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RESUMO 

O trabalho desenvolvido tem como objetivo explorar o planejamento de sistemas de 

informação, utilizando a abordagem BSP (Business System Planning), focando-se 

principalmente na etapa de priorização de sistemas de informação. O planejamento de 

sistemas de informação é uma fase de grande importância para o apoio à estratégia da 

organização, visto que os sistemas de informação apoiarão as decisões em todos os níveis da 

empresa, tendo grande influência sobre o desempenho global da mesma. Para a priorização de 

SI, é proposto um modelo que utiliza o BSP em conjunto com o método de decisão 

multicritério PROMETHEE V, gerando um resultado diferente na etapa anterior ao problema 

da mochila, comparando-os ao final. É feita uma análise sobre os resultados, comparando-os 

com o resultado do PROMETHEE II, visando identificar qual é o mais adequado para o 

problema de priorização. Este modelo é aplicado a um problema com dados simulados e a um 

problema com dados de estudos anteriores. No problema com dados simulados, é feita uma 

análise de sensibilidade nos pesos dos critérios de decisão, sobre os custos de cada alternativa 

e sobre a relação entre os processos e os critérios estratégicos no resultado obtido com o 

PROMETHEE V com a intenção de verificar como o modelo consegue lidar com variações 

nas preferências do decisor, além de sua sensibilidade à variação dos custos dos projetos de 

sistemas de informação. 

 

Palavras-chave: Planejamento de sistemas de informação, Business system planning, 

métodos PROMETHEE. 
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ABSTRACT 

The aim of the study developed is to explore the information systems planning, using 

the BSP (Business System Planning) approach, focusing mainly on the information system 

prioritization step. The information systems planning is a very important stage to the 

organization strategic support, whereas the information systems will support the decisions in 

all levels of the organization, having great influence on its global performance. A model is 

proposed to aid the information systems planning. This model combine the BSP approach and 

a multicriteria decision aid method, the PROMETHEE V, generating a different result before 

the knapsack problem stage for each of them and comparing at the final. The results were 

analyzed and compared with the PROMETHEE II results with the aim of identify which of 

the methods is most suitable to the prioritization problem. This model was applied to a 

problem with simulated data and a problem with anterior study data. In the problem with 

simulated data, was made a sensibility analysis on the decision criteria weights, alternatives 

costs and the relation between the processes and the strategic criteria on the result obtained 

with the PROMETHEE V method, with the aim of verify how the model can deal with 

decision maker preference and IS projects costs variations. 

 

Keywords: Information systems planning, Business system planning, PROMETHEE 

methods. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente as organizações se encontram em um mercado onde os processos se inovam 

continuamente. Em algumas áreas como as relacionadas à tecnologia, os requisitos sobre os 

produtos e serviços mudam com muita rapidez. O cliente possui o dinheiro que movimenta a 

organização e sua produção, e ele já não quer mais algo bom, ele quer o melhor. A 

concorrência permite a ele que escolha entre as empresas, qual a que ele irá alimentar com 

seus recursos. Para isto as empresas precisam melhorar seus produtos, administrar melhor 

seus recursos diminuindo os custos, aumentar a eficiência da produção, enxergar a sua 

estratégia e direcionar os processos sob esta visão. 

Com este objetivo, os sistemas de informação atuam nas organizações aumentando a 

eficiência de suas operações, tornando mais fácil visualizar como a produção está atuando em 

relação ao planejado e direcionando a organização de acordo com suas estratégias. 

Desta forma, os processos em todos os níveis da organização devem ter total apoio. 

Estes processos se baseiam em decisões que são tomadas constantemente. Elas podem ser 

simples como “O produto está em conformidade com os requisitos de qualidade?” até 

decisões mais complexas como “Onde será instalada a nova fábrica?”. 

Decisões são tomadas apoiadas por informações. Sem informação, o decisor perde sua 

capacidade de escolha, a situação foge de seu controle e o que devia ser uma decisão passa a 

ser um jogo de azar.  

Decisões tomadas de forma ineficiente têm seus efeitos refletidos sobre os processos e 

prejudicam a empresa tanto quanto importante ele for. 

Sistemas de informações fornecem o apoio necessário para a tomada de decisão durante 

a execução dos processos. Para isto eles devem estar adequados, fornecendo a informação 

necessária e da forma correta. Um planejamento de informações bem elaborado dá origem a 

SI’s que apóiem a organização em todos os níveis, aumentando a sua eficiência global. 

1.1 Relevância e contribuição do estudo 

Infelizmente as organizações têm dificuldades para realizar um bom planejamento, se 

preocupando mais com a execução das operações. Desta maneira, até mesmo os próprios 

sistemas de informação são muitas vezes negligenciados, pois os gerentes não conseguem 

enxergar seus benefícios. 
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O planejamento de sistemas de informações auxilia os decisores na visualização da 

organização em termos de processos e negócios, tornando mais fácil descobrir como o sistema 

de informação pode apoiar a organização, e quais as melhores opções para a organização. 

A motivação deste trabalho está na busca pela visão estratégica durante a seleção de 

sistemas de informações, bem como o entendimento de seus benefícios e o aperfeiçoamento 

dos planejamentos de SI, buscando aumentar os benefícios trazidos às organizações na forma 

de vantagem competitiva. 

A abordagem utilizada neste estudo foi a BSP (Business system planning) desenvolvida 

pela IBM (1981). A BSP analisa os processos de negócios como a base para os sistemas de 

informação, fazendo com que os requisitos derivados destes processos revelem as 

necessidades de informação. A BSP trabalha com a identificação dos SI até a seleção dos 

mesmos. Na etapa de seleção é realizada uma priorização que deve ser feita através de um 

método adequado. Neste estudo foi escolhido o método PROMETHEE V que trabalha com 

uma abordagem de portfólio. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Gerais 

O objetivo geral deste trabalho é a proposição de um sistema de apoio a decisão (SAD) 

e de um modelo de apoio à decisão para dar suporte à priorização de módulos de sistemas de 

informação a partir da abordagem de planejamento de SI BSP, juntamente com o método de 

apoio à decisão multicritério PROMETHEE V e comparando a recomendação com o 

resultado originado com o PROMETHEE II. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Fornecer uma visão sobre a abordagem BSP, de planejamento de sistemas de 

informação. 

 Abordar conceitos sobre o planejamento de seleção de SI 

 Elaborar um modelo de priorização de sistemas de informação baseado no BSP 

em conjunto com o PROMETHEE V. 

 Fazer uma aplicação do modelo sobre dados de um problema simulado e sobre 

dados de um problema de estudo anterior 
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 Realizar uma comparação entre os resultados obtidos com o PROMETHEE II e 

com o PROMETHEE V. 

 Realizar uma análise de sensibilidade sobre os pesos dos critérios para o 

resultado obtido com o PROMETHEE V no problema simulado. 

 Realizar uma análise de sensibilidade sobre os custos das alternativas para o 

resultado obtido com o PROMETHEE V no problema simulado. 

 Realizar uma análise de sensibilidade sobre a relação entre os processos e os 

critérios estratégicos para o resultado obtido com o PROMETHEE V no 

problema simulado. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

Após a introdução, onde é inserido o tema do trabalho, apresentados os objetivos geral e 

específicos do estudo e sua importância, o estudo será desenvolvido de acordo com a estrutura 

descrita a seguir. 

No capítulo dois, fundamentação teórica e revisão bibliográfica, serão apresentados os 

conceitos básicos para o estudo, referente aos sistemas de informação e seu planejamento, 

dando ênfase à abordagem BSP. Também serão introduzidos os conceitos básicos de decisão 

multicritério e métodos de apoio, dando ênfase aos métodos da família PROMETHEE e 

dentre eles o método PROMETHEE V. Será apresentada uma breve revisão bibliográfica, 

além da síntese do estado da arte. 

No capítulo três, modelo proposto, serão apresentados o modelo de decisão proposto e o 

sistema de apoio a decisão construído para auxiliar a priorização de SI. Serão aprofundadas a 

utilização do SAD e a aplicação do modelo em um problema simulado e outro baseado em 

estudos anteriores. Será feita a comparação entre os resultados obtidos com o PROMETHEE 

II e com o PROMETHEE V. Uma análise de sensibilidade será apresentada sobre os pesos 

dos critérios, os custos dos projetos de SI e sobre a relação entre os processos e os critérios 

estratégicos no resultado obtido com o PROMETHEE V. 

No capítulo quatro, conclusões, serão apresentadas as considerações finais sobre o 

estudo, juntamente com suas contribuições e limitações, além de sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A base conceitual utilizada para trabalho é apresentada na primeira parte deste capítulo 

e consiste na descrição de Sistemas de Informação e Métodos Multicritério, com destaque 

para os métodos da família PROMETHEE. 

Na segunda parte deste capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica sobre o tema de 

priorização de sistemas de informação, onde os artigos são divididos em três classes: estudos 

de fatores que influenciam a metodologia de planejamento de SI; a apresentação de modelos 

para priorização de SI; e aplicação de modelos em diversas áreas. 

2.1 Fundamentação teórica 

2.1.1 Sistemas de informação 

A literatura fornece diversas formas de apresentar a definição de sistema de 

informações, porém uma característica fundamental para esta determinação é o próprio 

conceito de informação. 

Stair (1998) define informação como um conjunto de fatos que ao serem organizados de 

maneira conveniente a um determinado fim, passa a ter um valor agregado, além do valor 

natural a estes fatos isoladamente. 

Outra definição para informação é fornecida por Davis & Olson (1985) na qual eles 

definem como sendo os dados processados de maneira a ter significado para um usuário e que 

possa ser utilizado como suporte em uma decisão atual ou futura. 

Segundo estes conceitos, existe uma diferença entre dados e informações. Esta diferença 

reside na utilidade diante de um usuário e situação para qual será utilizado. Um fato que não 

acrescente valor em utilidade a determinada pessoa não passa de dados. Da mesma forma 

também pode ser analisado segundo processos de decisão. Uma mesma pessoa toma diversas 

decisões diariamente, de forma que mesmo que para uma decisão um fato seja relevante (seja 

uma informação), pode ser que para outra decisão, o mesmo fato não tenha qualquer 

importância, sendo apenas um dado. O conceito de informação considerado neste trabalho 

será o de Davis & Olson (1985). 

Desta forma, uma informação depende de diversos fatores, como o ambiente onde a 

informação está inserida, o momento na qual é utilizada, as pessoas que utilizarão, o formato 

da informação, entre outras características. 
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Outro ponto importante na definição de um sistema de informação é o processamento 

dos dados de maneira a torná-los úteis, agregando valor a eles e conseqüentemente 

transformando-os em informações. 

Um sistema, de acordo com Stair (1998) pode ser definido como um conjunto de partes 

ou componentes interagindo entre si buscando atingir um determinado objetivo. 

Almeida & Ramos (2002), fazem uma analogia de sistemas de informação com os 

sistemas de produção. Um sistema de produção é composto por três partes: as entradas, o 

processo de transformação e as saídas, como ilustrado na figura 2.1. Da mesma forma 

funcionaria um sistema de informação, possuindo as três partes: 

 

Figura 2.1  – Sistema de informação como um sistema de produção (Baseado em Almeida & Ramos, 

2002) 

 Entradas: Dados brutos, reunidos para que possam ser processados pelo sistema. 

Estes dados podem inclusive incluir “informações” geradas por outros sistemas 

de informação. As aspas em informações é pelo fato que para o sistema em que 

elas estão entrando, não passam de dados, pois apesar de apoiar uma decisão 

para qual o sistema de informação anterior foi modelado, por a decisão ser 

diferente no sistema atual, na forma em que estão precisam de mais um 

processamento. Além dos dados, a estrutura utilizada para transformá-los 

também é uma entrada; 

 Processo de transformação: São as funções, os processos que transformam os 

dados, tornando-os úteis no processo decisório a que são destinados. Estes 

processos dependerão diretamente do tipo de sistema de informação utilizado. 
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Em SAD’s, por exemplo, o processo não é estruturado, necessitando da presença 

do decisor; 

 Saídas: São as informações originadas dos dados que foram processados. Estas 

informações irão apoiar a decisão para o qual o sistema foi construído. Alguns 

sistemas, como os sistemas de informação transacionais, tomam a decisão 

automaticamente, pois devido ao problema ser bem estruturado, o decisor define 

previamente as decisões que o sistema deverá tomar para cada cenário. 

O sistema de informação deve então transformar os dados de maneira a adquirir 

características úteis para que possam ser analisados, apoiando uma decisão, para isto, a 

informação gerada pelo sistema deve possui algumas características importantes: 

 Precisão: Uma informação errada acarretará em uma decisão errada; 

 Completa: A ausência de fatos importantes no mínimo aumentará o risco da 

decisão, podendo até mesmo inutilizar a informação (ou seja, seria apenas 

dados); 

 Ser oportuna: Decisões têm prazos para serem tomadas, com o passar do tempo 

algumas alternativas tornam-se inviáveis, de maneira que uma informação que 

não esteja disponível no momento certo fará com que o escopo relativo às 

alternativas de decisão seja reduzido, tornando a decisão ineficiente ou até 

mesmo impossibilitando-a. 

Além disto, o sistema de informação deve fornecer a informação de maneira que possa 

ser utilizada pelas pessoas certas, mesmo que para isto tenha que ser visualizada de mais de 

uma forma, mantendo sempre a segurança da informação, tanto em relação à sua integridade 

como ao caminho que ela percorrerá, estando disponível apenas às pessoas necessárias. 

Outro aspecto importante que deve ser considerado na elaboração de um sistema de 

informação é o fato de que ele não é uma peça isolada, mas atua em conjunto com vários 

setores dentro de uma organização, incluindo departamentos e dentro dos departamentos, as 

pessoas que utilizarão o sistema. Por isso, algumas características do processo cognitivo do 

ser humano devem ser ressaltadas. 

Segundo Davis (1974), o ser humano é limitado como processador de informações, 

sendo uma destas principais limitações referentes à quantidade de informação processada. A 

mente humana possui um filtro que limita a quantidade de informações enviadas para o 

processamento mental, como ilustrado na figura 2.2 podendo reduzir consideravelmente as 

informações que chegam ao nível de serem processadas, isto é, as outras informações são 
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perdidas. Este filtro não é constante, a quantidade de informações filtradas pode variar por 

diversos motivos, como stress, fatores ambientais e até mesmo a própria natureza da 

informação. A partir de certo ponto, um acréscimo de informações não trará qualquer 

benefício adicional ao usuário. Considerar este filtro é importante, pois várias informações de 

alta importância para o usuário pode ser perdidas. Definir com precisão as informações que 

são realmente necessárias para o usuário e destacar as mais importantes são maneiras de 

prevenir que estas informações sejam perdidas. Podemos tomar como exemplo o saldo 

impresso para um cliente de banco. No documento estarão várias informações úteis para o 

usuário, como a hora e data em que foi solicitado, o local, entre outros. Porém estas várias 

informações podem prejudicar o usuário que deseja exclusivamente saber o saldo. Para 

superar este problema, as informações referentes ao saldo geralmente aparecem bastante 

destacadas. 

 

Figura 2.2– Filtro do processo cognitivo (Baseado em Davis, 1974) 

Os sistemas de informação podem ser divididos em três classes, segundo Sprague & 

Watson (1989), de acordo com as decisões a que servem: 

 Sistemas de informação transacional (SIT): Está relacionado às decisões 

rotineiras, é automatizado e busca a eficiência das operações da organização. O 

usuário geralmente conhece pouco sobre o sistema em si e geralmente não é 

exigida a presença de um decisor. As decisões são tomadas de acordo com 

rotinas programadas pelo sistema. 

 Sistemas de informação gerencial (SIG): Fornece relatórios de desempenho 

utilizados em decisões gerenciais que controlam as atividades da organização. 

