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RESUMO 

 

O consumo de energia elétrica em empresas de Saneamento representa o seu segundo 

maior custo operacional, o qual é explicado pela grande quantidade de motores elétricos em 

suas instalações. O motor elétrico é uma máquina elétrica capaz de transformar energia 

elétrica em energia mecânica, sendo responsável por mais de 80% de toda energia elétrica 

consumida no mundo e, por ser uma máquina, é passível de quebras e, consequentemente, de 

reparos. Para reparar os motores elétricos quebrados, muitas empresas optam pela 

terceirização do serviço, e a maioria das capitais possui um grande número de fornecedores. 

Selecionar ou classificar estes fornecedores em grupos que auxiliam no cumprimento 

estratégico das metas é um grande desafio. Uma empresa pública não pode contratar 

diretamente um fornecedor, estando sujeita às regras da licitação pública e uma das etapas da 

licitação é qualificação de empresas, que pode ser feita dentro de cada licitação ou em uma 

licitação exclusiva. Este trabalho apresenta uma forma de classificar empresas fornecedoras 

de serviços de reparo de motores elétricos, serviços de reparo de motores elétricos para ser 

utilizada em uma fase de pré-qualificação dos fornecedores. Para isso foi utilizada a 

metodologia de classificação multicritério PROMSORT a fim de realizar a classificação dos 

fornecedores de forma não compensatória nos critérios avaliativos. Com a metodologia 

aplicada, foi possível classificar as empresas estudadas em quatro grupos baseados em 

atributos ligados à suas instalações, a seus profissionais e a sua experiência. O resultado 

mostrou que a metodologia é eficaz nesta aplicação e em outras também relativas a 

classificação. 

 

Palavras Chave: Recuperação de Motores Elétricos, Classificação de Fornecedores, Métodos 

Multicritério de Classificação. 
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ABSTRACT 

The electricity consumption in Sanitation companies represents the yours second 

largest operating cost. This high consumption is explained by the large amount of electric 

motors in their facilities. The electric motor is an electric machine capable of transforming 

electrical energy into mechanical energy and is responsible for more than 80 % of all 

electricity consumed in the world and being a machine is likely to result in breakage and 

repair. To repair the broken electric motors, many companies choose to outsource the 

service, and due to the large number of suppliers. Select suppliers and sort these into groups 

that assist in achieving the strategic goals is a great challenge. A public company cannot 

directly hire a supplier, but is subject to the rules of public bidding. One of the bidding steps 

is the company qualifying. This can be done in each bid or in a specific bid.  This paper 

presents a way to classify companies that offer this type of service to be used in a step of 

suppliers pre-qualification. It is used PROMSORT multicriteria rating methodology to 

perform the classification of suppliers in a non-compensatory way in the criteria of 

evaluation. 

Key Words: Recovery of Electric Motors, Supplier Rating, Multicriteria Sorting
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1 INTRODUÇÃO 

A Compesa- Companhia Pernambucana de Saneamento - é uma empresa de economia 

mista, tendo como sócio majoritário o governo do estado de Pernambuco. Sua área de atuação 

concentra-se na captação, tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento do esgoto 

doméstico do Estado. No Brasil, existem diversas empresas de Saneamento de economia 

mista ligadas ao Estado e os altos custos operacionais representam um grande desafio na 

gestão de empresas de Saneamento, desafios estes agravado com o chamado subsídio cruzado, 

quando em locais que é possível obter lucros sustentam as operações em locais onde não há 

lucro ou até mesmo prejuízo. Estes desafios são comuns a maior parte das empresas de 

Saneamento do país. 

O gasto com energia elétrica na Compesa representa seu segundo maior custo, chegando 

a valores de R$ 14 milhões por mês. Este alto custo é explicado pela grande quantidade de 

motores elétricos de indução presentes nos processos de água e esgotamento sanitário. 

Os motores elétricos de indução são máquinas elétricas que transformam energia 

elétrica em energia mecânica,  existem vários tipos de motores elétricos, o  mais comum é 

motor elétrico de indução trifásico rotor gaiola de esquilo, sua simplicidade de construção e 

manutenção o faz ser tão usado em indústrias de saneamento. Como todo equipamento ele é 

passível de manutenção e reparo, que muitas vezes são terceirizados, na seleção da empresa 

terceirizada para a realização do serviço de reparo de motores podem ser tomadas decisões 

que afetarão o rendimento do equipamento. 

Em empresas de economia mista, a contratação de serviços obedece a legislações 

específicas de licitações e contratos públicos, que têm por objetivo a seleção do contrato mais 

vantajoso para o interesse público. Essas leis tornam o contrato com empresa pública bem 

mais rígido do que a maioria dos contratos privados. 

No entanto, é possível aplicar métodos matemáticos não convencionais e mais 

aperfeiçoados na seleção ou classificação de possíveis fornecedores, mesmo em processos de 

licitação pública. Um exemplo disto neste trabalho é a metodologia proposta para 

classificação de fornecedores em uma empresa pública. 

A ideia central do trabalho está em classificar empresas de reparo de motores elétricos 

em quatro grupos distintos a partir de uma avaliação da estrutura das mesmas. Desta 

classificação em quatro grupos, os dois melhores grupos estariam aptos a participar das 

licitações de contratos de prestação de serviços para reparo em motores elétricos de indução; 
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as classificadas nos dois piores grupos não poderiam participar de uma futura seleção para 

prestação do mesmo serviço. 

1.1 Relevância do estudo 

O estudo está relacionado à classificação de fornecedores utilizando um método 

multicritério em uma empresa pública de Saneamento. Como empresa pública está sujeita a 

legislações específicas de contratação, descreve-se, a seguir, um pouco destas restrições e a 

relevância deste estudo para o tema. 

As empresas de economia mista são obrigadas pela Lei 8.666 (1993) a proceder 

conforme o que estabelece esta lei: 

Art.1. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

§ único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 

administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios (grifos nossos) 

A fase de pré-qualificação é prevista na Lei 8.666, a qual regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências, de 1993: 

Art. 114. O sistema instituído nesta Lei não impede a pré-qualificação 

de licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da 

licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos 

interessados. 

 § 1º A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita 

mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente 

superior. 

A principal intenção de lançar um edital de pré-qualificação de fornecedores é explorar 

mais profundamente os critérios para qualificação, os que em um processo licitatório comum 

não seria possível. Desta maneira, é possível realizar análises de critérios técnicos que 

caracterizem o fornecedor ideal ou desejado. 
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A relevância do estudo está em testar uma modelagem de classificação multicritério 

para que, posteriormente, possa ser usado o mesmo modelo em uma licitação de pré-

qualificação de fornecedores. 

Este estudo aumentará as discussões de viabilidade das licitações de pré-qualificação e 

apresentará uma nova aplicação para o método de classificação PROMSORT, que é a junção 

das palavras PROMÉTHÉE (Preference Ranking Organisation Method for Enrichment 

Evaluations) e SORTing (Classificação), ou seja, a utilização de um método multicritério que 

auxilia na classificação de alternativas em grupos pré-estabelecidos, o qual é baseado em 

método multicritério PROMÉTHÉE. 

1.2 Objetivo do trabalho 

Este trabalho tem como objetivo geral aplicar uma técnica multicritério à classificação 

de fornecedores para reparo de motores elétricos, apresentando uma forma mais estruturada 

do processo decisório. 

Para sua efetivação, foi descrito a importância do motor elétrico em uma empresa de 

saneamento, a importância da classificação de fornecedores, estudadas as melhores técnicas 

para reparar motores elétricos e a aplicação de um modelo de classificação com o método 

PROMSORT. 

Como última etapa do estudo, foram analisadas e avaliadas as consistências dos 

resultados obtidos, verificando-se, então, a robustez do modelo. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

Este trabalho está estruturado em quatro  capítulos: 

• O capítulo I apresenta uma visão geral da utilização do motor elétrico na 

indústria de saneamento e da situação de escolha e classificação de empresas 

para reparo deste equipamento; também define o objetivo do estudo e destaca 

sua relevância. 

• A base conceitual que embasa este trabalho foi desenvolvida no capítulo II, no 

qual também são discutidas questões gerais inerentes à decisão multicritério e à 

classificação de fornecedores. 
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• O capítulo III trata da aplicação do modelo proposto para classificação de 

fornecedores baseado no método de classificação multicritério PROMSORT. 

• Finalmente, no capítulo I, são apresentadas as conclusões do estudo e algumas 

recomendações para futuros trabalhos. 
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2 BASE CONCEITUAL 

Este capítulo apresenta a base conceitual que dá suporte ao desenvolvimento deste 

trabalho, sendo tratados os conceitos relativos a Apoio Multicritério à Decisão, destacando-se 

o método de sobreclassificação (conhecido como Outranking ou Surclassement) 

PROMÉTHÉE, idealizado pela Escola Francesa, e o método de Classificação multicritério 

PROMSORT. Foram abordados, igualmente, alguns conceitos relevantes sobre gestão de 

fornecedores e motores elétricos. 

2.1 Apoio à decisão multicritério 

2.1.1 Visão geral 

A origem da palavra decisão está associada a “parar de cortar” ou “deixar fluir” (Gomes 

et al, 2009). O problema de decisão multicritério existe nas situações onde há pelo menos 

duas alternativas para escolher, e a escolha depende de vários critérios de avaliação 

(ALMEIDA, 2010). 

Tomar decisões é a atividade mais requerida de um executivo e elas envolvem a 

contratação de pessoas, novos investimentos, novos projetos, prioridade de ações, etc. Mesmo 

na vida pessoal, todas as pessoas são obrigadas a tomar decisões desde cedo. 

Corriqueiramente, também nos deparamos com problemas que nos exigem uma tomada de 

decisão: qual caminho percorrer até o trabalho? Que roupa usar? 

Existem também problemas que precisam atender a mais de um objetivo, muitas vezes 

conflitantes entre si, por exemplo, na compra de um novo carro, diversos objetivos precisam 

ser atendidos antes da escolha do modelo, como espaço interno requerido, visual externo, 

preço, consumo, motorização, acessórios, etc. A estes problemas damos o nome de problemas 

multicritérios. 

Existem métodos que auxiliam o decisor na tomada de decisão, são objetos de estudos 

na área de Pesquisa Operacional, de onde surgiu o nome de Métodos Multicritério de Apoio à 

Decisão (MCDA). 

Um elemento essencial neste tipo de problema é a figura do decisor (decision maker), 

que pode ser individual e único ou um grupo de decisores, conforme observa- se em Almeida 

(2010) e Zopounidis e Pardalos (2010). 
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Segundo Doumpos & Zopounidis (2002) o decisor pode se deparar com dois tipos de 

problemas de decisão: 

a. Problemas discretos que envolvem a análise de um conjunto de alternativas 

discretas, onde cada alternativa tem uma série de atributos ou características. Dentro 

deste contexto o decisor deve desenvolver uma forma de avaliar cada alternativa. 

b. Problemas contínuos que envolvem casos onde o número de alternativas é infinito. 

Em alguns casos é possível restringir uma região, chamada de região viável. Cada 

ponto dentro desta região é uma solução viável. 

Estes dois tipos de problemas podem ser observados na figura 4 abaixo. 

 

Figura 2.1- Problemas discretos e contínuos 

Fonte: Doumpos & Zopounidis(2004) 

 

Exploram-se neste trabalho apenas os problemas discretos de tomada de decisão. 

O problema pode envolver incertezas, quanto ao comportamento de 

algumas variáveis que influenciam as consequências a serem obtidas, 

levando a um modelo probabilístico. Em alguns casos, a representação da 

situação pode ser efetuada de tal forma, que as consequências para cada 

alternativa são conhecidas com certeza. Neste caso, tem-se um modelo 

determinístico, onde se assume que não há incertezas sobre as consequências 

a serem obtidas para cada alternativa, mas há dúvidas no processo de análise 

integrada dos múltiplos objetivos (ALMEIDA, 2010, p.4). 

Quando se considera um problema discreto, podem-se fazer quatro tipos de análise 

(Zopounidis & Doumpos, 2002), citando também Roy (1985): 

a. Identificar a melhor alternativa ou estabelecer um limite para as melhores 

alternativas; 

b. Estabelecer uma ordem, um “rank”, da melhor alternativa para a pior; 

c. Classificar as alternativas em grupos homogêneos; 
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d. Identificar os principais atributos que distinguem as alternativas e separar as 

alternativas baseada nesta característica. 

