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About INSID
INSID 2019 provides a forum for those working in developing advanced
research and applications on decision making and aiding (including
multicriteria and multiobjective methods – MCDM-A, and group decision and
negotiation – GDN).
The event will provide a stimulating environment for the dissemination of
state-of-the-art knowledge in the field of multicriteria and multiobjective
methods – MCDM-A, and group decision and negotiation – GDN, and those
potential works that can use those methodologies, allowing for intense
discussions among participants and the exchange of ideas and critical
comments for further improvement.
INSID 2019 (INnovation for Systems Information and Decision meeting
2019), will take place in Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
UFRN, Natal, Rio Grande do Norte, Brazil, 05th -07th December 2019.

Venue
CTEC – Complexo Tecnológico
de Engenharia da UFRN.
R. da Tecnologia –
Lagoa Nova, Natal – RN, 59077-080
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Scope
Methodological advances in decision making and aid
•
•
•

Methodological advances in MCDM/MCDA
Methodological advances in GDN
Neuroscience and Decision

Decision models in the environmental context
•
•

Building Decision models in mitigation of climate changing and risk reduction of
disturb due to flood in Brazilian cities
Building Decision models in for environmental policies, including water management

Decision models in the energy context
•
•
•
•

Decision models for renewable energy policies and alternative energy sources
Decision models in for planning and maintenance of energy systems
Decision models for technological risk, reliability and maintenance, in various systems,
including nuclear energy, and renewable energy system
Integration of DEA and MCDM models

Decision models in the service systems
•
•
•
•

Decision models for public security
Decision models for planning and management of national defense and security
Decision models for business strategic planning for using information technology
Decision models for planning and management of health systems

Potential Applications of Decision and Negotiation Models
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategy
Quality
Logistics
Maintenance and Reliability
Risk management and risk analysis
Business
Public Policy
Project Management
Diplomacy and international relationships
Education
Water and natural resources
Sustainability
Software engineering
Interaction of human and software agents
Artificial intelligence
Auction theory
Collaboration engineering
Industry 4.0
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Committees
Program Chair
Danielle Costa Morais, UFPE

Steering Committee
Adiel Teixeira de Almeida, UFPE
Petr Ekel, PUC-MG
Marcos Pereira Estellita Lins, UFRJ
Helder Gomes Costa, UFF
Mischel Carmen Neyra Belderrain, ITA
Danielle Costa Morais, UFPE
Maria Teresinha Arns Steiner, PUCPR

Program Committee
Alexandre Bevilacquea Leoneti, USP
Ana Paula Cabral Seixas Costa, UFPE
Ana Paula Henriques de Gusmão, UFS
Annibal Parracho Sant’Anna, UFF
Carlos Francisco Simões Gomes, UFF
Caroline Maria de Miranda Mota, UFPE
Cristiano Alexandre V. Cavalcante, UFPE
Daniel Aloise, UFRN
Eduarda Asfora Frej, UFPE
Fernando Schramm, UFCG
Francisco de Sousa Ramos, UFPE
João Carlos Correia Baptista Soares de Mello, UFF
Leandro Chaves Rêgo, UFC
Lídia Ângulo Meza, UFF
Luciana Hazin Alencar, UFPE
Luiz Bueno da Silva, UFPB
Luiz César Ribeiro Carpinetti, USP/SC
Maisa Mendonça Silva, UFPE
Marcelo Hazin Alencar, UFPE
Mariana Rodrigues de Almeida, UFRN
Rodrigo José Pires Ferreira, UFPE
Rodrigo Sampaio Lopes, UFPE-CAA
Vanessa Batista de Sousa Silva, UFCG

Organizing Chair
Mariana Almeida, UFRN
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EVENT PROGRAM
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Plenary Sessions
Plenary Session 1 : Multicriteria Analysis: Problems, Traps,
Methods, and Hybridism – Helder Gomes Costa (UFF)
Plenary Session 2 : Panel: Education in MCDM. The panel will
discuss directions for teaching MCDM in Brazilian Universities.
Participants:
Ana Paula Cabral Seixas Costa, UFPE (Mediator)
Adiel Teixeira de Almeida, UFPE
Cristiano Torezzan, UNICAMP
Helder Gomes Costa, UFF
Luiz Cesar Ribeiro Carpinetti, USP/SC
Mariana Rodrigues de Almeida, UFRN
Mischel Carmen Belderrain, ITA
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Tutorials
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Technical Sessions
Technical Session 1 (Thursday – 5th December 2019 – 11:00-12:30)
Chair: Mariana de Almeida
•

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE ENERGIA NOS PARQUES EÓLICOS
NO ESTADO DE PERNAMBUCO POR MEIO DA APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE
ENVOLTÓRIO DE DADOS (UFPE) – Luan Lima and Sóstenes Lins

•

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
NO PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO DA EXPANSÃO DA GERAÇÃO
UTILIZANDO UMA ABORDAGEM MULTICRITÉRIO (CEPEL) – Thatiana Justino, Albert
Melo, Nelson Maculan and Maria Maceira

•

DECISION ANALYSIS MODEL USE RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AIRPORTS
(UFRN) – Emanuel Macedo, Lucas Da Costa and Herbert Viana

•

PRODUÇÃO E RECICLAGEM DE ELVS NO BRASIL: UMA ESTIMATIVA COM BASE
EM UM MODELO HÍBRIDO DE PREVISÃO (UFPE) – José Américo Souza and Maísa
Silva

Technical Session 2 (Thursday – 5th December 2019 – 11:00-12:30)
Chair: Helder Costa
•

MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHOD: MANAGEMENT OF THE
MALFUNCTION OF A RETAIL WHOLESALE METHOD COMPANY (UFRN) – Victor
Silva

•

APLICAÇÃO DO MÉTODO DE BORDA-AHP A INDICADORES DOS SETORES DA
INDÚSTRIA BRASILEIRA (UFF) – Michelle Campos Ramos and Helder Costa

•

INTEGRATION OF AHP AND TOPSIS METHODS FOR CONTRACTING SOCCER
PLAYERS: A CASE STUDY IN A POTIGUE CLUB (UFRN) – Wilkson Ricardo Silva
Castro, Amanda Gomes de Assis, Felliphe Ovidio de Melo Sousa, Alexandre Guilherme
Rodrigues Varella, Eric Lucas dos Santos Cabral, Ricardo Pires de Souza and Cláudia
Aparecida Cavalheiro Francisco

•

SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DE
MÉDIO PORTE UTILIZANDO ARENA (UFPE) – José Maria de Carvalho Júnior and
Cristiano Alexandre Virgínio Cavalcante
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Technical Session 3 (Thursday – 5th December 2019 – 14:00-15:30)
Chair: Cristiano Torezzan
•

STUDY OF INCONSISTENCIES IN THE TRADEOFF ELICITATION PROCEDURE
USING THE EYE-TRACKING NEUROSCIENCE TOOL (UFPE) – Gabriela Silva da Silva,
Danielle Costa Morais and Adiel Teixeira de Almeida

•

COMPATIBILITY AND CORRELATION OF MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS
APPLIED TO DISCRETE DECISION PROBLEMS (UNESP) – Valerio Salomon

•

DECISION SUPPORT SYSTEM WITH FLEXIBLE AND INTERACTIVE TRADEOFF FOR
PREFERENCES ELICITATION (UFPE) – Moacir Galdino, Eduarda Frej and Adiel de
Almeida