Da mesma forma que o SIT, fornece relatórios pré-formatados, com a diferença 

que a presença do decisor é importante para analisar as operações e se necessário 

intervir. O sistema de informação gerencial busca a eficácia da gestão apoiando 

decisões da gerência. 
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 Sistemas de apoio a decisão (SAD): Assim como o SIG, o sistema de apoio a 

decisão assim como o nome diz, apóia a decisão e fornece informações 

gerenciais. A diferença para o SIG está no tipo de decisão e na forma como 

opera. As decisões apoiadas pelo SAD muitas vezes são as estratégias da 

organização, possuindo implicações em longo prazo. São decisões não 

estruturadas, que necessitam da interação constante do decisor. 

Existem vários outros tipos de sistema de informação. Os três apresentados acima estão 

entre os mais importantes. Existe ainda outro tipo de sistema de informação que têm se 

mostrado bastante importante. O sistema de informações executivas é voltado para decisões 

do alto escalão executivo, e é geralmente elaborado para ser utilizado por um único usuário. 

Este sistema busca moldar os dados de maneira que simplifique a análise de um problema não 

estruturado ou semi-estruturado para aquele determinado decisor. Existem diversas 

publicações na literatura que referenciam este sistema de informação (Watson et. al., 1992; 

Alter, 1996; Furlan et. al., 1994; Martin, 1991; Polloni, 2000; Stair, 1998). 

Desta forma, pode-se admitir que uma organização possa trabalhar com mais de um 

sistema de informação, para diversas operações e decisões em diferentes níveis hierárquicos. 

Porém é importante uma integração entre estes sistemas, pois inclusive, as saídas de um deles 

podem ser utilizadas como entradas em outro. 

O tipo de sistema de informação aplicado neste trabalho foi o sistema de apoio a decisão 

(SAD). O sistema de apoio à decisão é utilizado, de acordo com Davis & Olson (1985), para 

um tomador de decisão de qualquer nível. Este sistema dá suporte a decisões relacionadas a 

problemas não estruturados e semi-estruturados. Muitas vezes os sistemas de apoio a decisão 

são feitos para serem utilizados uma única vez, pois os tipos de problema para o qual ele foi 

destinado não é um problema repetitivo. Vários autores dissertam sobre o sistema de apoio a 

decisão, entre eles Bidgoli (1989), Gray (1994), Holtham (1992), Mittra (1986), Sprague & 

Watson (1989) e Thierauf (1982). 

A arquitetura de um SAD é composta por três elementos, de acordo com Bidgoli (1989). 

O primeiro é a base de dados, que armazena todos os dados de entrada e de saída, 

modificando-os se necessário. É a base de dados que gerencia toda a informação do sistema. 

O segundo elemento é a base de modelos que armazena todos os modelos matemáticos 

utilizados no tratamento de dados. A base de modelos é composta de sub-rotinas e é 

alimentada pelo usuário, através do diálogo, e pelos dados vindos da base de dados, estes 

dados são processados e reenviados à base de dados e ao usuário. O terceiro elemento é a 
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interface do sistema ou o diálogo. É o dialogo que realiza a interface entre o sistema e o 

usuário. A partir desta interface, o usuário envia e recebe informações da base de modelos e 

da base de dados. A base de dados recebe informações não só internas, mas externas ao 

sistema e até mesmo da organização. A figura 2.3 ilustra a arquitetura de um SAD. 

 

Figura 2.3 – Arquitetura de um SAD (Baseado em Almeida & Ramos, 2002) 

2.1.1.1 Planejamento de sistemas de informação 

O ambiente competitivo atualmente imposto pelo mercado praticamente obriga as 

empresas a inovarem, a melhorarem seus processos continuamente. A redução de custos, 

otimização dos recursos, e busca por processos mais eficientes tornou-se algo fundamental 

nas organizações. Devido a isto, o ambiente em que as organizações estão inseridas é bastante 

dinâmico, e o gerenciamento das informações torna a empresa capaz de lidar com esta 

situação, isto porque as informações englobam toda a organização, em todos os níveis, 

influenciando também nas relações da organização com o ambiente externo. Isto faz com que 

seja muito importante planejar como as informações serão gerenciadas. 

O planejamento de informações inicia na definição da estratégia da empresa e termina 

com a priorização dos sistemas que processarão os dados e gerenciarão as informações. O 

planejamento de sistemas de informação da organização deve estar alinhado com o seu 
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planejamento estratégico. Apenas desta forma os sistemas de informação poderão apoiar e 

impulsionar a estratégia da empresa, fornecendo vantagem competitiva. 

Um problema enfrentado por muitas empresas é a visão do retorno financeiro. 

Geralmente as organizações possuem dificuldade para identificar ganhos não financeiros, e os 

ganhos obtidos com os sistemas de informação se revelam através de melhoria dos processos, 

vantagem competitiva, direcionando a empresa para seus objetivos estratégicos. Estes 

benefícios gerados diretamente pelos sistemas de informação são intangíveis e de difícil 

percepção O beneficio financeiro trazidos pelos sistemas de informação são geralmente 

indiretos e muitas vezes podem demorar a aparecer. Segundo Shin (2001), estes fatores 

tornam os benefícios dos sistemas de informação de difícil mensuração. 

Por este motivo, alinhar o planejamento de sistemas de informação com o planejamento 

estratégico da organização é uma maneira de aumentar a eficiência global da empresa, 

fazendo com que esta tenha mais capacidade de buscar seus objetivos, visto que esta é a 

direção em que todos os esforços da organização estão apontados através de seus conjuntos de 

metas. 

Davis (1974) descreve um planejamento de sistemas de informação genérico, dividido 

em três estágios, esquematizados na figura 2.4 e descritos abaixo: 

 

Figura 2.4– Modelo de três estágios do planejamento de SI (Baseado em Davis, 1974) 

 Planejamento estratégico aplicado a SI: Nesta etapa são captadas informações 

sobre a estratégia da organização, o que ela busca, que posição ela deseja ocupar 

no mercado, através de que meios. O planejamento estratégico aplicado a SI 

deve definir como os sistemas de informação ajudarão a organização a alcançar 

estes objetivos. Para isto, o planejamento de SI deve estabelecer seus objetivos 

com esta visão. Assim, os objetivos definidos no planejamento de sistemas de 

informação estarão alinhados com a estratégia organizacional. 

 Análise dos requisitos de informação da organização: Neste estágio são 

coletadas as informações necessárias para que os sistemas de informação possam 
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apoiar as decisões nos diversos processos. Esta tarefa é complicada devido a 

vários fatores, entre eles a limitada capacidade do ser humano em processar 

informações torna os decisores incapazes de sozinhos conseguirem refletir e 

revelar estas informações, por isso, o analista deve apoiá-lo no processo. 

 Seleção dos projetos e alocação dos recursos: Esta é a última etapa do 

planejamento de sistemas de informação e consiste na priorização dos projetos 

de SI de acordo com as restrições e alocação dos recursos a estes projetos. 

De acordo com Sullivan (1985) é importante verificar o ambiente organizacional no 

início do planejamento, pois esta informação pode ser utilizada como orientação para a 

seleção da metodologia de planejamento de SI. 

O ambiente organizacional pode ser dividido de acordo com dois aspectos, o nível de 

difusão e o nível de infusão dos sistemas de informação na organização. O nível de difusão 

está relacionado à abrangência da utilização dos sistemas de informação por toda a 

organização. O nível de infusão representa a importância do sistema de informação e o 

impacto que eles possuem para a organização. A figura 2.5 ilustra a classificação de Sullivan 

(1985). 

 

Figura 2.5– Classificação do Ambiente da organização pela difusão e infusão dos SI’s (Baseado em 

Almeida & Ramos, 2002) 

A metodologia utilizada neste trabalho para o planejamento de sistemas de informação 

foi o BSP (Business System Planning), com uma abordagem multicritério. A metodologia 

BSP é indicada principalmente em ambientes do tipo backbone, isto é, alto nível de infusão e 

baixo nível de difusão. A metodologia BSP será descrita no próximo item. 
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2.1.1.2 Descrição do BSP (Business System Planning) 

O modelo BSP, desenvolvido pela IBM (1981), utiliza uma abordagem por processos, 

sendo tais processos em forma de fluxo para a criação do produto da organização, podendo 

este ser um bem ou um serviço. 

Estes processos iniciarão pelo planejamento do próprio produto, que deverão estar 

alinhados com os objetivos estratégicos da organização, até a fase de conclusão do mesmo. 

Zachman (1982) relata que esta abordagem orientada pelos processos de negócios da 

organização é a base que dará suporte aos sistemas de informação planejados pelo BSP. 

Almeida et al (1992) demonstram uma visão resumida do BSP através de quatro etapas: 

Visão estratégica, Engenharia de processos de negócios, Engenharia da Informação e por fim 

o Plano de ação. A figura 2.6 ilustra esta visão. 

 

Figura 2.6– Visão da metodologia BSP (Almeida & Costa, 2002) 

Almeida & Ramos (2002) explicam que muitas vezes as organizações não possuem 

processos de administração estratégica adequados, sendo necessário realizar um estudo sobre 

a mesma para a obtenção de sua visão estratégica. A visão estratégica da empresa deve ser 

traduzida em forma de fatores estratégicos, isto é, aspectos que nortearão a organização de 

acordo com suas estratégias. 
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Desta forma, estes fatores estratégicos orientam as ações estratégicas desenvolvidas pela 

organização, não apenas compondo a visão estratégica da organização como também 

explicitando a missão da mesma. 

Na etapa de engenharia de processos de negócios, são determinados os processos que a 

organização utiliza na sua produção de bens e serviços. De acordo com Davenport (1994), 

estes processos de negócios são os processos utilizados para produzir valor para o cliente da 

organização, de forma que quase todas as empresas possuem processos de negócios que 

podem ser caracterizados pelo fluxo dos produtos e serviços da mesma através de suas 

funções. 

Um dos obstáculos encontrado é que alguns processos podem cruzar várias funções da 

organização, dificultando assim uma visualização uniforme das informações deste processo, 

bem como delegação de responsabilidade pelas mesmas. 

Para que a metodologia BSP possa ser aplicada com eficiência, deve ser possível a 

obtenção de informações precisas sobre os processos, porém isto dificilmente é conseguido, 

pois cada função por onde um processo passa possui procedimentos diferentes, utilizam as 

informações com objetivos diferentes (por exemplo, marketing e financeiro). 

As informações em cada função estão comumente dispostas em formatos diferentes. Isto 

faz com que cada função possua um SI diferente para o mesmo processo, o que torna o estes 

sistemas inflexíveis e de extrema dificuldade de interação devido ao alto grau de 

complexidade. A metodologia BSP necessita que haja um planejamento centralizado de 

informações para que desta forma, possa englobar todas as áreas funcionais. 

Os processos de negócio são utilizados pelo BSP como base para dar suporte à definição 

dos sistemas de informação, tendo esses assim a capacidade de cruzar tanto fronteiras 

gerencias como funcionais. 

A identificação destes processos de negócio, de acordo com Almeida & Ramos (2002) e 

Almeida & Costa (2002) se dá através de uma seqüência de etapas explicadas a seguir: 

1. Identificação do produto principal e dos recursos: É possível que a organização 

produza uma variedade de bens e serviços, porém entre estes estarão aqueles 

considerados produtos-chaves, considerados os principais no alcance das metas 

da organização, além de serem gerenciados por processos similares. Algumas 

organizações podem ter apenas um produto-chave, mesmo produzindo vários 

produtos, ou apenas um (sendo obviamente este único o próprio produto-chave). 

Para estes produtos, é necessário identificar os recursos para produzi-los, sendo 
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estes divididos basicamente em capital, recursos humanos, materiais e infra-

estrutura. 

2. Identificação dos processos de planejamento estratégico e gestão de controle: 

Nem todos os processos principais da organização serão exatamente 

responsáveis pela produção dos produtos principais. Alguns processos podem 

estar relacionados a decisões de planejamento da organização, inclusive 

estratégicas, além de decisões relacionadas a controles de gestão da organização. 

Após se identificar os produtos principais, torna-se mais fácil definir estes 

processos como sendo aqueles que não estão engajados na produção destes 

produtos. 

3. Identificação dos processos relacionados aos produtos principais e aos recursos: 

O sistema de produção ampliado da organização inclui diversos processos que 

envolvem desde o planejamento do produto, sua produção e finalmente seu 

destino. Obviamente é difícil observar estes processos analisando os produtos 

separados dos recursos, de forma que estes processos estão sob a ótica destes 

dois aspectos. Isto, porém também nos permite analisar e identificar os 

processos a eles relacionados de maneira conjunta, levando-se em consideração 

o ciclo de vida útil dos recursos dos produtos. Este ciclo de vida útil envolve 

Planejar, Desenvolver, Usar ou Manter e por fim Alienar ou Dispor. Tanto os 

produtos quanto os recursos necessários para produzi-los passam por todas estas 

etapas dentro da organização, sendo movidos através delas pelos processos de 

negócios a eles relacionados. Sob esta perspectiva torna-se menos complexa a 

identificação destes processos. 

4. Agrupamento ou explosão dos processos: Foram identificados os produtos-

chaves da organização, bem como os recursos para produzi-los, os processos 

principais, relacionados ou não a estes produtos foram definidos. O problema em 

questão nesta etapa é o fato de que estes processos são geralmente confusos, 

sendo repetitivos ou complexos demais. O objetivo desta etapa é solucionar este 

problema. É bastante provável, principalmente na presença de mais de um 

produto-chave, que haja processos similares em funções, produtos e etapas 

diferentes no sistema de produção da organização, causando redundância e 

confusão na interpretação destes processos. Os processos similares podem ser 

agrupados em um único que representará o conjunto deles. Alguns processos por 
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outro lado podem ser complexos demais, talvez por considerar vários recursos, 

talvez por romper fronteiras de etapas da produção, sendo este problema 

resolvido através da explosão destes processos em processos menores e menos 

complexos. Isto facilita a visualização dos processos e uma posterior definição 

dos mesmos e do fluxo deles através da organização. 

5. Descrição da definição dos processos: Tendo-se uma melhor visualização dos 

processos, torna-se mais fácil saber como eles atuam, em que problema eles se 

engajam, como tentam chegar a uma solução para este problema e o principal, 

de que informações necessitam na suas execuções. Esta descrição possibilita 

uma melhor visualização dos processos e como os sistemas de informação 

poderão apoiá-los. 

6. Relacionar os processos à organização: Como já foi citado, um mesmo processo 

pode cruzar diversas funções e unidades organizacionais, esta última etapa 

consiste em relacionar os processos às pessoas, departamentos ou unidades 

organizacionais que o utilizarão. 

Os processos ainda podem ser agrupados de acordo com os recursos utilizados e 

funções a que servem, podendo formar assim macro-processos. 

Na etapa do BSP chamada de engenharia da informação, são determinadas através dos 

processos de negócios, as classes de dados e das entidades de negócio. As classes de dados 

são o conjunto de dados que servem a uma determinada entidade de negócios. Uma entidade 

de negócios por sua vez pode ser definida como sendo algo significativo para a organização, 

devendo ser seus dados preservados e identificados de maneira única (Almeida & Ramos, 

2002). 

Desta forma são definidos os agrupamentos de informações, que posteriormente, junto 

com os tipos de serviços de informações disponíveis serão combinados na fase de 

modularização, formando assim os módulos de sistemas de informação. 

A metodologia BSP possui fortes críticas devido à sua característica de trabalhar por 

processos, formando os agrupamentos de informações. De acordo com Sullivan (1985), a 

metodologia BSP seria indicada apenas quando a organização tiver o ambiente backbone, isto 

é, alto nível de infusão dos sistemas de informação na organização, porém com um baixo 

nível de difusão, embora também possa ser utilizado em ambientes complexos, com alto nível 

de infusão e de difusão. 
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Para isto, apesar de vários processos utilizarem as informações de um agrupamento de 

informações, apenas um processo poderá editá-las. Este esquema pode ser facilmente 

visualizado através de uma matriz de Processos/Classes de Dados, que mostra quais processos 

utilizarão cada classe de dados e qual processo poderá editá-la. 