A figura 2.2 a seguir, esclarece estes quatro tipos de problemáticas multicritério. 

 

 

 

Figura 2.2- Tipos de problema de tomada de decisão 

Fonte: Doumpos e Zopounidis(2002) 

 

Neste trabalho dá- se ênfase à problemática da classificação de alternativas 

(classification/ sorting). Como o processo de tomada de decisão pode envolver um único 

decisor ou um grupo de decisores (Almeida, 2010), neste trabalho trata a tomada de decisão 

envolvendo um único decisor. 

Nesta situação, existem métodos matemáticos que auxiliam a tomada de decisão, e 

vários métodos foram desenvolvidos para auxiliar a tomada de decisão. Segundo Almeida 

(2010): os métodos tem seus fundamentos na análise de problemas de decisão onde existem 
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vários objetivos a serem satisfeitos. Estes métodos têm sido desenvolvidos para apoiar e 

conduzir os decisores na avaliação e escolha das alternativas de ação. 

A aplicação de qualquer método Multicritério de Apoio a Decisão (MCDA) é precedido 

pelos objetivos que o decisor quer alcançar, assim é estabelecida anteriormente a 

representação destes múltiplos objetivos através de critérios ou atributos (ALMEIDA, 2010). 

A figura do decisor sempre está presente nos problemas de decisão multicritério, o seu 

papel é o de avaliar, os múltiplos objetivos que são apresentados por variáveis, realizando 

posteriormente um julgamento de valor (ALMEIDA, 2010; DOUMPOS E ZOPOUNIDIS, 

2002; COSTA et al., 2002). 

Os MCDA se diferem dos métodos clássicos de Pesquisa Operacional (PO) como 

programação linear por, primeiramente, tratar de múltiplos objetivos. Em programação linear, 

na maioria das vezes, apenas uma variável-objetivo é relevante. Outra característica é que no 

MCDA existe um decisor que realiza o julgamento de valor. 

Podem-se distinguir os Métodos Multicritério dos métodos clássicos de Pesquisa 

Operacional (PO), como programação linear a partir de uma lista: 

• MCDA trata de múltiplos objetivos, enquanto nos métodos clássicos apenas uma 

variável-objetivo é relevante; 

• em MCDA existe um decisor que realiza o julgamento de valor; 

• MCDA não busca a melhor solução. Existe a solução mais adequada à estrutura 

de preferências de um dado decisor (ALMEIDA, 2010). 

Vê-se na figura 2.3, um esquema sobre o processo das metodologias MCDA e seu 

processo de funcionamento. 
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Figura 2.3- O processo de auxílio na tomada de decisão da metodologia MCDA 

Fonte: Doumpos & Zopounidis (2002) 

Segundo Almeida (2010), os métodos MCDA podem ser classificados: 

a. Método de critério único de síntese que agrega todos os critérios em um único 

critério de síntese, destaca- se, neste caso, a teoria da utilidade multiatributo, 

referida como MAUT (Multi-Attribute Utility Theory). 

b. Métodos de sobreclassificação (Outranking); superação, prevalecência ou 

subordinação, onde se destacam a família dos métodos ELECTRE e a família dos 

métodos PROMÉTHÉE. 

c. Métodos Interativos que estão associados a problemas discretos e contínuos. Os 

métodos de PLMO (Programação linear multi- objetivo), que utilizam 

procedimentos interativos. 

Os termos teoria da decisão (decision theory) e análise de decisão (decision analysis) 

são aplicados em situações onde há incerteza no processo decisório. 

A utilização dos métodos multicritério requerem conhecimentos de matemática, lógica 

e, em alguns casos, o conhecimento em algum programa informatizado que auxilia nos 

cálculos e na visualização dos resultados. 

No entanto, “não basta ter a receita de bolo e segui-la de forma disciplinada e precisa.” 

(ALMEIDA, 2010, p.17). Com esta frase, esse autor também diz que não basta saber usar os 

NÌVEL 1

Objetivo de decisão e espírito de recomendação 
ou participação

NÌVEL 2

Analise das conseqüências e desenvolvimento 
do critério

NÌVEL 3

Modelagem das preferências e 
operacionalização do métodos de agregação

NÌVEL 4

Investigação e desenvolvimento das 
recomendações
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métodos multicritério de apoio à decisão, deve-se ter, também, o conhecimento necessário 

para sua utilização. 

No caso da produção do bolo, muitas pessoas podem ter a receita e 

serem capazes de segui-la, mas existem aquelas que, indo além disto, são 

capazes de produzir o bolo com qualidade e sabor incomparavelmente 

superiores aos produzidos pelos primeiros (ZELENY, 2008 apud 

ALMEIDA, 2010, p.17). 

Um dos elementos básicos de um problema MCDA é um conjunto de alternativas, que 

equivale à quantidade de possíveis ações que devem ser trabalhadas e ajustadas ao problema. 

Dessa forma podemos definir um conjunto de alternativas como X= {x1, x2,..., xn}, onde o 

número de alternativas é igual a n. 

Os MCDA podem ser utilizados em uma série de problemáticas: escolha, ordenação, 

classificação, problemas de descrição. 

Segundo Almeida (2010), um critério é definido com uma função real g que mede o 

desempenho de uma alternativa em cada uma das características individuais, concluindo que 

se: 

���� > ����� ↔ �����	�	é	������		�	���      (2.1) 

���� = ����� ↔ �~���	�	é	��������		�	���     (2.2) 

Estas propriedades nos mostram a principal distinção entre critério e atributos, que são 

utilizados em outros ramos como estatística, economia, inteligência artificial, etc. No caso de 

critério, ele estabelece uma situação de preferência de uma alternativa em relação à outra. 

Quando se consideram problemas multicritério, tem-se, então, uma família de critérios 

F={g1, g2,..., gj,..., gn).  

Uma família coerente de critérios deve ter algumas características, como ser capaz de 

representar todos os aspectos (objetivos), sem redundância, e com exaustividade, ou seja, ter a 

capacidade de resolução do problema de preferências. 

2.1.2 Teoria da utilidade multi- atributo- MAUT 

O objetivo do MAUT é produzir uma função utilidade U(g), onde g é o vetor de 

avaliação de critérios g= (g1,g2,...,gn). Geralmente, a função utilidade é uma função não linear 

definida no espaço dos critérios, tal que: 

����� > ������ ↔ �����	����������	�	é	�������		�	���   (2.3) 

����� = ������ ↔ �~���	����������	�	é	��������		�	���   (2.4) 

A forma mais comum da função utilidade é uma função aditiva: 
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���� = �������� + �������� + ⋯+ � � �� �     (2.5) 

Onde, 

- u1,u2,...un- são as funções utilidades marginais de avaliação de cada critério. Cada 

função utilidade marginal ui (gi) define a utilidade/valor da alternativa para cada critério 

individual gi. 

- p1,p2,...pn- são constantes que representam os trade-offs que o decisor assume em cada 

critério. São também conhecidas como pesos, e sua soma deve ser unitária. 

∑ �" 
"#� = 1          (2.6) 

 

Cuidado deve-se tomar distinguindo-se o termo função utilidade de 

função valor. Na grande maioria dos textos sobre MAUT, há uma clara 

distinção entre estes termos. Uma função valor está associada a uma 

avaliação das consequências num contexto de certeza, enquanto que uma 

função utilidade está associada a uma avaliação das consequências num 

contexto probabilístico (ALMEIDA, 2010, p.41). 

 

O método da função utilidade é muito semelhante a uma simples média ponderada. Na 

verdade, a média ponderada é apenas um caso especial da função utilidade, onde todas as 

funções marginais são funções lineares de seus critérios. 

Ainda segundo Almeida (2010), a função utilidade é diferente da função valor. Esta está 

associada a uma avaliação das consequências num contexto de certeza, no entanto, a função 

utilidade está associada a uma avaliação num contexto probabilístico. 

A função aditiva só pode ser usada se a condição de independência aditiva estiver 

satisfeita. Um estudo detalhado deste método é realizado no livro de Keeney & Raiffa (1993). 

 

2.1.3 Métodos de sobreclassificação 

Os métodos de sobreclassificação (do inglês outranking) também podem ser chamados 

de métodos de superação, prevalência ou subordinação e síntese (ALMEIDA, 2010). 

Há vários métodos de sobreclassificação, entre eles, destacam-se os métodos da família 

ELECTRE e os métodos da família PROMÉTHÉE. Estes métodos se baseiam na comparação 

par a par entre as alternativas, sendo diferentes, então, dos métodos de agregação. 
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Os métodos não permitem a comparação na estrutura de preferência do decisor e a 

relação de sobreclassificação das alternativas não é transitiva, com isso, estes métodos podem 

trazer resultados parciais na apresentação das recomendações. 

Eles apresentam características não compensatórias, já os métodos de agregação são 

compensatórios, ou seja, um desempenho pior em um critério é compensado por outro melhor 

avaliado (ZOPOUNIDIS &PARDALOS, 2010). 

Uma explicação sobre a característica não compensatória pode ser visto em uma partida 

de voleibol, onde um bom resultado em um set não compensa um resultado desfavorável em 

outro set (ALMEIDA, 2010). 

 

2.1.3.1 Família ELECTRE 

 

O método é utilizado tanto na construção da relação de sobreclassificação, 

estabelecendo comparações par a par entre as alternativas, quanto na exploração da relação de 

sobreclassificação. 

A família ELECTRE, do francês, Elimination Et Choix Traduisant La Réalité, tem 

várias versões, aplicáveis em situações diferentes, conforme quadro 2.1: 

Quadro 2.1- Família método ELECTRE 

Fonte: GOMES, ARAYA, CARIGNANO (2004) 

Versão Autor Ano Tipo de Problema Tipo de Critério Utiliza Pesos
I Roy 1968 Seleção Simples Sim
II Roy e Bertier 1973 Ordenação Simples Sim
III Roy 1978 Ordenação Pseudo Sim
IV Roy e Hugonard 1982 Ordenação Pseudo Não
IS Roy e Skalka 1985 Seleção Pseudo Sim

TRI Yu Wei 1992 Classificação Pseudo Sim  

Os conceitos básicos desta família de métodos são: 

Seja A um conjunto de ações de gi(a) a avaliação de qualquer uma destas 

ações segundo um critério i (i=1,2,3,...,n). Aplicando a relação de 

sobreclassificação aos elementos do conjunto A, pode-se definir que uma 

alternativa ‘a’ sobreclassifica uma alternativa b, ou aSb, se a alternativa ‘a’ é 

pelo menos tão boa quanto a alternativa b. Essa relação de 

sobreclassificação, que não é necessariamente transitiva, aparece como uma 

possível generalização do conceito de dominância.(ALMEIDA, 2010, 

p.100). 

Dois conceitos básicos são utilizados para a construção da relação de sobreclassificação: 
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- Concordância- O fato de que um subconjunto significativo dos critérios considera que 

a alternativa ‘a’ é (fracamente) preferível à alternativa b. 

- Discordância- O fato de que não existem critérios onde a intensidade da preferência de 

b em relação à alternativa ‘a’ ultrapasse um limite inaceitável. 

Exploraremos a seguir o método ELECTRE TRI, pois é utilizado em problemas de 

classificação. 

Método ELECTRE TRI 

O método ELECTRE TRI é um método para problemática de classificação, ou seja, 

aloca alternativas em categorias pré-definidas. A alocação de uma alternativa ‘a’ resulta da 

comparação de ‘a’ com perfis definidos de limites para as categorias (ALMEIDA, 2010; 

DOUMPOS& ZOPOUNIDIS, 2002). 

O método ELECTRE TRI é baseado na mesma sistemática do ELECTRE III. O 

objetivo do método ELECTRE TRI é classificar um conjunto de alternativa A={x1,x2,x3,...,xn} 

em um conjunto de grupos q=C1,C2,C3,...,Cq. Cada alternativa xj é considerado um vetor 

gj=(gj1,gj2,...,gjn), que consiste  na “performance” xj, em cada critério de avaliação g. Os 

grupos são definidos de forma ordinal, de tal forma que C1 representa o grupo com as 

alternativas preferíveis e Cq, que representa o grupo com as alternativas de menor preferência. 