•

AN UNSUPERVISED APPROACH FOR WEIGHTING CRITERIA IN MULTICRITERIA
DECISION ANALYSIS (UNICAMP) – Cristiano Torezzan, Lucas Constantino Delago and
Leonardo Tomazeli Duarte

Technical Session 4 (Thursday – 5th December 2019 – 14:00-15:30)
Chair: Luiz Carpinetti / Leonardo Tomazeli Duarte
•

UM NOVO MÉTODO DE NORMALIZAÇÃO BASEADO NO CONCEITO DE
REFERÊNCIA IDEAL EM LÓGICA FUZZY (UFRN) – Rafael Palhares and Éverton Santi

•

BIDDING DECISION MODEL BASED ON MCDM/A IN A FUZZY ENVIRONMENT
(UFCG) – Maria Creuza Araujo, Luciana Alencar and Caroline Mota

•

FLOW-BASED CHOQUET INTEGRAL FORMULATION FOR MULTI-CRITERIA
SORTING PROBLEMS WITH HETEROGENEOUS SCALES (UNICAMP) – Renata
Pelissari and Leonardo Tomazeli Duarte

•

PROPOSAL OF A SUPPLY RISK PRIORITIZATION METHOD BASED ON THE
APPLICATION OF FUZZY TECHNIQUES FOR GROUP DECISION MAKING (USP) –
Rafael Arantes and Luiz Carpinetti
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Technical Session 5 (Friday – 6th December 2019 – 09:30-10:30)
Chair: Mariana de Almeida
•

PROPOSTA DE MODELO ANALÍTICO-AVALIATIVO EM UNIDADES DE
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP) (UFPE) – Adner Matheus Andrade Silva, Marcele
Elisa Fontana and Danielle Costa Morais

•

RANKING USING _-EFFICIENCY AND RELATIVE SIZE MEASURES BASED ON DEA
(UFF) – Simon Y. Kanematsua, Ney P. de Carvalho, Carlos Alberto Martinhon and Mariana de
Almeida

•

MCDM MODEL FOR RESOURCE ALLOCATION IN HIGHER EDUCATION (UFMT) –
Carolina Lino Martins, Jônatas Araújo de Almeida and Adiel Teixeira de Almeida

Technical Session 6 (Friday – 6th December 2019 – 09:30-10:30)
Chair: Leonardo Pessôa
•

ALOCAÇÃO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA IGLA-S OPERADA PELA FAB
UTILIZANDO VALUE-FOCUSED THINKING E ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
(ITA) – José Tarcízio Cardoso Júnior, Eduardo Beltrão, Amanda Silva, Mischel Carmen
Belderrain and Felipe Silva

•

DIFICULDADES PARA A PADRONIZAÇÃO DA FICHA DE ANTECEDENTES
CRIMINAIS DA POLÍCIA FEDERAL: UMA ANÁLISE BASEADA NA SOFT SYSTEMS
METHODOLOGY (UFPE) – Livônio Teles Lima and Suzana Daher

•

SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION – BRAZILIAN NAVY AND ACADEMY
RESEARCHING TOGETHER: THE CASNAV/INSID CASE (CASNAV) – Leonardo Pessôa,
Caroline Mota, Helder Costa and Mauricio Pires Malburg da Silveira
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Technical Session 7 (Friday – 6th December 2019 – 11:00-12:30)
Chair: Luciana Hazin Alencar
•

BUSINESS INTELLIGENCE: PROPOSAL FOR IMPLEMENTATION IN SMALL
INDUSTRIES (UFRN) – Maiko Saturnino Cabral Oliveira, Edvan Cruz Aguiar and Mariana
Rodrigues Almeida

•

MODELO MULTICRITÉRIO PARA SELEÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
PARA EMPRESAS DE TRANSPORTES COM BASE NO BSC E FITRADEOFF (UFPE) –
Carlos Eugenio Batista da Silva Junior and Rodrigo José Pires Ferreira

•

DECISION SUPPORT TO PRIORITIZE WCM PROJECTS USING FITRADEOFF
RANKING METHOD (UFS) – Ana Paula Henriques De Gusmão, Cássia Taisy Alencar de
Andrade and Wladson Silva

•

UTILIZAÇÃO DO MÉTODO FITTRADEOFF PARA SELEÇÃO DE SUBCONTRATADOS
NA CONSTRUÇÃO CIVIL (UFPE) – Jerusa Cristina Guimarães de Medeiros and Luciana
Hazin Alencar

•

MODELO MULTICRITÉRIO BASEADO NO MÉTODO FITRADEOFF PARA
DEFINIÇÃO DE TEMPOS DE INSPEÇÃO EM UM SISTEMA SUJEITO A INSPEÇÕES
IMPERFEITAS (UFPE) – Augusto José Da Silva Rodrigues and Cristiano Alexandre Virgínio
Cavalcante

Technical Session 8 (Friday – 6th December 2019 – 11:00-12:30)
Chair: Mischel Carmen Belderrain
•

NEGOTIATION ON DRAMA THEORY: A PROBLEM STRUCTURING METHOD (ITA)
– Alvimar Lucena and Mischel Carmen Belderrain

•

FRAMEWORK DE AQUISIÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO ENTRE EMPRESAS
INCLUINDO A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (UFPE) – Over Montes
Causil and Danielle Costa Morais

•

ESTABILIDADE DO OTIMISMO PESSIMISMO NO MODELO DE GRAFO PARA
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS MULTILATERAIS (UFPE/UFC) – Emerson Rodrigues
Sabino and Leandro Chaves Rêgo

•

THE USE OF ORDERED WEIGHTED OPERATORS IN NEGOTIATION PROTOCOL
(UFPE) – José Leão Silva Filho and Danielle Costa Morais

•

HOW INTERACTIONS BETWEEN PATIENTS AND THE EMERGENCY DEPARTMENT
CAN REDUCE OVERCROWDING: A GAME-THEORETICAL APPROACH (UFPE) –
Lays Marques and Francisco Ramos
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Technical Session 9 (Friday – 6th December 2019 – 14:00-15:30)
Chair: Cristiano Alexandre Virgínio Cavalcante
•

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE FATORES DA QUALIDADE EM UM MODELO DE
MANUTENÇÃO DE INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA (UFPE) – Rafael G. N.
Paiva, Lucas Q. M. da Costa, Vinícius A. S. Tenório, Augusto César de J. Santos, Cristiano A.
V. Cavalcante and Waldomiro Alves Ferreira Neto

•

ESTUDO E MENSURAÇÃO DA EFICÁCIA DE POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO (UFPE)
– Lucas Q. M. da Costa, Rafael G. N. Paiva, Augusto César de J. Santos, Vinícius A. S.
Tenório and Cristiano A.V. Cavalcante

•

MAINTENANCE AND DEMAND PLANNING POLICY OF SPARE PARTS IN A WIND
FARM (UFPE) – Tulio F.O. Rodriguez, Hanser Jimenez and Cristiano V.A. Cavalcante

•

MODELO PARA DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE INSPEÇÃO EM INDÚSTRIA DE
MASSAS E BISCOITOS COM BASE NO DELAY TIME (UFPE) – Everson Luiz Da Silva
Maia and Rodrigo José Pires Ferreira

•

APLICAÇÃO DA MODELAGEM DELAY TIME NA POLÍTICA PREVENTIVA DE
SEGURANÇA PÚBLICA (UFPE) – Afonso Marangoni Junior, Augusto César de Jesus Santos
and Cristiano Alexandre Virgínio Cavalcante

Technical Session 10 (Friday – 6th December 2019 – 14:00-15:30)
Chair: Ana Paula Cabral Seixas Costa
•