A fase de modularização irá cruzar os agrupamentos de informações com tipos de 

serviços de informação, como ilustrado na figura 2.7, sendo os tipos mais comuns de serviços 

de informação, segundo Sprague & Watson (1989), o transacional, o gerencial e o de apoio a 

decisão, podendo ainda haver outros. 

Figura 2.7– Representação dos MSI’s a partir dos AGI’s e TSI’s (Almeida & Ramos, 2002) 

É sobre estes módulos de sistemas de informação que será aplicado o modelo de 

priorização de sistemas de informação. 

2.1.2 Métodos Multicritério 

Quando alguém toma uma decisão, esta pessoa o faz avaliando uma série de 

alternativas, procurando tomar a melhor decisão possível para o seu problema, dadas as 

restrições que possui. 

O decisor realizará esta avaliação de acordo com um ou mais critérios escolhidos por 

ele. Estes critérios representam aspectos que cada alternativa apresenta em níveis diferentes, e 

para cada nível o decisor atribui uma preferência diferente. Para cada critério, o decisor 

também atribuirá uma preferência diferente. Desta forma, a avaliação de uma alternativa 

representa o quanto o decisor ficou satisfeito em cada critério, de acordo também com suas 

preferências pelos critérios. 

Os métodos de apoio à decisão multicritério auxiliam o decisor nas tomadas de decisões 

em que há múltiplos critérios. Nestes tipos de decisão, as alternativas devem ser avaliadas 

simultaneamente, de acordo com todos os critérios de decisão. O problema é que o volume de 

informação que deve ser processado é muito alto e como já foi citado, o ser humano é 

 AGI1 AGI2 AGI3 AGI4 

TSIT MSI11 MSI21  MSI41 

TSIG MSI12    

TSAD     

TSIE     

TSAE     

TSAP     

TSAG MSI7   MSI44 
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bastante limitado como processador de informações. Os métodos de apoio à decisão 

multicritério são meios formais para expor a subjetividade das preferências do decisor, 

estruturá-las e montar um modelo de decisão que realize as avaliações destas alternativas de 

acordo com as preferências do decisor para os critérios e com a problemática de decisão. 

Estes métodos não têm como finalidade impor uma idéia ou obrigar o decisor a escolher 

determinada opção, apesar de alguns mitos que são expostos e esclarecidos por Belton & 

Stewart (2002), que afirmam que os métodos de apoio a decisão multicritério não tem como 

objetivo dar a resposta certa, até mesmo por que não existe uma resposta certa para o 

problema, diferentes decisores podem fazer escolhas diferentes e nenhum deles estaria errado 

se seguissem suas preferências. Os métodos de apoio a decisão multicritério também não tem 

como objetivo tirar ou diminuir a responsabilidade do decisor sobre a decisão, mesmo porque 

a avaliação realizada pelos métodos é feita através das preferências declaradas pelo decisor, e 

o resultado do método não é uma decisão, mas dependendo da problemática, apenas uma 

recomendação, ficando a escolha a cargo do decisor. Pelo mesmo motivo, estes métodos 

também não diminuem o arrependimento ou remorso do decisor diante de uma escolha errada. 

Roy (1996) Explica que o apoio a decisão atua no esclarecimento do decisor acerca de 

elementos subjetivos da decisão como as preferências, podendo fazer uma recomendação, 

dependendo da problemática de decisão. 

As problemáticas de decisão estão relacionadas ao tipo de solução buscado no problema 

de decisão. Roy (1996) expõe quatro tipos de problemáticas de decisão: 

 Problemática de escolha (P): Na problemática de escolha é procurado um 

conjunto de alternativas tão pequeno quanto possível, de forma que as melhores 

alternativas estejam dentro deste conjunto. Apesar de reunir as melhores 

alternativas, não se pode garantir que todas as alternativas presentes neste 

conjunto sejam as melhores, pois podem haver algumas alternativas que o 

decisor não consegue definir a sua preferência, são alternativas que por 

possuírem características muitas vezes bem diferentes das demais, o decisor não 

consegue compará-las com as outras, e por isso não consegue expressar se ela é 

melhor ou pior. Um dos métodos que utilizam esta problemática é o ELETRE I. 

 Problemática de Classificação (P): Nesta problemática, o problema de decisão 

busca classificar as alternativas de acordo com categorias pré-definidas.  Este 

tipo de problemática pode gerar diretamente uma recomendação, pode ser 

utilizada para esclarecimento do decisor sobre o problema ou pode ainda ser 
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utilizada como apoio para outra problemática a ser utilizada depois. De acordo 

com Szajubok et. al. (2006), o método ELECTRE TRI utiliza esta problemática. 

 Problemática de ordenação (P): A problemática de ordenação está relacionada 

ao problema onde o decisor deseja ordenar as alternativas da melhor para a pior, 

de acordo com suas preferências. Os métodos de critério único de síntese, como 

o MAUT, utilizam bastante esta problemática. Entre os métodos de 

sobreclassificação, o PROMETHEE II é um dos que utiliza a problemática de 

ordenação. 

 Problemática de descrição (P): Nesta problemática não se deseja fazer uma 

escolha. Ela tem como objetivo apenas esclarecer o decisor sobre as suas 

preferências para o devido problema de decisão. Neste método não há uma 

recomendação. Um dos métodos que podem utilizar esta problemática é o AHP. 

Belton & Stewart (2002) apresentam ainda mais duas problemáticas de decisão: 

 Problemática de design: A problemática de design tem como objetivo analisar o 

problema, buscando mais alternativas, através de identificação de alternativas 

ainda não descobertas ou através da criação de alternativas. 

 Problemática de portfólio: Busca um conjunto de alternativas baseado não 

apenas nas suas características individuais, mas na interação destas com o 

conjunto. O método PROMETHEE V trabalha com esta problemática. 

Como já foi citado, em um problema de decisão, as alternativas são analisadas 

simultaneamente, de acordo com os critérios. Para isto, é necessário que as alternativas 

possam ser comparadas umas com as outras. As estruturas de preferência refletem como as 

alternativas são comparadas entre si em um problema de decisão. Vincke (1992) classifica as 

estruturas de preferência de acordo com as relações binárias de preferência entre as 

alternativas: 

 Ordem completa: Na ordem completa todas as alternativas são relacionadas 

apenas por relações preferência, isto é, é exigido que em qualquer comparação 

par-a-par, um das alternativas seja melhor que a outra, não sendo possível sequer 

a igualdade. É a estrutura mais pobre em informação, pois obriga o decisor a 

estabelecer uma relação que muitas vezes não corresponde à realidade, sendo 

necessária, às vezes, uma declaração forçada. 
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 Pré-ordem completa: A diferença entre a ordem completa e a pré-ordem 

completa é que esta última admite que duas alternativas podem ser iguais. Por 

considerar igualdades, utiliza mais informações que a ordem completa. 

 Semi-ordem completa: Na semi-ordem completa, as relações de preferência são 

as mesmas que na pré-ordem, porém aqui é utilizado um limiar de indiferença, 

de maneira que se a diferença entre duas alternativas em um critério for menor 

que este limiar, as duas alternativas mantém relação de igualdade. 

 Pseudo-ordem completa: Na pseudo-ordem uma nova relação de preferência é 

utilizada. Esta relação é chamada de preferência fraca. A preferência fraca 

ocorre quando o decisor não tem certeza se uma alternativa A é melhor que uma 

alternativa B, mas tem certeza que B não pode ser melhor que A. Um novo 

limiar também é utilizado, o limiar de preferência, de maneira que a preferência 

fraca se estabelece quando a diferença entre duas alternativas é maior que o 

limiar d indiferença, mas menor que o limiar de preferência. 

 Ordem intervalar completa: A ordem intervalar completa é na verdade uma 

variação da semi-ordem e da pseudo-ordem. Ocorre quando os limiares são 

variáveis. 

Para cada estrutura de preferência completa, existe uma respectiva estrutura de 

preferência parcial, que ocorre quando o decisor não consegue estabelecer uma relação entre 

as alternativas, porque não está apto a fazer ou por que não quer, surgindo então nas estruturas 

parciais uma nova relação, a incomparabilidade. Existe uma razão para o nome parcial, pois a 

incomparabilidade indica falta de informação disponível, de forma que estas relações devem 

ser observadas com mais atenção. A estrutura aqui citada mais rica em informações é a ordem 

intervalar parcial, pois esta define com mais detalhes como o decisor se sente em relação às 

comparações par-a-par. 

Informações como o tipo de problemática, e como o decisor está apto a cooperar, são 

muito importantes, pois ajudam a escolher o método a ser utilizado. 

Existe uma classificação básica para os métodos de apoio a decisão multicritério, 

demonstrada por Almeida & Costa (2003): 

 Métodos por critério único de síntese: São métodos que agregam os critérios 

através de uma função, criando um único critério a partir da síntese dos 

originais, formando uma nova função que atribui um valor a cada alternativa. 

Entre estes métodos está o MAUT. Esta classe de métodos também é chamada 
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às vezes de métodos da escola americana, porém este nome é considerado 

incorreto, visto que muitos métodos que pertencem a esta classe não são 

americanos. 

 Métodos de sobreclassificação: Nestes métodos a preferência é determinada 

através de relações par-a-par, onde estas relações para todas as alternativas 

definem a preferência de cada uma das alternativas. Entre os métodos desta 

classe estão os métodos da família PROMETHEE. 

Para este trabalho foi escolhido um método de sobreclassificação da família 

PROMETHEE, o PROMETHEE V. O método em questão trabalha com a problemática de 

portfólio, o que se encaixa com as características de um problema de priorização de sistemas 

de informação, podendo assim fornecer melhores resultados que outros métodos testados 

anteriormente. 

2.1.2.1 Família de Métodos PROMETHEE 

Os métodos da família PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluation) pertencem ao grupo de métodos de sobreclassificação. Desenvolvido 

por Brans (1982), os primeiros métodos da família PROMETHEE são voltados para apoiar a 

tomada de decisão em situações com um conjunto finito de alternativas, isto é, em situações 

onde as alternativas possam, através de algum critério, surgir de forma contínua, gerando 

infinitas alternativas, estes métodos são geralmente inapropriados, podendo aplicá-los através 

de uma discretização das alternativas. Brans & Vincke (1985) aumentaram a família 

PROMETHEE. 

Os métodos criados por Brans (1982) foram o PROMETHEE I e o PROMETHEE II. A 

sua primeira versão desenvolve uma pré-ordem parcial, enquanto a segunda versão 

desenvolve uma pré-ordem completa. De acordo com Behzadian et. al (2010), atualmente a 

família PROMETHEE possui diversos métodos desenvolvidos e adaptados para atender a 

várias situações. O PROMETHEE III é utilizado para ordenações baseadas em intervalos. O 

PROMETHEE IV é voltado para casos em que o conjunto de soluções viáveis é contínuo, 

podendo resultar em uma pré-ordem contínua ou parcial. Brans & Mareschal (1992) 

apresentaram o PROMETHEE V que aplica os processos das duas primeiras versões, sendo 

posteriormente adaptado para atender a restrições do problema inicial, podendo gerar um 

problema de programação linear, seu objetivo é realizar uma seleção das melhores alternativas 

dadas as restrições do problema. Brans & Mareschal (1995) também apresentaram o 
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PROMETHEE VI para a representação de preferências do decisor através de intervalos, 

quando este não está apto a definir precisamente os pesos dos critérios. 

Além destes, outros métodos foram sendo agregados nos últimos anos à família 

PROMETHEE. Figueira et. al. (2004) desenvolveram o PROMETHEE TRI que trabalha com 

a problemática de classificação e o PROMETHEE CLUSTER que agrupa alternativas através 

de uma classificação nominal. O PROMETHEE GDSS, proposto por Macharis et. al. (1998) é 

uma adaptação dos métodos da família PROMETHEE para tomadas de decisão quando se 

trabalha com um grupo de decisores. Outro método para grupos de decisores, apresentado por 

Halouani et. al. (2009), é o PROMETHE-MD-2T, que além do aspecto multi decisor, também 

é voltado para a seleção de projetos, agregando informações tanto quantitativas quanto 

qualitativas. 

Vincke (1992) e Belton & Stewart (2002) mostram que o PROMETHEE II é uma 

adaptação do PROMETHEE I para a construção de uma pré-ordem completa de forma que 

utiliza toda a idéia de desenvolvimento deste. Assim sendo, será explicado aqui o método 

PROMETHEE I e em seqüência o PROMETHEE II e o V. 

Primeiramente, para que possa ser utilizado o método PROMETHEE, o decisor deve 

estar esclarecido acerca dos critérios, de forma que esteja apto a traduzir em números a 

importância relativa destes critérios de acordo com as preferências do decisor. Esta 

importância relativa (wi) é o peso do critério i avaliado pelo método PROMETHEE. 

O próximo passo é analisar as alternativas sob a perspectiva de cada critério 

individualmente de maneira a atribuir um valor a cada alternativa em cada critério de acordo 

com uma escala escolhida. Cada valor destes fi(k) representará o quanto uma determinada 

alternativa k é boa em um determinado critério i, novamente de acordo com as preferências do 

decisor. Alguns critérios podem ser mais fáceis de avaliar (custo, distância), enquanto outros 

são geralmente mais difíceis (impacto social, qualidade). 

De acordo com Belton & Stewart (2002), o método PROMETHEE I utiliza seis tipos de 

funções para avaliar as alternativas par a par de acordo com os critérios, sendo necessário 

escolher a função mais apropriada para cada caso. Estas funções Pi(a,b) (função da 

preferência da alternativa “a” sobre a alternativa “b” no critério i) utilizam como regra o que 

Belton & Stewart (2002) chamam de critérios generalizados, apresentando seis deles. 

Supondo duas alternativas quaisquer “a” e “b”: 

 Critério usual (figura 2.8): Se fi (a) > fi (b), Pi(a,b)=1. 

Se fi(a) ≤ fi(b), Pi(a,b)=0. 
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Figura 2.8– Critério usual (fonte: Belton & Stewart, 2002) 

 Critério em forma de U figura (2.9): Utiliza um limiar de indiferença q, de forma 

que 

Se fi(a) > fi(b) + q, Pi(a,b)=1. 

Se fi(a) ≤ fi(b) +q, Pi(a,b)=0. 

 

Figura 2.9– Critério em forma de U (fonte: Belton & Stewart, 2002) 

 Critério em forma de V (figura 2.10):Utiliza um limiar de preferência p, tal que 

Se fi(a) > fi(b) + p, Pi(a,b)=1. 

Se fi(b)< fi(a) ≤ fi(b) +p,     Pi(a,b)= fi(a) – fi(b) 

  p 

Se fi(a) ≤ fi(b), Pi(a,b)=0 

 

Figura 2.10– Critério em forma de V (fonte: Belton & Stewart, 2002) 
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 Critério em nível (figura 2.11):Utiliza um limiar de indiferença q, e um de 

preferência p, tal que 

Se fi(a) > fi(b) + p, Pi(a,b)=1. 

Se fi(b) + q < fi(a) ≤ fi(b) +p, Pi(a,b)= α, onde 0 ≤ α ≤ 1. 

Se fi(a) ≤ fi(b) +q, Pi(a,b)=0 

 

Figura 2.11– Critério em nível (fonte: Belton & Stewart, 2002) 

 Critério linear (figura 2.12): um limiar de indiferença q, e um de preferência p, 

tal que 

Se fi(a) > fi(b) + p, Pi(a,b)=1. 