Uma alternativa fictícia rk é incluída como o limite entre cada par de grupos consecutivos Ck e 

Ck+1, também conhecida como perfil de referência. 

Essencialmente, então, cada grupo Ck é delimitado por um perfil rk (o limite inferior do 

grupo) e por um perfil rk-1 ( limite superior do grupo).Cada perfil rk corresponde ao um vetor 

composto pelos perfis parciais definido por cada critério rk=(r1k,r2k,...,rnk). Posteriormente, os 

grupos são definidos de maneira ordinal satisfazendo a condição rik> ri,k+1 para todo 

k=1,2...,q-1 e i=1,2,...,n. 
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Figura 2.4- Os perfis de referência do método ELETRE TRI 

 Fonte: Doumpos e Zopounidis (2002) 

 

A classificação das alternativas em um grupo pré-especificado é realizada através de 

duas etapas. A primeira etapa envolve o desenvolvimento de uma relação de 

sobreclassificação para decidir em qual classe a alternativa está classificada. Na segunda 

etapa, tem-se a exploração desta relação de sobreclassificação para análise. 

O desenvolvimento da relação de sobreclassificação no primeiro estágio é baseado na 

comparação das alternativas com o perfil de referência e as comparações são realizadas par a 

par (xj, rk), j=1,2..., m e k=1,2,...,q-1. Geralmente, a comparação das alternativas xj com o 

perfil rk é efetuado em dois estágios, envolvendo o teste de concordância e de discordância 

respectivamente. O objetivo da realização dos testes de concordância é avaliar o quão forte é a 

sobreclassificação realizada, dando suporte à afirmação de que a alternativa xj é tão boa 

quanto o perfil rk. 

 

2.1.3.2 Família PROMÉTHÉE 

 

As metodologias multicritério PROMÉTHÉE, consideram critérios a serem 

maximizados ou minimizados de forma não compensatória (Araz, 2006), ou seja, um baixo 
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valor em um dos critérios não é compensado por um alto valor em outro critério, assim como 

ocorre, por exemplo, em médias aritméticas ou ponderadas. 

Os métodos da família PROMÉTHÉE (Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluation) são realizados em duas etapas: construção de uma relação de 

sobreclassificação, condensando as informações entre as alternativas e os critérios, e 

exploração dessa relação para apoio a decisão (BRANS & MARESCHAL, 2002) 

Segundo Behzadian (2009), algumas aplicações do método PROMÉTHÉE podem ser 

feitas em diversos tipo de problemática, incluindo a problemática de classificação. 

Estes métodos criam uma relação de sobreclassificação numérica, com base em 

conceitos. 

Segundo Brans & Mareschal (2005) e Almeida (2010), a família de métodos 

PROMÉTHÉE se divide em:  

• PROMÉTHÉE I – Pré-ordem parcial, problemática de ordenação;  

• PROMÉTHÉE II – Estabelece uma pré-ordem completa entre as alternativas, podendo 

ser utilizado também na problemática de ordenação;  

• PROMÉTHÉE III – Ampliação da noção de indiferença, tratamento probabilístico dos 

fluxos (preferência intervalar);  

• PROMÉTHÉE IV – Destinado a situações em que o conjunto de soluções viáveis é 

contínuo;  

• PROMÉTHÉE V – Nesta implementação, após estabelecer uma ordem completa entre 

as alternativas (PROMÉTHÉE II), são introduzidas restrições, identificadas no problema, para 

as alternativas selecionadas; incorpora-se uma filosofia de otimização inteira;  

• PROMÉTHÉE VI – Pré-ordem completa. Problemática de escolha. Destinado a 

situações em que o decisor não consegue estabelecer um valor fixo de peso para cada critério;  

• PROMÉTHÉE – GAIA – Extensão dos resultados do PROMÉTHÉE, através de um 

procedimento visual e interativo (BRANS & MARESCHAL, 2005).  

Pode-se, ainda, colocar dentro da família o PROMÉTHÉE TRI - utilizado para 

problemática de classificação. 

Para este trabalho explora-se um novo método para classificação, o PROMSORT. Nesta 

metodologia, são usados os princípios da metodologia do PROMÉTHÉE I, que terá uma 

explicação mais completa a seguir de sua metodologia. 

Segundo Almeida (2010), o decisor estabelece para cada critério um peso pi dependente 

da importância deste critério na organização. O somatório destes pesos é unitário. Calcula-se, 
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então, o grau de sobreclassificação de a sobre b, π (a,b), para cada par de alternativas (a,b), 

conforme equação abaixo: 

%��, '� = ∑ �"(" 
"#� ��, '�,	        (2.7) 

���:         

∑ �" 
"#� = 1          (2.8) 

 

Fi(a,b) é função da diferença [gi(a) – gi(b)] entre o desempenho das alternativas para 

cada critério i. 

Tem-se então Fi(a,b)=1, quando gi(a) > gi(b); ou Fi(a,b)=0, quando gi(a) < gi(b). O 

grau de sobreclassificação, π (a,b), terá na sua composição o peso pi de cada critério i, para o 

qual a alternativa ‘a’ tenha melhor desempenho do que ‘b’ (ALMEIDA, 2010). 

É possível, no entanto, termos casos que envolvem limiares de diferenças, então a 

função Fi(a,b) pode ser calculada de outras maneiras. 

O quadro 2.3 a seguir mostra estas várias formas da função: 
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Quadro 2.2- Explicação das funções para os critérios no PROMÉTHÉE 

Fonte: Araújo e Almeida(2009) 

 

Onde:  

- q representa um limiar de indiferença, o maior valor para diferença [gi(a) – gi(b)]; 

- p representa o limiar de preferência, o menor valor [gi(a) – gi(b)] acima da qual existe 

uma preferência estrita. 

A seguir o quadro 2.3 com a representação das funções do PROMÉTHÉE e seus 

gráficos característicos. 
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Quadro 2.3- Gráfico das f\unções para os critérios no PROMÉTHÉE 

Fonte: BRANS (2003) 

 

 

Fluxos de Sobreclassificação 

 

Ao definir a sobreclassificação de uma alternativa a sobre a alternativa b, é necessário 

explorar esta avaliação através dos fluxos de sobreclassificação, tem-se, então: 

- Fluxo de Sobreclasssificação de Saída ou positivo Φ+(a) da alternativa a: 
 
*+ = ∑ %��, '�,          (2.10) 
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- Fluxo de Sobreclassificação de entrada ou negativo Φ-(a) da alternativa a: 
 

*- = ∑ %�', ��,          (2.11) 
 

O fluxo de sobreclassificação de saída da alternativa a, Φ+(a), 

representa a intensidade de preferência de, sobre todas as alternativas b no 

conjunto A. Quanto maior Φ+(a), melhor a alternativa. 

O fluxo de sobreclassificação de entrada da alternativa a, Φ-(a) 

representa a intensidade de preferência de todas as alternativas b no conjunto 

A, sobre a alternativa a. Quanto menor Φ-(a) , melhor a alternativa. 

(ALMEIDA, 2010, p.110) 

Os fluxos de classificação podem ser calculados conforme Brans & Mareshal(2002) 

propuseram: 

*+ = �
 -�∑ %��, '�,∈/         (2.12) 

*- = �
 -�∑ %�', ��,∈/         (2.13) 

 

Sendo n o número de alternativas. 

Outro indicador utilizado nos métodos PROMÉTHÉE, mais precisamente no método 

PROMÉTHÉE II, é o fluxo líquido Φ(a): 

*��� = *+��� − *-���       (2.14) 

Método PROMÉTHÉE I 

Segundo Ulbricht (2009), em uma das etapas das metodologias PROMÉTHÉE I e 

PROMÉTHÉE II, os dados devem ser organizados numa matriz onde as linhas representam as 

alternativas às quais se deseja classificar, e as colunas representam os critérios de 

classificação. 

A matriz M representa as avaliações dos k critérios, onde A é o conjunto das m 

alternativas consideradas. Assim, fj(ai) corresponde à avaliação da ação segundo o critério j, ( 

j = 1,2,..., k) a ser maximizado ou minimizado. 

 

Aplicado em situações de pré-ordem parcial e problemática de escolha, suas duas pré-

ordens sãos obtidas quando calculados os fluxos de sobreclassificação, como em Philippe 

(2006). 
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- Pré-ordem decrescente de Φ+(a) 

- Pré-ordem crescente de Φ-(a) 

Conforme Olson (1996 apud Araujo, 2009), a relação de sobreclassificação é definida 

da seguinte forma: 

- Preferência (P); aPb se: 

*+��� > *+�'�					*-��� ≤ *-�'�	;      (2.15) 

ou 

*+��� = *+�'�					*-��� < *-�'�	;     (2.16) 

- Indiferença; aIb se: 

*+��� = *+�'�					*-��� = *-�'�	      (2.17) 

- Incomparabilidade; aRb se: 

*+��� > *+�'�					*-��� > *-�'�	;     (2.18) 

ou 

*+��� < *+�'�					*-��� < *-�'�	.     (2.19) 

Método PROMÉTHÉE II 

O método PROMÉTHÉE II utiliza o fluxo líquido: 

*��� = *+��� − *-���       (2.20) 

Permitindo as seguintes relações: 

- Preferência; aPb: 

*��� > *�'�          (2.21) 

- Indiferença; aIb: 

*��� 	= 	*�'�         (2.22) 

Não é permitida a relação de incomparabilidade. 

O PROMÉTHÉE II é mais utilizado pela idéia, aparentemente confortável, de uma 

ordem completa, enquanto que, no PROMÉTHÉE I, podem ocorrer incomparabilidades. 

2.2 Apoio multicritério à classificação 

A classificação é a separação de um número finito de alternativas em grupos pré-

definidos. Segundo Doumpos e Zopounidis (2002), há três maneiras de descrever o ato de 

classificar: 

- Discriminação; 

- Classificação - Classification 

- “Sorting” (a tradução para o português seria também classificação).  
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Os termos discriminação e classificação (classification) referem-se a problemas onde as 

alternativas são separadas em grupos nominais, sem estabelecer nenhuma preferência entre 

eles. Obviamente, cada grupo terá suas características especificas, mas que não estabelecem 

nenhuma relação de preferência ou de hierarquia. 

Por outro lado, a classificação (sorting) refere-se a problemas onde os grupos pré-

definidos podem ser colocados em ordem de preferência. Um exemplo típico é a classificação 

de riscos da falência de empresas, estudada por Doumpos & Zopounidis (2002). 

Por razões de simplificação, denomina-se apenas com o termo “classificação”, no 

entanto, estudam-se situações onde é possível estabelecer condições de preferência entre os 

grupos (sorting). 

2.3 Os métodos de classificação 

A maioria dos métodos de classificação se apoia na filosofia da regressão, utilizando 

conhecimento à priori de cada grupo e classificando as alternativas. 

Segundo Borooah (2001), na regressão estatística tradicional o objetivo é encontrar uma 

função que relacione uma variável independente Y a um vetor de variáveis dependentes X, a 

partir de observações de amostras existentes (Y,X). A maioria dos métodos de classificação 

trata o problema de forma semelhante, a diferença é que, nos problemas de classificação, a 

variável não tem um valor numérico real, mas um valor discreto. Doravante, a variável 

dependente será denotada como C, enquanto os grupos  serão por C1,C2,C3...,Cq, onde q é o 

número de grupos. Similarmente, g será usada para descrever o vetor das variáveis 

independentes, por exemplo: g= (g1,g2,...,gn). 

Com base nestas notações resolver um problema de classificação é desenvolver um 

modelo	���� → 4 que possa ser usado para classificar alternativas com base em suas 

características, usando-se um vetor g. 

A figura 2.5 representa graficamente os passos para o desenvolvimento de um método 

de classificação. 
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Figura 2.5- Estrutura geral para desenvolvimento de modelo para problemas de classificação 

Adaptado de Doumpos & Zopounidis (2002). 