CULTURAL ASPECTS AND MONETARY IMPLICATIONS: A COMPARATIVE STUDY
ACROSS BRAZIL AND INDIA (UFPE) – Susane Farias Gomes, Danielle Costa Morais and
R. P. Sundarraj

•

PROBLEM STRUCTURING METHODS: A SCOPING REVIEW (UFCG) – Alexandre A.
Gomes Junior, Vanessa B. Schramm and Fernando Schramm

•

ASSESSING THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPPLY CHAIN PERFORMANCE AND
ORGANIZATIONAL CULTURE: A FUZZY GREY COGNITIVE MAPS BASED
DECISION MODEL (USP) – Lucas Zanon, Luiz Cesar Ribeiro Carpinetti and Mateus Cecílio
Gerolamo

•

THE INFLUENCE OF MUSIC AND ARITHMETIC PROBLEMS SOLVING IN THE
TRADEOFF ELICITATION CONTEXT (UFPE) – Ana Luiza de Oliveira Andrade and
Danielle Costa Morais

•

SISTEMA DE VOTAÇÃO POR SUBCONJUNTO ALEATÓRIO E DEMANDA
COGNITIVA: UM ESTUDO PUPILOMÉTRICO NO CONTEXTO DE DECISÕES SOCIAIS
(UFPE) – Daniela Nunes dos Santos Ferreira and Ana Paula Cabral Seixas Costa
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Technical Session 11 (Friday – 6th December 2019 – 16:00-17:30)
Chair: Luiz Carpinetti
•

A HYBRID FUZZY GROUP DECISION MODEL BASED ON CONSENSUS
TECHNIQUES AND MATHEMATICAL PROGRAMING FOR SUPPLIER EVALUATION
(USP) – Lucas Calache, Lauro Osiro and Luiz Carpinetti

•

PROPOSITION OF A GROUP DECISION MODEL TO DETERMINE RISK
MANAGEMENT STRATEGIES IN ORGANIZATIONS INTEGRANT OF A SUPPLY
CHAIN (USP) – Ingrid Saiala Cavalcante de Souza Feitosa, Luiz Cesar Ribeiro Carpinetti and
Adiel Teixeira de Almeida Filho

•

GROUP DECISION FRAMEWORK FOR MULTIDIMENSIONAL RISK ANALYSIS
(UFPE) – Thalles Garcez, Danielle Morais, Tomasz Wachowicz and Adiel de Almeida

•

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE NEGOCIAÇÃO INTEGRATIVA PARA A
DEFINIÇÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS NO CANAL DE FLUXO REVERSO (UFPE) –
Wesley Douglas Oliveira Silva and Marcele Elisa Fontana

•

UM FRAMEWORK DE APOIO À DECISÃO MULTICRITÉRIO EM GRUPO BASEADO
NO CONCEITO DE REFERÊNCIA IDEAL PARA AMBIENTES FUZZY (UFRN) –
Danyella Gessyca Reinaldo Batista and Éverton Santi

•

Technical Session 12 (Friday – 6th December 2019 – 16:00-17:30)
Chair: Raphael Kramer / João Carlos Soares de Mello
•

APLICAÇÃO DE MODELOS DE LOCALIZAÇÃO DE FACILIDADES NO ESTUDO DE
LOCALIZAÇÃO DE CENTRAIS DO CIDADÃO EM NATAL/RN (UFRN) – Lucas Matheus
Rodrigues and Werner Kleyson da Silva Soares

•

A HEURISTIC ALGORITHM FOR SOLVING AN INTEGRATED LOCATIONSCHEDULING PROBLEM (UFPE/UFPB/UFRN) – Arthur Kramer, Raphael Kramer and
Hugo Kramer

•

MULTICRITERIA EVALUATION OF WASTE DISPOSAL FACILITIES (UFF) – Daniel
Prista and João Carlos Soares de Mello

•

AVALIAÇÃO DAS CAPITAIS BRASILEIRAS EM RELAÇÃO A CIDADES
INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS UTILIZANDO O MÉTODO FITRADEOFF (UFPE) –
Jovenilson Rocha de Oliveira and Maísa Mendonça Silva

•

ANÁLISE DA TOMADA DE DECISÃO NA INTERAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS
EM CENÁRIOS ESPECÍFICOS (UFPE) – Carina Lemos Piton and Francisco Sousa Ramos
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Technical Session 13 (Saturday – 7th December 2019 – 09:30-10:30)
Chair: Thalles Garcez
•

MULTICRITERIA MODELING AND SENSITIVITY ANALYSIS FOR EVALUATING
RISK CLASSIFICATION IN NATURAL GAS PIPELINES (UFPE) – Francisco Filipe Cunha
Lima Viana, Marcelo Hazin Alencar, Rodrigo José Pires Ferreira and Adiel Teixeira de
Almeida

•

ROAD SAFETY DECISION MAKING: PRIORITIZATION OF CAUSES OF TRAFFIC
ACCIDENTS BY A MULTI-CRITERIA AND MULTI-PERIOD APPROACH (UFPE) –
Mateus Martins and Thalles Garcez

•

MULTICRITERIA METHOD IN DECISION MAKING: SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT
STRATEGIES FOR A BRAZILIAN OIL AND GAS COMPANY (UFRN) – Amadeu Lopes
de Macêdo Júnior and Mariana Rodrigues de Almeida

•

APLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR NA OTIMIZAÇÃO DO MIX DE APARAS
DE PAPELÃO EM UMA FÁBRICA DE PAPEL RECICLADO (UFPE) – Bruno Victor
Fernandes Santos and Rodrigo José Pires Ferreira

Technical Session 14 (Saturday – 7th December 2019 – 09:30-10:30)
Chair: Caroline Mota
•

MÉTODO MULTICRITÉRIO DE TOMADA DE DECISÃO: APLICAÇÃO AO CASO DA
LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA
24H (UFRN) – Victor Silva

•

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A CRIMINALIDADE E AS REGIÕES
ADMINISTRATIVAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (UFPE) – Hélder Cacimiro and
Carolina Mota

•

FACTORS INFLUENCING THE CONVERSION OF COMMON INVESTIGATIONS INTO
FEDERAL POLICE OPERATIONS (UFPE) – Fabrízio Garbi and Caroline Mota

•

ANÁLISE DE CENÁRIOS DE ROUBOS CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO
RIO GRANDE DO NORTE UTILIZANDO O MÉTODO K-MEANS (UFPE) – Breno
Rodrigo de Morais and Rodrigo José Pires Ferreira

16

Technical Session 15 (Saturday – 7th December 2019 – 11:00-12:00)
Chair: Marcelo Hazin Alencar
•

ANALYSIS OF CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS CONSUMERS RESPONSES TO
MARKETING STIMULI (UFPE) – Heloísa Câmara Bastos and Denise Dumke de Medeiros

•

APLICAÇÃO DO MÉTODO MULTICRITÉRIO PROMETHEE PARA DEFINIR
ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOS TRANSPORTES TERRESTRES
NA REGIÃO NORDESTE (UFPE) – David José da Silva, Augusto José da Silva Rodrigues,
Adolfo Vicente Araújo, Marcelo Hazin Alencar and Caroline Maria de Miranda Mota

•

MODELO DE DECISÃO EM GRUPO PARA APOIO A ESCOLHA DE VARIEDADE DE
MANGA EM NOVAS FAZENDAS (UFPE) – André Araújo and Danielle Costa Morais

Technical Session 16 (Saturday – 7th December 2019 – 11:00-12:00)
Chair: Mariana de Almeida
•

AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO GERENTE DE PROJETOS EM ANALYTICS
PARA A TOMADA DE DECISÃO (UFPE) – Daniel Pinto, Patricia Andrade and Luciana
Alencar

•

MULTICRITERIA PERFORMANCE EVALUATION OF RETAIL DATA
MANAGEMENT: INDUSTRY 4.0 AS DATA MANAGEMENT SUPPORT (UFRN) –
Dellano Tinoco and Mariana Almeida

•

SISTEMÁTICA PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE PROJETOS (UFPE) – Sassha
Gissett Rico Díaz and Luciana Hazin Alencar

Support
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INSID 2019, December 05 – 07, 2019.
Natal-RN, Brazil

Análise da Eficiência na Produção de Energia nos Parques Eólicos no
Estado de Pernambuco por Meio da Aplicação de Análise por Envelope
de Dados
Luan Emerson Soares de Lima 1, Sóstenes Luiz Soares Lins2
Luan Emerson Soares de Lima
Universidade Federal de Pernambuco
Avenida Professor Moraes Rego, 1235 – Cidade Universitária, Recife - PE, 5060-901
1

2
Sóstenes Luiz Soares Lins
Universidade Federal de Pernambuco
Avenida Professor Moraes Rego, 1235 – Cidade Universitária, Recife - PE, 5060-901

luanemerson8@gmail.com, sostenes.lins@gmail.com

Resumo. A produção de energia eólica no Brasil vem ganhando destaque, seja devido ao potencial de
geração presente no País, ao desenvolvimento de novas tecnologias que permitem o barateamento da
implantação e manutenção de parques eólicos, ou mesmo aos incentives fiscais oferecidos pelos governos
federais e estaduais. A energia eólica é produzida pela força dos ventos e é considerada rezoavelmente
limpa e renovável. Logo, o presente trabalho buscará identificar fatores que possam ser utilizados para
analisar a eficiência na produção de energia eólica, mapear os parques eólicos presents no Estado de
Pernambuco, e aplicar a técnica de Análise por Envoltório de Dados com o objetivo de analisar a
eficiência relativa dos parques eólicos presentes no Estado, neste contexto também serão aplicadas
técnicas de desempate aos possíveis resultados. Por fim, espera-se estudar a eficiência dos parques de
produção de energia eólica no Estado de Pernambuco, estudar o contexto em que estão inseridos, assim
como as tecnologias aos quais estão sujeitos, buscando oferecer informações para a tomada de decisão
para a melhoria da eficiência nos empreendimentos.
Palavras-chaves: Energia, Análise, Decisão.

1 Introdução/Propósito
Conforme (Simas e Pacca, 2013) a adoção de fontes renováveis de energia tem sido amplamente
incentivada desde a década de 1970, quando as sucessivas crises do petróleo levaram diversos países a buscar
a segurança energética e a redução da dependência da importação de combustíveis fósseis. Por outro lado,
atualmente as preocupações ambientais tornaram-se o maior motor para a busca de alternativas mais limpas
de geração de energia.
Dados publicados pela Emprea Brasileira de Energética (EPE, 2019) revelam que em 2018 cerca de 45,3%
da matriz energética brasileira provinha de fontes renováveis de energia.
Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica, 2018), o País tem uma capacidade eólica
instalada de aproximadamente 13 Gigawhatts (GW) e, no mês de fevereiro de 2018, a participação da fonte
na matriz energética alcançou o patamar de 8,3%. A associação também destaca a presença de 518 parques
eólicos no Brasil, sendo 34 em Pernambuco com 781,99 MW de potência instalada no Estado. Nesse
contexto, o Estado representa uma parcela importante para o setor no Nordeste, já que chega a abastecer mais
de 60% da região.
Conforme (Nascimento et al., 2011) a avaliação de desempenho das organizações continua sendo uma
atividade fundamental na gestão empresarial. Os indicadores de desempenho assumem papel central, por
configurarem-se como instrumentos capazes de fornecer informações para o processo de tomada de decisão a
dinâmica do mundo dos negócios.
Para (Rodrigues et al., 2015) múltiplos critérios podem ser utilizados para avaliar o desempenho ou
eficiência na geração de energia elétrica a partir da força dos ventos.
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A técnica de análise multicritério a ser proposta nesta pesquisa é conhecida como DEA (Data
Envelopment Analysis) ou AED (Análise de Envoltório de Dados), esta ferramenta é utilizada para avaliar o
desempenho de um conjunto de unidades produtivas semelhantes conhecidas como Decision Making Units
(DMU) ou Unidades Tomadoras de Decisão (UTD) a partir dos insumos e produtos de cada Unidade.
Uma revisão de literature publicada por (Emrouznejade e Yang, 2017) relata uma lista extensa de artigos
indexados a plataforma Scopus relacionados à Análise de Envoltório de Dados, incluido desenvolvimento de
teorias, metodologias e aplicações reais em cenários diversificados entre 1978 e 2016. A revisão destaca a
AED como uma ferramenta moderna para medir desempenho. Para o período foram identificados 9881
artigos com o tema na literatura, onde destaca-se os seguintes campos de aplicação: agricultura, finanças,
cadeia de suprimentos, transporte e políticas públicas.
Logo, a consolidação do uso da ferramenta na literatura e sua forte estrutura axiomática justifica a
aplicação do modelo na análise da eficiência de parques eólicos localizados no Estado de Pernambuco.