Se fi(b) + q < fi(a) ≤ fi(b) +p, Pi(a,b)= fi(a) – fi(b) – q 

        p 

Se fi(a) ≤ fi(b) +q, Pi(a,b)=0 

 

Figura 2.12– Critério linear (fonte: Belton & Stewart, 2002) 

 Critério Gaussiano (figura 2.13):Utiliza uma distribuição gaussiana, 

Se fi(a) ≤ fi(b), Pi(a,b)=0. 

Se fi(a) > fi(b), Pi(a,b)=F(fi(a) – fi(b)), Onde F(fi(a) – fi(b)) é uma função 

gaussiana da diferença entre fi(a) e fi(b). 

0 ≤ F(fi(a) – fi(b)) ≤ 1. 
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Figura 2.13– Critério gaussiano (fonte: Belton & Stewart, 2002) 

Após definir todos os Pi(a,b), calcula-se o índice de preferência de a sobre b, P(a,b), de 

acordo com a equação 2.1 




i

ii

w

baPw
baP

),(
),( .       Equação 2.1 

A última etapa que o PROMETHEE II tem em comum com o PROMETHEE I é o 

cálculo do fluxo de entrada (φ-) e de saída (φ+) das alternativas: 

 φ+(a) = ∑ P(a,b),        Equação 2.2 

onde ∑ P(a,b) é o somatório dos índices de preferência da alternativa a sobre 

cada alternativa b≠a. 

 φ-(a) = ∑ P(b,a),        Equação 2.3 

onde ∑ P(b,a) é o somatório dos índices de preferência de cada alternativa b≠a 

sobre a alternativa a. 

A etapa seguinte do PROMETHEE II é o cálculo do fluxo líquido (φ): 

φ(a) = φ+(a) – φ-(a).         Equação 2.4 

2.1.2.2 Método PROMETHEE V 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi escolhido o método PROMETHEE V devido 

à sua capacidade de oferecer uma seleção das melhores alternativas que atendam às restrições 

do planejamento de sistemas de informação. 

O PROMETHEE V é realizado em duas etapas, onde a primeira basicamente é o 

próprio PROMETHEE II (Abu-Taleb & Mareschal, 1995; Mavrotas et. al., 2006). 

A última etapa do PROMETHEE V é o cálculo do fluxo líquido (φ) utilizado pelo 

PROMETHEE II, conforme mostrado anteriormente para φ(a). 

Estes fluxos líquidos não são adequados para representar os coeficientes das alternativas 

na função objetivo do problema de programação inteira 0-1. Eles não são utilizados devido ao 
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fato de que alguns deles são negativos, fazendo com que estas alternativas nunca fossem 

aceitas, mesmo que houvesse folga das restrições (Mavrotas et. al., 2006). 

Assim sendo, são calculados os fluxos líquidos escalonados (φ’) que nada mais é que 

fluxo líquido das alternativas subtraído pelo menor valor entre os fluxos líquidos. Desta 

forma, todos os fluxos líquidos escalonados serão positivos. 

Desta forma, procura-se resolver o problema de programação inteira 0-1 maximizando a 

funcão objetivo exposta na equação 2.5: 

KkBbAaMAX  )(')(')('        Equação 2.5 

Sujeito às restrições do problema, como orçamento, divisão por áreas, entre outras. 

Cada alternativa K assumirá valor 1 se for selecionada e valor 0 se não for selecionada. 

2.2 Revisão Bibliográfica sobre Priorização de Sistemas de Informação 

Como já foi citada, a priorização de sistemas de informação é a última etapa do 

planejamento de sistemas de informações antes da elaboração do plano de ação, na 

abordagem BSP. A abordagem BSP foi apresentada pela IBM (1981). Desde então, diversos 

estudos foram realizados objetivando descobrir fatores ambientais e humanos que 

influenciassem no processo de planejamento e na priorização de sistemas de informação. 

Um método para seleção de sistemas de informação deve estar adequado não apenas aos 

processos apoiados pelos sistemas de informação, mas também às metas organizacionais. 

Mehrez et. al. (1993) afirmam que estas metas devem guiar a seleção dos sistemas de 

informação. Os próprios processos da organização, juntamente com suas características, 

devem refletir estas metas. 

Uma organização vive através de alguma produção, que a direciona para as suas metas. 

Desta forma, o planejamento da produção da organização deve ser responsável por fazer com 

que estes processos consigam apoiar a estratégia da empresa. 

Galasso (1998), afirma que algumas informações devem ser aliadas à fase de 

planejamento de sistemas de informações. As necessidades e características do usuário devem 

ser previstas no processo de planejamento e seriamente consideradas durante a etapa de 

priorização. Não considerar estas características pode tornar o sistema de informação 

ineficiente.  Davis (1985) também cita esta importância, lembrando inclusive da capacidade 

do usuário de receber e interpretar estas informações durante o processo decisório. 

Outro fator que interfere bastante na eficiência dos sistemas de informação é que o ser 

humano está propenso à confusão. Jamieson & Hyland (2006) elaboraram um estudo sobre a 
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forma com que os decisores se confundem durante o processo de priorização de sistemas de 

informação. Eles identificaram quatro tipos de vieses. O viés da informação se origina do 

desejo do ser humano minimizar o esforço em suas atividades, de maneira que distorce as 

informações recebidas, percebendo-as não como são, mas como é mais conveniente. 

O segundo é o viés cognitivo, que se origina da limitação do homem como processador 

de informações. Os decisores constantemente são obrigados a lidar com mais informações do 

que são capazes de processar, isto faz com que ele tenha que simplificá-las, o que significa 

perda de informação, informação esta que pode ser bastante relevante para o processo 

decisório na priorização de sistemas de informação. 

O terceiro é o viés de riscos, ele se origina do desconforto que o homem sente diante de 

situações que envolvem riscos. O resultado é que o decisor distorce as informações, 

minimizando os riscos do problema. Obviamente os riscos do problema real não diminuíram, 

apenas o decisor que passou a distorcê-lo de maneira a achar que diminuiu. 

O último tipo de viés é o da incerteza, este viés faz com que o decisor elimine ou 

modifique as ações que poderia tomar, visando eliminar as incertezas do processo decisório. 

O viés da incerteza é próximo do viés do risco. Jamieson & Hyland (2006) expõem que a 

consideração destes vieses é importante durante o planejamento de sistemas de informações e 

aumenta a eficiência da priorização. 

Hughes(1998) explica que deve ser analisada a capacidade de se utilizar o método em 

uma determinação, pois isto depende diretamente do ambiente em que se está inserido o 

problema. Vários métodos não consideram o fator ambiental. Além disto, a falta de 

comprometimento dos executivos e profissionais de SI na fase de planejamento faz com que o 

resultado teórico seja bastante diferente do resultado obtido na prática, atrapalhando a 

priorização de sistemas de informação. Nolan & Gibson (1974) explicam esse efeito do 

ambiente sobre o planejamento de sistemas de informação através do ambiente, representado 

por um modelo de seis estágios, que determinam a importância que os sistemas de informação 

possuem para a organização. Alguns anos depois, Sullivan (1985) também define um modelo 

para explicar o ambiente em termos da importância dos sistemas de informação para a 

organização e o quanto eles são utilizados através dela, combinando estes dois fatores, o 

modelo determina quatro tipos de ambiente. 

De fato, o nível de maturidade de uma organização e as características de seu ambiente 

interferem bastante no planejamento de sistemas de informação. Visando auxiliar as 

organizações com baixo nível de maturidade, Jiang & Klein (1999) desenvolveram um 
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estudo, onde foi declarado que as estratégias da organização, que são de extrema importância 

no planejamento de sistemas de informações, podem ser vistas como critérios de decisão. 

Estes critérios podem ser divididos em classes de acordo com suas características. A idéia da 

divisão das estratégias em classes é a possibilidade de comparação de critérios com 

características bastante semelhantes. Obviamente, dentro de uma organização não devem ter 

critérios tão semelhantes assim, porém pode haver em outras organizações. A partir do 

momento em que estes critérios são semelhantes para um grupo de organizações, estas podem 

realizar comparações entre si, buscando melhorar a elaboração de seus planos de sistemas de 

informação, utilizando técnicas como o benchmarking. 

Um problema que pode surgir com a utilização do benchmarking com empresas 

similares é o fato de que se elas forem realmente tão parecidas, provavelmente não desejarão 

divulgar informações sobre seu planejamento de informações, visto que poderiam ser 

concorrentes. Mesmo que não fossem concorrentes, o fato de elas não concorrerem pode 

significar que elas não são tão similares assim. 

De acordo com Modha et. al. (1990), até o final da década de 80 foram desenvolvidas 

inúmeras metodologias para a seleção e desenvolvimento de sistemas de informações. O 

grande problema era que havia várias inconsistências na vasta maioria destes métodos, além 

de pouco se saber sobre o desempenho deles em aplicações práticas. Um aspecto importante 

que era constantemente negligenciado por estes métodos era a importância dos processos na 

seleção e desenvolvimento dos SI’s, além das ferramentas que estes métodos utilizavam. 

Mehrez et. al. (1993) desenvolveram um modelo que relaciona inicialmente os objetivos 

da organização e os processos. Posteriormente, ele busca quais as necessidades em termos de 

informação e de tecnologia são necessários para apoiar cada um destes objetivos. Para cada 

problema relacionado à informação são verificadas quais as alternativas de sistemas de 

informação são aplicáveis. Define entre os sistemas aplicáveis, quais se adéquam mais aos 

processos. Com estas alternativas, o problema se transformaria em uma seleção de portfólio. 

Porém existe uma questão que é levantada por Chen & Gorla (1998). Muitos destes 

dados utilizados para como entrada para um método de apoio a decisão são imprecisos e estão 

à mercê da subjetividade do decisor. Segundo Chen & Gorla (1998),os critérios mais 

importantes para a tomada de decisão são subjetivos, principalmente para problemas de 

priorização de sistemas de informação e o decisor pode não se sentir a vontade ou não ser 

capaz de revelar algumas informações. Sendo assim, os autores definem estas informações 

fornecidas pelos decisores como variáveis fuzzy, que são caracterizadas exatamente pelos 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica

 

 28

seus valores vagos e confusos. Para isto, seria mais adequada a utilização de um método que 

incorporasse variáveis fuzzy, de forma que estas variáveis pudessem suportar a imprecisão 

natural dos dados. Com este objetivo, Chen (2002) apresenta um modelo baseado em uma 

lógica apropriada para variáveis fuzzy, lembrando que fatores como a probabilidade de 

sucesso dos projetos e o nível de comprometimento da alta gerência ajudam a definir qual e 

como o modelo será aplicado. 

Lee & Kim (2000) lembram que problemas de decisão relacionados à priorização de 

sistemas de informação são por natureza problemas de decisão multicritério, além do fato de 

que se deve tomar bastante cuidado ao analisar estes critérios. A análise sobre eles não deve 

ser feita separadamente, pois muitos critérios de decisão em problemas de priorização de 

sistemas de informação possuem interdependências, devendo-se tomar cuidado ao se assumir 

a hipótese da independência aditiva, principalmente no caso dos métodos de critério único de 

síntese. Ao assumir esta hipótese, devem ser verificadas as implicações dela. Caso não possa 

ser assumida, muitos métodos de apoio a decisão multicritério não deverão ser utilizados. Lee 

& Kim (2000) propõem um modelo baseado na combinação da cadeia analítica de processos 

(Analytic Network Process) com uma programação 0-1 por metas no apoio de priorização de 

sistemas de informação com interdependência entre os critérios. Este método é utilizado na 

priorização de sistemas de informação visando obter uma ordenação das alternativas através 

de uma ordem decrescente de preferência. 

Almeida & Costa (2002) apresentam um modelo de priorização de sistemas de 

informação que combina a abordagem de planejamento BSP com o método de apoio a decisão 

multicritério PROMETHEE II. O modelo prioriza as alternativas de sistemas de informação 

através de uma ordenação decrescente preferências representadas pelo fluxo líquido da família 

PROMETHEE. Um modelo semelhante é apresentado por Albuquerque & Costa (2006), 

porém este modelo incorpora uma otimização utilizando o fluxo líquido como função 

objetivo, buscando encontrar a melhor opção através de uma programação 0-1, utilizando as 

restrições de um problema enfrentado por uma empresa de serviços urbanos, sendo esta 

empresa uma economia mista. Mavrotas et. al. (2006) explicam que a utilização destes fluxos 

líquidos na programação 0-1 pode gerar inconsistências, visto que algumas alternativas 

possuem fluxo líquido negativo, o que em uma função objetivo significa que a adoção desta 

alternativa prejudicaria o resultado, sendo melhor que o portfólio não a incluísse, ainda que 

houvesse folgas nos recursos. 
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Huang (2008) apresenta uma abordagem que utiliza uma versão modificada do método 

TOPSIS (technique for order preference by similarity to ideal solution), que trabalha com a 

problemática de ordenação. O método proposto por Huang (2008) é aplicado quando não se 

sabe exatamente qual o conjunto de alternativas viáveis, o que acontece com freqüência com 

problemas de priorização, de forma a identificá-las e chegar rapidamente a uma ordenação 

considerada a preferível pelo decisor. Chen & Cheng (2008) também apresentaram um 

modelo de priorização de sistemas de informação baseado no método TOPSIS, mas sua 

aplicação se foca quando a priorização depende das preferências de um grupo de decisores. 

A seguir será apresentada uma classificação de artigos sobre priorização de sistemas de 

informação para que seja possível obter facilmente dados sobre os artigos disponíveis na 

literatura, além de expor a diferença entre o atual trabalho e os anteriores. Estes artigos serão 

divididos em três classes: 

 Estudo de fatores que influenciam: De caráter mais conceitual, estes artigos 

apresentam um estudo sobre fatores que interferem na aplicação de 

metodologias de planejamento e priorização de sistemas de informação. 

 Apresentação de modelos: Estes artigos têm como objetivo a apresentação de 

modelos para priorização de sistemas de informação, sendo sua aplicação mais 

teórica. 

 Aplicação de modelos em casos reais: Estes artigos demonstram a aplicação de 

modelos, novos ou com algumas adaptações, sendo o seu principal objetivo 

demonstrar o resultado da aplicação do modelo na área apresentada. 

Entre os artigos pesquisados, apenas Almeida & Costa (2002) propuseram um modelo 

de priorização de sistemas de informação baseado num método da família PROMETHEE, no 

caso o método PROMETHEE II. 

Albuquerque & Costa (2006) aplicaram um modelo de priorização adaptado de Almeida 

& Costa (2002) adicionando uma etapa de programação 0-1, sendo esta bastante diferente do 

método PROMETHEE V ao utilizar diretamente o fluxo líquido na programação. O modelo 

foi aplicado a uma empresa de serviços urbanos. 

Não foram encontrados artigos sobre modelos de priorização de sistemas de informação 

utilizando o método PROMETHEE V, de maneira que este estudo contribui com a 

apresentação deste modelo em problemas de priorização de SI e sua comparação com 

modelos anteriores. 
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Tabela 2.1– Classificação de artigos 

REFERÊNCIA TIPO DE ARTIGO 
Mohda(1990) Estudo de fatores que influenciam 
Oz (1992) Aplicação de modelos em casos reais 
Mehrez et. al. (1993) Apresentação de modelos 
Harris & Scanlon (1994) Aplicação de modelos em casos reais 
Saya & Shane (1995) Aplicação de modelos em casos reais 
Badger (1996) Aplicação de modelos em casos reais 
Staggers & Repko (1996) Aplicação de modelos em casos reais 
Doukidis et. al. (1996) Estudo de fatores que influenciam 
Almeida (1997) Apresentação de modelos 
Galasso (1998) Estudo de fatores que influenciam 
Hughes (1998) Estudo de fatores que influenciam 
Chen & Gorla (1998) Apresentação de modelos 
Almeida (1999) Apresentação de modelos 
Jiang & Klein (1999) Estudo de fatores que influenciam 
Lyra et. al. (1999) Apresentação de modelos 
Lee & Kim (2000) Apresentação de modelos 
Costa et. al. (2002) Apresentação de modelos 
Chen (2002) Apresentação de modelos 
Klapka & piños (2002) Aplicação de modelos em casos reais 
Almeida & Costa (2002) Apresentação de modelos 
Kleist (2003) Apresentação de modelos 
Mikhailov & Masizana (2004) Apresentação de modelos 
Albuquerque & Costa (2006) Aplicação de modelos em casos reais 
Jamieson & Hyland (2006) Estudo de fatores que influenciam 
Huang (2008) Apresentação de modelos 
Chen & Cheng (2008) Apresentação de modelos 
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3 MODELO PROPOSTO 

A seguir é apresentado o modelo de priorização de Sistemas de Informação, dentro do 

contexto da metodologia BSP de Planejamento de SI. O modelo de priorização tem por base o 

modelo proposto em Almeida e Costa (2002), a qual é baseada no método PROMTEHEE II. 