 

A amostra de observações utilizadas para desenvolvimento do modelo é 

chamada de amostra de treinamento. O número de observações desta 

amostra é descrito como m. As observações serão referidas como 

alternativas, e cada alternativa xj, é considerada como um vetor descrito pelo 

desempenho em cada atributo, por exemplo xj=(gj1,gj2,...,gjn), onde gji,, 
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representa o desempenho da alternativa xj, no critério gi (DOUMPOS & 

ZOPOUNIDIS, 2002, p.8). 

Com base nestas notações, é possível construir um modelo para resolução de um 

problema de classificação do tipo	���� → 4, que determina a classificação de uma alternativa 

com base no vetor critério g.  

Se o modelo desenvolvido for utilizado com sucesso em uma amostra de teste, então ele 

poderá ser utilizado em novas alternativas que venham a surgir, e este é um dos principais 

benefícios no desenvolvimento de um modelo. 

O objetivo da criação de um modelo é minimizar o erro de uma classificação errada, ou 

seja, classificar uma alternativa em um grupo errado. 

Existem dois modelos de classificação, segundo Doumpos & Zopounidis(2002): o 

quantitativo e o simbólico. 

O método quantitativo, mais comumente utilizado, consiste em estabelecer uma função 

numérica que gera uma pontuação específica, que consiste em a probabilidade da alternativa 

pertencer a um grupo específico. 

Alternativamente, tem-se o método simbólico, que, na verdade, é baseado em regras do 

tipo “SE CONDIÇÃO ENTÃO”, concluindo que a alternativa pertence ao grupo C. 

Podem ser criadas, então, várias condições para classificar uma alternativa em um 

grupo, de forma a minimizar o erro de classificação. No entanto, um número elevado de 

regras de indução pode tornar o método muito restritivo para novas alternativas que venham a 

surgir. 

A figura 2.6 tenta esclarecer os dois métodos de modelos de classificação. 

É preciso ressaltar que uma modelagem consistente garante uma confiabilidade no 

critério adotado. 

Não serão explorados neste trabalho os modelos de classificação simbólicos, apenas os 

métodos quantitativos. 

Dentre os métodos de classificação quantitativos, existem métodos que se apoiam em 

MCDA- Multicriteria Decision Aid, ou métodos multicritério de apoio à decisão. 
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Figura 2.6- Métodos de modelos de classificação 

Adaptado de Doumpos & Zopounidis (2002) 

2.4 Técnicas de classificação 

Segundo Doumpos e Zopounidis (2002), existem dois grandes grupos nas técnicas de 

classificação: 

- Métodos de classificação estatística e econométrica. 

- Técnicas não paramétricas 

Amostra de Treinamento

Alternativas

Criterio Classificação

Desenvolvimento de Modelos 
Quantitativos ou Símbolicos?

Regressão

Desenvolvimento de um modelo 
em um forma relacional/funcional

Regras de Indução

Desenvolvimento de um conjunto 
de regras de classificação

1. Desenvolvimento de um relação 
entre os critérios e a classificação

2. Representação precisa da 
classificação pré-especificada

1. Desenvolvimento da relação 
entre os critérios e a classificação

2. Otimização da Classificação 
Indicada pelos cálculos

Quantitativo Simbólico
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Os métodos de classificação estatística são os mais antigos, podem estar relacionados a 

uma análise univariada ou multivariada. No caso da classificação univariada, os métodos 

estão relacionados à estatística descritiva. 

Já a classificação multivariada, tem seus fundamentos baseados no trabalho de Fisher 

(1936) apud Doumpos & Zopounidis(2002) e seus estudos sobre análise discriminante linear 

(LDA). Esta tem sido a técnica mais empregada nas últimas décadas para trabalhos de 

classificação, atualmente também estendida para QDA (Análise Discriminante Quadrática). 

Também foram desenvolvidos outros métodos de classificação, através de estudos na 

área da econometria: os métodos de probabilidade linear, análise logit e análise probit. 

Apesar das críticas às limitações das técnicas econométricas e de estatística descritiva, 

elas continuam sendo utilizadas devido à quantidade de softwares que utilizam estes métodos 

de classificação, e novos métodos têm seus desempenhos comparados aos mesmos. 

Segundo Hair et al (2005) a probabilidade linear consiste em encontrar uma variável 

estatística, combinando duas ou mais variáveis estatísticas, que discriminarão melhor entre 

grupos definidos anteriormente, atribuindo pesos da variável estatística para cada variável de 

forma a maximizar a variância entre grupos. A função discriminante é definida como: 

567 = � +8�9�7 +8�9�7 +⋯+8 9 7     (2.23) 

Zjk = valor Z discriminante da função discriminante j para o objeto k. 

a= intercepto 

Wi= peso discriminante para variável independente i. 

Xik=variável independente i para o objeto k. 

 

Se a sobreposição entre os grupos é pequena, então a função discriminante separa bem 

os grupos. Se a sobreposição é grande, então a função discriminadora é pobre. 

Duas distribuições discriminantes na figura 2.7 representam este conceito. A primeira 

representa uma figura discriminante forte e a segunda fraca, de acordo com a sobreposição 

das áreas. 
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Figura 2.7- Representação univariada de valores Z discriminantes 

Fonte: Hair et al (2005) 

A análise discriminante pode abordar qualquer um dos objetivos descritos abaixo: 

a. Determinar se existem diferenças estatísticas significantes entre dois (ou mais) 

grupos definidos. 

b. Determinar quais das variáveis independentes explicam o máximo de diferença nos 

perfis de valores totais médios de dois ou mais grupos. 

c. Estabelecer procedimentos para classificar objetos (indivíduos, produtos e assim por 

diante) em grupos. 

d. Estabelecer o número e a composição das dimensões de discriminação entre grupos 

formados a partir do conjunto de variáveis independentes. 

Dentre as técnicas multivariadas destacam-se, as análises probit e logit (BOROOAH, 

2001). 

Tanto a análise probit quanto a logit são baseadas no desenvolvimento de uma função 

não-linear que mede a probabilidade de adesão aos grupos para as alternativas a serem 

classificadas. A diferença entre as duas abordagens envolve a forma da função que está sendo 

empregada. Na análise logit emprega-se uma função logística, usando a densidade de 

probabilidade acumulada, a função distribuição normal é usada na análise probit. Com base 

nestas funções, e supondo um problema de classificação de dois grupos, a probabilidade de 

uma alternativa pertencer a um grupo é definida como: 

Análise Logit: �6 = (:� + �6�'; = 1 <1 + -=->?@AB    (2.24) 
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Análise Probit: �6 = �:� + �6�'; = C �
��D�E/G 

HI
G �J=+>?@

-K  

Onde: 

Pj= Probabilidade de uma alternativa j pertencer a um grupo g 

a = constante 

b= vetor de atributos 

 

Entre os modelos logit e probit, o último é utilizado mais frequentemente, 

principalmente porque o desenvolvimento de modelos logit requer menos esforço 

computacional, no entanto, o modelo probit tem mais exatidão nos seus resultados. 

Entre as técnicas não paramétricas, podem-se destacar as redes neurais artificiais, o 

aprendizado de máquina e a lógica fuzzy. 

Os métodos não-paramétricos são mais utilizados, isso porque na prática não se tem 

como calcular todas as propriedades estatísticas da amostra, pois elas não representam as 

condições de contorno da população. Vários pesquisadores desenvolvem estes tipos de 

métodos buscando maior flexibilidade de acordo com os dados encontrados. 

2.5 Métodos multicritério de apoio à decisão 

2.5.1 Métodos de Classificação baseado no PROMÉTHÉE 

Araz e Ozkaranhahn(2007), chamam de MCS (Multicriteria Sorting) aos métodos 

multicritérios que apoiam a classificação.  

Também em Araz  e Ozkaranhahan (2009) é proposto um novo MCS, baseado no 

PROMÉTHÉE, o nome deste novo método é PROMSORT, fruto da junção das siglas de 

PROMÉTHÉE e Sorting (Classificação com ordem de preferência). Este método é aplicado 

na classificação de alternativas em categorias ordenadas previamente. A atribuição de uma 

alternativa a a uma certa categoria é realizada usando ambos os perfis que definem a categoria 

e as alternativas de referência em diferentes passos. 

Considerando G um conjunto de critérios g1,g2,...,gj (G={1,2,...,j}) e B um conjunto de 

perfis limites que discriminam k+1 categorias (B={1,2,...,k}); bh representa o limite superior 

da categoria Ch e o limite inferior da categoria Ch+1, h=1,2,...,k. Assumindo que C2 > C1 

significa que a Categoria 2 sobreclassifica a Categoria 1, o conjunto de perfis 

(B={b1,b2,...,bk}) deve ter as propriedades abaixo: 

[bk P bk-1],[ bk-1 P bk-2],…, [ b2 P b1]      (2.25) 
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Esta propriedade significa que as categorias podem ser ordenadas e discriminadas. 

Assumindo a preferida para menos, a seguinte condição ajuda a obter as categorias ordenadas 

e distintas:  

∀M, ∀ℎ = 1,… , P − 1, �6�'Q+�� ≥ �6�'Q� + �6 .     (2.26) 

A comparação entre dois perfis limites bh-1 e bh., que distingue as categorias Ch-1, Ch, 

Ch+1, é realizada utilizando o método PROMÉTHÉE como segue: 

 

- bh é preferível a bh-1, desde que: 

�'Q�'Q-��	T	*+�'Q� > *+�'Q − 1�						*-�'Q� < *-�'Q − 1�		,  (2.27) 

ou 

		*+�'Q� = *+�'Q − 1�						*-�'Q� < *-�'Q − 1�			,    (2.28) 

ou 

*+�'Q� > *+�'Q-��						*-�'Q� = *-�'Q-��    (2.30) 

ou 

- bh é indiferente a bh-1, desde que: 

�'QU'Q-��	T		*+�'Q� = *+�'Q − 1�						*-�'Q� = *-�'Q − 1�   (2.31) 

- bh é incomparável a bh-1, desde que: 

�'QV'Q-��	T	*+�'Q� > *+�'Q − 1�						*-�'Q� > *-�'Q − 1�	,  (2.32) 

ou 

		*+�'Q� < *+�'Q − 1�						*-�'Q� < *-�'Q − 1�		.   (2.33) 

 

PROMSORT realiza a distribuição das alternativas nas categorias em quatro passos: 

1. Calcula-se a sobreclassificação das alternativas baseado no método PROMÉTHÉE 

I; 

2. Usa-se as relações de sobreclassificação para atribuir as alternativas nas categorias, 

exceto as relações de incomparabilidade e indiferença. 

3.  Usa-se a relação de sobreclassificação, a fim de classificar as alternativas. 

4. Atribui-se final das alternativas, baseado na análise de pares. 

No PROMSORT, as categorias são definidas pelos limites inferiores e superiores, como 

o ELECTRE TRI, e ambos os perfis e alternativas de referência são usados para atribuir uma 

alternativa em uma categoria. Para determinar as alternativas de referência, primeiramente, 

todas as alternativas são comparadas com os perfis limites usando uma relação de 
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sobreclassificação obtida pelo PROMÉTHÉE. A comparação de uma alternativa a com um 

dos perfis limites bh é como segue: 

a é preferível a bh, desde que: 

���'Q-��	T	*+��� > *+�'Q�						*-��� < *-�'Q�	,    (2.34) 

ou 

		*+��� = *+�'Q�						*-��� < *-�'Q�	,       (2.35) 

ou 

*+��� > *+�'Q�						*-��� = *-�'Q�			,      (2.36) 

ou 

a é indiferente a bh, desde que: 

��U'Q�	T		*+��� = *+�'Q�						*-��� = *-�'Q�			    (2.37) 

a é incomparável a bh, desde que: 

��V'Q�	T	*+��� > *+�'Q�						*-��� > *-�'Q�			,    (2.38) 

ou 

		*+��� < *+�'Q�						*-��� < *-�'Q�		.     (2.39) 

A atribuição das alternativas nas classes é realizada a partir das relações de 

sobreclassificação (assumindo que C2>C1 significando que a categoria 2 sobreclassifica a 

categoria 1): 

• Compara-se a alternativa a com bi, para i=k,k-1,...,1. 

• bh sendo o primeiro perfil tal que aPbh. 

• bt sendo o primeiro perfil tal que aRbt ou aIbt 

• Se h>t então a deve-se colocar na Categoria Ch+1. 