2 Metodologia
2.1 Disposição sobre a ferramenta
Conforme (Rodrigues et al., 2017) a Análise de Envoltório de Dados é uma técnica não paramétrica,
usada para medir a eficiência relativa de um conjunto de Unidades Tomadoras de Decisão, que utilizam
múltiplos insumos para produzir um ou mais produtos. É necessário, para tanto, o conhecimento prévio dos
seguintes termos: eficácia, produtividade e eficiência.
Por eficácia entende-se como a capacidade de uma organização alcançar uma meta de produção.
Considera-se como produtividade a razão entre a quantidade de insumos e produtos processados em uma
unidade produtiva. O conceito de eficiência está relacionado à comparação de produtividade de várias
unidades produtivas. Esse conceito é relativo e compara o que foi produzido, dado os insumos
disponíveis, com o que poderia ter sido produzido com os mesmos insumos (Rodrigues et al., 2017).
As unidades avaliadas na AED são comparadas conforme o conceito de eficiência de Farrel, que é
definido como a razão entre a soma ponderada dos produtos e a soma ponderada dos insumos de
cada unidade (Rodrigues et al., 2015).
Estas variáveis, por sua vez, são ponderadas por pesos calculados livremente ou de forma restrita
através de programação linear, objetivando maximizar a eficiência de cada UTD em relação ao
conjunto de referência (Senra et al., 2007).
Conforme (Ferreira et al., 2007) as medidas de eficiência são normalmente representadas por uma função
de fronteira construída no sistema de coordenadas. As organizações com as melhores relações entre insumos
e produtos são, então, estabelecidas como a fronteira de eficiência, as organizações com menor eficiência são
representadas abaixo dessa fronteira. No que se refere à ótica da produção, essas firmas conseguem produzir
o máximo possível, diante de suas restrições. Assim, uma medida de ineficiência seria a distância em que
uma unidade produtiva se encontra abaixo da fronteira de produção.
Conforme (Souza e Wilhelm, 2009) na fronteira construída pela AED o grau de eficiência varia de 0,00 a
1,00 (ou de 0 a 100%), dependendo da distância da unidade analisada até a fronteira.
Cabe salientar que a AED é uma ferramenta adequada tanto para avaliar a eficiência relativa das UTDs
quanto para o estabelecimento de metas para UTDs consideradas ineficientes (Souza e Wilhelm 2009).
Uma UTD ineficiente pode atingir a fronteira de eficiência por meio de dois procedimentos: Ou
minimizando os insumos, mantendo os produtos constantes, chamado de orientação ao insumo, ou
maximizando a produção, mantendo constants os insumos, chamada de orientação a produto (Rodrigues et
al., 2017).
As UTDs que estão localizadas na fronteira de produção são denominadas benchmarkings, as quais serão
o padrão de comparação para as UTDs que estão abaixo da fronteira e que lhes são mais semelhantes. A
análise realizada pela AED é chamada de envoltória porque nenhuma UTD pode ficar além da fronteira, ela
envolve a todas (Souza e Wilhelm 2009).
Considera-se que todas as UTDs estão expostas as mesmas tecnologias para efeito de comparação, uma
UTD ineficiente pode ser otimizada e alcançar a mesma produtividade observada nas UTDs consideradas
eficientes.
Podemos destacar dois modelos clássicos de AED: o modelo CCR proposto por (Charnes et al., 1978) que
leva as iniciais dos seus idealizadores Charnes, Cooper e Rhodes e admite retornos constants de escala, e o
modelo BCC escrito por (Banker et al. 1984) que tem como elaboradores Charnes, Cooper e Rhodes, este
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último admite retorno variáveis de escala. Ambos os modelos apresentados podem ser orientados aos
insumos ou produtos.
2.2 Procedimento metodológico
A metodologia a ser realizada compreende as seguintes etapas: Pesquisa Bibliográfica e Classificação da
Pesquisa; Seleção de UTDs; Definição dos fatores de avaliação (insumos e produos); Escolha e aplicação do
modelo AED; Análise e interpretação dos resultados.
Por meio da Pesquisa Bibliográfica e Classificação da Pesquisa buscar-se o aporte necessário na literatura
para a escrita do trabalho.
Na etapa Seleção de UTDs pretende-se mapear e escolher os parques eólicos alvo da pesquisa, a partir
desse momento cada parque escolhido será considerada como uma Unidade Tomadora de Decisão diferente.
Posteriormente ocorrerá a Definição dos fatores de avaliação (insumos e produos) do modelo.
Inicialmente predende-se estabelecer como insumos para o modelo fatores como: Quantidade de turbinas
eólicas (QTE) nos parques eólicos; Potência eólica instalada em MW/mês (PEI) de cada parque; Fator de
capacidade média verificado (relação entre a média da geração verificada em determinado período e a
potência instalada (%)) e Disponibilidade do Parque Eólico ( razão entre o tempo disponível para operação e
o tempo em que a intalação realmente operou (%)). Como produto proposto para a avaliação no modelo temse a Potência elétrica gerada em MW/mês (PEG).
Então vai-se Escolher e Aplicar o Modelo de AED mais adequado a amostra de dados, que nesse caso,
correspode aos parques eólicos do estado de Pernambuco. A princípio optou-se pela escolha dos modelos
consolidados CCR e BCC, ambos orientados aos insumos e produtos.
Após isso ocorrerá a Análise e Interpretação dos dados obtidos, além da proposição de métodos e técnicas
para a projeção das UTDs na fronteira de eficiência.

3 Resultados Esperados
Com este trabalho espera-se mapear a eficiência dos parques eólicos no Estado de Pernambuco,
identificar os parques referência em produção de energia, analisar as práticas e tecnologias presentes nesses
parques e a partir disso propor melhorais ou alternativas para a tomada de decisão em parques considerados
ineficientes, além de projetos de futures instalações.
Agradecimentos. Agradeçemos ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) e a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo
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Abstract. Em todo o mundo, tem havido uma preocupação cada vez crescente com o aquecimento global.
Neste sentido, diversos países têm se comprometido com metas para a mitigação das mudanças
climáticas. Considerando que os benefícios das ações de mitigação das emissões dos gases de efeito
estufa estão intimamente ligados a estratégias de longo prazo, i.e., com o planejamento da expansão do
sistema de geração, seria interessante que as metodologias e os modelos para o planejamento de longo
prazo da expansão de sistemas elétricos passem a ser promotores de ações para a mitigação das mudanças
climáticas. Este trabalho apresenta uma abordagem para o planejamento de longo prazo da expansão da
geração, especialmente adequada para sistemas interligados de grande porte, a fim de considerar, de
forma explícita, as emissões dos gases de efeito estufa. A abordagem é baseada em métodos de apoio à
decisão multicritério e permite a obtenção de soluções de compromisso envolvendo múltiplos objetivos
(ou critérios), entre os quais, mudanças climáticas, segurança energética e econômico. A abordagem
engloba duas características relevantes do ponto de vista pragmático da atividade de planejamento de
sistemas elétricos: a formulação de alternativas de planos de longo prazo da expansão da geração e
avaliação do desempenho de cada alternativa de plano de expansão em cada um dos objetivos (ou
critérios) adotados. Estas duas etapas são realizadas através da utilização integrada de modelos para o
planejamento da expansão e da operação. Ao término destas etapas, uma análise multicritério é realizada
para a seleção da “melhor” alternativa de acordo com as preferências do decisor. Resultados da aplicação
da metodologia proposta em configurações do sistema interligado brasileiro planejadas para 2030 são
apresentados e discutidos.
Keywords: Métodos multicritério; Mudanças climáticas; Emissão de gases de efeito estufa; Planejamento
da expansão.

