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“Há um menino 

Há um moleque 

Morando sempre no meu 

coração 

Toda vez que o adulto balança 

Ele vem pra me dar a mão 

 

[...] 

E me fala de coisas bonitas 

Que eu acredito 

Que não deixarão de existir 

Amizade, palavra, respeito 

Caráter, bondade alegria e 

amor 

Pois não posso  

Não devo 

Não quero  

Viver como toda essa gente 

Insiste em viver 

E não posso aceitar sossegado 

Qualquer sacanagem ser coisa 

normal” 

 

Milton Nascimento 
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 RESUMO 

O estudo apresentou uma análise sobre os principais contratos comerciais de uma 

empresa do ramo de terceirização, com o objetivo de classificá-los quanto  ao grau de risco 

associados a cada um deles. Para a elaboração da pesquisa, foi realizada a apresentação do 

tipo de terceirização tratada e os tipos de contratos comerciais estudados na pesquisa que são 

referentes a merchandising e promoções. Foi realizada uma aplicação a um modelo de 

avaliação de riscos e a ela associada o conhecimento de metodologias multicritério. Com a 

estruturação da problemática desenvolvida foi escolhida o método ELECTRE TRI para 

execução da classificação. O trabalho contou com o apoio do software Íris 2.0 demo para 

emular os resultados das preferências ditadas pelo decisor descritas no estudo de caso. Após a 

obtenção dos resultados foi possível validá-los, através da análise realizada sobre as classes 

obtidas para cada contrato. 

  

 

Palavras Chave análise contrato, multicritério, Electre TRI, terceirização 
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ABSTRACT  

 

. 

The study presented an analysis of the major commercial contracts for a company in the 

business of outsourcing, in order to classify them as to the degree of risk associated with each. 

In developing the research, the presentation was made on the type of outsourcing treated and 

the types of business contracts that are studied in the research related to merchandising and 

promotions. A presentation of models of risk assessment and its associated knowledge of 

multicriteria  methodologies. The structuring of the problem developed method was chosen 

for the implementation of ELECTRE TRI sorting. The work was supported by the Iris 2.0 

demo software to emulate the results of the preferences dictated by the decision maker 

described the case study. After obtaining the results it was possible to validate them through 

the analysis on the classes obtained for each contract. 

 

Keywords: contract analysis, multicriteria, Electre TRI, outsourcing 

 



 

 v 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................ 1 

1.1 RELEVÂNCIA DO ESTUDO ...................................................................................................................... 2 

1.2 OBJETIVO GERAL .................................................................................................................................. 3 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................................... 3 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA ................................................................................................................ 4 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ................................................................................................................. 5 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO .............................................................................................................. 5 

2 BASE CONCEITUAL ...................................................................................................................................... 7 

2.1 CONCEITOS INICIAIS SOBRE RISCO ........................................................................................................ 7 

2.2 MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS (MCR) ................................................................................... 7 

2.3 CONCEITOS INICIAIS DE DECISÃO ......................................................................................................... 9 

2.3.1 Apoio a Decisão Multicritério ....................................................................................................... 10 

2.3.2 Teoria da Utilidade Multiatributo ( MAUT) .................................................................................. 12 

2.3.3 Métodos de Sobreclassificação ...................................................................................................... 13 

2.4 PROBLEMAS E TIPOS DE PROBLEMÁTICAS ........................................................................................... 14 

2.5 FAMÍLIA DE MÉTODOS PROMETHEE ................................................................................................ 14 

2.6 FAMÍLIA DE MÉTODOS ELECTRE ...................................................................................................... 16 

2.7 MÉTODO ELECTRE TRI .................................................................................................................... 18 

2.7.1 A problemática de classificação .................................................................................................... 19 

2.7.2 Modelagem de preferências ........................................................................................................... 19 

2.7.3 Procedimento de Agregação .......................................................................................................... 20 

2.7.4 Procedimentos e condições a serem observadas ........................................................................... 21 

2.7.5 Índices de Concordância Parcial e Global ................................................................................... 21 

2.7.6 Índice de discordância ................................................................................................................... 22 

2.7.7 Índice de Credibilidade ................................................................................................................. 23 

2.7.8 Nível de corte ................................................................................................................................. 24 

2.7.9 Procedimentos de alocação ........................................................................................................... 25 

3 PROBLEMA DA PESQUISA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................... 27 

3.1 O  PROBLEMA E SEU CONTEXTO .......................................................................................................... 27 

3.1.1 As empresas de terceirização ........................................................................................................ 28 

3.1.2 Sazonalidade na terceirização ....................................................................................................... 31 

3.1.3 Riscos associados à atividade de Terceirização ............................................................................ 33 

3.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................................................... 34 

3.2.1 Características comuns aos clientes de terceirização ................................................................... 34 



 

 vi 

3.2.2 Métodos utilizados para classificação de clientes ......................................................................... 35 

3.2.3 Aplicação do Método ELECTRE TRI considerando o fator risco ................................................. 36 

3.2.4 Considerações finais do capítulo ................................................................................................... 37 

4 MODELO DE  DECISÃO PARA AVALIAÇÃO DE RISCO  GLOBAL DE CONTRATOS DE 

TERCEIRIZAÇÃO ........................................................................................................................................ 38 

4.1 DESCRIÇÃO DO CASO........................................................................................................................... 38 

4.2 ABORDAGEM PROPOSTA ...................................................................................................................... 39 

4.2.1 Identificação dos eventos ............................................................................................................... 41 

4.2.2 Classificação da Severidade .......................................................................................................... 42 

4.2.3 Identificação da Classe de Probabilidade ..................................................................................... 43 

4.2.4 Definição de escala para avaliação de importância dos critérios ................................................ 44 

5 ESTUDO DE CASO ....................................................................................................................................... 45 

5.1 INFLUÊNCIA DOS CRITÉRIOS ................................................................................................................ 45 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE EQUIVALÊNCIA PARA CADA CRITÉRIO ............................................. 45 

5.3 DESCRIÇÃO DO CONJUNTO DE ALTERNATIVAS .................................................................................... 46 

5.4 BREVE DESCRIÇÃO DO SOFTWARE ...................................................................................................... 51 

5.5 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS CONTRATOS COMERCIAIS ........................................ 57 

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS .............................................................. 60 

6.1 CONCLUSÕES ...................................................................................................................................... 60 

6.2 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS ................................................................................................. 61 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................................. 62 

APÊNDICE .......................................................................................................................................................... 67 

 



 

 vii 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1: Classificação do evento quanto à probabilidade de ocorrência. .................................................... 8 

Figura 2.2: Classificação do evento quanto a severidade ................................................................................... 8 

Figura 2.3: Matriz de classificação de riscos ....................................................................................................... 9 

Figura 2.4: Preferência do decisor ..................................................................................................................... 15 

Figura 2.5 Relações entre e  .......................................................................................................................... 24 

Figura 3.1: Total de Empresas Prestadoras de Serviço no Brasil ................................................................... 30 

Figura 3.2:Características das empresas do Setor de Promoções e Merchandising ...................................... 31 

Figura 3.3: Sazonalidade do período de Natal 2008/2009 ................................................................................ 32 

Figura 3.4: Sazonalidade do período de Páscoa 2008/2009 .............................................................................. 32 

Figura 3.5: Sazonalidade do período de MAIO ( Dia das Mães 2008/2009) ................................................... 32 

Figura 3.6: Classificação do Risco ...................................................................................................................... 34 

Figura 4.1: Electre TRI x Riscos ........................................................................................................................ 39 

Figura 4.2: Fluxograma de estruturação da classificação dos contratos comerciais ..................................... 41 

Figura 4.3: Identificação de Eventos .................................................................................................................. 42 

Figura 4.4: Severidades associadas aos eventos ................................................................................................ 43 

Figura 4.5: Descrição de critérios ...................................................................................................................... 44 

Figura 4.6: Escala da Importância dos critérios ............................................................................................... 44 

Figura 5.1: Importância dos critérios ................................................................................................................ 45 

Figura 5.2: Resumo perfil dos contratos............................................................................................................ 46 

Figura 5.3: Classe probabilidade do  critério 1) ............................................................................................... 46 

Figura 5.4: Classe probabilidade do  critério 2) ............................................................................................... 47 

Figura 5.5: Classe probabilidade do  critério 3) ............................................................................................... 48 

Figura 5.6: Classe probabilidade do  critério 4) ............................................................................................... 49 

Figura 5.7: Classe probabilidade do  critério 4) ............................................................................................... 49 

Figura 5.8: Consolidação das Classes de probabilidade dos critérios ............................................................. 50 

Figura 5.9: Aplicação Electre TRI: Matriz de avaliação ................................................................................. 52 

Figura 5.10: Aplicação Electre Tri: Parâmetros Fixos..................................................................................... 53 

Figura 5.11: Aplicação Electre Tri: Intervalos de valores kj e λ ..................................................................... 53 

Figura 5.12: Aplicação Electre Tri: Restrições ................................................................................................. 54 

Figura 5.13: Aplicação Electre TRI: Resultados com 0,6 ≤ λ ≤ 1 .................................................................... 55 

Figura 5.14:Aplicação Electre Tri: Resultados com 0,7 ≤ λ ≤ 1 ....................................................................... 56 

 



 

 viii 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1: Classificação do evento quanto à probabilidade de ocorrência. .................................................... 8 

Tabela 2.2: Classificação do evento quanto a severidade ................................................................................... 8 

Tabela 3.1: Total de Empresas Prestadoras de Serviço no Brasil ................................................................... 30 

Tabela 3.2:Características das empresas do Setor de Promoções e Merchandising ...................................... 31 

Tabela 3.3: Sazonalidade do período de Natal 2008/2009 ................................................................................ 32 

Tabela 3.4: Sazonalidade do período de Páscoa 2008/2009.............................................................................. 32 

Tabela 3.5: Sazonalidade do período de MAIO ( Dia das Mães 2008/2009) ................................................... 32 

Tabela 4.1: Identificação de Eventos ................................................................................................................. 42 

Tabela 4.2: Severidades associadas aos eventos ................................................................................................ 43 

Tabela 4.3: Descrição de critérios ...................................................................................................................... 44 

Tabela 4.4: Escala da Importância dos critérios ............................................................................................... 44 

Tabela 5.1: Importância dos critérios ................................................................................................................ 45 

Tabela 5.2: Resumo perfil dos contratos ........................................................................................................... 46 

Tabela 5.3: Classe probabilidade do  critério 1) ............................................................................................... 46 

Tabela 5.4: Classe probabilidade do  critério 2) ............................................................................................... 47 

Tabela 5.5: Classe probabilidade do  critério 3) ............................................................................................... 48 

Tabela 5.6: Classe probabilidade do  critério 4) ............................................................................................... 49 

Tabela 5.7: Classe probabilidade do  critério 4) ............................................................................................... 49 

Tabela 5.8: Consolidação das Classes de probabilidade dos critérios ............................................................ 50 

Tabela 5.9: Resultados da Aplicação do Método Electre Tri........................................................................... 56 

 



 

 ix 

LISTA DE EQUAÇÕES 

 

Equação 2.1  ......................................................................................................................................................... 16 

Equação 2.2 .......................................................................................................................................................... 19 

Equação 2.3 .......................................................................................................................................................... 20 

Equação 2.4 .......................................................................................................................................................... 22 

Equação 2.5 .......................................................................................................................................................... 22 

Equação 2.6 .......................................................................................................................................................... 22 

Equação 2.7 .......................................................................................................................................................... 23 

Equação 2.8 .......................................................................................................................................................... 23 

Equação 2.9 .......................................................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 x 

LISTA DE SIGLAS  

 

ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos 

AMD – Apoio Multicritério a Decisão 

APR – Análise Preliminar de riscos 

ASSERTTEM – Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e 
Trabalho temporário 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas 

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômico. 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

MOT – Mão de Obra Temporária 

SINDEPRESTEM – Sindicato das Empresas Prestadores de Serviços Temporários. 

 



Capítulo 1 Introdução 

  1 

1 INTRODUÇÃO 

 

A terceirização é um processo dado entre empresas, onde uma delas deixa de realizar 

uma ou mais tarefas e transfere para a outra esse exercício. Esta deverá contratar diretamente 

mão de obra especializada para executar o serviço contratado.  

Ao estudar a produção de bens ou serviços no âmbito global, é possível verificar que a 

terceirização contempla um processo transformador nas relações de trabalho das organizações 

de todo o mundo desde a década de 70 do século XX. 

Por volta do final da década de 80, o Brasil sofreu fortes mudanças institucionais e 

estruturais. A abertura da economia ao mercado externo, associada a uma forte retração 

econômica do país, incluiu a terceirização como uma aliada para reconstruir a estrutura 

produtiva, com o  propósito de garantir competitividade econômica (DIEESE 2007). 

As características gerais da terceirização que se instalou no Brasil, têm semelhanças 

notórias às ocorridas em outros países, como a exemplo da busca pelo aumento da qualidade 

no processo de produção de bens e serviços. No entanto o apanhado histórico social confere 

particularidades ao processo sucedido e apontam que a corrida pela diminuição dos custos de 

produção, marca o período, sendo por vezes uma das principais razões motivadoras da 

terceirização.  

Nos anos 2000, observou-se uma retomada econômica do país. Apesar disso o 

mercado de trabalho mantém o crescimento no tocante as terceirizações. Se outrora a 

terceirização foi utilizada como estratégia para garantir a sobrevivência das empresas diante o 

cenário de recessão, observa-se que atualmente ela incorporou-se ao tecido empresarial, 

tomando vasta   abrangência e conquistando cada vez mais novos segmentos de mercado 

(DIEESE,2007). 

De acordo com os dados da pesquisa da SINDESPRESTEM -Sindicato de Empresas 

Prestadoras de Serviço Temporário (2009) o setor é responsável pela empregabilidade de 

1.639.000 de profissionais por mês,o que representa um faturamento anual de R$ 43,3 bilhões 

ao segmento.  

Segundo dados da SINDESPRESTEM (2009) configuram as principais tipologias de 

contrato de terceirização as atividades setoriais relacionadas: 

 

 Consultoria em Recursos Humanos; 
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 Serviços Auxiliares; 

 

 Bombeiro Civil;  

 

 Logística; 

 

 Leitura e Entrega de documentos; 

 

 Controle de Acesso; 

 

 Promoção e Merchandising; 

 

 Serviços a banco. 

 

Esse trabalho dirige-se ao segmento de terceirização com foco em Promoção e 

Merchandising. O serviço tem como premissa o recrutamento, seleção, treinamento e 

supervisão de profissionais especializados para executar tarefas voltadas para a 

comercialização de produtos ou serviços. A maioria destas atividades é efetuada em pontos de 

venda específicos, com interação direta entre o colaborador e o cliente, com vistas em 

divulgar e  alavancar vendas do tomador do serviço.  

1.1 Relevância do Estudo 

A SINDESPRESTEM  em conjunto com a ASSERTTEM – Associação Brasileira das 

Empresas de Serviço Terceirizáveis e Trabalho Temporário com apoio da ABRH , realiza 

anualmente uma pesquisa de indicadores de crescimento da atividade , cujo objetivo é gerar 

índices que permitam acompanhar o desempenho  e seu crescimento de um exercício para o 

outro.  

De acordo com a pesquisa da SINDESPRESTEM (2010) o setor de terceirização de 

Merchandising e Promoção é responsável pela empregabilidade de 15% da mão de obra total 

terceirizada do setor. Dentre outros dados disponíveis pelo órgão, foi demonstrado que do 

exercício de 2009 para 2010, as empresas que trabalham com prestação de serviços obtiveram 

um incremento de 10,29% de aumento em valores monetários de receita de faturamento  na 

região Nordeste.  