Caso contrário, a alternativa a não deve ser atribuída a nenhuma categoria (não é certo 

que a alternativa a pertença à categoria t ou t+1. 

Após a segunda fase, é possível que algumas alternativas não tenham sido atribuídas em 

alguma categoria, uma vez que a relação de sobreclassificação indica que essas alternativas 

são indiferentes ou incomparáveis aos perfis limites e não poderão ser atribuídas a uma 

categoria diretamente. Por outro lado, algumas alternativas poderão ser atribuídas diretamente 

às categorias. Na terceira etapa, utilizam-se estas alternativas como alternativas de referência 

das categorias para poder atribuir às alternativas que não foram classificadas. As alternativas 

de referência têm as seguintes propriedades: 

- Cada perfil limite bh, sobreclassifica todas as alternativas de referência em Ch. 
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- Cada alternativa de referência em Ch sobreclassifica todos os perfis limites inferiores 

(bh-1, bh-2,...). 

- Cada alternativa de referência em Ch sobreclassifica todas as alternativas de referência 

em Ch-1, Ch-2,..., 

- Pode haver preferência, indiferença ou incomparabilidade entre as alternativas de 

mesma categoria. 

Na segunda fase, algumas alternativas serão atribuída em h+1 Categorias, 

Ch+1,>Ch>...C1. Neste momento, estas alternativas serão as de referências para a 

categoria ordenada. 

Supondo: 

- Um conjunto de referências Xh consiste de m alternativas para categoria h, por 

exemplo: X={x1,x2,...,xm}. 

Para uma alternativa a que ainda não tenha sido atribuída em uma categoria: 

- Determina-se a distância: 

�7 = �
 W
�7+ − �

 W+�
�7-        (2.40) 

Onde: 

dk
+ mede a sobreclassificação característica de a sobre todas as alternativas atribuídas à 

categoria Ct. 

dk
- mede a sobreclassificação característica de a sobre todas as alternativas atribuídas à 

categoria Ct+1. 

Nt é o número de alternativas de referência da categoria Ct. 

�7+ = ∑ :*��� − *���;�∈XW        (2.41) 

�7- = ∑ :*��� − *���;�∈XWYE        (2.42) 

Onde Φ(a) é o fluxo líquido da alternativa a. 
 

- Atribui-se um ponto de corte b. Se a distância for maior que o ponte de corte, atribui-

se a alternativa a para a categoria Ct+1, caso contrário, atribui-se a Ct. Aqui, b pode ser 

especificado pelo decisor e irá determinar, inclusive, seu ponto de vista otimista ou 

pessimista. Por exemplo, o valor de b pode variar de 0 , para o otimista até 1 para o 

pessimista. Se b tem o valor atribuído igual a zero, então as alternativas serão 

atribuídas às categorias em função da distância. Do contrário (b=1) a alternativa será 

atribuída a pior categoria. Alternativamente o valor poderá varia como b=(-1,0,1). 
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Neste caso b=-1, significa que todas as alternativas não atribuídas serão classificadas 

na melhor categoria. 

Z	�7 > ', �	[	4\+�, ��        (2.43) 

Z	�7 < ', �	[	4\        (2.44) 

 

Nesta etapa, a função distância é calculada para todas alternativas ainda não 

classificadas.  

A maior característica  do PROMSORT, em relação aos outros métodos multicritério 

de classificação (MCS), é que o decisor é obrigado a especificar uma grande quantidade de 

informações, como valores para os perfis, pesos, limiares e pontos de corte. 

Mesmo que estes valores possam ser interpretados com facilidade, é difícil corrigir 

diretamente os seus valores. Portanto, os resultados da metodologia estão sujeitos à análise de 

sensibilidade. 

2.6 Empresa de saneamento estadual 

Saneamento básico “É a solução dos problemas relacionados estritamente com 

abastecimento de água e disposição dos esgotos de uma comunidade” (Carvalho, 1981). Há 

ainda quem defenda que o tratamento do lixo e controle das águas pluviais faz parte da 

definição do verbete. 

Segundo a Lei 7.750, de 13 de março de 1992, saneamento é o conjunto de ações, 

serviços e obras que tem por objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, por 

meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, 

sólidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem 

urbana, controle de vetores de doenças transmissíveis e demais serviços e obras 

especializados. 

Em Pernambuco, Estado do Nordeste brasileiro as responsabilidades pelo saneamento 

são compartilhadas entre Estado e municípios. O primeiro é responsável pelo abastecimento 

de água e coleta e tratamento do esgoto doméstico em 97% dos municípios, pois, em quatro 

destes esta responsabilidade é das prefeituras. 

O Estado gerencia a Compesa - Companhia Pernambucana de Saneamento para realizar 

o saneamento em seu território. A Compesa é uma empresa de economia mista, onde o estado 

é proprietário de 99,99% das ações da empresa e, portanto, principal acionista da mesma. 
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A Compesa, vinculada à Secretária de Recursos Hídricos e Energéticos, é uma 

sociedade anônima brasileira, de economia mista, fechada, de capital autorizado, de utilidade 

pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado - sendo o Estado de Pernambuco 

o seu maior acionista, executora da política de saneamento e concessionária dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do território pernambucano. 

Para realizar o abastecimento de água no Estado, a Compesa utiliza vários recursos, 

desde a construção de barragens em rios, até a captação direta nos rios e poços explorando as 

reservas do subsolo. No tratamento, ela constrói ETAs (Estações de Tratamentos de Água) 

que são verdadeiras indústrias de beneficiamento da água captada nos mananciais, e que, 

através de processos físico-químicos, realizam o tratamento da água tornando-a potável. Após 

o tratamento, a água deve ser enviada para o consumo e a Compesa utiliza-se, então, de 

estações elevatórias de bombeamento, reservatórios e adutoras. 

Na coleta e tratamento de esgoto, a primeira fase é a coleta do esgoto doméstico das 

residências, que se dá na grande maioria por gravidade. O sistema de esgoto é projetado para 

que, na maior parte do trajeto a ser percorrido pelo esgoto coletado, seja realizado por 

gravidade nas tubulações, no entanto, em muitos pontos, por critérios técnicos e econômicos, 

é necessário construir estações elevatórias, que transportarão o esgoto coletado para um cota 

superior até chegar às ETEs ( Estações de Tratamento de Esgoto), onde também através de 

processos físicos e biológicos, realiza-se o tratamento destes efluentes. 

Tratar o esgoto significa remover os poluentes nele contidos, sabendo que o esgoto é 

composto de 99,9% de água, e de uma parcela mínima de impurezas (0,1%) 

(TELLES&COSTA, 2007). 

Na figura 2.8, está a representação de um sistema de abastecimento de água e coleta de 

esgoto. Observa-se, também, o ciclo fechado do sistema, pois a captação é feita em um ponto 

e o esgoto tratado retorna para o mesmo córrego onde, anteriormente, foi captado. Daí a 

importância do sistema de esgotamento sanitário, pois a inexistência dele, ou a sua 

precariedade, acabará por poluir a mesma fonte de captação de água. 
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Figura 2.8- Sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto 

Fonte: Telles& Costa,2007 

 

Nas estações elevatórias de água de captação ou de distribuição de água tratada, assim 

como nas estações elevatórias de esgoto, bem como nas ETAs e ETEs existem equipamentos 

de bombeamento, que, em sua grande maioria, são acionados por motores elétricos de 

indução. 

Na figura 2.9, podemos perceber a presença de uma bomba para transporte de água 

tratada acoplada a um motor elétrico de 250 CV de potência. 

 

Figura 2.9- Foto da instalação de um motor unidade de bombeamento 

Acervo do autor 
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O motor elétrico representa, portanto, um importante equipamento para o 

funcionamento do sistema de saneamento, e a quebra do mesmo significa que a água poderá 

não ser captada, não tratada, e não transportada para o consumo, representando falta d´água 

para a população. Assim como no sistema de esgotamento, a quebra do motor, representa que 

o esgoto não será coletado ou não tradado adequadamente, podendo haver transbordamentos 

nas ruas e residências, ou tratamento ineficaz, poluindo os mananciais. 

Como todo equipamento eletromecânico, o motor elétrico também necessita de 

manutenção, de todos os tipos: 

• Corretiva- Quando ocorre a quebra inesperada e o equipamento deve ser 

colocado novamente em operação. 

• Preventiva- Baseada no tempo, periodicamente substituem-se peças, lubrifica-se 

e limpa-se o equipamento, a fim de evitar sua quebra. 

• Preditiva- Baseada na condição, quando monitoram- se parâmetros de 

funcionamento e quando são detectados pontos fora da normalidade, então atua-

se para sua correção. 

Os motores elétricos em uma empresa de saneamento consomem a maior parte da 

energia elétrica dentro da companhia, chegam a representar 96% de todo o consumo, e os 

custos operacionais com energia elétrica são elevados em uma empresa de saneamento, e 

representam o segundo maior custo na maioria das empresas. Na Compesa, o custo 

operacional com energia elétrica é de 25% de todos os custos, representados por uma conta 

mensal média de 14 milhões de reais mensais que a Compesa paga à Concessionária de 

energia do Estado de Pernambuco (Celpe). 

Quanto ao custo do reparo, na prática algumas empresas, inclusive a Compesa, praticam 

uma razão simples: caso o custo do reparo seja maior ou igual à 50% do valor de um motor 

novo é válido seu reparo. 

2.7 Motor elétrico de indução 

Existem diversos tipos de motores elétricos, mas o que melhor se adaptou às condições 

de funcionamento do setor de saneamento foi o motor elétrico de indução trifásico com rotor 

gaiola de esquilo (MIT). Sua construção é robusta, sem partes faiscantes, tem ótimo 

rendimento, em torno de 90 %, exige quase nenhuma manutenção e é relativamente barato. 

Sua principal desvantagem era não poder variar sua velocidade, no entanto, com o avanço da 

eletrônica de potência surgiram equipamentos eletrônicos, como os inversores de frequência 
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capazes de variar a velocidade dos MITs com poucas perdas (FITZGERALD, 2006; 

KOSOW, 1996). 

O MIT é composto basicamente por duas partes: estator e rotor. A figura abaixo mostra 

suas principais partes. 

 

Figura 2.10- Partes do motor de indução 

Fonte: WEG 
 

O quadro 2.4 explica as principais partes do motor de indução trifásico com rotor gaiola 

de esquilo. 

Quadro 2.4- Partes do motor de indução 

Adaptado de Garcia, 2003 

Ref. Nome Característica 

 Estator Parte estática do motor, constituído de: carcaça, núcleo do estator e enrolamento 
trifásico 

1 Carcaça Geralmente em ferro fundido, sustenta todo o conjunto.  

2 Núcleo do 

estator 

Chapas de material ferro magnética isoladas umas das outras por um verniz, prensadas 
umas sobre as outras formando um bloco único.  

8 Enrolamento 

Trifásico 

Bobinas em fios de cobre isolado, ligadas à rede trifásica, onde circula a corrente do 
motor, que produz o campo magnético. Há três bobinas, uma para cada fase, iguais e 

defasadas geometricamente dentro do estator em 120
o

.  
 Rotor Parte girante do motor, que transmite o movimento à carga, constituído de: eixo, núclo 

de rotor e barras e anéis. 
7 Eixo Em aço, transmite a potência mecânica à carga. É a parte mais robusta do motor.  

3 Núcleo do rotor Chapas de aço, em tudo semelhantes às do estator, completa o circuito magnético 
criado no estator. Possui também ranhuras com inserção das barras e anéis 
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12 Barras e Anéis 

de Curto-

Circuito 

Em alumínio, são as “bobinas” do rotor. Fechadas em ambos os lados por anéis, 
chamados de curto-circuito, formam a gaiola de esquilo. Nelas circulam as correntes do 
rotor e onde é desenvolvida a força motriz.  

O motor de indução gira seu eixo quando o estator é alimentado por uma tensão 

trifásica, criando um campo magnético nos três conjuntos de bobinas, que, por estarem 

defasadas umas das outras fisicamente, e pelas tensões em cada fase também estarem 

defasadas, cria-se um campo magnético girante, conforme figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11- Representação do campo magnético girante 

Fonte: WEG 
 

O campo magnético induz uma tensão no rotor, que gera um campo magnético que se 

opõe ao campo do estator, criando, assim, uma força eletromotriz que impulsiona o eixo a 

girar. 