1 Introdução
Nos últimos anos, em todo o mundo, tem havido uma preocupação cada vez crescente com o aquecimento
global - ou mudanças climáticas, e com os impactos do aumento dos níveis de emissões de gases de efeito
estufa (GEE) de origem antropogênica nos sistemas climáticos.
Neste sentido, diversos países têm se comprometido com metas para a mitigação das mudanças climáticas.
Um exemplo é o estabelecimento do Acordo de Paris, em 2015, que visa limitar o aumento da temperatura da
Terra em até 1,5ºC até 2100. No âmbito deste acordo, cada país participante declarou a sua “pretendida”
Contribuição Nacionalmente Determinada (intended Nationally Determined Contribution – iNDC) para
alcançar o referido objetivo, com foco em tecnologias de baixo carbono e renováveis.
Considerando que os benefícios das ações de mitigação das emissões de GEE estão intimamente ligados a
estratégias de longo prazo, i.e., com o planejamento da expansão, notadamente do sistema de geração, seria
interessante que as metodologias e os modelos para o planejamento de longo prazo da expansão de sistemas
elétricos passem a ser promotores de ações para a mitigação das mudanças climáticas como, por exemplo,
das iNDCs dos país participantes do Acordo de Paris. Isto deve ocorrer, principalmente, em países em
desenvolvimento, onde haverá crescimento do consumo de energia elétrica e aumento da capacidade
instalada de geração e transmissão, situação distinta da maioria dos países desenvolvidos, que deverão
experimentar redução de consumo e de emissões per capita, por meio de ações profundas de eficiência
energética e substituição de tecnologias fósseis por renováveis.
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A metodologia usualmente empregada, inclusive no Brasil, para o planejamento da expansão de geração
busca determinar uma estratégia de expansão e/ou um cronograma de obras que atenda o consumo de energia
elétrica previsto para o horizonte de estudo, minimizando o custo de investimento mais o custo de operação,
respeitando determinados níveis de segurança e considerando ainda aspectos socioambientais; constitui-se,
portanto, em um problema de planejamento da expansão mono-objetivo. Embora os procedimentos
empregados no processo de planejamento sejam aderentes para o propósito para o qual foram concebidos e,
muitas vezes utilizem modelos computacionais sofisticados baseados em programação matemática e
programação estocástica, a partir dos compromissos assumidos no Acordo de Paris, inclusive pelo Brasil,
carecem da incorporação, de forma sistemática, no processo de tomada de decisão, da questão da mitigação
dos efeitos das mudanças climáticas.
Como consequência, o problema do planejamento de longo prazo da expansão deve ser reformulado para
incorporar outros objetivos em sua modelagem e na estratégia de solução. Porém, dificilmente a solução
ótima deste problema multiobjetivo será obtida, pois, geralmente, os múltiplos objetivos são conflitantes e
não existe uma solução que minimize (ou maximize) todos os objetivos ao mesmo tempo. Uma alternativa
passa a ser, então, determinar soluções de compromisso entre os diversos objetivos, consistentes com as
relações de preferências eduzidas do julgamento do decisor.
Trata-se, em última análise, de um novo paradigma para o planejamento da expansão - a busca de uma
solução de compromisso entre esses múltiplos objetivos (ou critérios), o que requer o desenvolvimento de
modelos apropriados e o emprego de técnicas de apoio à decisão multicritério (Figueira et al., 2005; Almeida,
2013).
O objetivo deste trabalho é apresentar uma abordagem baseada em modelos de apoio à decisão
multicritério para o planejamento de longo prazo da expansão da geração, especialmente adequada às
características do sistema brasileiro (grande porte, interligado e com predominância hidroelétrica) que vem
sendo desenvolvido a fim de considerar, de forma explicita na tomada de decisão, as emissões de GEE de
origem antropogênica. Este modelo propiciará a obtenção de soluções de compromisso envolvendo múltiplos
objetivos (critérios), e.g., mudanças climáticas (emissões de gases de efeito estufa), segurança energética
(risco de déficit), econômico (custos de investimento e custo de operação).
A metodologia proposta apresenta duas características relevantes do ponto de vista pragmático da
atividade de planejamento de sistemas elétricos: (i) a formulação de alternativas de planos de longo prazo da
expansão da geração; e (ii) avaliação do desempenho (consequências) de cada alternativa de plano de
expansão em cada um dos objetivos (critérios) adotados. Estas duas etapas são realizadas através da
utilização integrada de modelos para o planejamento da expansão e da operação, mais especificamente os
modelos MELP (Lisboa et al., 2008) (planejamento de longo prazo) e NEWAVE (Maceira et al., 2008, 2018)
(planejamento decenal). O modelo MELP, baseado em programação linear inteira mista e com representação
mais simplificada do sistema interligado, será utilizado para a formulação de alternativas de planos de longo
prazo da expansão da geração e troncos de interligação. Por sua vez, o modelo NEWAVE, baseado em
programação dinâmica dual estocástica e que representa com mais detalhes o sistema interligado, será usado
para fornecer o desempenho em relação a cada um dos objetivos (critérios) adotados, e.g, emissões de gases
de efeito estufa, risco de déficit, custo de investimento, custo de operação, composição do parque gerador,
etc.
Por sua vez, as técnicas de apoio à decisão multicritério são usualmente classificadas em três grupos:
métodos que utilizam um critério de síntese (e.g., MAUT, AHP, MACBETH, VIP Analysis), métodos de
sobreclassificação (e.g., ELECTRE, PROMETHEE) e programação multiobjetivo. Neste trabalho, serão
apresentados e discutidos resultados da aplicação da metodologia proposta para a escolha da “melhor”
estratégia de expansão e/ou um cronograma de obras considerando, na tomada de decisão, o método VIP
Analysis (Variable Interdependent Parameters Analysis) (Dias e Climaco, 2000), baseado em critério de
síntese. O estudo de caso é baseado em configurações do Sistema Interligado Nacional (SIN) planejadas para
o ano de 2030.

2 Metodologia
2.1 O Planejamento da Expansão da Geração
De maneira geral, o problema de planejamento da expansão da geração é modelado como um problema com
um único objetivo: determinar uma estratégia de expansão e/ou um cronograma de obras que atenda o
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consumo de energia elétrica previsto para o horizonte de estudo, minimizando o custo de investimento mais o
custo de operação e respeitando determinados níveis de segurança.
No caso do Brasil, busca-se minimizar os custos de investimento mais o valor esperado do custo de
operação, atendendo requisitos de segurança energética definidos pelo Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), incorporando ainda a dimensão ambiental nas diversas etapas do processo de
planejamento.
As características particulares do sistema elétrico brasileiro - de grande porte, com um parque gerador com
preponderância hidrelétrica, potencial hidrelétrico remanescente ainda relevante, envolvendo intercâmbios de
grandes blocos de energia entre as diversas regiões do país para capturar os ganhos sinérgicos devido à
diversidade hidrológica, política energética que prioriza as fontes renováveis de energia, com expectativa de
elevada penetração das novas renováveis intermitentes (eólica e solar) - exigem que o planejamento da
expansão do sistema elétrico seja feito com base em estudos com horizontes de longo prazo. Para tais
estudos, no Brasil, têm-se adotado o modelo MELP (Lisboa et al., 2008) (Modelo de Expansão de Longo
Prazo), desenvolvido pelo CEPEL.
No MELP, o problema do planejamento da expansão da geração é caracterizado pela existência de dois
subproblemas acoplados, investimento e operação, que são modelados por variáveis inteiras e contínuas
(lineares), respectivamente. Do ponto de vista matemático, isto resulta em um problema de programação
linear inteira mista. O horizonte de planejamento é dividido em estágios temporais e, portanto, torna-se um
problema de múltiplos estágios.
O subproblema de investimento é definido principalmente pelos custos de investimento de usinas
hidrelétricas, térmicas e troncos de interligação. O subproblema de operação está relacionado com os custos
de combustíveis das usinas térmicas, manutenção de usinas (hidrelétricas e térmicas) e custos de déficits. No
MELP, a operação do sistema ao longo do horizonte de planejamento é analisada para condições hidrológicas
média e crítica. Para a condição de hidrologia média, a geração de uma usina hidrelétrica está limitada ao
valor médio de geração da mesma. Para a hidrologia crítica, a produção de energia está limitada ao valor da
energia firme. No caso das termoelétricas, a geração máxima é definida em função de fatores de participação
das usinas nas condições de hidrologia média e crítica. A representação simplificada das incertezas
associadas à hidrologia permite que a solução do problema seja obtida através do algoritmo de Branch-andCut (Wolsey, 1998).
A estratégia de expansão determinada nos estudos de longo prazo é refinada na etapa de planejamento de
curto prazo da expansão (horizonte de 10 anos), produzindo o plano decenal de expansão, com desagregação
anual, e um programa de obras de referência, que visa à implantação de novos projetos de geração e
transmissão, por meio de leilões públicos. Nesta etapa, adota-se o modelo NEWAVE (Maceira et al., 2008,
2018) (Modelo de Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos Interligados de Longo e Médio
Prazos), também desenvolvido pelo CEPEL.
No NEWAVE, o problema de planejamento da operação é representado como um problema de
programação linear estocástico multi-estágio. Sua função objetivo é minimizar o valor esperado do custo de
operação ao longo de todo o período de planejamento considerando mecanismos de aversão a risco, dado um
estado inicial do sistema. Custos de combustível das usinas termelétricas e penalidades para o não
atendimento ao mercado consumidor compõem o custo de operação. A solução deste problema resulta em
uma estratégia operativa que, para cada estágio do período de planejamento, dado o estado inicial do sistema
no estágio, produz metas de geração de energia e de intercâmbios entre subsistemas. No NEWAVE, os vários
reservatórios do sistema são agregados em reservatórios equivalentes de energia (Terry et al., 2004). O estado
do sistema inclui a energia armazenada dos reservatórios equivalentes e informações da "tendência
hidrológica", por exemplo, as últimas p energias naturais afluentes de cada reservatório equivalente.
Para resolver o problema de programação linear estocástico multi-estágio, o NEWAVE utiliza o algoritmo
de Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE) (Pereira et al., 1991; Maceira, 1993). Após o cálculo da
estratégia de operação, é realizada uma simulação final adotando outros 2000 cenários hidrológicos. A partir
dos resultados desta simulação final são produzidas estatísticas (valores esperados, desvio padrão,
distribuições de frequências, etc) associadas a diversos indicadores de desempenho do sistema, entre os
quais, custo total de operação, custo marginal de operação, risco de déficit, déficit de energia, geração
hidrelétrica e térmica, vertimentos etc.