No entanto, o alto grau de customização  para execução de campanhas promocionais, 

pulveriza a formatação dos contratos comerciais em função da necessidade do cliente. Devido 

a grande demanda de serviços de portes diferentes, faz-se necessário, por parte das empresas, 

cuidados quanto à seleção de contratos que possam refletir os princípios estratégicos da 

organização.  
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Para um tratamento mais adequado de um problema de classificação de contratos 

comerciais, faz-se essencial uma metodologia capaz de tratar as dimensões associadas às 

questões operacionais, financeiras e mercadológicas. 

Por essa razão, esse estudo é motivado pela necessidade comum das organizações do 

segmento em classificar quais tipos de contratos detém maior aderência com  suas diretrizes 

de gestão empresarial. 

 

1.2 Objetivo Geral 

Este trabalho tem o objetivo de aplicar um modelo de apoio a decisão para classificar 

contratos comerciais de terceirização conforme os diversos riscos associados a estes tipos de 

contratos. Devido à natureza multidimensional de riscos associados aos contratos, será 

formalizado um modelo de decisão baseado na metodologia de Apoio Multicritério a Decisão 

(AMD) para considerar as dimensões de risco associadas conforme as prioridades para 

tomada de decisão do gestor,  de forma que este possa utilizar esta informação para avaliar os 

riscos dos contratos com intuito de subsidiar a maximização da performance da empresarial.  

 

1.3  Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos para o desenvolvimento deste trabalho são:  

 Identificar os aspectos determinantes da performance de um  contrato de 

terceirização com foco em Promoção e Merchandising;  

 Estruturar um problema de classificação de contratos de terceirização com foco 

em Promoção e Merchandising; 

 Aplicar um estudo de caso para ilustrar o modelo de decisão proposto para 

classificação de risco de contratos comerciais de terceirização com foco em 

Promoção e Merchandising; 

 Avaliar a performance do modelo proposto e os resultados obtidos. 
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1.4 Metodologia da Pesquisa  

Segundo Lakatos e Marconi (2001), o método é a forma pela qual se alcança 

determinados resultados. Sendo a forma pela qual se seleciona as técnicas de avaliação de 

alternativas para a ação no campo científico. 

Para Ackoff e Sasieni (1974) a definição para modelo e seu uso dar-se “ modelos são 

representações da realidade” [...] “podem ser usados heuristicamente, ou seja, como um 

instrumento de investigação. Eles proporcionam um instrumento eficiente para se explorar a 

estrutura do problema e revelar linhas de ação que ficaram anteriormente despercebidas”  

Para Severino (2001),  é nos procedimentos metodológicos que o autor  deverá  relatar a 

espécie de pesquisa escolhida para ser desenvolvido o estudo. De acordo com Silva & 

Menezes (2001) as pesquisas podem ser classificadas:  

 Básicas ou aplicadas de acordo com sua natureza; 

 Quantitativa e qualitativa, conforme a abordagem do problema a ser analisado; 

 Exploratório, descritivo, explicativo, segundo seus objetivos descritos; 

 Documental, bibliográfico, experimental, estudo de caso, levantamento, pesquisa 

participante, pesquisa ação, pesquisa expost-facto, de acordo com a modelagem 

e procedimentos técnicos elaborados. 

Segundo a abordagem exposta, é possível dirigir a pesquisa como: aplicada, uma vez 

que visa formular conhecimentos a fim de aplicá-los à solução de um problema pontual. 

Quantitativo já que mensura o grau de importância dos critérios abordados nos contratos 

comerciais.  É de caráter bibliográfico, no tocante a sua elaboração já que utilizou-se de 

materiais publicados, artigos de periódicos, livros e materiais disponíveis na internet. É de 

caráter documental, uma vez que utilizou de documentos internos institucionais da empresa 

estudada. Faz uso do recurso de estudo de caso, dado que irá relacionar os critérios 

estratégicos de preferência da organização confrontando com os contratos comerciais 

efetuados pelo decisor. 

De acordo com Almeida (2011) para a modelagem de um problema multicritério, 

algumas etapas são sugeridas, são elas:  

a) Identificar o(s) decisor(es); 

b) Identificar os objetivos; 

c) Estabelecer critérios significativos; 

d) Estabelecer a estrutura do espaço das ações, da problemática e desenvolver o 

processo de geração de alternativas. 
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e) Avaliar e identificar fatores relevantes que fogem o controle do decisor; 

f) Modelar as preferências do decisor e realizar as avaliações inter e intra critérios 

que irá refletir na escolha do método multicritério; 

g) Realizar avaliação global das alternativas; 

h) Checar a robustez do método e analisar os resultados obtidos; 

i) Implementar a decisão 

1.5 Delimitação da Pesquisa 

Nesta pesquisa, foi feita uma análise das preferências da organização com foco em seu 

decisor, tomando como base um modelo de apoio a decisão (método multicritério ELECTRE 

TRI) para auxiliar a classificação dos contratos comerciais de acordo com os riscos 

agregados. 

O estudo restringiu-se a estudar contratos de terceirização da área promocional e 

merchandising, pois seria inviável, no tempo hábil da dissertação, analisar a utilização de 

outras modalidades de contratos devido à gama de variáveis que iriam repercutir na avaliação 

dos dados a serem analisados.  

Assim, os resultados obtidos são relativos às preferências da organização estudada 

dentro do segmento de terceirização na área de promoções em determinado período. Uma vez 

que o processo de preferências é dinâmico, seus resultados têm um período de validade diante 

da escala do tempo. 

Ao que diz respeito aos resultados obtidos relativos as preferências dos decisores, deve-

se levar em consideração os fatores condicionantes: 

I) Os atributos utilizados para realizar a avaliação dos riscos dos 

contratos; 

II) A sinceridade colhida nas respostas dos atores de decisão elencados na 

pesquisa.  

III) As incertezas inerentes as atividades vinculadas aos contratos 

comerciais.  

 

1.6 Estrutura da Dissertação  

Esse trabalho de dissertação  tem sua estrutura dividida em seis capítulos. Neste 

primeiro capítulo foi apresentado inicialmente um breve histórico da chegada da terceirização 
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no Brasil, seguido dos  objetivos desse estudo, relevância da pesquisa , metodologia adotada e 

por fim a delimitação da pesquisa. 

No segundo capítulo são apresentados os conceitos que norteiam essa pesquisa. Serão 

abordados conceitos da Teoria da Decisão, Teoria da Utilidade, Apoio Multicritério a Decisão 

com enfoque ao método ELECTRE TRI.  

O terceiro capítulo  contempla uma reflexão do problema abordado, assim como 

também ele será acrescido de uma breve revisão bibliográfica pontual sobre o apanhado, 

tendo como destaque os tópicos que versarão sobre terceirização, contratos de serviços 

terceirizados, avaliação de riscos e aplicações do ELECTRE para classificação de problemas 

de natureza semelhante a proposta.   

O quarto capítulo  apresenta o modelo  desenvolvido que irá auxiliar a decisão na 

classificação de contratos de acordo com a avaliação de seus riscos. Adiante no quinto 

capítulo será exposta  a análise e interpretação dos dado obtidos por meio da aplicação do 

estudo de caso. 

No último capítulo, são expostas as conclusões obtidas por meio da execução do 

trabalho, bem como as sugestões para trabalhos futuros.  
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2 BASE CONCEITUAL  

O capítulo 2, apresenta os principais conteúdos que suportam a base conceitual da 

pesquisa desenvolvida. Dentre eles  destacam-se para os conceitos sobre Risco , Decisão 

Multicritério e a metodologia ELECTRE TRI. 

2.1 Conceitos Iniciais sobre Risco 

A palavra risco está associada à incerteza da efetuação de um evento e as suas 

conseqüências relacionadas. Para Faber & Stewart (2003), o risco pode ser explicado pela 

probabilidade de ocorrência do evento multiplicada pelo impacto estimado de suas 

conseqüências.  

De acordo com Hampel (2006), a palavra risco não é uma novidade, já que foi 

introduzida desde o século XIV pelos mercadores italianos que lidavam com a incerteza de 

perda ou avarias de mercadorias no transporte por embarcações.  

Christesen et al (2003) apresentou dois conceitos para a terminologia risco. A primeira 

expressa uma combinação de possibilidades de sua ocorrência e o valor das conseqüências em 

determinados bens ou objetos, sem esclarecer, no entanto como realizar essa combinação. Na 

segunda  risco é traduzido por uma probabilidade de ocorrência determinada por 

conseqüências, dado o nível de severidade, dada as circunstâncias referenciadas. 

Os riscos no contexto deste trabalho são importantes  fatores a serem considerados no 

momento das tomadas de decisões empresariais, uma vez que o conceito desses riscos está 

relacionado a perda em operações, inadimplências, alteração do cenário econômico, dentre 

outros pontos. Dessa forma, será utilizada uma abordagem multidimensional para a avaliação 

de riscos visando uma avaliação de risco global dos contratos de terceirização. 

 

2.2 Matriz de classificação dos riscos (MCR) 

Essa matriz classifica o risco em função de um evento e combina-o a ordenação da 

probabilidade da ocorrência do fato à classificação de sua severidade. Para Hse (1997) 

existem duas classificações determinantes: quanto à probabilidade da ocorrência; e, quanto à 

sua severidade. Combinadas elas resultam em uma classificação final. 

Na tabela 2.1 segue a técnica proposta por Hse (1997), intitulada de Análise Preliminar 

de Riscos (APR),que será adaptada e utilizada a seguir no modelo proposto por esse estudo. A 
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proposta apresenta as chances de  ocorrência de um evento  em quatro níveis de 

probabilidade: alta, média, baixa e improvável.   

 

Figura 2.1: Classificação do evento quanto à probabilidade de ocorrência. 

Classificação Probabilidade 

A Alta Probabilidade 

B Média Probabilidade 

C Baixa Probabilidade 

D Improvável 

Fonte: Hsé (1997) 

 

De acordo com Hse (1997), existe a classificação associada a gravidade das 

conseqüências ocorridas em um evento e ela pode ser classificada como: catastrófica, crítica, 

marginal e desprezível.  

 

Figura 2.2: Classificação do evento quanto a severidade 

Categoria Nome Características  

I Catastrófica Encerramento de grande conta. 

Perda da sustentabilidade 

empresarial. 

II Crítica Utilização de capital de terceiros. 

Extravio de materiais de 

merchandising; 

 

III Marginal Acidentes de trabalho; 

Causas Trabalhistas 

IV Desprezível Danos irrelevantes 

Fonte: Hsé (1997) 

 

As classificações obtidas nas classes da severidade e da probabilidade do eventos, são 

combinadas dentro da MCR, alcançado a classificação final do risco associado ao evento. Na 

figura 2.1, adaptada de Hse ( 1997) é possível visualizar a proposta: 
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Fonte: Adaptada de Hsé (1997) 

Figura 2.3: Matriz de classificação de riscos 

) 

2.3 Conceitos Iniciais de Decisão 

O conceito de decisão pode ser compreendido sempre que se está diante de um 

problema e que por sua vez agrega mais de uma solução. De acordo com Zeleny apud Gomes 

et al (1994) a tomada de decisão é a ação que se esforça para resolver um ou mais problemas 

de objetivos paradoxais, que não possui solução ótima porém busca a melhor dentre as opções 

factíveis. 

A palavra decidir deriva do latim decidire que quer dizer romper com algo.Para 

Campello de Souza (2002) uma decisão boa é proveniente da assertividade daquilo que se 

deseja, se conhece ou que pode-se realizar.  

Segundo Gomes et al (2009) o processo decisório se trata de um conjunto de 

alternativas possíveis para sua composição e tem associadas em sua forma, ganhos e perdas. 

Decidir pode ainda ser entendido como o ato de coletar informações, atribuir-lhes 

importância, buscar soluções disponíveis e depois optar entre as alternativas apresentadas.  

A teoria da decisão pretende portanto, auxiliar os indivíduos a tomar melhores 

decisões face suas preferências diante problemas de decisão mais complexos.  Tais 

problemáticas surgem geralmente quando a decisão terá que atender variados objetivos que 

cujos impactos possuem difícil identificação.  

De acordo com Gomes et al (2009) é possível definir teoria da decisão como um 

conjunto de procedimentos e métodos de análise que pretendem garantir coerência, eficiência 

e eficácia das decisões tomadas segundo as informações disponíveis, antecipando-se a 

possíveis cenários de incerteza.  
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Os métodos multicritério de apoio a decisão tem por finalidade conduzir o decisor até 

a solução, em diferentes espaços. Gomes et al (2009). De acordo com Almeida (2010) são 

atores do processo decisório:  

a) Decisor 

b) Analista 

c) Cliente 

d) Especialista         

Para o autor os métodos multicritério, em sistemas de produção de serviços é 

recomendado para que seus os objetivos sejam avaliados subjetivamente e depois combinados 

entre si, já que nesse tipo de sistema o produto é entregue ao cliente simultaneamente a sua 

produção.  

 É possível entender que a diferença entre métodos de apoio a decisão AMD das 

demais metodologias é o grau de importância dos valores do decisor dentro do modelo de 

avaliação. Segundo Yu ( 1985)  apud Almeida (2009) a estrutura de valores dos decisores é 

analisada em conjunto aos critérios propostos, e sua finalidade é permitir que as alternativas 

sejam avaliadas, examinadas e se possível priorizada.  

2.3.1  Apoio a Decisão Multicritério  

Os modelos de apoio a decisão multicritério, conhecidos internacionalmente por 

Multicriteria Decision Aid ( MCDA), surgiram na metade do século XX se apresentando 

como um conjunto de técnicas que se dedica a ajudar as pessoas e empresas na resolução de 

problemas de decisão onde vários fatores, frequentemente conflitantes, precisam ser avaliados 

( VINCKE, 1992; GOMES et al, 2006). 

Nesse contexto o AMD  propõe elucidar o processo da decisão uma vez que incorporam 

os julgamentos de valores de seus atores, acompanhando o formato como são desenhadas as 

preferências, compreendendo todo o processo como uma aprendizagem ( CAVALCANTI, 

2007). 

Segundo Gomes et al. (2006) as empresas se confrontam com problemas sociais, 

políticos , econômicos e tecnológicos complexos que se destacam pelos diversos objetivos 

que devem ser alcançados. Em uma decisão multicritério, os critérios geralmente são 

conflitantes entre si, existindo um complexo jogo entre perdas e ganhos entre eles. 

Assim quando um problema de decisão possui uma ampla gama de objetivos ou 

critérios para o curso de uma ação, tem-se detectado um problema de decisão multicritério. 
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De acordo com Almeida et al (2001) em um processo decisório, dificilmente uma alternativa 

será capaz de maximizar seu desempenho em todos critérios dispostos.  

A prática de qualquer que seja o método de análise multicritério requer a necessidade de 

especificar anteriormente que objetivo é pretendido pelo decisor, quando é proposto traçar um 

comparativo entre alternativas de decisão, utilizando múltiplos critérios ( BANA e COSTA & 

ALMEIDA, 1990). 

Para Gomes et al (2002)  é possível determinar que o AMD não pretende levantar ao 

decisor uma solução pronta para seu problema, isto é , determinando uma única opção para a 

ação requisitada. Conforme a indicação conceitual de seu nome , ela apóia o processo de 

tomada de decisão através da recomendação de ação ou de um conjunto de ações a aquele que 

competir tomar decisão . De acordo com Almeida (2003)  a ação ou alternativa a ser escolhida 

deverá representar a combinação de  resultados mais adequados as preferências ou ao perfil 

cognitivo do decisor.  

A diferenciação entre o AMD e as metodologias tradicionais de avaliação é a inserção 

dos valores do decisor no modelo ( GERSHON E GRANDZOL, 1994). O AMD acata a 

necessidade de incluir a subjetividade esteja associada aos processos de decisão. Segundo Yu 

(1985), a estrutura de valores do decisor está associada aos critérios definidos. Este permite 

que as alternativas possam ser examinadas, avaliadas e , caso possível, até priorizadas. 