Por se tratar de um equipamento eletromecânico, é passível de falhas, que podem 

danificar plenamente o equipamento ou torná-lo ineficiente no funcionamento. O quadro 2.5 

apresenta algumas possíveis falhas e suas possíveis causas (WEG- Fabricante de máquinas e 

equipamentos). 

A figura 2.12 apresenta um gráfico extraído de um estudo das principais causas de 

falhas em motores elétricos. Observa-se que a principal causa de falha é o rolamento, a 

principal parte mecânica do motor, responsável pelo giro do eixo. Com o funcionamento, o 

desgaste do mesmo é natural, sua substituição sendo necessária, no entanto, caso não haja a 

substituição em tempo hábil, o rotor poderá travar, gerando a uma alta corrente no estator, 
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aumentando a temperatura do mesmo, danificando o verniz que isola as bobinas, ocasionando 

um curto-circuito interno, queimando parte ou totalmente o motor. 

 

Quadro 2.5- Defeitos no MIT e possíveis causas 

Fonte: WEG 
Defeito Possíveis causas 

SOBREAQUECIMENTO DO MOTOR - Ventilação obstruída, ou ventilador menor. 
- Tensão ou Frequência fora do especificado 
- Rotor arrastando ou falhado 
- Estator sem impregnação 
- Sobrecarga 
- Rolamento com defeito 
- Partidas consecutivas 
- Entreferro abaixo do especificado 
- Ligações erradas 

CORRENTE ALTA EM CARGA - Tensão e/ou frequência fora da nominal 
- Sobrecarga 
- Rotor arrastando no estator 

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO BAIXA - Isolantes de ranhura danificados 
- Cabinhos cortados 
- Cabeça de bobina encostando na carcaça 
- Presença de umidade ou agentes químicos 
- Presença de pó sobre o bobinado 

CORRENTE ALTA EM CARGA - Tensão fora da nominal 
- Sobrecarga 
- Frequência fora da nominal 
- Correias muito esticadas 
- Rotor arrastando no estator 

AQUECIMENTO DOS MANCAIS - Excessivo esforço axial ou radial da correia 
- Eixo torto 
- Tampas frouxas ou descentralizadas 
- Falta ou excesso de graxa 
- Matéria estranha na graxa 

ALTO NÍVEL DE RUÍDO - Desbalanceamento 
- Eixo torto 
- Alinhamento incorreto 
- Rotor fora de centro 
- Ligações erradas 
- Corpos estranhos no entreferro 
- Objetos presos entre o ventilador e a tampa defletora 
- Rolamentos gastos/danificados 
- Aerodinâmica inadequada 

VIBRAÇÃO EXCESSIVA - Rotor fora de centro, falhado, arrastando ou desbalanceado 
- Desbalanceamento na tensão da rede 
- Rolamentos desalinhados, gastos ou sem graxa 
- Ligações erradas 
- Mancais com folga 
- Eixo torto 
- Folga nas chapas do estator 
- Problemas com a base do motor 

CORRENTE ALTA A VAZIO - Entreferro acima do especificado 
- Tensão acima do especificado 
- Frequência abaixo do especificado 
- Ligação interna errada 
- Rotor descentralizado ou arrastando 
- Rolamentos com defeito 
- Tampas com muita pressão ou mal encaixadas 
- Chapas magnéticas sem tratamento 

CONJUGADO MÁXIMO BAIXO - Rotor falhado ou descentralizado 
- Rotor com inclinação de barras acima do especificado 
- Tensão abaixo da nominal 

BAIXO TORQUE DE PARTIDA - Ligação interna errada 
- Rotor falhado ou descentralizado 
- Tensão abaixo da nominal 
- Frequência abaixo ou acima da nominal 
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MOTOR NÃO CONSEGUE PARTIR - Excessivo esforço axial ou radial da correia 
- Eixo torto 
- Conexão errada 
- Numeração dos cabos trocada 
- Carga excessiva 

Segundo Venero e Hiyodo (2008), as principais causas das falhas em motores elétricos 

está representada no gráfico a seguir. 

 

Figura 2.12- Causas de falhas em motores elétricos 

Adaptado de Venero e Hiyodo (2008) 
 

A figura 2.13 apresenta a foto de um rolamento de motor totalmente danificado, 

observa-se a destruição no anel das esferas e a queima da pista interna. Um dano deste tipo no 

rolamento ocasiona o travamento do eixo do motor e o sobreaquecimento do estator. 

 

Figura 2.13- Foto de um rolamento totalmente danificado 

Fonte: Siemens, 2003 
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A figura 2.14 apresenta a foto de um estator com suas bobinas totalmente danificadas 

por sobreaquecimento, as possíveis causas podem ser encontradas no quadro 2.5, observando-

se que uma possível causa pode ter sido originada no rolamento. 

 

Figura 2.14- Foto de um estator totalmente queimado 

Fonte: Siemens, 2003 
 

2.8 Recuperação de motores elétricos 

Aumentando a importância do equipamento, evidencia-se que os motores elétricos de 

indução são responsáveis por 90% do consumo da energia elétrica em empresas de 

saneamento (PROCEL- Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, 2001), e 

representam cerca de 40 % do consumo de energia elétrica no Brasil. Eles são responsáveis 

pela movimentação de máquinas e equipamentos. 

Como todo equipamento eletromecânico é passível de falhas, e apesar de muitos estudos 

inviabilizarem o reparo de motores elétricos após sua queima, justificando-se isso pela perda 

de eficiência (Basso, 2007), outros pesquisadores indicam que, quando realizado com as 

técnicas adequadas, o reparo não prejudica a eficiência do equipamento e torna-se atrativa a 

sua recuperação (BORTONI, 1999, EASA- Electrical Apparatus Service Association, 2003). 

Segundo EASA (2003) motores elétricos são componentes chave na maioria das 

indústrias. Eles consomem 30% de toda energia elétrica usada pelas aplicações industriais e 

comerciais. Na Europa e nos EUA, apenas o custo com a energia usada pelos motores é 

estimado em mais de 100 bilhões de dólares. Já a falha de um motor pode custar muito mais 

em termos da perda de produção, atraso nas entregas e insatisfação dos clientes.  

É senso comum entre os profissionais mais experientes que o reparo/reenrolamento de 

motores é vantajoso quando realizado por empresas experientes e qualificadas, pois reduz os 
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custos enquanto mantém a operação. Com o aumento dos custos de energia elétrica nos 

últimos anos, também temos vários questionamentos quando ao reparo, principalmente 

relacionados à eficiência energética. Contudo devido à quantidade de energia que ele 

consome, pequenas mudanças na eficiência podem ter um grande impacto nos custos 

operacionais (EASA, 2003). 

Quando for considerada a seleção de um reparador de motores elétricos, a ênfase deve 

ser na prioridade do usuário final. A qualidade e a confiabilidade consideradas devem ser as 

do usuário final, para quem o possível tempo perdido é algo crítico, podendo haver diferentes 

critérios de seleção para o usuário, que podem não ser apenas e prioritariamente os custos 

(YUNG& BONNET, 2002). 

Existem várias empresas que realizam reparo de motores elétricos, de vários tamanhos, 

com níveis de experiência e qualidade. O primeiro passo no processo de seleção é qualificar o 

centro de reparos baseando-se nas expectativas do usuário. O segundo é fazer um processo de 

auditoria para inspecionar as instalações da empresa que realiza reparos (YUNG& BONNET, 

2002). 

Uma inspeção pessoal permitirá que o usuário observe questões óbvias como a 

capacidade do guindaste, a limpeza geral (especialmente em áreas criticas como a de 

reenrolamento), a organização e as condições dos equipamentos. (YUNG& BONNET, 2002). 

Por esta razão, na observância do primeiro passo no processo de seleção, listam-se as 

principais recomendações que devem ser seguidas. 

Dividem-se, também, as atividades de recuperação de motores como uma árvore de 

serviços, considerando que o serviço de um implica realização de outro. 

Observaremos a seguir as melhores técnicas para a realização de cada uma das 

atividades da sequência apresentada, desta forma, está também identificando qual o nível que 

a empresa ideal de reparo de motores deve ter, em relação aos equipamentos e profissionais 

que realizarão os serviços. 

A figura 2.15 explica a sequência de serviços a serem realizados desde o transporte da 

oficina do cliente, o reparo do mesmo e retorno a oficina do cliente com o equipamento 

recuperado. Em seguida, em cada tópico são explicados alguns passos e recomendações de 

procedimentos básicos e estruturas necessárias. No entanto, tal estrutura é adequada à 

realidade da empresa em estudo no trabalho, outras empresas poderão ter outras necessidades 

de acordo com o porte dos equipamentos instalados. 
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Figura 2.15- Sequência de serviços em um motor elétrico 

Fonte: O autor 

2.8.1 Transporte do Motor para Oficina 

A empresa deve possuir frota própria para transporte dos motores, neste caso estudado, 

idealmente um caminhão guindauto com capacidade de, no mínimo, 10(dez) toneladas. Ele 

deve estar disponível para realizar viagens de até 600 Km de distância da oficina e a oficina 

também deverá dispor de sistema de içamento de cargas e, uma ponte rolante também com 

capacidade mínima de 15(quinze) Toneladas. 
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Figura 2.16- Veículo de transporte com sistema de içamento (Guindauto) 

 

 

Figura 2.17- Ponte rolante dentro da oficina 

2.8.2 Identificação do equipamento 

O equipamento, ao chegar ao local, deve ser identificado com numeração própria da 

oficina, esta identificação deverá ser lançada em programa específico de gestão, onde deverão 

constar: fotos dos equipamentos, dados de placa, peças enviadas (é comum o motor, muitas 

vezes, ser enviado com peças que não fazem parte do mesmo: acoplamentos, correias, discos, 

redutores, etc), portanto, a empresa prestadora de serviço deve ter em sua oficina este sistema 

de gerenciamento dos equipamentos e seus complementos. 

2.8.3 Armazenamento adequado 

Tanto no recebimento, quanto após o serviço estar concluído, ou também quando 

aguardando autorização de execução, é desejável que a empresa prestadora de serviço tenha 

um sistema de armazenamento de equipamentos, de peças correspondentes adequado, 

organizado, com identificação, gerenciado em sua totalidade. 
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O ideal é que este armazenamento seja feito em pallets identificados e que as peças 

sejam acondicionadas em caixas. 

 

Figura 2.18- Estoque de equipamentos 

2.8.4 Realização dos testes dos motores 

Os motores, antes da realização da desmontagem, devem passar por testes de avaliação, 

que os testes serão repetidos após a realização dos reparos necessários. Para executá-los a 

empresa prestadora de serviço deverá dispor de equipamentos de medição calibrados e 

rastreados pelo Inmetro. 

Entre as medições de recebimento dos motores, destacam-se as seguintes, a partir do 

quadro a seguir. 

 

Quadro 2.6- Relação de equipamentos e testes para motor elétrico 

Teste Equipamento a ser utilizado 

Isolamento entre as espiras Megôhmetro 

Isolamento entre as espiras e a carcaça Megôhmetro 

Loop- Test Câmera Termográfica e bancada de teste 

Regularidade do Eixo Relógio comparador 

 

2.8.5 Limpeza das peças 

Antes da desmontagem e durante o processo, é necessário proceder à limpeza das partes 

do motor, esta deve ser feita em área adequada, com produto especial para limpeza de motores 

elétricos e realizada por profissional treinado. 
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Figura 2.19- Exemplo de máquina para lavagem de peças 

O produto a ser utilizado na limpeza deve seguir algumas recomendações como: 

· Solvente: seco e neutro; 

· Não ser condutor de corrente elétrica; 

· Não ser tóxico; 

· Não ser corrosivo; 

· Rigidez dielétrica: até 26.000 volts; 

· Ponto de inflamação: não tem; 

· Viscosidade: não tem. 

2.8.6 Recuperação do rotor 

O rotor é a parte girante do motor elétrico de indução, muitas vezes, devido a danos no 

eixo, como empenos, desgaste, etc., é preciso intervenção. 

Às vezes, o próprio rotor fica desbalanceado, sendo necessário, então, o seu 

balanceamento. 