Conforme descrito anteriormente este método trabalha com a problemática de ordenação.  

Neste trabalho, o modelo proposto é baseado no método PROMETHEE V, o qual 

trabalha com a problemática de portfólio. O problema de priorização e seleção de sistemas de 

informação está sujeito a restrições de diversas origens, sendo geralmente o orçamento a 

principal. Estas características se encaixam com a problemática de portfólio e com o método 

PROMETHEE V que visa selecionar as alternativas, maximizando a satisfação do decisor, 

mas obedecendo às restrições existentes. 

Além do modelo, apresenta-se um SAD desenvolvido e uma aplicação numérica, 

seguida de uma discussão dos resultados, com um estudo comparativo sobre as duas 

abordagens. 

3.1 Modelo de Priorização 

Durante o processo de planejamento de SI são propostos diversos módulos de sistemas 

de informação, onde cada um deles é uma combinação de um agrupamento de informações 

com um tipo de tecnologia de sistema de informação. 

A necessidade da priorização dos módulos de sistemas de informação se dá pelo fato de 

que as organizações geralmente possuem mais alternativas propostas que recursos para 

implementá-las. O processo de priorização irá então garantir que seja encontrado um conjunto 

de alternativas que possam ser implementadas com os recursos disponíveis da organização de 

forma que o conjunto seja uma das melhores combinações viáveis. Isto também é observado 

por Davis (1974) que estrutura o planejamento de sistemas de informação em três estágios, 

dos quais o último trata da alocação dos recursos aos sistemas de informação escolhidos.  

O problema de priorização, no entanto deverá seguir alguma regra, decidir de acordo 

com algum procedimento que ajude a encontrar tal solução. Almeida & Ramos (2002) relatam 

que a priorização de SI é um problema de decisão multicritério, sendo então o procedimento 

guiado pelos critérios de decisão, avaliados pelo(s) decisor(es). 
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3.1.1 Critérios de decisão 

Os módulos de sistemas de informação (MSI) são analisados sob a perspectiva destes 

critérios. Como já foi citado, os MSI’s são combinações dos agrupamentos de informações 

(AGI’s) com os tipos de sistema de informação (TSI’s), de forma que existindo m AGI’s e r 

TSI’s, existirão z MSI’s tal que z=m.r. 

A matriz de alternativas (MSI’s) x critérios mostra o quanto cada módulo de sistema de 

informação consegue satisfazer cada critério, a questão é como chegar até esta matriz. Os 

MSI’s já foram definidos, mas e os critérios? E a relação dos critérios com os MSI’s? 

Almeida (1997) afirma que primeiramente deve ser esclarecida a questão dos critérios. 

Estes critérios podem ser divididos em três tipos, estratégicos, de processos e técnicos. 

3.1.1.1 Critérios estratégicos 

Os critérios estratégicos são na verdade definidos desde o início do planejamento de 

sistemas de informações. Eles são apresentados na forma de fatores estratégicos durante a 

primeira etapa da metodologia BSP, obtenção da visão estratégica da organização. 

O conjunto dos critérios estratégicos é um subconjunto dos critérios de decisão, de 

forma que estes devem estar relacionados às alternativas. Para definir esta relação, 

primeiramente devem ser levados em consideração os processos definidos na metodologia 

BSP. Cada um dos p processos terá uma relação com cada um dos n critérios estratégicos, 

relações estas que serão expressas em números tais que 1
1




p

i
ijr  onde rij representa a relação 

do processo i com o critério j, de forma que 0≤ rij ≤1. Dados os rij’s, é montada a matriz || rij ||, 

como mostrado na equação 3.1. 

       Equação 3.1 

Porém, esta equação ilustra apenas a relação entre os processos o que ainda está longe 

dos MSI’s. Deve ser destacado, no entanto que os MSI’s são combinações de AGI’s com 

TSI’s, e que os AGI’s são os agrupamentos de informações utilizados por determinados 

grupos de processos. Deve-se então obter a relação entre os p processos e os m AGI’s, através 
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dos índices raij, onde 1
1




m

i
ijra  e 0≤ raij ≤1. As relações entre os processos e os AGI’s 

podem ser visualizadas através da matriz || raij ||, exposto na equação 3.2. 

      Equação 3.2 

Sendo obtidas as relações entre os AGI’s e os processos e entre os processos e os 

critérios estratégicos, é possível obter então as relações entre os AGI’s e os critérios 

estratégicos através do produto matricial || sgij || = || rij || x || raij ||, onde sgij representa as 

relações entre os m AGI’s e os n critérios estratégicos, além de que 1
1




m

i
ijsg  e 0≤ sgij ≤1. A 

relação entre os AGI’s e os critérios estratégicos é exposta na equação 3.3. 

      Equação 3.3 

Sendo obtida a relação entre os AGI’s e os critérios estratégicos, pode ser obtida de 

maneira similar a relação entre os MSI’s e os critérios estratégicos, isto é, obtém-se a relação 

entre os AGI’s e os TSI’s, que é na verdade o nível de adequação de cada MSI, através da 

matriz || taij || definida na equação 3.4, onde taij representa o grau de participação de cada TSI 

nos AGI’s, de forma que 0≤ taij ≤1 e 1
1




r

i
ijta . 

      Equação 3.4 

A relação entre os MSI’s e os critérios estratégicos é obtida utilizando a relação entre os 

AGI’s e TSI’s e a relação entre ao AGI’s e os critérios estratégicos. Diferentemente das 

relações anteriores, a relação entre os MSI’s e os critérios estratégicos serão aqui mostradas 

através de n matrizes, sendo uma para cada critério. Cada matriz || ij
cm  || representa para cada 

critério estratégico c, a relação de cada MSI composto por um TSI i e um AGI j. Cada matriz 
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|| ij
cm  ||, definidas na equação 3.5, é obtida através da relação entre a matriz || taij || e cada uma 

das colunas da matriz || sgij ||, isto é, ij
cm  =  ijta  x jsg  
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m
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1

21

11211

       Equação 3.5 

3.1.1.2 Critérios de processos 

Os critérios de processos, assim como os critérios estratégicos, são um subconjunto do 

conjunto de critérios de decisão, porém se posicionam em um nível hierárquico inferior ao dos 

critérios estratégicos. São avaliados através de uma análise dos processos, daí o seu nome. A 

relação entre os MSI’s e os critérios de processos é definida através de um procedimento 

bastante similar à relação entre os MSI’s e os critérios estratégicos. 

Supondo que haja p processos e k critérios de processos, é construída a matriz || rij || 

similarmente à da equação 3.1, porém para os critérios de processos. A matriz || raij ||, já 

exposta na equação 3.2, relaciona os m AGI’s com p processos. A matriz || sgij ||, que 

relaciona os AGI’s com os critérios de processos, é obtida da mesma forma que foi obtida a 

matriz que relaciona os AGI’s com os critérios estratégicos, definida na equação 3.3. Utiliza-

se a matriz || taij || que relaciona os AGI’s com os TSI’s e finalmente se obtém as matrizes 

|| ij
cm || para os critérios de processos. 

3.1.1.3 Critérios técnicos 

Compondo o terceiro subconjunto de critérios de decisão, os critérios de processos 

encontram-se na base da hierarquia dos critérios de decisão. 

Ao contrário dos critérios estratégicos e de processos, os critérios técnicos não estão 

relacionados aos processos e aos AGI’s, mas sim aos tipos de sistemas de informação (TSI’s), 

de maneira que a relação entre os critérios técnicos e os módulos de sistemas de informação 

(MSI’s) é obtida através de outro procedimento. Outra diferença é que enquanto os critérios 

estratégicos e os critérios de processos são obtidos através principalmente da gerencia da 

organização, os critérios técnicos são definidos por especialistas na área de tecnologia da 

informação, visto que estes critérios irão se relacionar diretamente com os TSI’s. 

Para obter a relação entre os MSI’s e os critérios técnicos, primeiramente deve-se ter 

disponível a relação entre estes critérios e os TSI’s. Supondo que haja t critérios técnicos, é 
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construída a matriz || tij ||, que relaciona os t critérios técnicos com os r TSI’s, como definido 

na equação 3.6. 
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        Equação 3.6 

Na seqüência, deve ser obtida a relação entre os TSI’s e os AGI’s, porém aqui esta 

relação será diferente da matriz || taij ||. Nesta etapa, a matriz utilizada no procedimento de 

obtenção da relação dos MSI’s com os critérios técnicos, será a matriz || atij ||, que expõe o 

quanto cada AGI utiliza cada TSI, como é ilustrado na equação 3.7. 

       Equação 3.7 

onde    e  . 

As matrizes || ij
cm || para os critérios técnicos são obtidas através das duas relações 

anteriores, entre os TSI’s e os critérios técnicos e entre os AGI’s e os TSI’s, utilizando a 

relação: || ij
cm  || = atij x i

ct . 

Desta forma, unindo as matrizes || ij
cm || dos três tipos de critérios, obtém-se a matriz 

||mij||, que relaciona todos os z MSI’s com todos os c critérios de decisão, como definido na 

equação 3.8, de maneira que cada coluna da matriz || mij || é composta pela seqüência das 

colunas de cada matriz || ij
cm || e cada linha corresponde a um MSI. Esta é a matriz de 

conseqüências utilizada nos métodos de apoio à decisão multicritério. 
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       Equação 3.8 

3.1.2 Priorização através do método PROMETHEE 

O conjunto de critérios de decisão foi formado, as relações entre estes critérios e as 

alternativas foram definidas, finalmente o problema de priorização parece mais claro e pode 
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ser escolhido um método apropriado para realizar o processo de tomada de decisão. Para este 

trabalho, o método escolhido pertence à família de métodos PROMETHEE. De acordo com 

Vincke (1992), uma das entradas do método PROMETHEE são os pesos dos critérios que 

correspondem à importância relativa deles. 

Estes pesos serão determinados pelo decisor, para cada um dos n critérios, incluindo os 

três grupos acima detalhados, estratégicos, de processos e técnicos. Um vetor ||ci|| será 

composto por estes pesos, de forma que: 

 0≤ ci ≤1  e 

1
1




d

i
ic

 

O decisor também deve estabelecer qual a importância do conjunto de critérios 

estratégicos em relação aos demais critérios, sendo esta importância relativa agregada aos 

pesos dos critérios estratégicos. 

Através das relações entre os MSI’s e os critérios, estabelecidas na matriz explicada no 

item anterior, || mij ||, são realizadas as comparações par a par, definidos os níveis de 

sobreclassificação e em seguida são obtidos os fluxos de entrada e de saída de cada 

alternativa. De acordo com Brans & Vincke (1985), o fluxo de saída representa o quanto uma 

alternativa sobreclassifica as demais enquanto o fluxo de entrada mostra o quanto as demais 

alternativas sobreclassificam-na.  Com os fluxos de entrada e de saída é obtido o fluxo 

líquido.  

3.2 Descrição do SAD (Sistema de Apoio à Decisão) 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi construído um sistema de Apoio a Decisão 

(SAD) que instrumentaliza o método PROMETHEE V o qual realiza o tratamento de dados 

semelhantemente ao PROMETHEE II, adaptando posteriormente o fluxo líquido para a sua 

utilização como entrada de uma programação inteira binária, ou como também é conhecido, 

um problema da mochila, finalizando o método PROMETHEE V com uma seleção de 

alternativas. O SAD foi construído utilizando o programa Matlab - The MathWorks, Inc; 

sendo o SAD alimentado através de dados vindos de uma planilha do Microsoft Excel. O 

SAD também fornece o resultado para o método PROMETHEE II, fornecendo uma 

comparação com o PROMETHEE V. 

A escolha do programa Matlab para a elaboração do SAD é devido principalmente à sua 

precisão, rapidez e também devido ao fato de que ele trabalha muito bem utilizando as 

planilhas do Excel como base de dados. 
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3.2.1 Arquitetura do SAD 

Um SAD é composto por três elementos, uma base de dados, uma base de modelos e 

um diálogo que atua como interface com o decisor, como ilustrado na figura 2.3. 

O SAD desenvolvido possui toda a sua base de dados em planilhas do Microsoft Excel, 

estas planilhas são alimentadas pelo decisor e pelos outputs da base de modelos. Além disto, 

também fornece informações à base de modelos, permitindo que ela trabalhe nos dados, 

transformando-os em informações para o decisor. Ao sair da base de modelos e entrar na base 

de dados, estas informações são agrupadas e armazenadas de maneira a tornar fácil a análise 

das mesmas pelo decisor. 

A base de modelos consiste em um programa criado através do Matlab - The 

MathWorks, Inc. Esta base de modelos não é acessível ao decisor durante o funcionamento do 

SAD, sendo a interação dela com o decisor feita através de uma tela de diálogo. Esta base de 

modelos armazena rotinas programadas de maneira a permitir que os dados originados da base 

de dados sejam processados de acordo com o modelo proposto. 

O diálogo com o decisor se divide em duas partes, sendo a primeira parte as planilhas 

do Microsoft Excel e a segunda uma tela de diálogo do Matlab - The MathWorks, Inc 

chamada command window. 

3.2.2 Base de Dados do SAD 

Uma base de dados consiste em um agrupamento de dados em uma ou mais estrutura, 

podendo o usuário ter flexibilidade para trabalhar com as informações fornecidas e com os 

dados inseridos. 

Os dados de uma base de dados poderão variar de acordo com o problema e com o 

usuário. Eles podem ser divididos em duas classes: 

 Dados internos: São como o nome já diz dados internos ao SAD. São dados 

característicos daquele problema, previstos na elaboração do SAD. Podem 

incluir estimações subjetivas de especialistas, dados da empresa relativos ao 

problema de decisão, etc. 

 Dados externos: São dados externos ao SAD, podendo incluir dados não 

previstos na elaboração do SAD, desta forma a base de dados deve ter 

flexibilidade para extrair estes dados e considerá-los no processo. 

As entradas para o SAD consistem nos dados necessários para a construção da matriz de 

conseqüências, sendo a matriz de conseqüências também uma entrada para a abordagem 
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multicritério, que também utilizará dados relativos às restrições. Os dados de entrada deverão 

ser inseridos diretamente na planilha do Microsoft Excel, que já possui uma estrutura montada 

para orientar o usuário na inserção dos dados. Pode-se dizer que esta estrutura é um diálogo. 

A seguir serão mostrados os dados de entrada da base de dados do SAD desenvolvido e 

a forma de entrada deles. Apesar de as tabelas mostrarem valores fixos para os dados, o 

usuário tem liberdade para alterá-los, pois o SAD tem capacidade para suportar estas 

alterações: 

 A matriz que determina o grau de aderência dos processos com os critérios 

estratégicos está representada na equação 3.1, na página 32. A forma de entrada 

destes dados na base de dados é representada no problema com dados simulados 

através da tabela 3.6. A soma dos elementos de cada coluna deve ser igual a um. 