24

INSID 2019, December 05 – 07, 2019.
Natal-RN, Brazil

2.2 Métodos de Apoio à Decisão Multicritério
Os métodos multicritérios são classificados como métodos que utilizam uma abordagem baseada em um
critério de síntese, métodos que utilizam uma abordagem baseada em um sistema relacional de preferência
(métodos de sobreclassificação) e programação multiobjetivo.
Os métodos de um critério de síntese tem o objetivo de realizar a ordenação de preferências das
alternativas que sejam consistentes com os julgamentos do decisor (Figueira et al., 2005; Almeida, 2013). As
principais características destes métodos são: (i) permitem a compensação entre os critérios. Os pesos,
geralmente, atribuídos aos critérios para expressar a preferência do decisor podem ser considerados como
taxas de substituição; (ii) as preferências e indiferenças são transitivas; (iii) não permitem a
incomparabilidade entre as alternativas. Alguns dos métodos multicritério que utilizam esta abordagem são o
MAUT, o AHP, o MACBETH e o VIP Analysis.
Os métodos de sobreclassificação estão baseados na comparação par a par das alternativas para determinar
uma relação de sobreclassificação (i.e, prevalência, subordinação ou superação) entre as alternativas. As
principais características destes métodos são: (i) relação de sobreclassificação não é transitiva; (ii) permitem
a incomparabilidade entre as alternativas; (iii) não são compensatórios, pois os pesos associados aos critérios
têm sentido de poder voto para contribuir com a maioria que está a favor de uma sobreclassificação, e não
podem ser considerados como taxas de substituição (Figueira et al., 2005). Além dos problemas de
ordenação, também existem métodos de sobreclassificação que destinam-se a resolver problemas de seleção e
de classificação. Os métodos de sobreclassificação mais conhecidos são os da Família ELECTRE e da
Família PROMETHEE.
A programação multiobjetivo difere dos métodos multicritério em relação à disponibilidade das
alternativas, pois as alternativas estão disponíveis implicitamente através de restrições na forma de funções
matemáticas. Já nos métodos multicritério as alternativas estão disponíveis explicitamente.
Neste trabalho é apresentada uma aplicação, ao problema de planejamento da expansão da geração, da
metodologia Variable Interdependent Parameters Analysis - VIP Analysis proposta por Luiz C. Dias e João
N. Clímaco em 2000 (Dias e Climaco, 2000) descrita a seguir.
Variable Interdependent Parameters Analysis - VIP Analysis (Dias e Climaco, 2000, 2005)
Esta metodologia é baseado em um modelo aditivo de funções de valores (ou de utilidade) (Keeney e
Raiffa,1976). Conforme descrito em (Dias e Climaco, 2000), o valor global de uma alternativa é a soma de
seus valores para os critérios ponderada pelos pesos (ou constantes de escala) dos critérios que representam
indiretamente a importância de cada critério, expressão (1).
.

(1)

onde:
v(ai,k) : valor global da alternativa ai;
vj(ai) : valor da alternativa ai no critério j; ;
kj : constante de escala (ou peso) do critério j;
n : número de critérios.
No processo de apoio à decisão, muitas vezes, o decisor tem dificuldade de elicitar ou atribuir valores para
os pesos dos critérios. Neste sentido, o VIP Analysis, propõe que, ao invés de se definir, à priori, os valores
dos pesos dos critérios, sejam informados intervalos e restrições lineares associados a eles.
De acordo com (Dias e Climaco, 2000), uma vez estabelecido o conjunto de todas as combinações dos
valores dos parâmetros (pesos) que satisfazem a todas as restrições estabelecidas, o VIP Analysis pode ser
usado para identificar quais resultados são mais afetados pela imprecisão nos valores dos parâmetros. Os
principais resultados apresentados pelo VIP Analysis são: valores mínimos e máximos que as alternativas
podem assumir; para cada par de alternativas, a maior diferença entre os seus desempenhos globais que pode
ser utilizado para avaliar se uma alternativa domina ou é dominada por outra; e, para cada alternativa, o
máximo arrependimento no caso de sua adoção.
2.3 Abordagem Multicritério para o Planejamento da Expansão da Geração
O problema de planejamento de longo prazo da expansão da geração é modelado aqui como um problema
multiobjetivo (ou com múltiplos critérios) de tal forma que diversos objetivos sejam representados de forma
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explícita na solução do problema. A metodologia multicritério proposta engloba duas características
relevantes do ponto de vista pragmático da atividade de planejamento de sistemas elétricos: (i) a formulação
de alternativas de planos de longo prazo da expansão da geração; e (ii) avaliação do desempenho de cada
alternativa de plano de expansão em cada um dos objetivos (critérios) adotados. Estas duas etapas são
realizadas através da utilização integrada dos modelos MELP e NEWAVE.
O modelo MELP é utilizado para a formulação de alternativas de planos de longo prazo da expansão da
geração e troncos de interligação. A formulação das alternativas é realizada através da inserção de restrições,
no problema resolvido pelo MELP, que refletem, por exemplo, possíveis cenários de mitigação de gases de
efeito estufa a partir do aumento da participação de fontes renováveis na matriz elétrica. Por sua vez, o
modelo NEWAVE é usado para avaliar a alternativa de plano de expansão e fornecer o seu desempenho em
relação a cada um dos objetivos (ou critérios) adotados, e.g, emissões de gases de efeito estufa, risco de
déficit, custo de operação, composição do parque gerador, etc.
A partir dos desempenhos das alternativas nos critérios considerados realiza-se a análise multicritério a
fim de indicar para o decisor qual a “melhor” alternativa de plano de expansão de acordo com as suas
preferências. A Figura 1 ilustra o diagrama esquemático do modelo proposto. Na metodologia proposta, a
existência de alternativas que estão disponíveis explicitamente facilita a utilização de uma abordagem de
apoio à decisão multicritério baseada em um critério de síntese ou em métodos de sobreclassificação. Neste
trabalho é apresentada uma aplicação com o método VIP Analysis (Dias e Climaco, 2000), que pertence à
primeira abordagem.

MADPE
a1
a2
.
.
.

aNa

(a)

d1
Integração
MELP/
NEWAVE

d2
.
.
.

dNa

Análise
multicritério

Alternativa
preferida

(b)

Fig. 1. (a) Diagrama esquemático da integração MELP/NEWAVE; (b) Modelo proposto de Apoio à Decisão para o
Planejamento da Expansão.