Para que haja a recuperação do rotor, é preciso equipamentos, materiais e profissionais 

adequados a atividade. 

Desta maneira, é necessário que a empresa prestadora de serviço tenha em sua oficina: 

- Máquina para balancear horizontais 

- Torno Elétrico 

- Fresadora Elétrica 
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2.8.7 Retirada da bobina 

Apesar de, aparentemente, a retirada de uma bobina ser simples, não o é, uma série de 

procedimentos devem ser seguidos, entres os principais, o de que não deve ser utilizadas 

chamas para que a retirada das bobinas seja feita mais rapidamente. Toda ela deve ser feita 

sem a utilização de maçaricos ou equipamentos semelhantes. Para isto, a empresa deve dispor 

de equipamentos próprios para a retirada de bobinas do estator. 

 

Figura 2.20- Máquina hidráulica para extração das bobinas do estator 

2.8.8 Reenrolamento do estator 

No reenrolamento do estator, devem-se observar três pontos principais, o projeto de 

fabricação de bobinas, a fabricação das bobinas e a colocação das bobinas no local. 

No projeto da fabricação das bobinas, a empresa deverá dispor de estrutura para 

localizar as instruções e projeto de fabricação das mesmas. 

Na sala de montagem, que deve ser  um ambiente climatizado, deve-se ter um contador 

de bobinas digitais e moldes de madeira. 

A colocação das bobinas deve ser realizada em ambiente específico, obedecendo ao 

projeto original do motor, por profissional qualificado. 
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Figura 2.21- Rebobinamento do estator 

2.8.9 Impregnação de verniz 

Para impregnação do verniz no estator, existem diversas técnicas, a mais recomendada é 

a impregnação de verniz a vácuo. Que consiste em uma máquina a vácuo que impregna mais 

profundamente nas bobinas e com mais uniformidade. 

Idealmente, a empresa deve ter uma máquina para este tipo de impregnação. 

 

 

Figura 2.22- Impregnação de verniz a vácuo 

 

A secagem deste estator deve ser feita em estufa com controle eletrônico de tempo e 

temperatura. Idealmente, a temperatura medida deve ser dentro do estator. 
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Figura 2.23- Estufa para secagem do verniz 

 

2.8.10 Montagem do motor 

Um dos itens importantes durante a montagem é a colocação dos rolamentos, que são os 

componentes responsáveis pelo apoio do rotor no estator, o que possibilita que o mesmo gire.  

O ideal é que a desmontagem e remontagem deste componente sejam realizadas sem 

esforços mecânicos bruscos, em prensa hidráulica com auxílio de martelos de borracha. 

A empresa ideal deverá dispor de prensa hidráulica nas dimensões adequadas para 

retirar rolamentos de carcaças de motores de 600 CV em Baixa Tensão. 

 

Figura 2.24-Prensa hidráulica manual 
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2.8.11 Testes do Motor 

O motor, após montado, deve ser testado em bancada específica de teste, com 

equipamento de frenagem ou acoplamento de cargas que simule o carregamento na ponta de 

eixo do rotor. 

Os equipamentos devem estar calibrados, o profissional deve ser treinado e as medições 

parciais devem ser registradas. Idealmente, a empresa deverá dispor desta área de testes de 

motores e realizar com registros os ensaios de rotor bloqueado e vazio. 

2.8.12 Pintura do Motor 

A pintura deverá ser realizada conforme projeto original de fabricação do motor. As 

partes deverão ser pintadas com spray em cabine de pintura depois secado em estufa 

controlada eletronicamente. O ideal é que a empresa tenha profissionais capacitados, cabine 

de pintura própria, almoxarifado para tintas e vernizes e estufa de secagem exclusiva para 

pintura. 

Como comprovação da camada de pintura, é importante que a empresa tenha um 

medidor de espessura. 

 

2.9 Licitações públicas para terceirização de serviços 

Os serviços de reparo de motores raramente são feitos dentro da própria empresa. 

Acredita-se que isso acontece por conta da complexidade no enrolamento dos motores, da 

necessidade de mão de obra qualificada e específica e, por muitas vezes pelo volume de 

reparos a serem executados. A solução, então, é a terceirização deste serviço de recuperação 

de motores elétricos. 

No entanto, em uma empresa de economia mista, para contratação de fornecedores para 

prestação de serviços, é necessário seguir os ritos processuais da licitação, ou seja, a 

obediência a lei 8.666/1993 e as suas disposições. 

Licitação é um procedimento administrativo que visa a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a administração. Propicia igual oportunidade a 

todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade dos 

negócios administrativos. 

Por ser um procedimento administrativo, não confere ao vencedor 

direito ao contrato, apenas uma expectativa de direito. A administração não é 
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obrigada a celebrar o contrato, mas, se o fizer, há de ser com o vencedor da 

licitação (SABESP, s.d.). 

Para que a empresa privada possa participar do certame, é necessária sua qualificação 

técnica e fiscal, no entanto, é possível, para melhor avaliação das empresas, realizar uma 

concorrência de pré-qualificação, descrita no Art.114 da Lei 8.666/93. 

Art. 114. O sistema instituído nesta Lei não impede a pré- qualificação 

de licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da 

licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos 

interessados. 

No entanto, por só conter na lei este caput que trata do tema pré-qualificação, sem 

descrever nenhum procedimento ou regra para sua execução, tornas-e difícil sua utilização nas 

licitações públicas. 

 

2.10 Classificação de fornecedores 

Na cadeia de suprimentos, o fornecedor exerce papel importante para o sucesso de 

qualquer empresa. Segundo Slack et al(2009), há uma função chamada compras que une a 

empresa e seus fornecedores. No caso de empresa pública, uma das etapas da função compra é 

a licitação pública. 

Ainda segundo estes utores, a escolha de fornecedores envolve, normalmente, a 

negociação de atributos alternativos (trade-offs). De maneira rara, os fornecedores potenciais 

são superiores a outros fornecedores concorrentes, e desta maneira, muitos negócios adotam 

algum tipo de classificação de fornecedores por notas ou procedimentos de avaliação.  

A contratação de fornecedores para prestação de serviços em Di Pietro (1997) também é 

tratada como terceirização, e para o mesmo autor “a terceirização é inseparável da ideia de 

parceria”, considerando “é um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades 

para terceiros, com os quais se estabelece uma relação de parceria, ficando a empresa 

concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em que atua.” 

Para Di Pietro (1997) há três modalidades de terceirização: tradicional, de risco e com 

parceria. 

Na terceirização tradicional, “o preço é decisivo para a transferência”, o que pode 

permitir distorções: “comportamentos simulados para preservar interesses individuais; 

utilização de mão de obra não especializada, gerando resultados técnicos insatisfatórios e 

inexpressivos; exploração econômica da mão de obra, estimulando a desmotivação, baixa 
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produtividade, alta rotatividade e reclamatórias trabalhistas; descumprimento de obrigações 

trabalhistas com fonte de renda; taxa de administração incompatível com os custos 

operacionais, salários pagos e encargos sociais; interferências da contratante na administração 

da atividade terceirizada para obter um mínimo de qualidade”. 

A terceirização de risco envolve “a transferência de obrigações através da concentração 

intermediada por terceiros, visando a mascarar a relação de emprego”, com mão-de-obra 

ilegal. Os principais vícios nesse tipo de terceirização seria: contratação da mesma mão de 

obra temporária, por período superior aos três meses previstos em lei, sem autorização das 

Delegacias Regionais do Trabalho, ou para finalidades não permitidas; utilização de empresa 

que fornece “mão de obra de aluguel” para funções estranhas àquela para a qual foi 

constituída, como, por exemplo, contratar uma telefonista por intermédio de empresa que atua 

no ramo da limpeza ou segurança; contratação de empresas que fornecem mão de obra para 

quaisquer funções e serviços, sem a capacitação técnica para administrá-las e supervisioná-

las, limitando-se ao simples aluguel do registro trabalhista à contratante; constituição de uma 

empresa por um ex-empregado para prestar serviços exclusivamente  ao ex- empregador, 

hipótese em que dificilmente se perderia a continuidade de subordinação hierárquica e 

jurídica. 

Finalmente, na terceirização com parceria, ocorre “a transferência da execução das 

atividades acessórias a parceiros especializados, objetivando tornar a empresa mais ágil e 

competitiva na sua atividade principal”. 

Perassa & Almeida (2000) também tratam de classificação de fornecedores em aspectos 

quantitativos e qualitativos na prestação dos serviços, e também em aspectos das parcerias 

que devem existir entre o contratante e o contratado. 

Para Carvalho & Costa (1998), “fornecedores devem ser vistos como alianças 

estratégicas, não apenas como vendedores de componentes. Vistos como recursos, os 

fornecedores podem ajudar a solucionar problemas”. 

Pensando nas questões de terceirização, parcerias e estratégias para alcançar metas, a 

classificação de fornecedores pode ser feita em quatro grupos. 

• C1: Fornecedores a serem excluídos (pior categoria) 

São os fornecedores a serem desconsiderados de qualquer tipo de parceria. 

• C2: fornecedores de parcerias competitivas 

São os fornecedores que quando suportados por um sistema de gestão de 

suprimentos podem fornecer alguns produtos e serviços. 
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• C3: fornecedores promissores 

Os que podem fornecer produtos e serviços, desde que suportados por programas 

de gestão de suprimentos. 

• C4: fornecedores para parcerias estratégicas (melhor categoria) 

Fornecedores perfeitos podem fornecer produtos e serviços, mesmo sem um 

programa eficiente de gestão de suprimentos. 

Na prática licitatória, teríamos em um edital de pré-qualificação apenas dois resultados 

finais: apto ou não-apto; ou habilitado ou desabilitado; ou aprovado ou reprovado, ou seja, 

não seria possível estabelecer classificações em quatro grupos. No entanto, perde-se 

informação quando classificamos em apenas dois grupos, por isso a necessidade de 

classificação em quatro grupos. Transportando estes quatro grupos para os conceitos 

licitatórios, poderíamos considerar que os grupos C1 e C2 perteceriam ao grupo dos não 

habilitados e os fornecedores dos grupos C3 e C4 seriam habilitados, aptos a participar das 

próximas etapas da concorrência pública. 
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Figura 3
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a dinâmica do reparo dos motores e sabendo-se que este texto não abrange 

todas as técnicas de reparo deste equipamento, descrevem-se os critérios e os níveis de 

classificação propostos por este modelo. 

A figura 3.1 mostra todo o fluxo do edital pré-qualificação e onde está aplicado o 

método de classificação, que é na fase de execução. 

3.1- Descrição do fluxo da licitação de pré-qualificação

Fonte: O autor 
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condições físicas da empresa, profissionais que trabalham no local, segurança, cuidados com 

o meio ambiente e serviços já realizados. 

O check-list aplicado neste trabalho está no apêndice 1. 

Para classificação dos fornecedores, os critérios foram: 

• g1- Instalações- Onde foi avaliada a presença de equipamentos importantes para 

a realização do serviço de reparo, bem como a estrutura geral da empresa e da 

oficina. 

• g2- Profissionais- Onde é avaliada a presença de profissionais de engenharia 

como responsáveis técnicos. 

• g3- Segurança e Meio Ambiente- Avaliada a relação com o tratamento de 

resíduos e segurança do trabalho dos trabalhadores. 

• g4- Experiência- No Brasil, existem grandes fabricantes de motores elétricos, 

aqui se avalia se a oficina é autorizada por estes grandes fabricantes que têm 

processos rígidos e conceituados na avaliação do prestador de serviço, o que, 

para nós, valeria como aspecto de experiência e garantia na realização de um 

bom serviço. 

Todos os critérios foram maximizados, o melhor resultado é o preferível. 

A tabela 3.1 mostra os dados dos 18 fornecedores avaliados e os limites em cada 

critério. Todos os valores são adimensionais e estão normalizados. 