 A matriz que determina o grau de relação entre os AGI’s e os processos, 

definida na equação 3.2, na página 33. A forma de entrada destes na base de 

dados é representada no problema com dados simulados através da tabela 3.7. A 

soma dos elementos de cada coluna deve ser igual a um. 

 A matriz que representa o grau de participação dos TSI’s em cada AGI, definida 

na equação 3.4, na página 33. A forma de entrada destes dados na base de dados 

é representada no problema com dados simulados através da tabela 3.8. A soma 

dos elementos de cada coluna deve ser igual a um. 

 A matriz de avaliação dos processos de acordo com cada critério de processos, 

similar à definida na equação 3.1, na página 32. A forma de entrada destes dados 

na base de dados é representada no problema com dados simulados através da 

tabela 3.9. A soma dos elementos de cada coluna deve ser igual a um. 

 A matriz que define a avaliação dos TSI’s de acordo com cada critério técnico, 

definida na equação 3.6, na página 35. A forma de entrada destes dados na base 

de dados é representada no problema com dados simulados através da tabela 

3.10. A soma dos elementos de cada coluna deve ser igual a um. 

 A matriz que avalia o quanto os AGI’s utilizam cada TSI, definida na equação 

3.7, na página 35. A forma de entrada destes dados na base de dados é 

representada no problema simulado através da tabela 3.11. Esta tabela é 

diferente da tabela 3.8 que define o grau de participação dos TSI’s em cada AGI. 
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Desta forma, na tabela 3.11 a soma dos elementos de cada linha é que deverá ser 

igual a um. 

 A matriz de conseqüências, calculada pela base de modelos com os dados acima 

será outra entrada para a base de dados, sendo enviada para ela diretamente pela 

base de modelos. Na matriz de conseqüências, cada alternativa corresponderá a 

um MSI. 

 Os pesos dos critérios, definidos pelo decisor, deverá ser inserido na base de 

dados, pois é uma entrada necessária, que será utilizada pela base de modelos na 

etapa da metodologia multicritério. 

 Os custos de cada MSI será outra entrada para a base de dados. 

 A última entrada para a base de dados será a restrição de orçamento. 

A figura 3.1 ilustra a forma de entrada da matriz de conseqüências, dos pesos dos 

critérios, dos custos dos MSI’s e da restrição de orçamento na base de dados. Este formato de 

entrada pode ser considerado também como parte do diálogo entre o usuário e o SAD 

desenvolvido, pois o usuário irá inserir diretamente alguns dados nesta planilha. Os dados 

inseridos pelo usuário aqui serão os pesos dos critérios, a restrição de orçamento e os custos 

dos MSI’s. A matriz de conseqüências se origina diretamente do próprio SAD, na base de 

modelos. 

Além destes dados, a base de dados também armazenará o output da base de modelos, 

com a recomendação do PROMETHEE II e do PROMETHEE V. 
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Figura 3.1– Entrada de dados no SAD para a etapa do PROMETHEE II e V 

3.2.3 Base de Modelos do SAD 

A base de modelos é o elemento do SAD que guarda os modelos utilizados para 

processar os dados. No SAD desenvolvido, a base de modelos, utiliza a abordagem BSP, 

juntamente com um modelo de priorização de SI aliado ao método PROMETHEE V, 

guardando no processo o resultado da primeira etapa do PROMETHEE V, que é a 

recomendação do PROMETHEE II. Para isto, a base de modelos utiliza dados vindos da base 

de dados e do usuário (através do diálogo). 

A base de modelos possui as fórmulas expostas na seção 3.1.1, que são utilizadas para 

processar os dados sobre os processos, os AGI’s, os TSI’s, e os três tipos de critérios. 

Processando estes dados, a base de modelos calcula a matriz de conseqüências e a envia à 

base de dados. Para facilitar a coleta de dados na base de dados do SAD, a base de modelos 

solicita através do diálogo que o usuário indique a quantidade de cada variável. Com esta 

informação, o SAD consegue fazer uma busca pelos dados mais eficiente na planilha. 
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Após a etapa do cálculo da matriz de conseqüências, a base de dados envia à base de 

modelos os dados sobre os pesos dos critérios e a restrição, junto com o custo de cada MSI. 

Nesta etapa, a base de modelos utilizará o método PROMETHEE V. Na primeira etapa, o 

método PROMETHEE II, serão calculados os fluxos positivo e negativo de cada alternativa, 

obtendo-se com eles o fluxo líquido que será utilizado para fazer uma ordenação das 

alternativas. A recomendação para o PROMETHEE II será o conjunto de alternativas que 

estejam no topo da ordenação, de maneira a incluí-las na ordem decrescente do fluxo líquido, 

até que a restrição seja atingida, ficando o custo total dos MSI’s escolhidos igual ou menor 

que o orçamento. 

Para o método PROMETHEE V, é encontrada uma recomendação através da 

metodologia descrita na seção 2.1.2.2. A base de modelos também faz uma análise de 

sensibilidade para os pesos, verificando a influência na recomendação do PROMETHEE V. 

Os pesos de cada critério são modificados em até 30% para baixo e depois para cima, sendo 

um critério por vez, e mantendo proporcional a relação entre os pesos dos outros critérios. 

Esta análise é feita iniciando de uma variação de 30%, diminuindo a variação em 5% 

enquanto a recomendação com o peso alterado não for igual à recomendação original, ou até 

que esta alteração no peso chegue a apenas 10%. Para cada iteração, é encontrada a 

recomendação e a diferença entre a recomendação com o peso alterado e a original é 

armazenada na base de dados. 

Com a análise de sensibilidade, o decisor consegue perceber a influencia da variação de 

suas preferências sobre o resultado obtido, podendo inclusive alterar as preferências 

declaradas se assim achar necessário. 

Outra análise de sensibilidade é feita pelo modelo, desta vez sobre os coeficientes das 

alternativas sobre as restrições. A principal restrição dos problemas analisados é referente ao 

orçamento disponibilizado para o portfólio de projetos de sistemas de informação. Porém as 

previsões sobre estes custos envolvem muitas incertezas devido inclusive à própria natureza 

dos projetos, podendo estes sofrer consideráveis variações, que devem ser esclarecidas ao 

decisor, possibilitando este reconsiderar alternativas de acordo com a viabilidade. 

A análise de sensibilidade sobre os custos dos projetos de SI é feita de forma 

semelhante à análise de sensibilidade anterior, começando com variações de 30% para mais e 

para menos e reduzindo esta variação até que esta fique em apenas 10% e/ou a solução 

encontrada seja igual à do problema original. 
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O modelo faz ainda uma terceira análise de sensibilidade, porém esta terceira análise 

tem o objetivo de verificar a sensibilidade do modelo sobre os dados coletados na etapa de 

planejamento de sistemas informação, que são os primeiros dados obtidos sobre o problema 

de decisão. A análise em questão se dá sobre o grau de aderência dos processos em relação 

aos critérios estratégicos. Esta relação está exposta na equação 3.1, na subseção 3.1.1.1. 

A análise de sensibilidade sobre a relação entre os processos e os critérios estratégicos é 

realizada de maneira similar às análises de sensibilidade anteriores. 

O programa foi executado em um computador com processador core 2 duo 1.6 GHz 

com memória RAM de 2GB, durando toda a sua execução aproximadamente cinco minutos, 

para o problema simulado, incluindo a interação do banco de modelos com o banco de dados 

e os cálculos das análises de sensibilidade. 

3.3 Aplicação com Base em Estudo Anterior 

Esta aplicação foi desenvolvida com base nos dados do estudo em um problema de 

priorização de sistemas de informação adaptado de Almeida & Costa (2002). Neste problema, 

a aplicação do SAD se limitará à aplicação do método PROMETHEE V, visto que no trabalho 

desenvolvido pelos autores, eles solucionam através do PROMETHEE II, de maneira que a 

primeira etapa do PROMETHEE V é idêntica ao PROMETHEE II. 

O problema estudado apresenta onze alternativas de MSI, como na tabela 3.1. 

Tabela 3.1– Alternativas do problema de priorização de SI - adaptado de (Almeida & costa, 2002) 

MSI AGI TSI 

1 PESSOAL TSIT 

2 PESSOAL TSIG 

3 PESSOAL TSAD 

4 PESSOAL TSIE 

5 GEST.SERV TSIT 

6 GEST.SERV TSIG 

7 GEST.SERV TSAD 

8 REC.FIN TSIT 

9 REC.FIN TSIG 

10 REC.FIN TSAD 

11 REC.FIN TSIE 

Este problema de priorização de SI também possui quatro critérios de decisão de acordo 

com as áreas que fossem beneficiadas: 
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 Serviços: Critério estratégico que simboliza o apoio que o MSI fornecerá à 

manutenção de um nível mínimo de serviço; 

 Novos negócios: Critério estratégico que simboliza o apoio que o MSI fornecerá 

na busca de oportunidade de novos negócios; 

 Comprometimento do usuário: Critério de processos que simboliza  o apoio que 

o MSI fornecerá no comprometimento do usuário; 

 Custo tecnológico: Critério técnico que simboliza o custo relativo entre as 

tecnologias. 

O decisor definiu para cada um dos critérios um peso que representa a importância 

relativa destes para a organização. Os pesos dos critérios de decisão são expostos na tabela 

3.2. 

Tabela 3.2– Peso dos critérios – adaptado de (Almeida & Costa, 2002) 

Critério Peso 
Serviços 0,18 

Novos negócios 0,35 
Comprometimento do usuário 0,27 

Custo tecnológico 0,2 

A matriz de conseqüências que relaciona os MSI’s aos critérios de decisão é exposta a 

seguir na tabela 3.3. 

Tabela 3.3– Matriz de conseqüências – adaptado de (Almeida & Costa, 2002) 

MSI Serviços Novos negócios 
Comprometimento 

do usuário 
Custo 

tecnológico 
1 0,1 0,11 0,11 0,04 
2 0,1 0,11 0,11 0,05 
3 0,06 0,07 0,07 0,08 
4 0,03 0,04 0,04 0,11 
5 0,16 0,14 0,16 0,06 
6 0,16 0,14 0,16 0,09 
7 0,08 0,07 0,08 0,08 
8 0,12 0,12 0,11 0,06 
9 0,08 0,08 0,07 0,09 
10 0,04 0,04 0,04 0,15 
11 0,08 0,08 0,07 0,2 

Os critérios de decisão podem ser divididos de acordo com os tipos de função de 

sobreclassificação dos critérios generalizados, usando a classificação de Belton e Stewart 

(2002), sendo: 
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 Serviços: Critério em nível com limiar de indiferença de 0,04, limiar de 

preferência de 0,06 e valor do nível da sobreclassificação parcial de 0,5; 

 Novos negócios: Critério em nível com limiar de indiferença de 0,04, limiar de 

preferência de 0,06 e valor do nível da sobreclassificação parcial de 0,5; 

 Comprometimento do usuário: Critério em forma de U com limiar de 

indiferença de 0,06; 

 Custo: Critério usual. 

Para o problema original, não foram dados os custos tendo sido feito apenas uma 

ordenação com PROMETHEE II. Sendo assim foram estimados os custos e o orçamento. 

O dado problema de priorização de Sistemas de informação possui apenas uma restrição 

relacionada a orçamento, sendo que os custos de implantação dos sistemas de informação 

selecionados não podem ultrapassar o valor de R$960.000,00, orçamento disponibilizado para 

o portfólio de projetos de SI. Os custos de implantação de cada MSI são dados na tabela 3.4. 

Tabela 3.4– Custos de implantação dos MSI’s em R$ 

MSI Custo de implantação

1 120000 

2 300000 

3 200000 

4 170000 

5 320000 

6 270000 

7 180000 

8 140000 

9 240000 

10 290000 

11 170000 

Com os parâmetros fornecidos, os graus de sobreclassificação nas comparações par a 

par das alternativas em relação a cada critério, levando em consideração seus respectivos 

pesos, Almeida & Costa (2002) calcularam a matriz de sobreclassificação. 

Esta sobreclassificação leva em consideração os graus de sobreclassificação em cada 

critério e seus os respectivos pesos. 

Com estes graus de sobreclassificação par a par é possível calcular o fluxo de entrada 

(φ-) e o fluxo de saída (φ+) das alternativas (MSI’s) e em seqüência o fluxo líquido (φ). Como 

é exposto na tabela 3.5. 
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Tabela 3.5– Fluxos dos MSI’s e custos em RS– Adaptado de (Almeida & Costa, 2002) 

MSI φ+ φ– φ 
Custo de 

implantação
custo acumulado 

11 3,58 1,8 1,8 170000 170000 

10 5,6 4,2 1,4 290000 460000 

4 5,94 4,9 1 170000 630000 

9 2,78 2,4 0,4 240000 870000 

6 6,97 6,6 0,4 270000 1140000 

1 2,5 2,5 0 120000 1260000 

3 2,73 3,1 -0,4 200000 1460000 

7 2,73 3,1 -0,4 180000 1640000 

5 6,17 7,4 -1,2 320000 1960000 

8 3,22 4,4 -1,2 140000 2100000 

2 2,5 4,3 -1,8 300000 2400000 

Como pode ser verificado, a partir da alternativa 6, os custos ultrapassam o orçamento, 

de forma que as alternativas selecionadas seriam a 11, 10. 4 e 9 ao custo total de 

R$870.000,00. 

O modelo com o PROMETHEE V resolveu o problema com os fluxos líquidos 

escalonados e a restrição de custos através do seguinte problema de programação binária: 

1011...,,2,1

1117000010290000

924000081400007180000

960000627000053200004170000

320000023000001120000

/

116,3102,392,286,074,1

62,256,048,234,12018,1

ouMSIMSIMSI

MSIMSI

MSIMSIMSI

MSIMSIMSI

MSIMSIMSI

AS

MSIMSIMSIMSIMSI

MSIMSIMSIMSIMSIMSIMAX












 

Resolvendo este problema com o SAD, através do PROMETHEE V, comparando com 

o resultado obtido por Almeida & Costa (2002). As figuras 3.2 e 3.3 mostram gráficos 

comparando os dois resultados. 
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Figura 3.2– Comparação com gráfico de colunas dos resultados com o PROMETHEE II de Almeida & 

Costa (2002) e com o PROMETHEE V do SAD 
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Figura 3.3– Comparação com gráfico de áreas acumuladas dos resultados com o PROMETHEE II de 

Almeida & Costa (2002) e com o PROMETHEE V do SAD 

Como pode ser verificado nos gráficos, o PROMETHEE V selecionou mais alternativas 

que o PROMETHEE II, trocando uma de alta preferência e alto custo por duas de preferência 

menor, porém com uma melhor relação custo x satisfação. Isto é novamente demonstrado pelo 

somatório dos fluxos líquidos escalonados das alternativas escolhidas por cada método. As 

alternativas escolhidas pelo PROMETHEE II somam 11,8 de fluxo líquido escalonado, 

enquanto as alternativas selecionadas pelo PROMETHEE V somam 12,8. O resultado indica 

que o método PROMETHEE V produz um resultado mais satisfatório. 

3.4 Aplicação com dados simulados 

Para fins de demonstração, foi simulado um problema de priorização de sistemas de 

informação. Nesta simulação foram considerados dez processos, cinco AGI’s, quatro TSI’s 
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sete critérios de decisão, sendo três critérios estratégicos, dois critérios de processos e dois 

critérios técnicos. 

Foram inseridas na base de dados as primeiras entradas, a matriz que determina o grau 

de aderência dos processos com os critérios estratégicos é exposta na tabela 3.6; a matriz que 

determina o grau de relação entre os AGI’s e os processos é representada na tabela 3.7; a 

matriz que determina o grau de participação dos TSI’s em cada AGI é ilustrada na tabela 3.8; 

a matriz de avaliação dos processos de acordo com cada critério de processos está exposta na 

tabela 3.9; a tabela 3.10 mostra a matriz que define avaliação dos TSI’s de acordo com cada 

critério técnico; e a matriz que avalia o quanto os AGI’s utilizam cada TSI está representada 

na tabela 3.11.  