Em geral, os métodos usados em problemas multicritérios são apresentados pela 

expressão 2.1: 

 

Max{ g1 (ai), g2 (ai) , g3(ai),...,gj(ai),...,gk(ai)| ai € A, j=1,2,3,...,k} 

 

Onde A= {a1,a2,a3,...an} trata-se de um conjunto finito e enumerável de n 

possibilidades de ação, G = {g1,g2,g3,..,gk} um conjunto  de k critérios de acordo com as 

alternativas a ser avaliada gj(ai) ao desempenho da alternativa ai no critério gj. 

Para tratar problemas de decisão de natureza multicritério, são encontradas na literatura 

duas escolas que estudam o AMD ( Gomes et al, 2006):  

i) Escola Americana: Trata-se de uma abordagem que admite compensação, para 

uma determinada alternativa, de desempenhos menos adequados por outros mais 

desejáveis. Além disso assume que todas alternativas podem ser comparadas entre 

si. 
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ii)   Escola Francesa ou Européia: Composta por métodos de sobreclassificação, 

prevalência ou subordinação. (Gomes et al, 2006). Diferente dos métodos 

compensatórios,  sua análise não admite compensações ou trade –offs. Estes métodos 

poderão ser utilizados com a finalidade de selecionar um subconjunto finito de 

alternativas, classificando-as ou ordenando-as (ROY, 1996). 

 

As duas escolas ressaltadas anteriormente tem aplicação para problemas onde o 

conjunto A de alternativas é discreto. Para problemas de decisão cujo caráter é contínuo, 

destacam-se técnicas de Programação Matemática, dentre elas, a Programação Linear 

Multiobjetivo merece destaque ( Clímaco et al, 2003).  

 

De uma forma geral a abordagem multicritério considera os seguintes pontos 

(CAVALCANTI,2007):  

 Os processos decisórios são complexos e envolvem vários agentes que ressaltam 

os aspectos importantes do processo de tomada de decisão. 

 Compreende os limiares da objetividade e por isso considera os juízo de valor 

(subjetividades) dos atores;  

  Possui como pressuposto que o problema não está bem estruturado.  

 

Para Gomes, et al (2002), a vantagem do uso AMD é pelo seu formato e ampla 

abrangência  dos problemas, uma vez que torna possível modelar uma maior diversidade de 

fatores que residem no processo decisório.  

 

2.3.2 Teoria da Utilidade Multiatributo ( MAUT) 

Conforme referencia Campelo de Souza (2002), grande parte dos problemas de decisão 

diz respeito a objetos que possuem inúmeros atributos, que geralmente são conflitantes entre 

si. Nesse tocante é que a Teoria da Utilidade Multiatributo referenciada por MAUT ( 

Multiatribute Utility Theory), derivou da Teoria da utilidade e incorporou –se a ela afim de 

tratar problemas com múltiplos critérios ou atributos. ( GOMES, Et al , 2006). 

 De acordo com essa teoria, observa-se que cada alternativa de decisão resultará em 

conseqüências a serem examinadas pelo decisor, conforme cada critério. Logo, a finalidade é 

encontrar a função utilidade multiatributo que traduza as preferências do decisor de acordo 
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com os critérios elencados. Para isso , é relevante ressaltar que dependerá das condições de 

independência aditiva e em utilidade, existente entre os critérios. ( GOMES , Et al, 2009).  

Segundo Keeney & Raiffa (1976), a independência em utilidade entre os atributos 

consegue determinar de modo simplificado a função analítica da utilidade multiatributo, 

ajudando a estruturar o problema e auxiliando, as análises de sensibilidade. De modo genérico 

, um atributo Y, em que  Y C X, é independente em utilidade do seu completo Y-, se a 

preferência do ordenamento para loterias envolver mudanças no nível Y independer do nível 

os quais os atributos Y são determinados.  

Já a independência aditiva entre dois atributos trata-se de uma propriedade que pode 

permitir que a função utilidade adquira o formato de uma função aditiva. Os atributos X 

={x1,x2,x3,...,xn} não dependem aditivamente caso as preferências sobre loterias dependerem 

especificamente das probabilidades marginais dos atributos x1,x2,x3,...,xn e não da 

probabilidade conjuntural de dois ou mais atributos ( KEENEY e RAIFFA, 1976). 

   

2.3.3 Métodos de Sobreclassificação 

Os métodos de sobreclassificação, conhecidos internacionalmente pelo termo 

outranking, se baseiam na comparação par a par entre alternativas, com característica não 

compensatória, isto é , inexiste trade-off entre os critérios. 

Ao contrário da escola americana, a escola francesa admite incomparabilidade entre 

alternativas ( outrora definidos em uma situação R).Assim a escola européia ou francesa, são 

mais flexíveis por não exigir do decisor uma classificação hierárquica das alternativas. 

De acordo com Almeida (2010) nestes métodos, a avaliação inter-critério pode ser 

representada por pesos dos critérios que irão assumir o status de grau de importância. Este 

grau de importância entre os critérios pode ser compreendido como votos.  

A escola francesa se divide essencialmente em dois grupos a saber: PROMETHEE 

(Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations). e a Família de 

métodos ELECTRE (Élimination et ChoixTraduisant la Réalité), que serão descritos na seção 

2.5. 
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2.4 Problemas e Tipos de Problemáticas 

Os métodos multicritérios existem com a finalidade de esclarecer um problema 

relacionado a : classificação, ordenação ou seleção de alternativas.De acordo com Roy 

(1985),os problemas são geralmente descritos como:  

 

 Problemas do tipo α(P α): finalidade de selecionar a melhor alternativa(s) dentro 

de um conjunto de alternativas; 

 Problemas do tipo γ (P γ): classifica as alternativas definidas a priori em função 

das regras estabelecidas; 

 Problema do tipo β (P. β): têm a função de classificar as alternativas em 

categorias definidas a priori. 

 Problema do tipo δ (P. δ): esclarece o processo de decisão por detalhar as 

alternativas para o decisor. 

 

2.5 Família de Métodos PROMETHEE 

O método PROMETHEE  foi criado na década de 80 por Jean-Pierre Brans desde então 

a eficácia do método é reconhecida através de diversas aplicações a variados problemas e 

inúmeros já publicados cases de sucesso . O destaque conferido a metodologia é a forma pela 

qual ela combina conceitos e parâmetros , e por sua vez a facilidade que o decisor desfruta ao 

interpretar esses dados, seja por meio de uma descrição econômica ou física do cenário 

analisado. (Raju & Kumar, 1999; Brans et al., 1998; Babic & Plazibat, 1998 apud ALMEIDA 

& COSTA 2002 ). 

 De acordo Almeida e Costa (2002), o tomador de decisão deve colocar para cada 

critério um peso Pj que cresce de acordo com a importância do critério. O método possui seis 

formatos diferentes pelo qual o decisor pode apresentar suas preferências, onde cada critério 

poderá possuir formato distinto dos demais, utilizado portanto para conferir a intensidade de 

preferências. 

 Segundo Almeida e Costa ( 2002), conforme a preferência do decisor se eleva com a 

diferença entre a performance das alternativas para cada critério  [gj(a) - gj(b)], é possível 

determinar uma função F(a,b) que irá assumir valores entre 0 e 1. Esses valores crescem a 

medida que a diferença de performance de uma alternativa em relação a outra se eleva e 
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assume o valor igual a zero caso a performance de uma alternativa seja igual ou menor ao da 

outra. 

 

Fonte: Almeida e Costa (2002) 

Figura 2.4: Preferência do decisor  

 

Ainda de acordo com Almeida e Costa (2002), pode-se compreender a 

figura acima como: 

 q trata-se de um limite de indiferença, o maior valor para [gj(a) – 

gj(b)], abaixo do qual existe uma indiferença. 

 p trata-se do limite de preferência, o menor valor para [gj(a) – 

gj(b)], acima do qual existe uma preferência estrita. 

Após estabelecer as intensidades de preferências, é possível obter-se o grau 

de sobreclassificação (a,b), conforme descreve (VINCKE, 1992) apud Costa e 

Almeida (2002): 
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em que  

 

( 2.1) 

 

Por último, as alternativas podem ser ordenadas de acordo com sua ordem 

que pode ser crescente ou descrescente.   

De acordo com Almeida e Costa (2002) a família PROMETHEE , pode ser 

descrita por meio das implementações realizadas e enumeradas na literatura 

conforme é descrita a seguir: 

 PROMETHEE I – trata da intersecção entre os fluxos anteriores e 

promove uma relação de sobreclassificação parcial entre as 

alternativas. 

 PROMETHEE II – Nesta implementação ela estabelece uma pré-

ordem completa entre as alternativas. 

 PROMETHEE III E IV – foram idealizadas para o tratamento de 

problemas de decisão mais complexos, com componente 

estocástico. 

 PROMETHEE V – nesta implementação, é associada a 

metodologia do PROMETHEE II à introdução de restrições 

identificadas no problema para as alternativas sinalizadas. 

 PROMETHEE VI – Usada quando o decisor não está preparado 

ou quando não deseja definir precisamente os pesos para os 

critérios. Nesse caso , através dessa implementação pode-se 

especificar intervalos de possíveis valores em lugar de um valor 

fixo para cada peso. 

2.6 Família de Métodos ELECTRE  

Um dos métodos de sobreclassificação mais conhecidos é a família 

ELECTRE. O método foi criado por Roy (1968), sendo um importante instrumento 
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no apoio e na tomada de decisão. A família Electre possui até o momento os 

métodos: ELECTRE ( Roy, 1968), ELECTRE II ( Roy; Bertier, 1971), ELETRE III 

(Roy,1978), ELECTRE IV (Roy; Hugonnard, 1981), ELECTRE ( Roy; M.,1985) e 

ELECTRE TRI ( MOUSSEAU et al., 1999; YU,1992).  

A seguir de acordo com Costa et al (2007) segue uma breve descrição do 

que cada método refere-se:  

 Métodos ELECTRE I e IS. Dividem o conjunto de alternativas 

em dois subconjuntos: i) alternativas não dominadas; ii) 

alternativas dominadas. O método ELECTRE I utiliza o conceito 

de critério verdadeiro, que possui concordância plena (em um 

critério genérico j) de que uma alternativa a é  tão boa quanto uma 

outra alternativa b se a performance de b for menor ao de a. O 

ELECTRE IS usa o conceito de pseudocritério, no qual existe 

uma concordância plena (em um critério genérico j) de que uma 

alternativa a é pelo menos tão boa quanto uma outra alternativa b 

mesmo que a performance de a seja um pouco menor (dentro de 

um dado limite q) do que o de b.  De modo que pode-se dizer que 

o pseudocritério considera a possibilidade de incerteza de um 

decisor ao afirmar que uma alternativa é, de fato, pelo menos tão 

boa quanto uma outra.  

 Métodos ELECTRE II, III e IV. Ordenam as alternativas 

existentes no conjunto de alternativas viáveis. O método 

ELECTRE II utiliza o conceito de critério verdadeiro para indicar 

as relações de sobreclassificação, porém utiliza-se de uma 

estrutura de relaxamento para obter a ordenação das alternativas. 

Nesta estrutura compreende-se a construção de dois grafos: Grafo 

Forte; e Grafo Fraco. Os métodos ELECTRE III e IV utilizam o 

conceito de pseudo-critério para estabelecer uma relação de 

confiabilidade, a partir do qual ordenam as alternativas através de 

um processo de "destilação". O método ELECTRE IV é utilizado 

em problemas de ordenação quando não é possível ou desejável 

atribuir pesos aos critérios.  
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 Método ELECTRE TRI. A metodologia destina-se a dissolver 

problemas de classificação ordenada. Neste tipo de situação 

procura-se classificar as alternativas dispostas no conjunto de 

alternativas viáveis em classes que possuem uma relação de 

preferência entre si. Este modelo faz uso do conceito de 

pseudocritério para construir as relações de sobreclassificação.  

Conforme se apresentou cada método da família ELECTRE possui uma 

destinação distinta que se adéqua de acordo com o problema que se deseja diluir. 

No tópico a seguir o trabalho irá deter-se a detalhar com maior ênfase a 

metodologia ELECTRE TRI. 

2.7 Método ELECTRE TRI 

O ELECTRE TRI, foi desenvolvido em 1992 e é um dos métodos mais recentes da 

família ELECTRE desenvolvido por Bernard Roy e colaboradores ( Roy & Boussou, 1993; 

Roy 1996). Foi dimensionado para propor suporte ao tratamento de problemas que se deseja 

designar um conjunto de alternativas a um conjunto ordenado de categorias pré estabelecidas, 

configuradas com base em múltiplos critérios ( DIAS & MOUSSEAU, 2002). 

Para resolver os problemas de classificação, o método consiste em agrupar alternativas 

de um grupo “ A” em categorias pré-estabelecidas C. Todas alternativas são comparadas a 

categorias chamadas de referência, normalmente elas dão-se por bn onde n = {0,1,2,...,k} e k 

é o número de alternativas de referência. Sendo as alternativas de referência, fictícias, uma 

vez que seu objetivo é criar padrões para alocar as alternativas potenciais nas categorias C ( 

Gomes et. al 2004). Para n categorias, deverão existir n-1 perfis de referência. De modo que 

Cn será delimitada por seu limite inferior bn-1, com exceção da categoria C1 que será 

delimitada pelo limite superior b1. 

 O uso da metodologia ELECTRE TRI tem sido aplicada em diversas pesquisas 

envolvendo diversas problemáticas como a: seleção de sistemas de informação ( Costa & 

Almeida, 2001), avaliação de programas de pós-graduação ( Miranda & Almeida, 2003), 

mensuração de riscos em gasodutos ( Brito, 2007), classificação de riscos industriais ( Costa 

et. al, 2007), dentre outros estudos.  
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2.7.1 A problemática de classificação 

Como o próprio nome aponta, ELECTRE “ TRI” ( classificação em francês), tem por 

objetivo separar as alternativas potenciais em classes ou categorias previamente definidas. 

Dado isto, a problemática da classificação repousa em definir fronteiras superiores e inferiores 

destas classes e efetuar a comparação de cada alternativa a tais limites para assim definir onde 

cada alternativa deve ser alocada. Cada alternativa deverá ser avaliada independente das 

demais, quando alocadas para as suas respectivas classes ( FIGUEIRA et. al, 2005). 

Em problemas com apenas um critério, a classificação é bastante simplificada, bastaria 

saber o desempenho da alternativa no critério e, em seguida, em que categoria ela se encaixa. 

Nos problemas multicritérios, sua complexidade reside uma vez que tanto as categorias , 

quanto as alternativas serão qualificadas por diversos valores. (SCHARLIG, 1996). 

O método ELECTRE TRI é um modelo desenvolvido para problemas do tipo P.β, isto é, 

de classificação. Por compreender a proposta do trabalho que é de classificar os contratos 

comerciais de uma empresa de terceirização em categorias de risco,é que o mesmo foi 

adotado para desenvolver o modelo de decisão. 

2.7.2 Modelagem de preferências 

O método ELECTRE TRI baseia-se na relação de hierarquia entre duas alternativas, a 

e b, para alocar uma alternativa a, dado um critério i, em conformidade com sua performance 

g(a). Essa relação é representada por aSbn, os fatores condicionantes para que ela exista é a 

utilização do modelo de pseudo-critério. (YU e ROY, apud GOMES, ARAYA e 

CARIGNANO, 2004). 

Logo é possível concluir que o ELECTRE TRI aceita a imprecisão, incerteza e a má 

determinação dos dados, para tal adota faixas que determinam situações de indiferença ou 

preferência. O limite da indiferença determina o limite da diferença de performance de duas 

alternativas pelo qual ainda é aceita a indiferença entre as alternativas. O limite da 

preferência, foi desenvolvido para bloquear uma passagem brusca de um cenário de 

preferência estrita para a indiferença. Com esse modelo surge uma nova preferência, a 

preferência fraca (Q), uma situação de dúvida entre a indiferença (I) e a preferência estrita (P). 

