS3 CLS3 

14 CLS3 CLS3 

15 CLS3 CLS3 

16 CLS1 CLS1 

17 CLS1 CLS1 

18 CLS1 CLS1 

19 CLS2 CLS2 

20 CLS3 CLS3 

21 CLS5 CLS5 

22 CLS3 CLS3 

23 CLS2 CLS2 

24 CLS4 CLS4 

25 CLS3 CLS3 

26 CLS2 CLS2 

27 CLS5 CLS5 

28 CLS5 CLS5 

29 CLS3 CLS3 

30 CLS2 CLS2 

31 CLS2 CLS2 

32 CLS1 CLS1 

33 CLS2 CLS2 
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34 CLS4 CLS4 

35 CLS2 CLS2 

36 CLS3 CLS3 

37 CLS4 CLS4 

38 CLS4 CLS4 

39 CLS4 CLS4 

40 CLS4 CLS4 

Fonte: o autor   

 

5.5 Análise dos Resultados 

Após a utilização do ELECTRE verificou-se uma intensa mudança nos padrões de 

classes em relação ao procedimento anterior. Como a empresa já classificava seus clientes em 

categorias com níveis de importância variados, podemos observar a seguinte transladação 

genérica das categorias antigas com relação as novas (Tabela 5.12). 

Tabela 5.12 – Trasladação das Categorias 

Nível de 

Importância 

Categoria Antiga Nova Categoria 

1 Grandes Clientes CLS1 

2 Indústrias CLS2 

3 Agronegócio CLS3 

4 Comércio CLS4 

5 Doméstico CLS5 

Fonte: o autor 

 

A alocação final das classes é demonstrada na Figura 5.3.: 
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Figura 5.3 – Classificação final do ELECTRE TRI 

Com o método, 33 alternativas foram reclassificadas e 7 permaneceram no mesmo 

patamar (Figura 5.4). A maior classe, após as interações do algoritmo, foi a CLS3, com 11 

alternativas e a menor foi a CLS1 com 6 alternativas.  

TAMANHO DAS CLASSES

CLS1

15%

CLS2

20%

CLS3

27%

CLS4

20%

CLS5

18%

 

Figura 5.4 – Distribuição das alternativas entre as classes (Fonte: o autor) 
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 Um ponto a ser observado positivamente no processo é que, após se efetuar uma 

variação do limite de corte de 0,65 para 0,50 (que representou uma redução de 23%), 

percebeu-se uma variação aceitável pelo decisor na classificação final. Das 40 alternativas que 

faziam parte do conjunto 11 foram reclassificadas em função da alteração, ou seja, 

aproximadamente 27% foram realocadas por conta da maior tolerância a relações de 

indiferença. Estas cresceram de 81 para 93 casos. 

Os resultados da primeira interação considerando  maior proporcionaram, segundo o 

decisor, resultados mais alinhados com suas expectativas, além de não apresentar nenhuma 

relação de indiferença. Considerando que os decisores trabalham com cenários que muitas 

vezes não oferecem informações suficientes, é preferível minimizar as relações de indiferença 

em prol da incomparabilidade, que em ambos os casos não ocorreram. 

5.5.1 Análise da CLS1 

  A característica do ELECTRE de não permitir compensação entre os critérios 

desenhou uma nova composição na CLS1 aceitando somente as alternativas que realmente 

eram melhores em todos os aspectos em relação a b1. Desta forma, foi possível remanejar 

clientes que estavam em classes de importância inferiores e que não recebiam o tratamento 

estratégico adequado.  

A antiga classe 1 era composta de cinco clientes, sendo que destes quatro caíram para a 

CLS2, permanecendo apenas um na mesma categoria. Isto demonstra que o critério de 

tancagem (principal requisito para classificação na CLS1 no método antigo) não foi suficiente 

para manter as alternativas na primeira classe uma vez que, para sobreclassificar a alternativa 

de referência b1, era preciso ter um desempenho adequado em todos os critérios. 

Em contrapartida, a nova composição da CLS1 é formada pelas alternativas (A15, A16, 

A23, A24, A25 e A38) descritas na figura 5.5. Um destaque formam as alternativas A15 e A16 

que, em função de seus resultados, subiram para a classe 1  demonstraram que, em 

decorrência da heterogeneidade dos clientes, estavam em uma classe inferior. 
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Figura 5.5 – Composição da CLS1(Fonte: o autor) 

5.5.2 Análise da CLS2 

A CLS2 reduziu seu tamanho passando de dez para oito alternativas, sendo que destas 

apenas um cliente era remanescente da categoria industrial(A26). Esta classe recebeu quatro 

alternativas do antigo segmento de grandes clientes (A26, A37, A40), um cliente da Agricultura 

(A32) e dois do Doméstico (A1 e A3) demonstrado na Figura 5.6. 