Tabela 3.6– Grau de aderência dos processos com os critérios estratégicos para o problema simulado 

Processos\Critérios estr. CE1 CE2 CE3 

Processo 1 
0,088147 0,118255 0,036693 

Processo 2 
7,88E-06 0,034151 0,16272 

Processo 3 
0,137022 0,067516 0,095157 

Processo 4 
0,134422 0,101711 0,178959 

Processo 5 
0,105919 0,014163 0,00707 

Processo 6 
0,106214 0,201743 0,111928 

Processo 7 
0,109975 0,055161 0,109407 

Processo 8 
0,149754 0,166023 0,122114 

Processo 9 
0,073133 0,161526 0,00228 

Processo 10 
0,095404 0,07975 0,173673 

Tabela 3.7– Grau de relação entre os AGI’s e os processos do problema simulado 

AGI's\ 
Processo 

proc 1 proc 2 proc 3 proc 4 proc 5 proc 6 proc 7 proc 8 proc 9 proc 10 

AGI 1 0,566092 0,248663 0 0,294193 0,084367 0,058963 0,107496 0 0,242996 0,035534

AGI 2 0,053105 0 0 0,279104 0,591433 0,614812 0,147891 0,109457 0 0 

AGI 3 0,332139 0,095576 0,380762 0,006676 0 0,053062 0,09852 0,159068 0 0,858634

AGI 4 0 0,504863 0,398023 0,333885 0,071534 0,273163 0 0,542036 0 0,085412

AGI 5 0,048664 0,150898 0,221215 0,086141 0,252667 0 0,646093 0,189439 0,757004 0,02042 

Tabela 3.8– Grau de participação dos TSI’s em cada AGI do problema simulado 

TSI's\AGI's AGI 1 AGI 2 AGI 3 AGI 4 AGI 5 

TSI 1 0,079547 0,522534 0,087094 0,664228 0,147718 

TSI 2 0,787025 0,047364 0,007971 0,087992 0,502082 

TSI 3 0,133429 0 0,76944 0,24778 0,3502 
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TSI 4 0 0,430102 0,135495 0 0 

Tabela 3.9– Avaliação dos processos por cada critério de processos do problema com dados simulados 

Processos\Critérios de proc. CP 1 CP 2 

Processo 1 
0,011765 0,061819 

Processo 2 
0,068366 0,151457 

Processo 3 
0,104736 0,133601 

Processo 4 
0,083671 0,12879 

Processo 5 
0,09732 0,097494 

Processo 6 
0,062617 0,027832 

Processo 7 
0,120629 0,125126 

Processo 8 
0,147044 0,057224 

Processo 9 
0,154036 0,100075 

Processo 10 
0,149816 0,116583 

Tabela 3.10– Avaliação dos TSI’s por cada critério técnico do problema simulado 

TSI's\Critérios téc. CT 1 CT 2 

TSI 1 
0,056951 0,364654

TSI 2 
0,198144 0,312928

TSI 3 
0,548727 0,167679

TSI 4 
0,196179 0,154739

Tabela 3.11– Avaliação do grau de utilização de cada TSI pelos AGI’s do problema simulado 

TSI's\AGI's AGI 1 AGI 2 AGI 3 AGI 4 AGI 5 

TSI 1 
0,127829 0,53624 0 0,114568 0,221363 

TSI 2 
0,131359 0,285023 0,072412 0,074703 0,436503 

TSI 3 
0,212761 0,042081 0,314546 0,352746 0,077866 

TSI 4 
0 0,386887 0,572503 0,040609 0 

Após inserir estas informações, o SAD já pode iniciar a primeira etapa que gerará a 

matriz de conseqüências. 

O diálogo entre o SAD e o usuário acontece por meio da interface do programa Matlab - 

The MathWorks, Inc, através da janela chamada command window. 

Nesta primeira etapa, há apenas um processamento dos dados fornecidos pelo usuário, 

de forma que a base de modelos não faz consulta ao usuário. 
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O resultado da primeira etapa é a matriz de conseqüências, construída pela base de 

modelos. Como foi citado anteriormente, se há m AGI’s e r TSI’s, então haverão z MSI’s de 

maneira que z = m*r. 

No problema simulado existem quatro TSI’s e cinco AGI’s. Desta forma, a base de 

modelos gera uma matriz de conseqüências para vinte alternativas. Porém destas vinte, duas 

foram descartadas por não possuírem qualquer impacto em qualquer um dos critérios. 

Outras duas alternativas também foram descartadas, pois não possuíam qualquer 

impacto em nenhum critério estratégico nem em critério de processos, sendo seus impactos 

nos critérios técnicos muito pequenos. 

Desta maneira, foram consideradas na matriz de conseqüências 16 alternativas que são 

expostas na tabela 3.2. 

Tabela 3.12– Matriz de conseqüências do problema simulado 

Alternativas\crit. téc CE1 CE2 CE3 CP1 CP2 CT1 CT2 

1 0,010948 0,013242 0,011102 0,009219 0,012912 0,00728 0,046613 

2 0,108318 0,13101 0,109841 0,091216 0,127752 0,026028 0,041106 

3 0,018364 0,022211 0,018622 0,015464 0,021659 0,116748 0,035675 

4 0,10597 0,101063 0,0807 0,080454 0,072512 0,030539 0,195542 

5 0,009606 0,009161 0,007315 0,007293 0,006573 0,056476 0,089192 

6 0,087225 0,083186 0,066425 0,066222 0,059685 0,075899 0,059867 

7 0,017816 0,015673 0,021811 0,018996 0,018268 0 0 

8 0,00163 0,001434 0,001996 0,001739 0,001672 0,014348 0,02266 

9 0,157394 0,138462 0,192691 0,167825 0,161387 0,1726 0,052743 

10 0,027716 0,024383 0,033932 0,029553 0,02842 0,112313 0,088589 

11 0,149674 0,153436 0,193876 0,146598 0,151573 0,006525 0,041778 

12 0,019828 0,020326 0,025683 0,01942 0,020079 0,014802 0,023377 

13 0,055833 0,057237 0,072322 0,054686 0,056542 0,193561 0,059148 

14 0,033928 0,033854 0,024179 0,043032 0,038549 0,012607 0,080721 

15 0,115317 0,115066 0,082183 0,146263 0,131026 0,08649 0,136594 

16 0,080433 0,080258 0,057322 0,102018 0,09139 0,042727 0,013057 

Esta matriz de conseqüências é inserida juntamente com os dados referentes aos pesos 

dos critérios, os custos de cada alternativa ou MSI e o orçamento disponível para a 

implantação dos projetos. 

A figura 3.4 ilustra a entrada dos dados na planilha utilizada como base de dados. Os 

critérios C1, C2 e C3 são os três critérios estratégicos, os critérios C4 e C5 são os dois 

critérios de processos e os critérios técnicos estão representados por C6 e C7. A restrição do 

orçamento e os custos de cada projeto estão representados na unidade de milhares de reais. 
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Com estes dados inseridos na base de dados, o SAD dá inicio à segunda parte do 

modelo, onde estas entradas serão processadas de acordo com o método PROMETHEE V, 

fornecendo também o resultado para o PROMETHEE II separadamente. 

Diferentemente da etapa anterior, nesta planilha há mais de um tipo de dado na mesma 

planilha, de forma que o SAD necessita consultar o usuário sobre algumas informações 

inseridas, de maneira a localizá-las na planilha. As informações solicitadas ao usuário através 

do diálogo são o número de alternativas inseridas, o número de critérios e o número de 

restrições. 

Após esta consulta, a base de modelos consegue localizar os dados na planilha e dar 

início ao seu processamento. 

 

Figura 3.4– Planilha com dados de entrada para a priorização dos MSI’s pelos métodos PROMETHEE 

II e V 

Durante o processamento o usuário é novamente consultado, desta vez sobre os 

critérios. 

Como foi citado na seção 2.1.2.1, os métodos da família PROMETHEE utilizam seis 

tipos de critérios, dos quais o SAD consegue trabalhar com todos, exceto o critério gaussiano, 

devido à limitação do SAD para simplificação. 

Para cada critério é solicitado ao usuário, através do diálogo, que indique a que tipo de 

função aquele critério utiliza, dando as opções e solicitando as respostas através de índices. 
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Para critério usual, o usuário deverá indicar o índice 1. Para critério em U, o usuário deverá 

indicar o índice 2. Para critério em V, o usuário deverá indicar o índice 3. Para critério em 

nível, o usuário deverá indicar o índice 4. Para critério linear, o usuário deverá inserir o índice 

5. Para o critério em U é solicitado ao usuário que indique o valor do limiar de indiferença. 

Para o critério em V é solicitado ao decisor que indique o valor do limiar de preferência. Para 

os critérios em nível e linear, é solicitado ao decisor que indique tanto o limiar de indiferença 

quanto o de preferência. 

Qualquer índice diferente dos citados acima inserido no diálogo fará o SAD mostrar a 

mensagem “critério inexistente” indicando que o modelo não conseguirá chegar ao resultado, 

devendo assim o usuário do SAD inserir apenas uma das opções que o modelo solicita, dando 

prosseguimento às próximas etapas do PROMETHEE no SAD de priorização de sistemas de 

informação. 

A figura 3.5 mostra a tela do diálogo do SAD com o decisor através do command 

window do The MathWorks, Inc. Esta tela mostra o desenvolvimento do modelo, as 

solicitações para o usuário, como o número de alternativas e os tipos de critérios, além de 

mostrar qualquer erro lógico que possa ocorrer durante a solução do problema. 

 

Figura 3.5– Tela de diálogo do SAD durante o processamento do problema simulado 
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Para o problema simulado foi considerado que todos os critérios eram do tipo usual, isto 

é, para um critério qualquer, em uma comparação entre duas alternativas, basta que a primeira 

seja maior que a segunda, não importando a diferença, para que haja a relação de 

sobreclassicação da primeira sobre a segunda. Caso ocorra o contrário (a segunda ser maior 

que a primeira neste critério) então a segunda sobreclassifica a primeira, e no caso de haver 

igualdades, não há sobreclassificação. 

A base de modelos, após chegar à solução, enviou os resultados para a base de dados, na 

planilha. O programa Microsoft Excel, com estas informações, expõe as recomendações do 

PROMETHEE II e do PROMETHEE V fazendo comparações entre elas. 

Vale lembrar aqui que o método de seleção baseado no PROMETHEE II utiliza a 

ordenação das alternativas, que é na verdade a própria saída do PROMETHEE II, e escolhe as 

primeiras colocadas, obedecendo à restrição de orçamento. 

O método baseado no PROMETHEE V realiza uma mudança de escala no fluxo líquido 

(como explicado na seção 2.1.2.2) e utiliza esse novo fluxo como coeficientes da função 

objetivo de um modelo de programação binária que terá a restrição de custo, isto é, não 

necessariamente ele escolherá alternativas do topo da lista de ordenação. 

Obviamente em alguns casos especiais o resultado dos dois podem ser iguais, como por 

exemplo, caso o orçamento seja igual ou superior à soma dos custos dos projetos ou se a 

ordenação decrescente de fluxos das alternativas coincidir com a ordenação crescente dos 

custos. 

A tabela 3.13 mostra o resultado para os dois métodos, além dos custos das alternativas 

e seus fluxos líquidos escalonados. No resultado para cada método, a alternativa recebe valor 

1 se tiver sido selecionada e valor 0 caso contrário. 

Tabela 3.13– Resultado do modelo para o PROMETHEE II eV 

alternativas PROMETHEE V PROMETHEE II custo fluxo líquido escalonado 
1 0 0 239,4848942 3,8
2 1 1 269,0601308 22,02
3 0 0 131,9383194 8,08
4 1 1 142,9527639 20,84
5 0 0 337,5343064 3,76
6 0 0 325,1418325 18,42
7 0 0 248,8791836 5,08
8 0 0 177,7755913 0
9 1 1 211,4677003 27,56

10 0 0 165,0138465 13,26
11 0 1 343,4038685 25,08
12 0 0 177,5502882 9,18
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13 1 0 183,3795405 17,3
14 1 0 125,2523796 12,12
15 1 1 268,6766569 24,38
16 1 0 229,5658607 16,32

Com as informações fornecidas pela base de modelos, a base de dados também 

consegue fazer gráficos para tornar mais fácil a visualização dos dois métodos. A figura 3.6 

mostra o gráfico de colunas e a figura 3.7 mostra o gráfico de área acumulada para os 

resultados com o PROMETHEE II e V, fazendo uma comparação. 
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Figura 3.6– Comparação dos resultados do problema simulado com o gráfico de colunas 
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Figura 3.7– Comparação dos resultados do problema simulado com o gráfico de área acumulada 

De acordo com os resultados, a diferença entre as recomendações é que o 

PROMETHEE II recomenda a alternativa 11 e não recomenda as alternativas 13, 14 nem a 

16. Já o PROMETHEE V recomenda as alternativas 13, 14 e 16 e não recomenda a alternativa 

11. Para todas as outras alternativas as duas recomendações foram iguais. 

O resultado mostra novamente que o PROMETHEE V troca uma alternativa com alto 

fluxo líquido, por três com fluxo pequeno, de forma que a soma dos custos das alternativas 
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adicionadas à recomendação sejam próxima do custo da alternativa descartada. Com isto, o 

PROMETHEE V consegue aumentar o somatório do fluxo líquido escalonado das alternativas 

selecionadas, que segundo o método corresponde à satisfação do decisor. 

Isto é comprovado pelo resultado do modelo para cada método. As alternativas 

selecionadas pelo PROMETHEE II somam um total de 119,88 de fluxo líquido escalonado, 

enquanto isto as alternativas selecionadas pelo PROMETHEE V somam um total de 140,54, 

revelando um resultado mais satisfatório. 

Desta maneira, pode-se dizer que o método PROMETHEE V recomenda um conjunto 

com mais alternativas, porém as alternativas possuem fluxo líquido igual ou menor ao das 

alternativas recomendadas pelo PROMETHEE II. Isto se deve ao fato de que o 

PROMETHEE V faz análises de otimização, onde uma das características observadas é a 

relação custo X benefício, tratando como benefício a satisfação sentida pelo decisor com o 

resultado obtido. 

3.4.1 Análise de sensibilidade sobre os pesos dos critérios 

O SAD realiza uma análise de sensibilidade sobre os pesos dos critérios, como 

explicado anteriormente. Esta análise é feita visando apenas verificar a robustez do resultado 

fornecido pelo modelo para o método PROMETHEE V. A figura 3.8 mostra o resultado 

resumido da análise de sensibilidade enviada da base de modelos para a planilha da base de 

dados, que mostra se a análise de sensibilidade encontrou uma variação dos pesos que não 

alterasse a recomendação, iniciando com uma alteração de 30% e reduzindo até a 

recomendação ser igual a original ou a variação igual a 10%. 

De acordo com a figura 3.8, a análise de sensibilidade mostrou que mesmo alterando 

individualmente os pesos de cada critério em 30% para cima ou para baixo, a recomendação 

do PROMETHEE V não foi afetada. Isto indica uma alta robustez dos resultados fornecidos 

pelo método PROMETHEE V no problema simulado para variações de preferência do 

decisor. 
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Figura 3.8– Resultado resumido da análise de sensibilidade sobre os pesos dos critérios do problema 

simulado 

3.4.2 Análise de sensibilidade sobre os custos dos projetos de SI 

A seguir é demonstrada a análise de sensibilidade sobre os custos das alternativas que 

irão compor a equação de restrição de custos do problema de programação inteira binária. 

Esta análise de sensibilidade tem como objetivo observar como o resultado irá variar 

com variações de custos dos projetos de SI. O custo de cada alternativa é modificado 

separadamente, iniciando com uma variação de 30% para cima, e diminuindo esta variação 

em 5% por iteração até que a variação esteja reduzida a 10% ou até que o resultado da análise 

se iguale ao resultado original. 