Formalmente, se supormos que g(a) ≥ g(b), no modelo pseudo-critério têm-se: 

Equação (2.2) 

 a P b  g (a) - g (b) > p (g(b)) ; 

 a Q b  q (g(b)) < g (a) - g (b)  p (g(b)) e 
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 a I b g (a) - g (b) q (g(b)). 

 

Para se determinar a relação acima descrita, são realizados cálculos com base nos 

limites descritos, passando para a etapa a seguir: 

 Realizar cálculo dos índices de concordância parciais cj (a, bh) e cj (bh, a); 

 Realizar cálculo dos índices de concordância globais C(a, bh) e C(bh, a); 

 Realizar cálculo dos índices de discordância parciais dj (a, bh) e dj (bh, a); 

 Realizar cálculo do PAMC ( Procedimento de agregação multicritério) com base nos 

índices de credibilidade  (a,bh); 

 Determinar  um nível de corte () considerado razoável para o PAMC. 

2.7.3 Procedimento de Agregação 

O procedimento de agregação ( PAMC) no método ELECTRE TRI dar-se pela 

comparação entre as alternativas potenciais a e os perfis de referencia bn . Uma vez que o 

procedimento de agregação multicritério está pautado na problemática de classificação e que 

os perfis de referência são limites para as categorias.   

O método é alicerçado na relação de superação, por essa razão o PAMC aceita a 

incomparabilidade entre as alternativas e não estima a transitividade. Ao acatar 

incomparabilidade a metodologia evita julgamentos errôneos que poderiam distorcer as 

relações entre as afirmativas, de modo a influenciar o PAMC ( MOUSSEAU, SLOWINSKI e 

ZILENIEWICZ, 2002). 

O PAMC funciona em um sistema de preferências ( S,R) de modo que: 

Equação( 2.3) 

 aSb se w [ C(aSb) ] / w[F], sendo 0 ≤ s  ≤ 1 

 e gj(b) – gj(a)  ≤ vj , ∀ gj ∈ F 

 aRb se não(aSb) e não(bSa) 

Nesse caso quando se o valor de s for equivalente a 1, significa que existe unanimidade 

dos critérios para a afirmativa aSb. Nessa hipótese, o efeito de veto não terá nenhuma 

serventia ( SANTOS, 2003). 
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2.7.4 Procedimentos e condições a serem observadas 

Para o modelo alguns fatores são condicionais para estabelecer a relação de superação 

entre uma alternativa a os perfis de referência bn ( YU e ROY, apud GOMES, ARAYA e 

CARIGNANO, 2004): 

 A família de critérios é uma família de pseudocritérios; 

 A tabela de desempenho das alternativas foi construída; 

 Para cada alternativa de referência bn, são conhecidos os limites de preferência 

p, limites de indiferença q e de veto v, para cada critério;  

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

bn, em que wi > 0, para todo e qualquer i; 

 Para o procedimento de alocação, deve ser definido um valor situado entre 0.5 e 

1,denominado nível de corte (δ). Esse é o menor valor do grau de credibilidade 

(λ) para o qual pode-se afirmar que a supera b. Ou seja, se  (a,b) δ ≥ λ, então 

aSb. 

Além disso, para poder avaliar a relação de superação os índices abaixo devem 

ser estabelecidos: 

 Concordância por critério ci(a,b) e ci(b,a); 

 Concordância global C(a,b) e C(b,a); 

 Discordância por critério di(a,b) e di(b,a); 

 Discordância global D(a,b) e D(b,a); 

 Credibilidade  δ (a,b). 

2.7.5 Índices de Concordância Parcial e Global  

Para validar a sentença aSbn , uma quantidade suficiente de critérios deverão ser 

favorável a afirmação. Constata-se a condição de condição concordância dos critérios, 

calculando-se o índice de concordância parcial (ROY,1985). O índice oscila entre 0 a 1, ele 

mensura o quanto se aceita que uma alternativa A supera uma B em determinado critério.  

De acordo com os índices parciais, são encontrados os índices de concordância global 

C(a,b) e C(b,a) que demonstra o quanto a avaliação das relações entre A supera bn para 

C(a,bn) e bn supera a para C(bn,a). 

Abaixo é demonstrado como se calcula o índice de concordância ci(a,b) quando os 

critérios tiverem um sentido de preferência crescentes: 

 Se gi(a)  gi(b) – pi, então ci(a,b) = 0 
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 Se gi(a) > gi(b) – qi, então ci(a,b) = 1 

 Se gi(b) – pi < gi(a)  gi(b) – qi, então 0 < ci(a,b)  1 e ci(a,b) é calculado através de 

interpolação linear, de acordo com a expressão numérica: 

 

 c(a,b) =   p i - [gi(b) - gi(a)]   

                                          p i - q i 

 Equação( 2.4) 

 

O cálculo do índice de concordância  ci(b,a) pode ser obtido de forma semelhante, 

bastando inverter as letras das alternativas.  

Abaixo é demonstrado como se calcula o índice de concordância parcial quando os 

critérios tiverem um sentido de preferência decrescente: 

 Se gi(a) _ gi(b) + pi, então ci(a,b) = 0 

 Se gi(a) < gi(b) + qi, então ci(a,b) = 1 

 Se gi(b) + qi  gi(a)  gi(b) – pi, então 0 < ci(a,b)  1 e ci(a,b) é calculado através de 

interpolação linear, de acordo com a expressão numérica: 

 

 c(a,b) =   p i + [gi(b) - gi(a)]   

                                          p i - q i 

 

Equação(2.5) 

 

Os índices concordância global C(a,b) e C(b,a) diz respeito respectivamente as 

afirmativas “ a supera b” e “ b supera a ”, as quais são verdadeiras em todos critérios. Esses 

índices são obtidos por meio da expressão: 

 
                       n 

c(a,b)=   ∑    i=1 w i c i (a,b) 
                                         n 

                                      ∑    i=1 wi 
 

Equação (2.6) 

2.7.6 Índice de discordância  

Os índice de discordância di(a,b) e di(b,a) diz respeito ao quanto se opõe 

respectivamente as afirmativas “ a supera b” e “ b supera a “, em cada critério. Para tal, é 

colocado um limite chamado de veto, que uma vez excedido, rejeita a hipótese descrita. 
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 O cálculo do índice de discordância di(a,b) pode ser obtido: 

. 

 Se gi(a) > gi(b) – pi, então di(a,b) = 0 

 Se gi(a)  gi(b) – vi, então di(a,b) = 1 

 Se gi(b) – vi < gi(a)  gi(b) – pi, então 0 < di(a,b)  1 e di(a,b) é calculado através de 

interpolação linear, de acordo com a expressão numérica: 

 

d(a,b) = [g i (b) - g i (a)] - p i 

                                v i - p i 

Equação( 2.7) 

 

O cálculo dos índices de discordância de critérios com sentido decrescente de 

preferência, são obtidas através das fórmulas:  

 

 Se gi(a)  gi(b) + pi, então di(a,b) = 0 

 Se gi(a) > gi(b) + vi, então di(a,b) = 1 

 Se gi(b) + pi < gi(a)  gi(b) + vi, então 0 < di(a,b)  1 e di(a,b) é calculado, de acordo com 

a expressão numérica: 

d(a,b) = [g i (a) - g i (b)] - p i 

                      v i - p i 

Equação (2.8) 

 

2.7.7 Índice de Credibilidade  

O índice de credibilidade é resultado do quanto uma alternativa a supera uma 

alternativa b de acordo com os índices de concordância global C(a, bn) e de discordância dj(a, 

bn). Ele é representado por δ (a,bn); e, de forma semelhante, δ (bn,a). 

Para Figueira et. al ( 2005) sempre que uma alternativa  for comparada a um perfil de 

referência bn , a alternativa a será destinada à categoria onde  aSbn  obtiver credibilidade. O 

índice de credibilidade define PAMC do método ELECTRE TRI. 

Caso não exista critérios discordantes, o índice de credibilidade δ (bn,a) será idêntico 

ao índice de concordância global C (a, bn). Se um critério for discordante, o índice de 

credibilidade será nulo, isto é,  que aSbn  não é verdadeira. 
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Na ocasião do conjunto de critérios cujo índice  di(a,bn) supera o índice  C(a,bn) , o 

indice de credibilidade δ (bn,a) será obtido através da fórmula:  

 

δ (a,bn) = C(a,bn) x π[1- di(a,bn)/1- C(a,bn)] 
 

Equação(2.9) 

2.7.8 Nível de corte 

Após definido o índice de credibilidade  deve-se ser incluído um modelo de nível de 

corte. De acordo com Figueira et al (2005) esse modelo traduz o menor valor que o índice de 

credibilidade δ(a,bn) pode assumir para afirmar aSbn. Sua relação de preferência será obtida 

por meio da comparação δ e , onde o valor assumido deve está entre 0,5 e 1. A figura abaixo 

detalha as relações de preferência descritas: 



 

 s (a,b) = 



             SIM                                                        NÃO 

 

 s (b,a) =  s (b,a) =  

SIM                         NÃO                         SIM                             NÃO 

 

 

a R b                      b n a                          a n b                       a I b 
Fonte: GOMES, ARAYA E CARIGNANO, (2004) 

Figura 2.5 Relações entre e  

 

 

 

Realizada as relações de preferência de indiferença, de preferência e de 

incomparabilidade, as alternativas a e os perfis de referência bn podem se relacionar como 

sugere ( FIGUEIRA et. al, 2005): 

 aIb aSb e bSa 

 a>b  aSb e não bSa 

 b>a  não aSb e bSa 

 aRb  não aSb e não bSa 
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Ao utilizar um valor elevado de para diminuir as incertezas, aumentaria a ocorrência de 

incomparabilidade. Isto porque aumentaria os índices de credibilidade δ(a,bn) e δ(bn,a) 

superando com menor freqüência o nível de corte. No entanto, optando por diminuir o valor 

de  e reduzir a exigência com as incertezas, eleva-se as ocorrências de indiferenças. 

2.7.9 Procedimentos de alocação 

No método ELECTRE TRI, a forma de realizar a alocação é composta por dois 

processos: o pessimista e o otimista. A alocação é realizada de modo a traçar um comparativo 

entre a alternativa a àquelas de referência bn  para concluir a alocação a uma categoria.  

Para o processo otimista, também chamado disjuntivo, realiza-se a comparação da 

alternativa a ao pior perfil de referência bn. Depois para o próximo perfil até que se encontre 

um perfil b com índice de credibilidade  superior ao nível de corte. Nesse instante, a 

alternativa  a é alocada a uma categoria superior sugerida pelo perfil de referência b 

(SCHÄRLIG, 1996). 

Já no processo pessimista, também chamado conjuntivo, realiza-se a comparação da 

alternativa a aos perfis de referência, iniciando pela melhor alternativa. Depois para o 

próximo perfil de referência de bn até que o índice de credibilidade seja superior ao nível de 

corte. Nesse instante é alocada a à uma categoria inferior sugerida por esse perfil de 

referência (SCHÄRLIG, 1996). 

De acordo com Scharlig ( 1996) é intuitivo que o procedimento pessimista seja mais 

exigente. Isso deve-se ao procedimento , uma vez que ele aloca a alternativa na categoria 

inferior a delimitada pelo perfil. Logo, podemos compreender o procedimento otimista como 

menos rigoroso, uma vez que aloca as alternativas em categorias superiores. De modo que é 

natural usar do procedimento pessimista quando necessário tomar decisões mais 

conservadoras e lançar mão do procedimento otimista quando desejar explicitar as ações por 

suas qualidades ( YU apud SCHÄRLIG, 1996). 

É pertinente ainda, frisar a importância do papel do nível de corte na categorização das 

alternativas, dado que se um valor for elevado , as alternativas serão destinadas a categorias 

mais baixas no procedimento pessimista e ao contrário no otimista.  

É prudente portanto que o tomador de decisão compare ambos os procedimentos de 

alocação afim de escolher por aquele que terá menor chances de incorrer em falhas de 

categorização. 
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2.7.10 Considerações Finais do Capítulo 

No capítulo 2 foi feita uma seleção sobre os principais conceitos teóricos que 

fundamentam essa pesquisa. Por esse motivo, buscou-se no inicio do capítulo apresentar 

conceitos sobre riscos e a confecção de uma matriz de riscos. 

Em seguida foi delimitado os conceitos fundamentais sobre  decisão e apoio  

multicritério a decisão. Para melhor situar as metodologias de apoio a decisão, foi apresentado 

as escolas francesa e americana que fundamentam os métodos de sobreclassificação.  

Dentre os métodos de sobreclassificação foram comentados superficialmente os 

métodos descritos pela família PROMETHEE e também pela família ELECTRE. Com maior 

riqueza de detalhes foi apresentado o método ELECTRE TRI, uma vez que a problemática 

dessa pesquisa, que será apresentada na próxima seção, refere-se à tratada pelo método 

abordado.  
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3 PROBLEMA DA PESQUISA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta seção, serão apresentadas informações relevantes na formulação do problema 

objeto da pesquisa, envolvendo os principais aspectos associados a terceirização e a  seu 

contexto de forma abrangente. Posteriormente a revisão bibliográfica aborda as características 

comuns aos clientes que optam por efetuar a terceirização e alguns  métodos utilizados para a 

classificação de clientes. Espera-se que os conteúdos abordados sejam ponte conjugando-se 

aos conceitos apresentados no capítulo anterior quando da formulação do modelo de decisão 

apresentada mais adiante.  

3.1 O  Problema e seu contexto 

Com a expansão da competitividade as empresas do ramo de terceirização têm 

procurado criar elementos de diferenciação no mercado, buscando atender as necessidades de 

seus clientes, que a cada dia se tornam mais exigentes. Para tal esforço é demandado 

investimentos de  ordem financeira e de tempo. A maximização dos resultados estratégicos da 

empresa é apurada quando a empresa aloca todos os custos de atendimento da sua  carteira de 

clientes, bem como, quando compreende qual o real valor de cada contrato na avaliação de 

seus riscos e a visibilidade por ele proporcionada diante do mercado. 

Em um cenário de vasta segmentação mercadológica, as empresas se vêem cada vez 

mais no dilema de focar no nicho de mercado que melhor esteja alinhada à sua missão e  

estratégia organizacional. Segundo Hijjar (2000) segmentar significa dividir, ela trata da 

subdivisão dos clientes potenciais em grupos distintos. Aquelas que obtiverem características 

semelhantes passarão a integrar um mesmo grupo. 

De modo que classificar clientes em categorias de risco irá auxiliar na adoção de 

estratégias adequadas para cada segmento do mercado. A consciência de que existem clientes 

mais valiosos que outros, é fundamental  para  a compreensão de que  as estratégias  para cada 

caso deve ser diferenciada ( WEINSTEIN,2002). 

 A percepção da segmentação do mercado perpassa pela compreensão do valor do 

cliente diante o negócio da empresa. Segundo Taurion ( 2004) o valor do cliente é sintetizado 

por todos valores de consumo que ele realiza ao longo do relacionamento fixado.  

Para  avaliar os contratos comerciais de serviços, se faz necessário conhecer os riscos 

associados a cada um deles. De acordo com Figueiredo (2000) ao deter desse conhecimento é 
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possível ajustar o nível de serviço oferecido, de modo que o autor destaca cinco itens a ser 

observados: 

 Atender melhor os clientes existentes e que são altamente rentáveis a estratégia 

da empresa; 

 Oferecer uma política de descontos, quando necessário, nas operações com 

clientes aos quais é possível servir com custos reduzidos; 

 Negociar relações ganha-ganha; 

 Atrair clientes novos alinhados a estratégia da empresa, mas que utilizam o 

serviço da concorrência.  

Em um período marcado pela concorrência, grandes corporações acabam perdendo o 

controle de seus empreendimentos ao ceder a pedidos de  clientes dos quais não está 

preparado para atender.  Sem compreender a fonte geradora de valor para o cliente, algumas 

organizações acabam por comprometer sua credibilidade, além da viabilidade produtiva e 

econômica de seus processos internos por não possuir uma estrutura classificatória para 

priorização de contratos comerciais. 