A variação mais notória foi na segmentação do doméstico uma vez que, no método 

anterior, as alternativas A1 e A3 estavam alocadas na classe mais baixa. Em função destas 

apresentarem força suficiente para sobreclassificar a alternativa de referência b2, foi possível 

migrar para a CLS2. Isto demonstra a heterogeinidade das classes e como estes clientes 

estavam subdimensionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Composição da CLS2 (Fonte: o autor) 
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5.5.3 Análise da CLS3 

A maior classe construída pelo algoritmo do ELECTRE foi desenhada recebendo 

alternativas de todas as antigas classes com exceção dos Grandes Clientes. Somente a 

alternativa A35 permaneceu desde a antiga classificação enquanto que as outras dez foram 

oriundas das demais classes (Figura 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Composição da CLS3  (Fonte: o autor) 

5.5.4 Análise da CLS4 

A CLS4, tanto pelo procedimento otimista quanto pelo pessimista, foi formada em sua 

maioria de clientes do segmento doméstico (cinco alternativas), dois do comércio e um da 

indústria (Figura 5.8). O cliente do segmento industrial recebeu uma classificação mais baixa 

porque o mesmo utiliza o GLP apenas como backup.  
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Figura 5.8 – Composição da CLS4  (Fonte: o autor) 

5.5.5 Análise da CLS5 

A última categoria, que era predominantemente composta por clientes do segmentos da 

área doméstica recebeu um cliente da área industrial (que utiliza o energético como backup), 

três da área de comércio (que utiliza cilindros transportáveis) e dois da área de agronegócios 

que não possui grande expressão (Figura 5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 – Composição da CLS5  (Fonte: o autor) 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

6.1 Conclusões 

Este trabalho teve como objetivo a aplicação de um método de apoio multicritério a 

decisão em uma distribuidora de gás liquefeito de petróleo para a proposição de um novo 

processo para classificação de clientes. 

Dificuldades relacionadas a este processo são notórias no cotidiano da empresa que 

utilizava um processo de classificação que espelhava a segmentação de mercado do GLP. Isto 

implica em uma classificação pela atividade econômica da empresa e não pelos atributos que 

o decisor considera importante. 

A elicitação de boa parte dos parâmetros do modelo transcorreu de forma aceitável. 

Com relação aos pesos o decisor espontaneamente conseguiu estabelecer qual o nível de 

importância que cada critério receberia, uma vez que as estratégias da companhia permitiram 

tanto o estabelecimento dos critérios quanto dos pesos de forma direta e objetiva.  

A definição dos limiares também foi realizada de forma adequada. O decisor optou por 

não aplicar o limiar de veto, estabelecendo para todos os critérios o limiar de preferência em 3 

e o de indiferença em 1. Uma dificuldade percebida pelo decisor foi de determinar o limiar de 

corte. Entretanto, considerando que o decisor optou diminuir a ocorrência de relações de 

indiferença, foi atribuído um valor relativamente mais elevado para . 

O problema principal, que era o processo de aderência das alternativas as classes, foi 

resolvido pelo algoritmo do ELECTRE. Após as interações do método verificou-se que a 

maioria dos clientes estava erroneamente classificada em categorias indevidas.. 

Com o algoritmo mais de 82% das alternativas foram reclassificadas, demonstrando que 

a metodologia anterior não tinha sido adequada para tratar clientes e que o nível de 

heterogeneidade entre estes dentro das classes estava mais elevado do que foi previsto 

inicialmente. 

Na CLS1, que é considerada estratégica pela distribuidora, foi quase que totalmente 

redesenhada. Anteriormente ela era formada por indústrias de grande tancagem e na nova 

metodologia recebeu dois clientes da área de comércio. 

 Após avaliação das alternativas o decisor confirmou que os resultados oferecidos pelo 

ELECTRE TRI foram adequados com as ações estratégicas que a empresa deseja direcionar e 
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que, diante destas novas classes é possível desenhar ações uniformes para cada caso, 

atingindo desta forma os objetivos iniciais do trabalho. 

6.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

No ELECTRE TRI é necessário que diversos parâmetros sejam definidos (perfis, 

limiares de preferência, limiares de indiferença, limiares de veto, peso dos critérios, nível de 

corte e importância dos critérios). O método exige do decisor alguns dados que são difíceis de 

se mensurar com clareza, exigindo algumas interações para se verificar a robustez dos 

resultados a luz dos parâmetros definidos. 

Alguns dos parâmetros como os limiares de preferência, indiferença e veto não foram 

difíceis de se estabelecer por parte do decisor neste trabalho. Entretanto o mesmo não 

aconteceu no momento da definição do limite de corte uma vez que o decisor não conseguiu 

ter inicialmente a real dimensão deste índice e a repercussão de seu valor sobre os resultados 

finais. 

Para minimizar a dificuldade e insegurança no momento de definir estes parâmetros será 

adequada a adoção de um procedimento interativo, como o que foi desenvolvido por Dias 

et.al. em 2002. O procedimento consiste no estabelecimento de restrições para o intervalo de 

valores de , dos pesos e dos limites de classificação das ações. 

Para operacionalização deste procedimento foi desenvolvido um SAD por Luis Dias e 

Vicent Mousseau e que oferece um processo mais simplificado de estabelecimento destes 

parâmetros, chamado de IRIS e que se encontra disponível gratuitamente em sua versão de 

demonstração. Desta forma será possível trabalhar com os parâmetros de forma interativa com 

o objetivo de auxiliar o decisor neste processo. 

Por fim pode-se estudar adaptações para utilização de métodos com mais de um decisor, 

uma vez que a segmentação de mercado é gerenciada por diversos gestores de área e a 

classificação pode ser mais consistente com a participação de todos eles no processo 

decisório. 
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