O resultado completo desta análise de sensibilidade, por ser bastante extenso, está 

exposto no apêndice A onde está a tabela A.1 que demonstra mais detalhadamente os 

resultados desta análise. 

A figura 3.9 mostra que mesmo que o custo de uma das seguintes alternativas, 1, 3, 5, 6, 

7, 8, 10, 11 e 12, seja aumentado em 30 %, o resultado final do modelo não seria alterado. 

Porém, se os custos de uma das seguintes alternativas, 2, 4, 9, 13, 14, 15 e 16, for aumentado 

em mais que 15 %, os resultados serão alterados em relação ao original. Reduções dos custos 

também podem afetar o resultado do modelo. Se os custos de uma das seguintes alternativas 

2, 10, 11 e 15, for reduzido em mais que 15%, o resultado do modelo se altera. Para as 

alternativas 9, 13 e 16, se o custo de uma delas for reduzido em mais de 20 %, o resultado 
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final também é alterado. O mesmo vale caso a alternativa 4 ou 6 for alterada em mais de 25%. 

Para as alternativas 1, 3, 5, 7, 8, 12 e 14, mesmo que o custo de qualquer uma delas seja 

reduzido em 30%, o resultado final do modelo não é alterado. 

A figura 3.9 mostra a saída resumida do SAD para a análise de sensibilidade sobre os 

custos das alternativas. 

 

Figura 3.9– Resumo da análise de sensibilidade para os custos das alternativas do problema simulado. 

A tabela A.1 expõe mais detalhadamente os resultados da análise de sensibilidade, 

mostrando quando o resultado será diferente e qual a diferença entre o resultado com uma 

variação e o resultado original. Por exemplo, se o custo da alternativa 2 aumentar em 25% ou 

30%, o modelo trocará as alternativas 2 e 16 pelas alternativas 3 e 11, para um aumento de 

20%, o modelo troca apenas a alternativa 16 pela 10. Porém, se ao invés de aumentar, o custo 

da alternativa 2 diminuir em 30% ou 25%, o modelo trocará a alternativa 16 pelas alternativas 

3 e 10 e para uma redução de apenas 20%, o modelo troca a alternativa 14 pela alternativa 10. 

Isto ocorre porque a alternativa 2 está dentro do conjunto de projetos de SI selecionados pelo 

modelo, logo, uma alteração em seus custos afetaria o valor gasto pelo total de projetos, 

podendo ficar inviável continuar com a mesma seleção, caso o valor dela aumente, ou, caso 

diminua, pode surgir um novo conjunto de alternativas, mais caro, porém com um maior 

somatório de fluxo líquido, e como o custo do projeto de SI 2 diminuiu, o novo conjunto 

agora está obedecendo a restrição de orçamento. 
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 A tabela A.1 também mostra que quando o custo de qualquer alternativa é modificado, 

a alternativa que sai mais facilmente da recomendação do modelo é a 16, seguida da 

alternativa 14. Por outro lado, a alternativa que entra mais facilmente na recomendação é 10, 

seguida da alternativa 11. 

O projeto 16 não possui uma relação custo X benefício, como pode ser verificado na 

tabela 3.13. O projeto 10 por sua vez possui um ótimo benefício, se comparado com o seu 

custo. Porém se no problema original o projeto 10 fosse escolhido no lugar do 16, existiria 

uma folga no orçamento que não seria suficiente para a inserção de outro projeto e o valor 

total dos fluxos líquidos dos projetos selecionados seria inferior, visto que o projeto 10 

satisfaz menos ao decisor que o 16. 

O resultado disto na análise de sensibilidade é descrito na tabela A.1. Como pode ser 

verificado, diante de variações nos custos, o projeto 10 dificilmente entra sozinho no conjunto 

escolhido com a saída do projeto 16. 

Estas análises explicam porque o modelo baseado no método PROMETHEE V 

consegue um melhor resultado. 

3.4.3 Análise de sensibilidade sobre o grau de aderência dos processos em relação 

aos critérios estratégicos 

A última análise de sensibilidade realizada pelo modelo trabalha com os dados 

referentes ao grau de aderência dos processos do negócio em relação aos critérios estratégicos 

da organização. 

O objetivo desta análise de sensibilidade é saber o quanto o modelo é sensível aos 

primeiros dados obtidos, nas duas etapas iniciais de planejamento de sistemas de informação, 

Visão estratégica e engenharia de processos. 

Este grau de aderência depende não só de como o processo é capaz de apoiar este  

critério, como também depende da relação deste critério com os outros processos, pois este 

grau de aderência é um valor relativo. Quanto maior o grau de aderência de um processo a um 

critério, mais este processo apoiará o critério ao ser comparado com os outros processos. 

A importância de medir a sensibilidade a variação nestes dados está no fato de que as 

fontes deles são incertas e/ou subjetivas, pois depende de como o gerente que analisou 

percebeu e expressou este grau de aderência. 

Como foi citado na seção 3.2, as mudanças realizadas sobre os valores alterados serão 

feitas de maneira similar às duas análises de sensibilidades anteriores. A diferença é que esta 
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última análise força o modelo a refazer todos as etapas de cálculo, desde o início, sendo 

inclusive a mais demorada. 

Estas mudanças realizadas pela terceira análise de sensibilidade altera os valores 

calculados para a matriz de conseqüência, exposta na tabela 3.12, e pode até mesmo mudar as 

relações de sobreclassificação nas comparações par-a-par. 

A tabela 3.14 expõe o resultado da análise de sensibilidade sobre o grau de aderência 

dos processos ao primeiro critério estratégico. 

Tabela 3.14– Resultado da análise de sensibilidade para o grau de aderência dos processos ao primeiro critério 

estratégico 

Processo 
Variação a 
mais 

Variação a 
menos 

1 30% ok Muda 10% 
2 30% ok Muda 10% 
3 30% ok Muda 10% 
4 30% ok Muda 10% 
5 30% ok Muda 10% 
6 30% ok Muda 10% 
7 30% ok Muda 10% 
8 Muda 10% Muda 10% 
9 Muda 10% Muda 10% 

10 Muda 10% Muda 10% 

Como pode ser verificado, para os sete primeiros processos, mesmo aumentando em 

30% o grau de aderência, não há variações na seleção feita pelo PROMETHEE V. Para os 

processos 8, 9 e 10, mesmo um pequeno aumento de 10% em seus graus de aderência faz com 

que a seleção seja alterada. 

Para reduções no grau de aderência, mesmo pequenas reduções de 10% em qualquer 

processo fazem com que o modelo escolha um conjunto diferente de projetos. 

As tabelas 3.14 e 3.15 mostram os resultados para as análises de sensibilidade relativas 

ao segundo e terceiro critérios estratégicos respectivamente. 

Tabela 3.15– Resultado da análise de sensibilidade para o grau de aderência dos processos ao segundo critério 

estratégico 

Processo 
Variação a 
mais 

Variação a 
menos 

1 Muda 10% Muda 10% 
2 Muda 10% Muda 10% 
3 Muda 10% Muda 10% 
4 Muda 10% Muda 10% 
5 Muda 10% Muda 10% 
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6 Muda 10% Muda 10% 
7 Muda 10% Muda 10% 
8 Muda 10% Muda 10% 
9 Muda 10% Muda 10% 

10 Muda 10% Muda 10% 

 

Tabela 3.16– Resultado da análise de sensibilidade para o grau de aderência dos processos ao terceiro critério 

estratégico 

Processo 
Variação a 
mais 

Variação a 
menos 

1 Muda 10% Muda 10% 
2 Muda 10% Muda 10% 
3 Muda 10% Muda 10% 
4 Muda 10% Muda 10% 
5 Muda 10% Muda 10% 
6 Muda 10% Muda 10% 
7 Muda 10% Muda 10% 
8 Muda 10% Muda 10% 
9 Muda 10% Muda 10% 

10 Muda 10% Muda 10% 

Como pode ser verificado, tanto para o segundo critério estratégico como para o 

terceiro, qualquer variação, de pelo menos 10%, em qualquer processo, seja esta variação para 

mais ou para menos, com certeza altera o conjunto de projetos selecionados pelo modelo. 

Isto mostra que o resultado para este problema obtido com este modelo é muito sensível 

a alterações nos dados obtidos no inicio do planejamento de sistemas de informações. 

Como já foi explicado, estas mudanças podem causar inversões nas relações de 

sobreclassificação, causadas pelas mudanças na matriz de conseqüências, principalmente no 

problema estudado, onde todos os critérios são usuais. 
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4 CONCLUSÃO 

No estudo desenvolvido, foi apresentado um modelo que utiliza a abordagem BSP 

(Business System Planning) de planejamento de sistemas de informação juntamente com o 

método de apoio a decisão multicritério PROMETHEE V para a priorização e seleção dos 

módulos de sistemas de informação. 

Os processos de negócios da organização, utilizados como base para o planejamento dos 

sistemas de informação do BSP, são os processos que guiam a organização às suas metas 

estratégicas. Desta maneira, os sistemas de informação devem proporcionar um suporte a 

estes processos, lembrando que sistemas de informação apóiam decisões, que são utilizadas 

nos processos. 

O método PROMETHEE V analisa as preferências do decisor para cada alternativa, 

através de uma adaptação dos fluxos líquidos, pois os originais possuem alguns valores 

negativos, o que significaria, em uma função objetivo, que eles seriam prejudiciais para a 

organização. Obviamente se determinado SI foi considerado para seleção, ele não poderia 

prejudicar, mas poderia não ser o melhor. Desta forma, o PROMETHEE V não trabalha 

escolhendo necessariamente as alternativas preferidas do decisor, mas escolhe um conjunto de 

alternativas que maximize a satisfação global do mesmo, dadas as restrições. Por satisfação 

global deve ser entendido a satisfação quer o decisor tem com todo o conjunto de alternativas 

selecionado. 

O estudo aplicou o modelo apresentado em dois problemas de priorização de sistemas 

de informação, sendo um simulado e outro baseado em estudos, comparando o resultado final 

com o resultado obtido utilizando o PROMETHEE II. O estudo demonstrou que para os dois 

problemas o PROMETHEE V selecionou um conjunto de alternativas que maximizavam a 

satisfação global do decisor, no problema simulado o modelo proposto aumentou a soma dos 

fluxos líquidos de 119,88 para 140,54 e no problema baseado em estudos anteriores o modelo 

proposto aumentou a soma dos fluxos líquidos de 11,8 para 12,8. 

Estes resultados indicam que o modelo proposto é mais adequado para problemas de 

priorização de sistemas de informação. Os resultados mostram que o modelo que utiliza o 

PROMETHEE V aparentemente troca uma alternativa com um alto grau de preferência por 

outras alternativas que juntas possuam um custo semelhante, mas um grau de preferência 

maior. Isto indica que o modelo proposto trabalha com uma análise de custo/ benefício aliada 

ao processo de otimização, onde o benefício é visto como a satisfação pelos resultados. 
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Foi realizada uma análise de sensibilidade sobre os pesos dos critérios de decisão para o 

resultado obtido com o PROMETHEE V no problema simulado. A análise alterou 

separadamente cada peso, mantendo as proporções entre os outros pesos iguais. A variação 

para os pesos foram de 30%, para cima e depois para baixo, reduzindo esta variação em 5% 

até que pelo menos uma das duas condições fosse satisfeita: o resultado se igualasse com o 

resultado original, ou a variação fosse reduzida a 10%. A análise de sensibilidade mostrou que 

para o problema simulado o resultado obtido possui uma alta robustez, não sendo alterado 

mesmo que qualquer critério variasse em 30% para cima ou para baixo. Isto pode ser um 

efeito do processo de programação 0-1, que devido às restrições de custo, faz com que para 

uma alternativa seja trocada, a diferença imposta pela análise de sensibilidade ultrapasse a 

diferença de custos o que é difícil de ocorrer devido ao modo com que os métodos da família 

PROMETHEE agregam as preferências. Além disto, este fato também pode ser explicado 

pela natureza do problema de decisão multicritério, visto que as restrições afetam as 

alternativas por completo, enquanto um critério afeta uma alternativa apenas na dimensão do 

seu peso. Uma análise de sensibilidade sobre os custos dos projetos de SI também mostra 

evidências disto. 

O resultado demonstra que uma variação nos custos afeta mais a escolha dos projetos 

que uma variação nos pesos dos critérios, isto pode ser devido ao fato de que ao aumentar o 

peso de um critério, automaticamente o peso dos demais é diminuído para que se mantenha 

uma soma dos pesos igual a um, desta forma, ao ganhar mais nas sobreclassificações pelo 

critério aumentado, a mesma alternativa também passa a receber menos nas 

sobreclassificações de todos os outros critérios. Além disso, nos métodos da família 

PROMETHEE as preferências das alternativas estão interligadas, o que faz com que o 

aumento de um peso possa ter sua influencia suavizada no fluxo líquido devido à interferência 

das outras alternativas no mesmo e nos outros critérios. 

Uma terceira análise de sensibilidade é feita sobre os dados coletados no início do 

planejamento, na aderência dos processos aos critérios estratégicos. Esta análise mostrou que 

o resultado obtido é muito sensível a estas variações, pois elas afetam a matriz de 

conseqüências podendo causar inversões nas relações de sobreclassificação. 

Como sugestões para trabalhos futuros, são indicadas o desenvolvimento de novos 

modelos, e a comparação do modelo proposto neste trabalho com modelos que utilizem outros 

métodos de decisão, como a PLMO e métodos que trabalhem com variáveis fuzzy, a fim de 

enriquecer o conhecimento na área. Outra sugestão é um estudo mais profundo sobre a 
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influência da variação dos dados de entrada, referente ao planejamento de SI, sobre 

recomendação dada pelo modelo. 
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APÊNDICE A – Detalhes da análise de sensibilidade dos custos 

Tabela A.1– Detalhes da análise de sensibilidade dos custos das alternativas 

alternativas 1+30% 1-30% 2+30% 2+25% 2+20% 2+15% 2-30% 2-25% 2-20% 2-15% 3+30% 3-30% 

1                         

2     0 0                 

3     1 1     1 1         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10         1   1 1 1       

11     1 1                 

12                         

13                         

14                 0       

15                         

16     0 0 0   0 0         
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4+30% 4+25% 4+20% 4+15% 4-30% 4-25% 5+30% 5-30% 6+30% 6-30% 6-25% 7+30% 7-30% 

                          

                          

                          

                          

                          

                  1       

                          

                          

                          

1 1 1   1                 

                          

                          

                          

        0                 

                          

0 0 0             0       
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8+30% 8-30% 9+30% 9+25% 9+20% 9+15% 9-30% 9-25% 9-20% 10+30% 10-30% 10-25% 10-20% 10-15% 

                            

                        0   

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    1 1 1   1 1     1 1 1   

                        1   

                            

                            

            0 0     0 0     

                            

    0 0 0               0   
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11+30% 11-30% 11-25% 11-20% 11-15% 12+30% 12-30% 13+30% 13+25% 13+20% 13+15% 13-30% 13-25% 13-20% 

                            

    0 0                     

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  1   1       1 1 1   1 1   

  1 1 1                     

                            

  0                         

                      0 0   

                            

  0   0       0 0 0         
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14+30% 14+25% 14+20% 14+15% 14-30% 15+30% 15+25% 15+20% 15+15% 15-30% 15-25% 15-20% 15-15% 

                          

                          

          1 1     1 1     

                          

                          

                          

                          

                          

                          

1 1 1         1   1 1 1   

          1 1             

                          

                          

                      0   

          0 0             

0 0 0     0 0 0   0 0     
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16+30% 16+25% 16+20% 16+15% 16-30% 16-25% 16-20% 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

1 1 1   1 1   

              

              

              

        0 0   

              

0 0 0         
 