3.1.1 As empresas de terceirização 

As empresas de prestação de serviços são responsáveis por fornecer serviços 

especializados através de mão de obra contratada a fim de suprir as necessidades demandadas 

por empresas contratante do serviço. 

A natureza jurídica de  terceirização de serviços  dar-se por meio de contrato, este é 

celebrado entre duas partes formadas por empresas, o instrumento é baseado no acordo de 

vontades, do qual a primeira – a empresa prestadora de serviços – ofertará a segunda – 

tomadora de serviços – serviços especializados de modo contínuo. ( CASTRO, 2000) 

De acordo com Castro apud Moraes et. al. (2000) a terceirização deverá ser 

compreendida no gênero de contratos de atividade, isto é , uma modalidade que deverá ser 

compreendida como aquela a qual alguém se compromete a empenhar sua atividade mediante 

a remuneração de outrem.  

Para sua caracterização mais aprofundada é preciso que sejam analisadas as seguintes 

condições (WOLFE apud VARGAS e SILVEIRA 2009):  

a) Relação entre duas organizações idôneas, com saúde financeira incontestável, de 

forma que possa assumir os riscos inerentes ao negócio, com condições econômicas de 

cumprir os compromissos assinalados com os trabalhadores contratados;  
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b) Restringir-se a serviços especializados, no caso do objeto desse estudo com os 

contratos de, merchandising e promoções, utilizando-se sempre de mão de obra especializada 

afim de cumprir os trâmites lícitos da terceirização; 

c) A execução dos serviços fica sempre ligada as atividades meio da empresa e não a 

atividade-fim; 

d) A terceirização do serviço deve ser direcionada pela empresa contratada, de modo 

que os trabalhadores contratados sejam seus subordinados e  seja dirigida pela empresa 

locadora, que os trabalhadores sejam subordinados aos empregados desta e não aos prepostos 

da empresa locatária. 

 

No Brasil , segundo a SINDESPRESTEM ( 2009/2010) a quantidade de 

empreendimentos de prestação de serviço, por estado, pode ser observada na tabela 3.1, a 

seguir: 
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Figura 3.1: Total de Empresas Prestadoras de Serviço no Brasil 

UF Empresas de Trabalho 
temporário  

Empresas de 
Serviços 

Terceirizáveis 

AC 2 157 

AL 4 52 

AM 55 554 

AP 1 110 

BA 60 833 

CE 29 1317 

DF 12 936 

ES 10 2350 

GO 14 380 

MA 7 731 

MG 114 2060 

MS 17 360 

MT 6 151 

PA 7 201 

PE 5 245 

PB 39 1390 

PI 2 234 

PR 135 3702 

RJ 125 3347 

RN 7 269 

RO 2 42 

RR 1 60 

RS 86 1900 

SC 70 1032 

SE 6 194 

SP 794 8300 

TO 1 142 

TOTAL 1611 21029 

 

Fonte: SINDESPRESTEM (2009/2010) 
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Dessas empresas, observa-se na tabela 3.2, características de empresas de terceirização 

que atua no segmento de promoções e merchandising:  

 

Figura 3.2:Características das empresas do Setor de Promoções e Merchandising 

  

 Tempo de empresa No de Colaboradores Classificação 

Promoção e 

Merchandising 

Mais de 10 até 20 anos (42,9) 

Mais de 5 até 10 anos (21,4) 

Mais de 20 até 30 anos (14,3) 

Até 2 anos ( 7,1) 

Mais de 2 até 5 anos ( 7,1) 

Mais de 30 anos ( 7,1) 

Até 20 (35,7) 

De 21 a 40 (28,6) 

Acima de 100 (21,4) 

De 61 a 80 (7,1) 

De 81 a 100 (7,1) 

Grande ( acima 50 

funcionários) – (50) 

Pequena – ( até 300 

funcionários) – (42,9) 

Média (Acima de 300 

até 700 funcionários) – 

(7,1) 

 

Fonte: SINDESPRESTEM ( 2009,2010) 

 

Na pesquisa apresentada considerou-se o tempo que as empresas existem desde sua 

fundação, a quantidade de funcionários internos e a quantidade de terceirizados 

administrados. Apenas organizações formais foram pesquisadas,  compreende-se nessa 

afirmativa apenas aquelas devidamente legalizadas, inscritas nos órgãos competentes 

conforme preceitua o artigo 45 do Código Civil. 

Ainda se faz necessário que a empresa prestadora de serviços seja dona dos bens 

necessários para a realização dos mesmos. Caso contrário, a caracterização do serviço passará  

a ser compreendida apenas como  locação de mão de obra, o que conseqüentemente irá 

estabelecer vínculo empregatício diretamente com o tomador do serviço. 

3.1.2 Sazonalidade na terceirização 

A Sazonalidade diz respeito a determinados períodos específicos do tempo. Na 

terceirização, algumas datas no calendário aquecem o segmento e são conhecidos como 

períodos de aumento da demanda dos serviços. 

Dentre esses períodos merece destaque as datas relacionadas a seguir, de acordo com a 

pesquisa elaborada entre os anos de 2009 e 2010 pela SINDEPRESTEM, que  consta 

respectivamente do número de contratações realizadas e o crescimento obtido de um exercício 

para outro. 
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Figura 3.3: Sazonalidade do período de Natal 2008/2009 

Ano Contratações ( Unidades) Variação (%) 

2008 115.000  

2009 125.000 8,7% 

 

Fonte: SINDESPRESTEM ( 2009/2010) 

 

O mês de dezembro  determina na pesquisa apresentada, o período do ano de maior 

contratação de todo o ano. Das contratações desse período de 2009, 28% delas representam o 

acesso do primeiro emprego. (SINDESPRESTEM, 2009) 

 

Figura 3.4: Sazonalidade do período de Páscoa 2008/2009 

Ano Contratações Variação 

2009 60.000  

2010 63.300 5,50% 

 

Fonte: SINDESPRESTEM (2009/2010) 

 

 A segunda posição de destaque, no quesito sazonalidade ,determinado pela pesquisa é 

o período da Páscoa. Das contratações temporárias realizadas nesse período de 2009, 15% 

delas foram efetivadas pelas empresas ( SINDESPRESTEM, 2009). 

 

Figura 3.5: Sazonalidade do período de MAIO ( Dia das Mães 2008/2009) 

Ano Contratações Variação 

2009 23.500  

2010 26.000 11% 

 

Fonte: SINDESPRESTEM (2009/2010) 

 

Por último, a terceira posição de destaque é determinada pelo Dia das Mães. Apesar de 

possuir um número de contratações inferior as demais datas, o destaque está na maior 
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variação de crescimento de todos os período, respectivamente 11%  do ano de 2009 para 2010 

SINDESPRESTEM (2009/2010). 

Ressalta-se a compreensão dessas informações, a cerca do assunto, já que é entendido 

como um dos pressupostos para esse estudo. 

3.1.3 Riscos associados à atividade de Terceirização 

Apesar de ser numerosos os fatores de riscos associados aos contratos de terceirização, 

não foi possível encontrar na literatura formatos de classificação de clientes a ser eleitos ou 

priorizados por essas organizações  em função dos riscos aos quais elas se expõem. 

Para a elaboração dos riscos associados ao modelo proposto mais adiante, os riscos 

dimensionados foram coletados diretamente com o decisor.Uma vez que na perspectiva do 

empresário de terceirização não foi encontrada literatura que trate desse assunto. 

A atividade de terceirização pressupõe uma supervisão de seus colaboradores que 

estarão alocados no ambiente o qual o tomador de serviços irá determinar. Por tratar-se de 

contratos com diferentes perfis de clientes, este em geral, estará sujeito a inúmeras 

interferências por parte do tomador de serviços e do próprio ambiente que o colaborador 

estará exposto, de modo que a depender do perfil da atividade poderá elevar ou não riscos 

inerentes a atividade.  

Uma vez o risco se concretizando através  da ocorrência do evento, no tipo de contrato 

abordado pela pesquisa, o ônus em geral é arcado pela empresa de terceirização, como 

exemplos podem ser assinalados: acidentes de trabalho com funcionários em aviso prévio, 

substituição de mão de obra em períodos de estabilidade, causas trabalhistas por eventos 

provocados pelo tomador de serviços, altos investimentos para atender uma determinada 

conta sem carência do contrato, inadimplência dentre variados eventos que podem surgir.  

De acordo com Tsé (2001), um dos principais problemas dos riscos repousa sobre a 

classificação do risco. A figura 3.6 ilustra um problema dessa natureza e propõe-se a 

classificar o risco associando a um determinado evento dentre n classes diferentes.  
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Figura 3.6: Classificação do Risco 

 

Fonte:  Costa et al. (2007) 

 

Esta problemática envolve inúmeros critérios e em muitos casos avaliações subjetivas, 

sobretudo quando não se dispõe de dados estatísticos sobre a ocorrência do evento. Por esse 

motivo a associação integrada dentre os conceitos relacionados a análise de risco e decisão 

Multicritério são úteis para investigar situações semelhantes a proposta por esse estudo. 

3.2 Revisão Bibliográfica 

3.2.1 Características comuns aos clientes de terceirização 

Ao decidir incorporar a sua atividade um serviço de terceirização, os clientes elaboram 

pontos que a empresa terceirizada contratada deve possuir. São referenciados a seguir: 

 Preço: empresas competitivas com estratégia focada na oferta de menor preço. 

No entanto vale uma ressalva quanto ao item, uma vez que empresas que 

trabalham nesse formato terão seus retornos financeiros sobre pressão do 

mercado. Cabendo avaliar fatores como qualidade, confiança e cultura 

organizacional ( HELMS et al, 1997). 

 Qualidade: Preservar a melhoria contínua dos processos propondo o tripé 

baseado na satisfação do cliente, motivação do funcionário e excelência na 

produtividade ( SILVA, 1997). 

 Desempenho das Entregas: Esse ponto é avaliado a partir de dois itens: 

velocidade e confiabilidade. Velocidade diz respeito ao tempo usado pela 

empresa na execução da solicitação. Confiabilidade é honrar com a entrega do 

pedido conforme acordado ( MILGATE, 2001). 
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 Flexibilidade: Capacidade de ajustar-se a demanda do mercado, com 

assertividade e rapidez. (GIOSA, 1999) 

 Saúde financeira da empresa fornecedora da prestação de serviços: Esse ponto 

é avaliado através da reputação e posição mercadológica da empresa, habilitando-

a como apta para cumprir com seus compromissos com a contratante. Esses 

compromissos podem ser compreendidos como: confiabilidade das entregas, 

qualidade dos serviços, equipamentos adequados, manutenção dos custos 

acordados e longevidade de parceria (MIN, 1994; CHOY e LEE,2003). 

 Análise de Critérios Administrativos: esse tópico refere-se a legal constituição 

da empresa para trabalhar no ramo de terceirização. Isso inclui a capacidade 

técnica e administrativa da empresa, garantindo a mão de obra a ser contratada 

remuneração adequada, direitos trabalhistas respeitados e vínculo de subordinação 

imediatos com a empresa prestadora de serviço (PINTO e XAVIER,2002).  

 Análise de Critérios Relativos a Habilidade Essenciais: a busca por 

organizações especialista para atividade repassada, representa sua capacidade de 

aprendizagem, de transferência e adaptação. (VIEIRA e GARCIA, 2004). 

 Critérios associados à Segurança e Ecologia: a busca pela securidade dos 

procedimentos é um item avaliado de forma estratégica.(PINTO e XAVIER, 

2002). Quanto a questão ecológica , a preocupação com os impactos ambientais 

na seara da produção de bens ou serviços trata questões legais, princípios de 

valores morais e éticos , assim como reflete na imagem mercadológica. Assim 

sendo, é uma necessidade primária para as organizações (ALVAREZ, 1996). 

 

3.2.2 Métodos utilizados para classificação de clientes 

Com importância semelhante ao da seleção de fornecedores, é que a pesquisa de 

métodos para classificação de clientes ou contratos comerciais tem sido objeto de alguns 

estudos relacionados na literatura. O que se obtém é uma diversificada gama de técnicas 

disponíveis para a realização do apanhado, no entanto com focos bastante específicos.  

Genericamente , diversos autores compreendem ainda que muitos métodos quantitativos 

relacionados na Gestão da Produção e na Pesquisa Operacional são inapropriados para tratar 

adequadamente a complexidade das empresas ( Miranda et. al, 2006; Hayes, 1998; Machuca, 

1998). 
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Um método utilizado com bastante freqüência para classificação de clientes é o 

Customer Relationship Management – CRM, a  metodologia  refere-se ao gerenciamento das 

relações com o cliente. A sua associação com algumas tecnologias que utilizam  redes 

neurais, como é o caso da LVQ  (Learning Vector Quantization) permite distinguir grupos e 

promover classificações.No entanto , de acordo com Braz (1998), em situações mais 

sofisticadas, a LVQ não possui recursos para o fornecimento de solução.  

Outro método utilizado é a curva ABC, ela em geral é utilizada para avaliar a 

dependência ou risco face determinado cliente ou ainda para determinar a que tipo de cliente a 

empresa deverá focar suas energias. Entre os resultados que consegue demonstrar está a 

ordenação de clientes por ordem decrescente dentre a sua contribuição, é possivel também 

dividir os clientes por classe de dependência, risco ou outro critério que possa ser definido. 

De acordo com Szajubok et.al (2006) é necessário tomar algumas cautelas em relação 

ao método ABC em função de alguns problemas associados a sua análise quanto a:  

 Selecionar critérios apropriados para o estudo; 

 Definir uma número adequado de categorias; 

 Articular a classificação dos itens em suas respectivas classes. 

É válido ressaltar que objetos de análises exclusivamente retratados pelo ABC pode 

gerar distorções para a organização. Já que ela não assimila o grau de importância do item de 

modo sistêmico (SZAJUBOK, et. al 2006). 

3.2.3 Aplicação do Método ELECTRE TRI considerando o fator risco 

Ao versar sobre a classificação de clientes, pode-se considerar que aqueles que não 

encontram-se situados em uma zona de alinhamento com os critérios de sustentabilidade 

empresarial ditados por seus gestores, podem representar um risco empresarial eminente. 

Nesse sentido inúmeras pesquisas têm sido realizadas buscando integrar os conceitos  

associados aos modelos de auxílio Multicritério à Decisão ( AMD) à avaliação de riscos. 

Alguns exemplos aplicados em  diversas searas, já foram executados com êxito, como citado 

a seguir:  

 Na esfera de avaliação de riscos financeiros pode-se destacar os trabalhos 

desenvolvidos por: Siskos e Zopounidis ( 1986), Zopounidis (1987), Zopounidis 

(1999), Kosmisou, Pasiouras et al. (2006) cuja investigação se reporta a riscos 

de falência bancária.  



Capítulo 3 Problema da pesquisa e revisão bibliográfica 

  37 

 Já no contexto de risco ambiental, Brito (2007) abordou o risco de acidentes em 

gasodutos de gás natural. 

 No cenário dos riscos industriais, os trabalhos de Lima (2000) , Pires, Almeida 

et al. ( 2004) utilizam metodos da família ELECTRE para sobreclassificação de 

riscos industriais. Já COSTA et al (2007) utiliza o método ELECTRE TRI para 

mensurar o risco de um equipamento específico dentro de uma usina.  

3.2.4 Considerações finais do capítulo 

No presente capítulo foi realizado um levantamento sobre a origem da problemática e o 

cenário que ela está inserida. Por essa razão, buscou-se explanar a conceituação das empresas 

de prestação de serviços, sua natureza jurídica, sua representatividade numérica e os períodos 

onde a demanda por esse tipo de serviço aumenta. 