Os valores dos parâmetros foram determinados pela interação da equipe de manutenção 

com representantes dos fabricantes de alguns motores elétricos. Foram definidos os limites 

dos perfis, que distinguem as categorias, representando o que é necessário para se tornar um 

parceiro estratégico. Além de tudo, as incertezas dos membros da equipe sobre os valores dos 

critérios foram levadas em consideração através da indiferença e preferência. 
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Tabela 3.1- Fornecedores avaliados, seus valores e limites dos perfis 

Fonte: O autor 

 

Os pesos de cada critério foram definidos conforme o quadro 3.1, de acordo com a 

preferência do decisor: 

Quadro 3.1- Peso de cada critério 

 

Os cálculos para classificação estão no Apêndice 2 e foram feitos no Excel. 

Explica- se a seguir como os cálculos podem ser lidos e interpretados, como exemplo da 

classificação do fornecedor 01. 

3.1 Aplicação do método PROMSORT 
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Segundo a metodologia do PROMSORT, a classificação é baseada no método 

PROMÉTHÉE I, que faz uma pré-ordem parcial.  

Considerando b1, b2 e b3 os limites das classes em que as alternativas estarão 

classificadas, o F1 representa o fornecedor 1, os pesos estão descritos nos valores s seguir e, 

por exemplo, g1(b1) representa o desempenho do limite de classe 1 no critério g1. 

 Quadro 3.2- Classificação da alternativa do fornecedor 1- F1 

 

Obtém-se então uma matriz de diferenças de valores entre as alternativas, por exemplo, 

g(b1) – g(b2) no critério g1 vale -0,20. Tal relação por critério está demonstrada através das 

planilhas das diferenças. A seguir estão demonstradas estas planilhas para cada um dos 

critérios. 

Tabela 3.2- Matriz de diferença de desempenho no critério instalação 

 

 

Tabela 3.3- Matriz de diferença de desempenho no critério profissionais 
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Tabela 3.4- Matriz de diferença de desempenho no critério SMS 

 

 

Tabela 3.5- Matriz de diferença de desempenho no critério experiência 

 

 

Após obter a matriz de diferenças, foi preciso escolher qual função preferência iria 

representar esta diferença, escolheu-se o tipo 1- Usual, onde qualquer diferença positiva torna 

o valor da função preferência unitária. 

As matrizes da tabela 3.5 a seguir, representam a aplicação da função preferência tipo 1, 

que atribui a pontuação unitária a qualquer diferença positiva entre as alternativas,e  atribui o 

valor 0(zero) quando a diferença for menor ou igual a zero. 

Tabela 3.6- Aplicação da função de preferência 01- usual, no critério instalações 
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Tabela 3.7- Aplicação da função de preferência 01- usual no critério profissionais   

 

Tabela 3.8- Aplicação da função de preferência 01- usual no critério SMS  

 

Tabela 3.9- Aplicação da função de preferência 01- usual no critério experiência  

 

Da função de preferência, foram multiplicados os pesos de cada critério, dessa forma, 

encontra-se o Grau de Sobreclassificação das alternativas. 

Tabela 3.10- Grau de sobreclassificação das alternativas no critério instalações  
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Tabela 3.11- Grau de sobreclassificação das alternativas no critério profissionais 

 

Tabela 3.12- Grau de sobreclassificação das alternativas no critério SMS  

 

Tabela 3.13- Grau de sobreclassificação das alternativas no critério experiência 

 

Posteriormente, foi calculada a matriz preferência total, onde pode ser observada a 

preferência de uma alternativa em relação a outra em cada critério. 

Tabela 3.14- Matriz de preferência 

 

Finalmente, são calculados os fluxos de entrada, saída e líquido de cada alternativa e 

estabelecidos os critério da metodologia do PROMSORT para classificar a alternativa F1 

(Fornecedor 1). 
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Tabela 3.15- Matriz com os fluxos de entrada, saída e líquido 

 

De acordo com os critérios estabelecidos, a alternativa 1 é classificada na Classe C3 

como fornecedor promissor por sobreclassificar os limites b1 e b2, mas não ter preferência em 

relação ao critério b3. 

 

3.2 Análise dos resultados 

Após aplicação do método PROMSORT, a classificação s seguir foi estabelecida, no 

quadro 3.3. 

Quadro 3.3- Classificação dos fornecedores 

 

 

O fornecedor 15 foi o único excluído. 

Foi realizada a análise de sensibilidade dos resultados. 

Como a função de preferência usada em todos os critérios foi a usual, onde qualquer 

diferença positiva entre as alternativas já sobreclassifica a outra, a análise de sensibilidade foi 

realizada variando-se os valores dos pesos dos critérios. 

A Análise de Sensibilidade é usada para examinar se o modelo é robusto 

a alterações nos seus parâmetros (Goodwin e Wright, 1991). Esta análise 

permite que se saiba se uma pequena alteração, por exemplo, do peso de 

um critério vai causar uma grande variação na avaliação das ações 

potenciais. Se uma pequena variação de algum parâmetro causar grandes 

variações na avaliação final das ações, o modelo não é robusto e os 

resultados obtidos devem ser encarados com cuidado, sendo necessário 

muitas vezes uma reavaliação dos parâmetros utilizados. 

Segundo Beinat (1995, p. 225), "A Análise de Sensibilidade é 

compulsória em todas as aplicações". Esta afirmação revela a importância 
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atribuída a esta fase do processo de avaliação dada por muitos 

pesquisadores. É esta análise que permite que tanto o decisor quanto o 

facilitador tenha confiança no modelo construído por eles em conjunto. 

(NORONHA, 1998, p.101). 

As variações foram feitas nos pesos com variação de 20 % para mais, e para menos. 

Não foi encontrada nenhuma variação das classificações iniciais, e considera-se, então, o 

modelo robusto. 

Os outros valores de peso não sofrem alterações quando da análise de sensibilidade, 

pois o restante dos pesos deve manter seu percentual original em relação ao valor restante. 

Apenas um dos pesos é alterado por vez,  restante dos pesos deve manter seu percentual 

original em relação ao valor restante. 

A primeira variação foi no critério g1- Instalações, conforme o quadro 3.4. 

Quadro 3.4- Variação no critério g1- instalações 

 

 

A segunda variação foi realizada no critério g2- Profissionais, conforme o quadro 3.5. 

Quadro 3.5- Variação no critério g2- profissionais 

 

A terceira variação foi realizada no critério g3- Segurança, Saúde e Meio ambiente, 

conforme o quadro 3.6 

Quadro 3.6- Variação no critério g3- segurança, saúde e meio ambiente 

 

A quarta variação foi realizada no critério g4- Experiência,  conforme o quadro 3.7. 
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Quadro 3.7- Variação no critério g4- experiência 

Variação Inicial no Critério g4- Experiência   

Critérios g1 g2 g3 g4 

Média Inicial 0,66 0,1 0,05 0,19 

Variação + 20 % 0,63 0,10 0,05 0,23 

Variação -20 % 0,69 0,10 0,05 0,15 

 

A não variação na classificação mostra uma robustez no modelo e que pequenas 

variações na escolha do decisor a respeito dos pesos dos critérios não interferem no resultado. 
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4 CONCLUSÃO 

4.1 Conclusões 

Este projeto tem como objetivo a aplicação dos métodos de apoio à decisão multicriterio 

para classificação de fornecedores que realizam reparo de motores elétricos à luz de critérios 

definidos pelo decisor, e também à luz da lei de licitações e contratos administrativos, pois a 

aplicação do modelo foi em uma empresa de economia mista de saneamento. A abordagem 

outranking (sobreclassificação) foi adotada, escolhido, entre outras, o método PROMSORT e 

o problema do reparo de motores elétricos foi discutido, apresentando-se algumas das 

melhores técnicas para realização do reparo.  

Um dos problemas levantados foi a aplicação da classificação em um edital de pré-

qualificação de fornecedores, que é algo apresentado pela Lei 8.666/1993 no caput 114, mas 

ainda com pouca aplicação prática, pois é um assunto que gera controvérsias no meio jurídico, 

influenciando, muitas vezes, uma licitação que valorize apenas o preço, ou uma etapa de 

qualificação que não permita uma análise mais profunda. 

O modelo de classificação apresenta uma alternativa para qualificação de empresas 

fornecedoras de bens ou serviços de maneira mais estruturada, supondo sua legalidade do 

ponto de vista da lei de licitações e permitiu  a aplicação de check-list com pesos que podem 

ser alterados de acordo com a necessidade de cada decisor. Ele também foi aplicado na 

classificação de fornecedores de reparo de motores elétricos da Companhia Pernambucana de 

Saneamento (Compesa), mas ainda sob a forma de teste para posterior inclusão em um edital 

de pré-qualificação. 

A determinação de tal problemática se deu pelo fato de se objetivar, no futuro, elaborar 

uma licitação para contratação de empresa para reparo de motores elétricos e que, por 

acreditar ser algo que demande uma análise mais profunda da empresa, necessitará de uma 

etapa de pré-qualificação. No check-list desenvolvido, todos os critérios precisavam ser 

maximizados, o que, em outras situações, pode não ser uma opção. Na obtenção dos pesos, 

relativos ao grau de importância entre os critérios, nenhum método específico foi utilizado e 

seus valores foram dados através de uma atribuição direta, na qual o decisor ordenou os 

critérios do mais importante ao menos importante atribuindo-lhes, em seguida, os pesos 

correspondentes. 



Capítulo 4 Conclusão 

 

 74

Além da aplicação do modelo, que foi feita a análise de sensibilidade, alterando os 

valores dos pesos individualmente, não foram utilizados outros métodos de classificação, 

além do PROMSORT. 

No decorrer do estudo, pode-se perceber que as informações fornecidas pelo decisor 

constituem parte crucial do modelo. Dentre estas informações, destaca-se a determinação dos 

pesos e a escolha de qual função será aplicada a cada critério. 

Vale ressaltar que este trabalho não deve, nem pode, ser generalizado e que o tema 

reparo de motores elétricos é controverso, havendo estudos que criticam, inclusive, a 

recuperação de um motor danificado e o lucro cessante decorrente de uma queima, 

recuperação e reinstalação, recomendando, muitas vezes, a sua substituição por um novo 

motor.  

Dessa forma, o trabalho desenvolvido aponta uma alternativa para classificação que 

requer maior avaliação antes de ser aplicada, em especial em empresas públicas, onde, pela lei 

de licitações, não devem ser exigidos na fase de qualificação técnico, itens que não são 

relevantes para a execução do objeto. Essa ferramenta, no entanto, constitui uma poderosa 

ferramenta na etapa de pré-qualificação, em especial por utilizar-se de um método de 

características não compensatórias. 

Conclui-se que a criação do modelo para classificar fornecedor de serviço de reparo de 

motores elétricos, apoiados em um método multicritério, é válido e possível de ser realizado, e 

que a escolha de um método não compensatório é válida para não permitir, por exemplo, que 

empresas com boa infra estrutura, bons profissionais, no entanto, que agridem o meio 

ambiente em seus processos, seja favorecida e tenha preferência do decisor, fato que 

aconteceria em um método compensatório. 

A importância deste tipo de trabalho para a empresa pública de saneamento, onde o 

consumo de energia é um dos principais insumos e em que o motor elétrico é equipamento 

fundamental para o funcionamento da empresa, adiciona mais um tema a ser discutido sobre a 

escolha de fornecedores apenas em função do menor preço. 

Assim, a metodologia PROMSORT mostrou ser eficaz para classificação dos 

fornecedores nas categorias criadas. 
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4.2 Trabalhos futuros 

O processo de recuperação de motores elétricos se apresenta repleto de falhas, e estudos 

podem ser realizados para sua melhoria. Esses estudos podem ser na área da engenharia 

elétrica estudando-se a eficiência da recuperação de motores, ou na área da engenharia de 

produção, estudando-se pontos como: 

• A utilização de outros métodos de classificação de fornecedores como o 

PROMÉTHÉE TRI ou ELECTRE-TRI, para comparação com os resultados 

obtidos neste trabalho. 

• A classificação de fornecedores e os aspectos jurídicos da pré-qualificação, à luz 

da lei 8.666/1993 e suas alterações. 

• O aspecto da seleção de fornecedores com o apoio de um método multcritério de 

ordenação. 

• O estudo da classsificação, considerando um grupo de decisores, entre outros. 

Enfim, esse conjunto de sugestões tem a finalidade de fazer do processo de 

classificação de fornecedores em procedimento transparente e aberto a todos os agentes 

envolvidos, de modo que se consiga alcançar os objetivos e metas definidos pela empresa. 
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