Com vistas à consolidação do problema exposto, foi que se exploraram os motivos pelos 

quais os clientes buscam as empresas de terceirização e se caracterizou os critérios por eles 

abordados. A mesma contrapartida em relação às empresas de terceirização e os moldes de  

contratos por elas desejados não foi encontrado na revisão da literatura realizada.  

A exposição dos conceitos associados a mensuração de riscos, e a observação de sua 

natureza latente no segmento encoraja a pesquisar aplicações que se debrucem ao tema. E 

conforme foi revisado foi possível encontrar algumas aplicações bem sucedidas utilizando a 

análise de riscos associada aos métodos de apoio a decisão. 

No entanto, na literatura revisada não foi encontrado nenhum estudo relevante sobre a 

classificação do risco na perspectiva do empresário do ramo de terceirização em relação a 

seus clientes. Fator que motiva, a criação de um modelo afim de contribuir para esse público, 

que será destrinchado no capítulo a seguir. 
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4 MODELO DE DECISÃO PARA AVALIAÇÃO DE RISCO GLOBAL 

DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 

Neste capítulo, será apresentada uma proposta de modelo multicritério para classificar 

os clientes de uma determinada empresa prestadora de serviços em categorias associados aos 

seus respectivos riscos. 

4.1 Descrição do caso 

O objeto de estudo são contratos comerciais de uma empresa do ramo de terceirização 

de mão de obra, situada na região metropolitana do Recife no Estado de Pernambuco, Brasil 

com filiais nos estados do Nordeste e Coligadas ( representantes) no Norte, Centro Oeste e 

Sudeste.Esses contratos possuem as seguintes características: 

 São contratos de Mão de obra temporária ou CLT; 

 A empresa é responsável pela alocação de mão de obra em ponto de venda 

 A empresa contrata Mão de obra de promotores roteiristas ou não ( realizam 

abordagem em mais de um ponto de venda) que ficam sob a batuta do cliente, 

supervisionados pela empresa de terceirização; 

 A empresa responde pela supervisão, benefícios e encargos que são auditados 

pelo ministério do trabalho; 

 A empresa contrata Mão de obra espalhada em diversas localidades do Brasil 

através de suas unidades ou escritório de coligadas ( representantes); 

 Nos contratos a empresa responde pelo estoque e manipulação de materiais de 

merchandising ( bandejas, balcões, degustações, outros)  e fardamentos; 

 A empresa realiza adiantamento financeiro para pagamento de ajudas de custo 

para promotores para o início das ações ( mesmo antes de receber a primeira 

fatura); 

 Adiantamento financeiro para compras de Equipamentos de Segurança 

Individual ( EPI) e /ou kit do promotor ( espanador, estilete e jaleco); 

 Em caso de desligamento ou afastamento de colaborador pelo tomador de 

serviço, a empresa deverá realizar a substituição do funcionário ( mesmo em 

casos de estabilidade concedida pelo Ministério do trabalho); 
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 Em caso de desligamento CLT pelo tomador de serviços, a empresa deverá 

realizar o trâmite legal em até 24hs, mesmo que se trate de regiões afastadas 

como por exemplo interiores ou cidades sem escritório de representação. 

 

As condições contratuais são estabelecidas devido aos seguintes fatos: 

 A idoneidade da empresa ao se estabelecer exatamente nos moldes do que a 

legislação brasileira propõe no seu código Civil e do trabalhador. 

 Ao caráter conservador da empresa no que tange as estratégias de mercado, 

devido seu baixo relacionamento com a concorrência. 

 

4.2  Abordagem proposta 

A seguir a tabela abaixo apresentará um quadro comparando a problemática ( 

classificação de riscos) e os problemas de decisão contemplados pelo ELECTRE TRI. Essa 

abordagem foi adaptada de Freitas e Costa ( 1998), H. G. Costa et al. (2007) , a primeira 

investigou a integração do AMD a qualidade dos serviços , a segunda a integração do AMD a 

riscos industriais.  

 

 ELECTRE TRI Riscos 

Objetivo Classificação de alternativas Classificação de eventos 

Tipos de variáveis Subjetivas Subjetivas 

Elemento que julga Decisor Especialistas 

Fonte: Costa et al (2007) 

Figura 4.1: Electre TRI x Riscos 

A tabela 4.1 sinaliza a aderência existente entre o método ELECTRE TRI e a 

abordagem de seus respectivos riscos. Ambas primam pelo alcance de uma classificação, 

possuindo variáveis subjetivas uma vez que  os riscos associados aos contratos não possui 

amostra significativa para realizar o apanhado de maneira diferente, esta será julgada por 

especialista ou expert. Enquanto que o modelo do Electre TRI irá variar de acordo com as 

preferências subjetivas determinadas por seu decisor. 

A modelagem do problema foi desenvolvida observando os seguintes atores: decisor, 

analista e especialista. De acordo com Almeida (2010), eles são responsáveis 

respectivamente: 
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 Decisor: É o responsável pela decisão e possui poder sobre a medida adotada. 

 Analista: Responsável por fornecer suporte metodológico ao processo decisório. 

Exercendo na maioria das vezes o papel de trabalhar a compreensão dos atores 

da decisão. 

 Especialista: Trata-se do profissional que reconhece no sistema o seu: 

comportamento, mecanismo ou variáveis relacionadas ao problema capaz de 

influenciar a decisão em estudo. 

Na figura 4.2 será apresentado um fluxograma do processo contendo os passos 

necessários para consolidar o modelo proposto e  fundamentar a sua integração enquanto um 

MCDA e seu envolvimento para análise dos riscos envolvidos. 
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Fluxograma de estruturação para Classificação dos 
Contratos Comerciais.

 

Fonte: Próprio autor (2011) 

Figura 4.2: Fluxograma de estruturação da classificação dos contratos comerciais 

4.2.1 Identificação dos eventos 

Os eventos definidos a seguir , foram realizados conforme descrito no item anterior. A 

tabela 4.3 apresenta os eventos que foram escolhidos para terem os riscos associados às duas 

ocorrências.  
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Figura 4.3: Identificação de Eventos 

Evento Código 

Inadimplência Financeira X1 

Acidente de Trabalho com colaborador X2 

Causa Trabalhista X3 

Falhas de Operação na manipulação de materiais. X4 

Problemas associados a imagem X5 

 

A tabela 4.3, esboça os eventos elencados que podem ser compreendidos como: 

 Inadimplência Financeira: É considerada inadimplente toda fatura que após 48 

horas do seu vencimento encontra-se em aberto, sem o crédito da importância 

que reza em contrato, sendo, portanto encaminhada ao setor de cobranças. 

  Acidente de trabalho: é o evento ocorrido pelo exercício da atividade 

profissional  a serviço da empresa, caracterizado por lesão corporal ou 

perturbação funcional que pode resultar em morte, a perda ou redução, 

temporária ou permanente, da capacidade do indivíduo para o retorno a sua 

atividade profissional. Este status será diagnosticado pelo INSS, por meio de 

perícia médica.Vale ressaltar que o pagamento pela Previdência Social das 

prestações decorrentes do acidente do trabalho, não exclui a responsabilidade 

civil da empresa ou de terceiros no que tange as causas do evento. 

 Causa Trabalhista: É o evento ocorrido onde a empresa de terceirização é 

chamada para responder uma reclamação tutelar de direito material violado pelas 

partes dentro de um contrato de trabalho ou emprego. 

 Falhas de Operação na manipulação de materiais: São consideradas falhas de 

operação na manipulação de materiais, quando existe déficit na eficiência de 

entregas de materiais em PDV, extravios de materiais de posse da empresa, 

perdas ou avarias de materiais demandados por clientes.  

 Problemas associados a imagem: refere-se a qualquer situação que agrida os 

valores da empresa, cujos impactos atinja clientes internos e externos,  assim 

como a comunidade de forma geral.  

4.2.2 Classificação da Severidade 

De acordo com os conhecimentos detalhados na análise preliminar de riscos ( APR) os 

eventos foram classificados quanto sua severidade em conformidade a sua ocorrência. A 
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tabela 8 apresentou a APR desenhada para os eventos e sua respectiva classificação quanto a 

severidade.  

4.2.3 Identificação da Classe de Probabilidade  

Para dar continuidade ao estudo, se faz necessário estabelecer a interpretação do grau de 

probabilidade, para o fomento de suas classes. Para tal, foi utilizado o conceito que interpreta 

medidas de convicção ou que pode ser compreendida por quantificar o ponto de vista de um 

individuo,  conhecimento este denominado  por probabilidade subjetiva.  

Foram considerados cinco critérios abrangentes, pois consideram aspectos vinculados 

ao início até o término do processo. Aos critérios foram associados às possíveis 

conseqüências, no caso de sua ocorrência.   

 

Figura 4.4: Severidades associadas aos eventos 

Evento Código Efeito ( conseqüência) 

Inadimplência Financeira X1 

 

Perda de fluxo de caixa. 

Possíveis atrasos nos 

pagamentos de fornecedores. 

Pagamento de juros bancários. 

Acidente de Trabalho 

com colaborador 

X2 Estabilidade dos funcionários 

de 1 ano. 

Substituição da mão de obra. 

Causa Trabalhista X3 

 

Pagamento de custas judiciais. 

Pagamento de indenizações. 

Pagamento de viagens e 

despesas do advogado ou 

preposto. 

 

Falhas de Operação na 

manipulação de 

materiais. 

X4 Insatisfação do cliente. 

Término do contrato. 

Ressarcimento dos prejuízos 

causados. 

 

Problemas associados a 

imagem da empresa 

X5 Enfraquecimento diante a 

concorrência. 

Dificuldade de captação e 
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retenção de mão de obra a 

terceirizar. 

 

Fonte:Próprio Autor (2011) 

A tabela 4.5 apresenta a descrição dos critérios e o código que corresponde a cada um 

deles. 

Figura 4.5: Descrição de critérios 

Código  Descrição de critérios 

Cr 1 Inadimplência Financeira 

Cr 2 Acidente de Trabalho 

Cr 5 Causas Trabalhistas 

Cr 4 Falhas de Operação na manipulação de materiais 

Cr 5 Problemas associados a imagem da empresa 

Fonte: Próprio Autor (2011) 

4.2.4 Definição de escala para avaliação de importância dos critérios 

A tabela 4.6 apresenta uma escala contendo cinco níveis, para que seja definida a 

importância dos pesos dos critérios. Para essa escala, foi seguida a orientação de Miler (1954) 

que entendia que para julgamentos subjetivos, é razoável uma avaliação simples “ possível de 

ser contada nos dedos” para então emitir seu julgo.  

Figura 4.6: Escala da Importância dos critérios 

Importância do Critério Pesos 

Extrema Importância 0,3 

Alta Importância 0,2 

Média Importância 0,15 

Baixa Importância 0,25 

Desprezível Importância 0,1 

Fonte: Próprio Autor (2011)
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5 ESTUDO DE CASO 

De acordo com o modelo descrito na seção anterior, será apresentada sua aplicação na 

empresa de terceirização, aqui chamada de Alfa. No estudo de caso será mostrada a 

combinação entre o método ELECTRE TRI e a matriz de riscos para realizar as avaliações de 

contratos referentes a terceirização na modalidade de promoções e merchandising do mês de 

março de 2011. Para tal contará com o auxílio do software Íris 2.0 demo, que será detalhado 

no decorrer do capítulo. 

5.1 Influência dos critérios 

A seguir a tabela 5.1 irá apresentar os pesos correspondentes aos critérios. Estes foram 

definidos através de elicitação direta com o decisor que corresponde ao diretor administrativo 

da empresa referenciada.  

Figura 5.1: Importância dos critérios 

Códigos Critérios Pesos 

Cr1 Inadimplência Financeira 4 

Cr2 Acidente de Trabalho com 

colaborador 

3 

Cr3 Causa Trabalhista 2 

Cr4 Falhas de Operação na 

manipulação de materiais. 

3 

Cr5 Problemas associados a imagem 

da empresa 

4 

Fonte: Próprio autor (2011) 

5.2 Identificação das classes de equivalência para cada critério 

A matriz de classificação de Riscos adotada considera a quatro classes distintas de 

probabilidades, o que sugestionou adotar igualmente o mesmo número de classe na 

modelagem do problema pelo ELECTRE TRI. Conforme explicado na base teórica desse 

trabalho, o ELECTRE possui classes de equivalência definidas por limites inferiores e 

superiores. De modo que todos critérios situados numa camada intermediária aos limites 

superiores e inferiores de uma classe , deverão ser alocadas nesta classe.  
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5.3 Descrição do conjunto de alternativas  

O conjunto de alternativas para esse estudo foi extraído do universo formado por todos 

contratos comerciais referentes a promoções realizados pela empresa Alfa estudada. Ao todo 

são 204 contratos, cujos dados  versam  do período de março de 2011.  A seguir o resumo 

obtido do perfil do porte dos contratos: 

 

Figura 5.2: Resumo perfil dos contratos 

Resumo Quantidade 
de contrato 

Contrato acima de R$ 300.000 1 

Contrato entre R$ 200.000 até R$ 250.000 2 

Contrato entre R$ 199.999 até 100.000 0 

Contrato entre R$ 99.999 até 50.000 2 

Contrato entre R$49.999 até 20.000 5 

Contrato entre R$ 19.999 até 10.000 10 

Contrato entre R$ 9.999 até 5000 29 

Contrato até R$ 4999 155 

 

Fonte: Documentos Internos Alfa ( 2011) 

Para realização desse estudo, foram considerados os 20 contratos com maior 

faturamento, considerados pelo decisor como os mais importantes para a sustentabilidade da 

empresa. No anexo deste trabalho, pode ser compreendido maiores detalhes através de uma 

breve descrição de cada um.Eles por sua vez, foram analisados critério a critério, 

considerando seu risco e probabilidade respectivamente. Através dessa análise , foi possível 

alcançar as classes de risco por critério. 

Critério 1): Inadimplência Financeira  

Para a determinação dos riscos foi considerado os reflexos que o não recebimento dos 

respectivos faturamentos dos contratos assinalados poderia vir a onerar para a empresa 

estudada. A partir dessa análise foi traçado o grau de severidade dos riscos para cada contrato. 

O estudo da probabilidade do evento foi baseado no histórico de adimplência que cada cliente 

possui com Alfa nos últimos 12 meses. 

Figura 5.3: Classe probabilidade do  critério 1) 

 Classificação Severidade Probabilidade Classe de Risco 

Contrato 1 I D Classe 3 

Contrato 2 I C Classe 2 
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Contrato 3 I C Classe 2 

Contrato 4 I C Classe 3 

Contrato 5 II D Classe 4 

Contrato 6 II D Classe 4 

Contrato 7 II C Classe 3 

Contrato 8 II C Classe 3 

Contrato 9 II C Classe 3 

Contrato 10 II B Classe 2 

Contrato 11 II C Classe 3 

Contrato 12 II C Classe 3 

Contrato 13 II A Classe 1 

Contrato 14 III D Classe 5 

Contrato 15 III C Classe 4 

Contrato 16 III B Classe 3 

Contrato 17 III D Classe 5 

Contrato 18 III C Classe 4 

Contrato 19 III C Classe 4 

Contrato 20 III C Classe 4 

 

 

Critério 2) : Acidente de trabalho  

Para a determinação dos riscos foi considerado a atividade a ser desempenhada pelos 

colaboradores de cada contrato, bem como o ambiente de trabalho o qual ele estará 

submetido. A partir dessa análise foi traçado o grau de severidade dos riscos para cada 

contrato. O estudo da probabilidade do evento foi baseado no histórico de acidentes ocorridos 

em determinadas naturezas de atividades relacionadas aos contratados pelos clientes de Alfa. 

 

Figura 5.4: Classe probabilidade do  critério 2) 

 Classificação Severidade Probabilidade Classe de Risco 

Contrato 1 III C Classe 4 

Contrato 2 II B Classe 2 

Contrato 3 II C Classe 3 

Contrato 4 II C Classe 3 

Contrato 5 II B Classe 2 

Contrato 6 III C Classe 4 

Contrato 7 II C Classe 3 

Contrato 8 II C Classe 3 

Contrato 9 III B Classe 3 

Contrato 10 III C Classe 4 

Contrato 11 III C Classe 4 

Contrato 12 III C Classe 4 

Contrato 13 II C Classe 3 

Contrato 14 III C Classe 3 

Contrato 15 II C Classe 3 
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Contrato 16 II C Classe 3 

Contrato 17 II B Classe 2 

Contrato 18 III C Classe 4 

Contrato 19 III C Classe 4 

Contrato 20 III C Classe 4 

 

Critério 3): Causa Trabalhista 

Para a determinação dos riscos foi considerado a abrangência do contrato, observando 

em quais regiões geográficas a terceirização do serviço ocorre, também foi considerada a 

espécie do contrato se mão de obra temporária ou  CLT. A partir dessa análise foi traçado o 

grau de severidade dos riscos para cada cliente. O estudo da probabilidade do evento foi 

baseado no histórico de ações trabalhistas ocorridos em determinadas naturezas de contratos , 

assim como das regiões que estão contemplados os contratos estudados. 

Figura 5.5: Classe probabilidade do  critério 3) 

 Classificação Severidade Probabilidade Classe de Risco 

Contrato 1 II B Classe 2 

Contrato 2 II B Classe 2 

Contrato 3 II B Classe 2 

Contrato 4 II B Classe 2 

Contrato 5 II B Classe 2 

Contrato 6 II B Classe 2 

Contrato 7 II C Classe 3 

Contrato 8 II C Classe 3 

Contrato 9 II C Classe 3 

Contrato 10 II D Classe 4 

Contrato 11 II D Classe 4 

Contrato 12 II D Classe 4 

Contrato 13 III B Classe 2 

Contrato 14 II B Classe 2 

Contrato 15 II C Classe 3 

Contrato 16 II C Classe 3 

Contrato 17 III B Classe 3 

Contrato 18 III D Classe 5 

Contrato 19 III D Classe 5 

Contrato 20 II C Classe 3 

 

Critério 4): Falhas de Operações 

Para a determinação dos riscos foi considerado a mecânica da operação do contrato 

executado, como por exemplo, fatores associados a logística, estoque e a manipulação de 

materiais de merchandising. A partir dessa análise foi traçado o grau de severidade dos riscos 

para cada contrato analisado. O estudo da probabilidade do evento foi baseado no histórico de 
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perdas, avarias ou extravios de materiais , assim como no cumprimento de prazos para 

execução dos serviços de acordo com a negociação dos contratos relacionados. 

 

Figura 5.6: Classe probabilidade do  critério 4) 

 Classificação Severidade Probabilidade Classe de Risco 

Contrato 1 II D Classe 4 

Contrato 2 I B Classe 1 

Contrato 3 I C Classe 2 

Contrato 4 II C Classe 3 

Contrato 5 I B Classe 1 

Contrato 6 II D Classe 4 

Contrato 7 II C Classe 3 

Contrato 8 II C Classe 3 

Contrato 9 II C Classe 3 

Contrato 10 II C Classe 3 

Contrato 11 II C Classe 3 

Contrato 12 II C Classe 3 

Contrato 13 III B Classe 3 

Contrato 14 II D Classe 4 

Contrato 15 II B Classe 2 

Contrato 16 II C Classe 3 

Contrato 17 I B Classe 1 

Contrato 18 III D Classe 5 

Contrato 19 III C Classe 3 

Contrato 20 II C Classe 3 

  

Critério 5): Problemas associados a imagem 

Para a determinação dos riscos a imagem da empresa foram considerados fatores 

associados a presteza, ajuda de custos e folha de pagamento do colaborador em conformidade 

com a data negociada. A partir dessa análise foi traçado o grau de severidade dos riscos para 

cada contrato analisado. O estudo da probabilidade do evento foi baseado no histórico de 

reclamações de clientes ou atrasos decorrentes de problemas internos para o cumprimento das 

negociações dos contratos analisados. 

Figura 5.7: Classe probabilidade do  critério 4) 

 Classificação Severidade Probabilidade Classe de Risco 

Contrato 1 I B Classe 1 

Contrato 2 I B Classe 1 

Contrato 3 I B Classe 1 

Contrato 4 I B Classe 1 

Contrato 5 I B Classe 1 

Contrato 6 I B Classe 1 

Contrato 7 II C Classe 3 

Contrato 8 II C Classe 3 
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Contrato 9 II C Classe 3 

Contrato 10 II C Classe 3 

Contrato 11 III C Classe 4 

Contrato 12 II C Classe 3 

Contrato 13 I A Classe 1 

Contrato 14 I C Classe 2 

Contrato 15 II C Classe 3 

Contrato 16 III D Classe 5 

Contrato 17 I C Classe 2 

Contrato 18 III C Classe 4 

Contrato 19 III D Classe 5 

Contrato 20 II B Classe 2 

 

A seguir podemos visualizar a consolidação das classes de probabilidade de risco 

encontradas nos cinco critérios observados anteriormente: 

Figura 5.8: Consolidação das Classes de probabilidade dos critérios 

 Inadimplência 
financeira 

Acidente de 
Trabalho com 
colaborador 

Causa 
Trabalhista  

Falhas de 
Operação 

Problemas 
associados a imagem 
da empresa 

  Classe de Risco Classe de Risco Classe de Risco Classe de Risco Classe de Risco 

Contrato 1 Classe 3 Classe 4 Classe 2 Classe 4 Classe 1 

Contrato 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 1 Classe 1 

Contrato 3 Classe 2 Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 1 

Contrato 4 Classe 3 Classe 3 Classe 2 Classe 3 Classe 1 

Contrato 5 Classe 4 Classe 2 Classe 2 Classe 1 Classe 1 

Contrato 6 Classe 4 Classe 4 Classe 2 Classe 4 Classe 1 

Contrato 7 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 

Contrato 8 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 

Contrato 9 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 

Contrato 
10 

Classe 2 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 

Contrato 
11 

Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 4 

Contrato 
12 

Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 

Contrato 
13 

Classe 1 Classe 3 Classe 2 Classe 3 Classe 1 

Contrato 
14 

Classe 5 Classe 3 Classe 2 Classe 4 Classe 2 

Contrato 
15 

Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 2 Classe 3 

Contrato 
16 

Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 5 

Contrato 
17 

Classe 5 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 

Contrato 
18 

Classe 4 Classe 4 Classe 5 Classe 5 Classe 4 

Contrato 
19 

Classe 4 Classe 4 Classe 5 Classe 3 Classe 5 

Contrato Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 2 
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20 

 

5.4 Breve descrição do Software 

O método ELECTRE TRI, foi implementado no software Iris 2.0 Demo, apresentado 

por Dias & Mousseau (2002) como versão disponível para testes e desenvolvimento de 

trabalhos acadêmicos. O software apresenta características coerentes na definição dos 

indicadores pertinentes ao problema, bem como uma interface usual, capaz de auxiliar o 

analista na representação das preferências do decisor. 

 

Execução do algoritmo de classificação do ELECTRE TRI 

 

Para submissão do problema no software Iris 2.0 Demo, foram executados os 

seguintes passos: 

a) Em primeira instância, foram determinados os números de alternativas (20), 

critérios (5) e categorias (3). Estes números foram determinados junto ao decisor e 

as correspondências destes podem ser vistas nas tabelas apresentadas 

anteriormente. 

b) Através da tabela 5.8, foi possível construir uma matriz de avaliação das 

alternativas para cada critério. Esta matriz, de forma simplificada, informará a 

avaliação do decisor. A Figura  mostra a Tabela de Avaliação no software 

apresentado. 

 



Capítulo 5 Estudo de Caso  

  52 

 

Figura 5.9: Aplicação Electre TRI: Matriz de avaliação 

 

c) O decisor optou em avaliar suas alternativas em três categorias. Por ordem 

crescente de preferência são: Alto Risco, Médio Risco e Baixo Risco. Para a 

delimitação das categorias, a Figura 5.10 apresenta os parâmetros fixados pelo 

decisor. 
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Figura 5.10: Aplicação Electre Tri: Parâmetros Fixos 

 

Os limiares de preferência e indiferença foram considerados iguais a zero, admitindo-se 

critérios verdadeiros para este contexto. Esta determinação foi considerada pela dificuldade 

encontrada pelo decisor em quantificar suas preferências, e entender de forma qualitativa a 

avaliação que fez sobre as categorias. 

 

d) O software Iris 2.0 Demo permite que os critérios e o nível de corte assumam 

valores variados dentre um intervalo definido pelo decisor. Desta forma, os 

parâmetros serão ajustados para responder da melhor forma sobre as preferências 

do decisor. Os limites para os critérios foram determinados considerando-se o grau 

de importância (“peso”) que cada um exerce sobre o problema. A Figura 5.11 

apresenta estes valores. 

 

 

Figura 5.11: Aplicação Electre Tri: Intervalos de valores kj e λ 
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e) A Figura 5.12 apresenta as restrições impostas pelo decisor quanto à relação dos 

critérios e o nível de corte. Recomenda-se que, em primeira instância, sejam 

adotadas apenas algumas restrições iniciais. Dentre estas, o decisor apresentou 

maior importância para o critério k1 (inadimplência financeira), com isso, este 

critério foi considerado em todas as restrições. 

 

 

Figura 5.12: Aplicação Electre Tri: Restrições 

 

f) O Iris 2.0 Demo permite a visualização dos resultados do método Electre Tri a 

partir da ordenação das alternativas. Com base nos indicadores definidos junto ao 

decisor, os resultados da aplicação do método sobre o problema são mostrados na 

Figura 5.13. 
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Figura 5.13: Aplicação Electre TRI: Resultados com 0,6 ≤ λ ≤ 1 

 

 

Como os valores do nível de corte e dos critérios são considerados dentro de um 

intervalo definido pelo decisor, a alocação das alternativas entre as categorias depende do 

ajuste considerado pelo software como o de melhor resposta às expectativas do decisor. 

O Iris 2.0 Demo adota a indicação de cores para definir o resultado proposto pelo 

software. Desta forma, a coloração mais forte indica o resultado do método Electre Tri 

proposto pelo software, enquanto a coloração mais fraca indica uma possível realocação da 

alternativa, dependente do julgamento do decisor. 

A partir do primeiro resultado, o decisor optou por reajustar o intervalo do nível de 

corte, diminuindo a incerteza inerente ao processo de decisão. Para a segunda interação dos 

parâmetros, considerou-se 0,7 ≤ λ ≤ 1. Os resultados são apresentados pela Figura 5.14. 
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Figura 5.14:Aplicação Electre Tri: Resultados com 0,7 ≤ λ ≤ 1 

 

Pela segunda interação, o decisor considerou os resultados mais coerentes com suas 

preferências. A partir desta análise, a aplicação do método Electre Tri apresentou os 

resultados expostos pela tabela 5.1: 

. 

Tabela 5.1 Resultados da Aplicação do Método Electre Tri 

Código Alternativa Classe de Risco 

1 Contrato 2 C1 Alto 
4 Contrato 5 C1 Alto 

12 Contrato 13 C1 Alto 
2 Contrato 3 C2 Médio 
3 Contrato 4 C2 Médio 
6 Contrato 7 C2 Médio 
7 Contrato 8 C2 Médio 
8 Contrato 9 C2 Médio 
9 Contrato 10 C2 Médio 

13 Contrato 14 C2 Médio 
14 Contrato 15 C2 Médio 
15 Contrato 16 C2 Médio 
16 Contrato 17 C2 Médio 
19 Contrato 20 C2 Médio 
0 Contrato 1 C3 Baixo 
5 Contrato 6 C3 Baixo 

10 Contrato 11 C3 Baixo 
11 Contrato 12 C3 Baixo 
17 Contrato 18 C3 Baixo 
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18 Contrato 19 C3 Baixo 

 

5.5 Conclusão da análise dos resultados dos contratos comerciais 

Através da classificação obtida com a aplicação do ELECTRE TRI podemos realizar uma 

análise sobre os contratos estudados. Um breve resumo sobre os contratos individualmente 

poderá ser acessado no apêndice dessa pesquisa. 

Foi possível através de o apanhado avaliar alguns pontos em comum que os contratos que 

se encontram na mesma classe compartilham. Como por exemplo, os contratos 2 e 5 , 

classificados como de risco elevado, foi possível avaliar: 

 Ambos possuem um número superior a 100 colaboradores contratados para a 

prestação de serviços; 

 São contratos CLT; 

 Bastante pulverizados por todo território nacional, com forte presença nas 

coligadas ( empresas representantes); 

 Possuem mecânica de operação complexa, envolvendo logística de materiais de 

merchandising 

Os característicos comuns entre eles permitem uma avaliação dos contratos sob a 

perspectiva do decisor. Através do prisma do histórico dos clientes, o decisor revelou-se 

conservador ao considerar a possibilidade aumentada nos contratos que demandam  grandes 

grupos de colaboradores em trabalhos de vínculos continuados, devido a maior ocorrência em 

afastamentos por acidentes ou eventuais causas trabalhistas.  

Os pontos associados a pulverização dos contratos em vários pontos do território, diz 

respeito ao nível de serviço ofertado em escritórios de representação – coligadas. Apesar dos 

critérios associados a esses representantes, são identificados alguns gargalos. Quando 

acrescido a isso, existem contratos  como o 1 e 4 que possuem um alto grau de complexidade 

na mecânica da operação, as possibilidades de falhas de operação ficam bastante suscetíveis, 

sendo assim compreendida a classe destinada aos contratos observados. 

Em relação ao contrato 13, foi observado que no critério de maior preferência do 

decisor, o que trata da inadimplência dos contratos, ele aponta o pior resultado da amostra 

analisada. Fator que o diferencia dos outros dois contratos também classificado como de alto 

risco.  
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A maior parte dos contratos analisados encontra-se na classe intermediária,  de médio 

risco. Ter uma maioria significativa da amostra nessa classe requer contingências. Em geral 

esses contratos possuem algumas semelhanças, dentre elas: 

 Período significativo de relacionamento comercial entre as partes; 

 Volume de até 60 colaboradores contratados nos regimes principalmente de mão 

de obra temporária 

 Bastante pulverizados, com predominância na região Nordeste 

 A maioria envolvendo mecânica de operação logística de materiais de 

merchandising.  

 Ruídos de comunicação são comuns, em função da rapidez que muitos contratos 

são fechados e operacionalizados. Isso gera, alguns percalços em relação a 

imagem da empresa, em geral sem grande repercussão. 

Ter grupos médios de colaboradores e apesar de boa parte dos contratos contar com uma 

logística de operação robusta, o fato de estar boa parte das ações concentradas na região 

Nordeste, faz com que os riscos sejam mais bem dimensionados uma vez que estarão sob o 

nível de serviços padrão da empresa, já que Alpha conta com unidades próprias em toda 

região nordeste do território nacional.  

Os ruídos de comunicação em geral não surtem repercussão, já que muitas vezes é 

ocasionada pelo próprio contratante do serviço. Em boa parte desses contratos existe a 

ocorrência de afastamentos por acidentes de trabalho. Em alguns há registros de causas 

trabalhistas , em sua maioria com resultado a favor de Alfa. 

Dos 20 contratos analisados, 6 foram classificados como de baixo risco.Pode-se 

observar que esses contratos tiveram seus  critérios alicerçados pelo decisor com base no 

histórico do relacionamento do cliente e a empresa.Nesses contratos, de natureza diversa 

houve como intersecção os fatores: 

 Inexistência de histórico de inadimplência  

 Baixos índices de afastamentos por acidentes de trabalho  

 Baixos ou inexistência de casos de reclamações trabalhistas  

Dentre os contratos menos arriscados, encontra-se o contrato 1 de maior faturamento 

para a empresa e com um importante histórico de adimplência.Observa-se que nesse 

contrato não se possui um nível de exposição elevado ao colaborador no quesito 

deslocamento, além do cliente não utilizar a mão de obra  terceirizada fazendo uso de 
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motocicletas como meio de transporte, o que cai significantemente os níveis de afastamento 

por acidente de trabalho. 

Outro ponto importante, é que apesar do contrato está bastante pulverizado por todo 

território nacional, a baixa complexidade da mecânica da operação dos serviços, diminui 

significantemente os índices de falhas de operação. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

6.1 Conclusões 

Esse trabalho  teve o propósito de apresentar uma problemática sobre a classificação de 

riscos de contratos comerciais. O seu interesse foi possibilitar o conhecimento do nível do 

risco dos contratos acordados entre a empresa alfa e o seus respectivos clientes. Para isto, foi 

escolhido um método focado em sobreclassificação – ELECTRE TRI. 

A fim de simplificar esse trabalho, conforme já mencionado, foram selecionados os vinte 

contratos de maior faturamento para realização da análise. No entanto, é preciso considerar 

que o universo de contratos da empresa é composto por 204 contratos de promoções, além dos 

demais contratos não citados, relativos a recrutamento e seleção e treinamentos. O modelo 

proposto poderia ser adaptado para os outros tipos de contratos, a fim de promover a mesma 

vantagem para realizar a análise de todos os clientes de alfa.  

É possível propor melhoras ainda no que tange a inclusão de um maior número de 

categorias de risco para os contratos. Essa inclusão pode gerar um maior número de escalas e 

mais perfis de referência, refinando o procedimento de alocação dos contratos as categorias 

apresentadas no modelo por essa pesquisa. 

No entanto os resultados obtidos por essa pesquisa foram validados pelo decisor da 

empresa Alfa, atendendo suas expectativas em relação a aplicação do método e obtendo 

coerência dentre suas preferências incluídas nesse estudo e a classificação compreendida pela 

metodologia. É importante salientar que o decisor apontado por esse estudo por ocupar cargo 

de diretoria administrativo / financeiro possui em seu viés de decisão, preferências que 

conotam maior importância aos critérios financeiros , explicitado no estudo de caso por 

inadimplência financeira.  

Todavia uma das mais relevantes contribuição do trabalho foi  o uso do modelo no seu 

caráter exploratório. O método ELECTRE TRI já foi outrora utilizado para inúmeras áreas 

conforme já fora citado nas sessões anteriores da pesquisa. No entanto, ao revisar a literatura 

percebe-se que esse modelo não havia sido utilizado anteriormente para enumerar uma 

classificação de riscos dos contratos comerciais  para as empresas de terceirização de 

serviços. 

Para empresa Alfa, é possível afirmar que o modelo trouxe benefícios, uma vez que a 

organização não possuía nenhum método para a classificação dos riscos de seus contratos de 
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forma padronizada. Essencialmente, as negociações  comerciais são realizadas por consultoras 

de negócio e validadas pela gerência comercial. Geralmente analisando sob a perspectiva de 

critérios isolados sem uma combinação multicritérios como proposto pela avaliação.  

Com base no estudo algumas medidas de revisão dos contratos foram realizadas. Com 

destaque é possível citar o contrato 13, que após sua revisão, foi tomada como decisão 

estratégica para a empresa o seu encerramento, fundamentado no risco que ele representava e 

na recusa da nova proposta comercial apresentada ao cliente.  

Ao utilizar o modelo proposto, a empresa Alfa poderá obter uma padronização em seus 

processos de tomada de decisão no tocante a seus contratos comerciais. É possível também 

através desse caso, expandir para outros processos internos  o uso de ferramentas de apoio a 

decisão multicritério e com isso ganhar maior transparência na avaliação de suas decisões. 

 

6.2 Sugestões de trabalhos futuros 

Para trabalhos futuros, seria interessante formular um modelo de classificação para 

novos contratos comerciais. Com o uso da expertise das classes obtidas para as diferentes 

naturezas de clientes dessa amostra, é possível criar um pressuposto para classificar os 

contratos antes mesmo de sua concretização de fechamento. O que poderá auxiliar a empresa 

a definir estratégias mercadológicas para cada classe de contrato desde o seu processo de  

negociação comercial. 

Outro ponto que foi observado no método, e fica como recomendação para trabalhos 

futuros é a inclusão de um critério de sustentabilidade empresarial, uma vez que se sabe que 

as contribuições que os contratos de mão de obra CLT fornecem a empresa ajudam-na a 

cumprir com as obrigações fixas da empresa. Característica que os contratos de natureza 

temporária não possuem e que certamente deverá afetar o nível de preferência do decisor de 

acordo com o momento empresarial que Alfa se encontrar.  

Por sua vez , ao incluir um novo critério que justifique sua preferência em função dos 

demais, pode se utilizar do recurso do veto. No modelo proposto por esse estudo, não foi 

utilizado por não existir essa condição.  

Outra possibilidade para novos trabalhos é a utilização de metodologias de apoio a 

decisão considerando mais de um decisor, isto é, propondo decisões conjuntas por um grupo, 

nesse caso podendo ser representado pelo corpo de diretores da empresa e sócios. 
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APÊNDICE 

Contrato Descrição Resultado Obtido 

Contrato 1 O contrato 1  é o que representa o maior faturamento 

para a organização. Ele consiste em um contrato CLT, 

pulverizado em variados estados do território 

nacional. É também o contrato que possui o maior 

número de colaboradores admitidos pela empresa 

para a prestação de serviços ao cliente. Sua mecânica 

de operações é relativamente simples, por está sob 

responsabilidade da empresa contratante boa parte de 

sua logística. O contrato está na empresa há quase 10 

anos, não possui registros de inadimplência. Casos de 

ações trabalhistas e acidentes de trabalho já foram 

registrados no histórico desse cliente. Questões 

relacionadas a imagem já foram registradas, porém 

sem vultos de gravidade. Estes registros foram 

coletados com o decisor e a luz dessas informações 

foi pontuado os votos. 

Baixo 

Contrato 

2 

O contrato 2, ele refere-se a um contrato CLT , 

pulverizado em diversos estados do território 

nacional. Sua mecânica de operações é complexa, 

exigindo transporte, manipulação e controle de 

estoque de variados materiais de merchandising. O 

contrato está na empresa a aproximadamente 3 anos, 

não possui registros de inadimplência. Casos de ações 

trabalhistas e acidentes de trabalho já foram 

registrados no histórico desse contrato sobretudo pelo 

uso de motocicletas por parte da mão de obra 

roteirista. Questões relacionadas à imagem da 

empresa já foram registradas, em função de ruídos na 

comunicação interna. .  

Alto 

Contrato 

 3 

O contrato 3, diz respeito a um contrato CLT, 

pulverizado em diversos estados do território 

nacional. Sua mecânica de operações é relativamente 

simples, exigindo-se eventualmente estocagem de 

material de merchandising. O contrato é renovado a 

aproximadamente 9 anos. Casos de ações trabalhistas 

e acidente de trabalho já foram registrados no 

Médio 
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histórico desse contrato. Questões relacionadas à 

imagem da empresa, já foram registradas em alguns 

momentos durante a relação contratual.  

Contrato 

4 

O contrato 4, tem natureza CLT e sua pulverização 

engloba os estados do Nordeste. Sua mecânica de 

operações é bastante usual, contando com mão de 

obra roteirista. Já há 4 anos o cliente renova o 

contrato com a empresa. Existem registros de ações 

trabalhistas, porém o registro de acidentes de trabalho 

não são representativos. Questões associadas à 

imagem, já foram sinalizadas pelo cliente, sem 

maiores vultos.  

Médio 

Contrato 

5 

O contrato 5 , diz respeito ao mesmo cliente que o 

explicitado no contrato 2. No entanto esse contrato 

diz respeito às contratações para uma outra linha de 

produtos do cliente. Possui mecânica operacional 

complexa. Causas trabalhistas e acidentes de trabalho 

também já foram apresentados no histórico da relação 

do contrato. Não existe histórico de inadimplência, 

porém há registros de questões associadas a imagem 

da empresa. O contrato tem abrangência em diversos 

estados do território nacional..  

Alto 

Contrato 

6 

O contrato 6, diz respeito ao mesmo cliente que o 

explicitado no contrato 1. Sua diferenciação é que 

este se refere às contratações de mão de obra 

temporária. A operação do contrato é usual, sem 

maiores complexidades. A inadimplência não é 

representativa , assim como falhas de operações e 

problemas associados a imagem. o. . 

Baixo 

Contrato 

 7 

Para realizar a análise do contrato 7, é relevante 

conhecer sua natureza enquanto um contrato CLT. 

Sua abrangência corresponde alguns estados da região 

Nordeste e Centro Oeste. Não possui histórico de 

inadimplência, bem como de falhas de operação e 

problemas associados a imagem. Causas trabalhistas e 

acidentes de trabalho, já foram relacionados no 

histórico do cliente citado. No entanto todas as causas 

trabalhistas foram  ganhas pela empresa.  

Médio 

Contrato 8 O contrato 8 é um contrato CLT, com abrangência 

apenas na região Norte Nordeste. Não possui 

Médio 
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histórico de causa trabalhista nem problemas 

associados a imagem da empresa. No entanto em sua 

relação contratual, de aproximadamente 3 anos foi 

percebido alguns atrasos eventuais de faturas , não 

ultrapassando no entanto 3 semanas. Foi identificado 

algumas substituições de mão de obra , em função de 

afastamentos em função de acidentes de trabalho. 

Problemas de pouca gravidade foram visualizados em 

relação a  da imagem da empresa.  

Contrato 

9 

O contrato 9, trata-se de um contrato CLT que 

abrange variados estados do território nacional. Em 

função da natureza  perecível do produto do cliente as 

falhas de operação são mais latentes. Afastamentos 

por acidente de trabalho, também se apresenta de 

forma mais presente nesse contrato.  

Médio 

Contrato 

10 

O décimo contrato a ser analisado, refere-se a 

terceirização de mão de obra temporária. A 

quantidade de acidentes de trabalho , é desprezível. A 

pulverização dos serviços de terceirização ocorre nos 

estados do Norte e Nordeste, incluindo regiões 

interioranas dos estados. Por esse motivo, 

apresentaram-se alguns registros referentes à falha de 

operações, problemas associados a imagem e casos de 

reclamações trabalhistas. No entanto todas 

reclamações recebidas foram revertidas em favor da 

empresa. 

Médio 

Contrato 

11 

O próximo contrato estudado diz respeito a uma 

terceirização no regime temporário. Sua abrangência 

são nos estados do Nordeste e Sudeste. Em seu 

histórico de 2 anos e 7 meses de empresa, existe a 

presença de registros de falhas na operação, causa 

trabalhista e alguns problemas associados a imagem 

da empresa. O contrato mostrou-se adimplente 

durante esse período e sem afastamentos provenientes 

de acidentes de trabalho. 

Baixo 

Contrato 

12 

O décimo segundo contrato analisado é referente a 

mão de obra temporária. Sua abrangência engloba as 

capitais e alguns interiores da região Nordeste. A 

operação do contrato é usual, sem haver registros de 

críticas ao processo. Quanto a causas trabalhistas 

Baixo 
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todas existentes foram revertidas em favor da 

empresa. Problemas associados a inadimplência 

foram registrados em alguns meses respectivamente 

dos exercícios de 2010 e 2011, atualmente superados. 

A ocorrência de acidentes de trabalho também foram 

sinalizadas, no entanto sem gravidade. 

Contrato 

13 

O décimo terceiro contrato, tem natureza CLT e 

possui um grande índice de inadimplência associada 

com atrasos superiores a até três meses. Existe um 

histórico relevante de causas trabalhistas e problemas 

associados à imagem da empresa durante os dois anos 

e meio do relacionamento com o cliente. Não há 

registros de falhas de operação na atividade do 

cliente.  

Alto 

Contrato 

14 

Na análise do décimo quarto contrato , observa-se que 

trata-se do mesmo cliente do primeiro contrato 

analisado. Porém a natureza desse contrato é de uma 

ação promocional, de poucos dias de trabalho 

relacionado. Por ser bastante rápida, é uma ação não 

há registros de causas trabalhistas ou acidentes de 

trabalho. O cliente mantém o mesmo perfil de 

adimplência dos compromissos financeiros firmados. 

Algumas falhas de operação foram identificadas, 

porém com rápida resolução.  

Médio 

Contrato 

15 

O contrato de número quinze, tem contrato de mão de 

obra temporária. Sua atividade engloba as principais 

capitais do Nordeste e Sudeste.  Durante os 3 anos e 4 

meses de relação contratual, existe em curso uma 

ação trabalhista na qual a empresa foi acionada. 

Existe registros de afastamentos em função de 

acidentes de trabalho sem maior gravidade, 

problemas relacionados a falhas de operação e danos 

a imagem da empresa em função de ruídos na 

comunicação. Problemas internos de mudança de 

sistema de operação para pagamento a fornecedores 

ocorrido por parte da contratante, ocasionou durante 3 

meses subseqüentes atrasos no pagamento das faturas 

. 

Médio 

Contrato 

16 

 Esse contratotem natureza CLT e penetra a 

região Nordeste  e Norte.  O contrato tem pouco mais 

Médio 
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de dois anos de relacionamento com a empresa, nesse 

período não há registro associado de acidentes de 

trabalho ou causas trabalhistas. Existe no entanto a 

sinalização de pequenas falhas de operação na região 

Norte. Pequenos problemas associados a imagem da 

empresa sem grande vulto também já foram 

detectados. A cliente geralmente paga sua fatura com 

atrasos de até uma quinzena, creditados a conferência 

das faturas. 

Contrato 

17 

           O décimo sétimo cliente  corresponde ao 

mesmo do contrato 2. No entanto a natureza desse 

contrato é de ação promocional de curto prazo. Não 

há registros de causas trabalhistas ou acidentes de 

trabalho durante o firmamento da atividade. O cliente 

assume o mesmo perfil de pontualidade no 

cumprimento das faturas. A ação deu-se em toda 

região Norte e Nordeste. Problemas associados a 

falha de operações foi detectado em uma 

representante ( coligada) no estado do Amazonas. 

Pequenos problemas sem grandes vultos relacionados 

a imagem da empresa também foram observados. 

Médio 

Contrato 

18 

 Esse contrato refere-se à modalidade de 

terceirização CLT. O cliente já mantém o 

relacionamento comercial com a empresa por cinco 

anos. Sua abrangência é Norte, Nordeste e alguns 

estados do Centro Oeste. Não há registros de 

afastamentos de colaboradores por acidente de 

trabalho. Também não há presença de problemas 

associados a adimplência do contrato. Pequenos 

conflitos de informação, geraram o informe de 

problemas associados a imagem assim como falhas de 

operação ocorridas na praça do Mato Grosso.  Na 

mesma região a empresa foi citada em processo 

trabalhista, mas com causa ganha para a empresa.  

Baixo 

Contrato 

19 

 O décimo nono contrato, é um contrato de 

natureza CLT , com abrangência apenas no estado de 

Pernambuco, região metropolitana. Não há registros 

de problemas associados a causas trabalhistas, 

acidente de trabalho ou falhas na operação. Encontra-

se no sistema de contas a receber da empresa a 

Baixo 
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sinalização de pequenos atrasos de pagamentos das 

faturas como uma constante.  

Contrato 

20 

 Por último, o vigésimo contrato, observou-se 

que se trata do mesmo cliente analisado no contrato 9, 

só que nesse caso a natureza do contrato é temporário. 

O contrato abrange a região Nordeste e Norte, 

incluindo alguns interiores.  Em algumas praças do 

interior foram observados problemas associados à 

imagem da empresa, bem como algumas falhas na 

operação. Existem registros de causa trabalhistas e 

também funcionários afastados pelo INSS em função 

de acidente de trabalho.  

Médio 

 

 

 