3 Estudo de Caso
3.1 Configuração do Sistema
O caso utilizado neste trabalho é baseado na configuração adotada no Plano Decenal de Expansão de Energia
Elétrica 2015-2024 do Brasil (MME e EPE, 2015, 2017, 2018), onde o período de estudo foi estendido até
2030, a fim de considerar, entre os cenários, as iNDCs brasileiras para a mitigação dos efeitos das emissões
de GEE. Os custos de implantação dos projetos de usinas hidrelétricas e termelétricas e de troncos de
interligações foram obtidos do relatório (EPE, 2017).
A seguir, são apresentados os resultados das etapas de formulação e avaliação das alternativas de expansão
assim como a análise multicritério para a escolha da alternativa que melhor atende às preferências
consideradas para os decisores.
3.2 Formulação das Alternativas de Planos de Longo Prazo da Expansão da Geração
Além daquela obtida com a metodologia atual, foram formuladas dez alternativas de planos de expansão,
através da inserção, no modelo MELP, de restrições associadas à composição da matriz elétrica no ano 2030,
em termos de participação percentual mínima na capacidade instalada do sistema:
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Alternativa A: obtida utilizando a metodologia atual - (business as usual – BAU);
Alternativa B: “novas renováveis” (biomassa, eólica e solar) ≥ 23% ;
Alternativa C: renováveis (usinas hidrelétricas e “novas renováveis”) ≥ 84%;
Alternativa D: “novas renováveis” ≥ 30%;
Alternativa E: “novas renováveis” ≥ 40%);
Alternativa F: {biomassa ≥ 12%, eólicas ≥ 8% e solar ≥ 3%}, simultaneamente;
Alternativa G: capacidade instalada de usinas nucleares ≥ 6,000 MW;
Alternativa H: capacidade instalada de usinas nucleares ≥ 8,000 MW;
Alternativa I: considera simultaneamente as restrições das alternativas B e H;
Alternativa J: considera simultaneamente as restrições das alternativas F e H;
Alternativa K: considera simultaneamente as restrições das alternativas C e F;
A Figura 2(a) apresenta as participações das fontes geradoras na matriz elétrica do sistema em termos da
capacidade instalada (%) obtidas com modelo MELP para o ano de 2015 e as Figuras 2(b), 2(c) e 2(d) em
2030 para as alternativas A, B e K, respectivamente. Nota-se destas figuras que o aumento da participação
das fontes “novas renováveis” na alternativa B em relação ao cenário BAU foi compensado pela redução na
participação de usinas hidrelétricas e de térmicas a gás natural. Vale ressaltar que houve um aumento
significativo (46%) na participação das eólicas, o que corrobora a maturidade comercial desta fonte. Isto
também ocorre na alternativa K; assim, as alternativas B e K ratificam a competitividade econômica já
alcançada pela fonte eólica. Por outro lado, com os dados utilizados, a geração solar ainda não é competitiva
frente às demais fontes, só entrando em alternativas em que um percentual de participação desta fonte é prédefinido (alternativas F, J e K) ou naquelas que possuem um grande percentual de fontes “novas renováveis”
(alternativa E).
Matriz Elétrica em 2030 - Alternativa A
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Matriz Elétrica em 2030 - Alternativa B

Matriz Elétrica em 2030 - Alternativa K
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Fig. 2. Matriz elétrica das alternativas: (a) em 2015, antes do horizonte de planejamento considerado; (b) em 2030 para a
alternativa A; (c) em 2030 para a alternativa B; (b) em 2030 para a alternativa K.

3.3 Avaliação do Desempenho das Alternativas de Planos de Expansão
As alternativas elaboradas na etapa de formulação foram avaliadas a partir da simulação com o modelo
NEWAVE, em termos dos objetivos (ou critérios) considerados neste trabalho, tendo-se introduzido neste
modelo o cálculo de emissões de GEE por tecnologia de geração de energia (CO 2eq/kWh), utilizando a
abordagem de avaliação do ciclo de vida (Life Cicle Assessment – LCA) (IPCC, 2012). A Tabela 1 apresenta
o valor esperado do custo total (investimento mais operação), o risco de déficit de energia do subsistema
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Sudeste (subsistema com maiores demanda de energia e capacidade de geração) e as emissões de GEE em
2030 para cada alternativa. Estes dados serão utilizados na análise multicritério.
Tabela 1. Resultados da avaliação do desempenho das alternativas de plano de expansão.

Alternativa

Valor esperado do custo
total (106 R$)

Risco de déficit
do Sudeste (%)

Emissões de GEE
em 2030
(Mton CO2eq.)

3.4 Análise Multicritério para o Planejamento da Expansão da Geração
A análise multicritério foi realizada com o método VIP Analysis. Os critérios utilizados foram custo total das
alternativas (composto pela soma do custo de investimento fornecido pelo MELP e do valor esperado do
custo de operação fornecido pelo NEWAVE), risco de déficit de energia do subsistema Sudeste e emissões
de GEE (CO2eq) em 2030, ambos também fornecidos pelo modelo NEWAVE. Observe que não é possível a
obtenção de uma alternativa com mínimo custo total, mínimo risco de déficit e mínimo de emissões de GEE,
visto que estes objetivos (ou critérios) são conflitantes, pois uma alternativa com um mínimo de emissões de
GEE, provavelmente deve ter uma maior participação de novas renováveis, incorrendo em um custo total
mais elevado.
A primeira análise foi realizada do ponto de vista de um decisor que não tem preferência entre os critérios
(Decisor 1), ou seja, para tal decisor os três critérios são igualmente preferíveis. Para representar esta
condição foi inserida no VIP Analysis a restrição da expressão (2), onde ki é a constante de escala (ou peso)
do critério i (i = 1 – custo total, 2 – risco de déficit, e 3 – emissões de GEE). A Tabela 2 apresenta a matriz de
confrontação composta pela maior diferença entre os desempenhos globais de pares de alternativas, e o
máximo arrependimento (MaxArrep) em escolher uma determinada alternativa obtidos a partir da simulação
com este método. Os valores mínimos e máximos que as alternativas podem assumir são apresentados na
Tabela 3.
k1 = k2 =k3.

(2)

Tabela 2. Matriz de confrontação obtida pelo método VIP Analysis para o Decisor 1.
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A partir da Tabela 3 verifica-se que, para o Decisor 1, os valores mínimo e máximo de cada alternativa são
iguais. Isto se deve ao fato de que para este decisor não há preferências entre os critérios, logo as constantes
de escala (ou pesos) dos critérios são iguais para o cálculo destes valores. Nota-se que a alternativa E é
dominada por todas as demais alternativas pois o seu valor máximo é inferior ao valor mínimo das outras
alternativas. Por sua vez, a alternativa K domina as demais porque o seu valor mínimo é maior que o valor
máximo de todas as alternativas. Esta alternativa parece ser a melhor solução de compromisso entre os
critérios, pois possui o quarto menor custo, o segundo menor risco de déficit e a sexta menor emissão de
GEE.
No problema de planejamento da expansão da geração busca-se definir a “melhor” alternativa de plano de
expansão que atenda aos critérios considerados. No entanto, é de interesse dos decisores conhecer a
ordenação das alternativas. Assim, considerando os valores mínimos (ou máximos) das alternativas obtém-se
a ordenação apresentada na Tabela 4.
Tabela 3. Valores mínimos e máximos das alternativas obtidos pelo método VIP Analysis para o Decisor 1.

Também é possível avaliar as alternativas considerando os seus máximos arrependimentos apresentados
nas Tabelas 2 e 3. Assim, uma possibilidade é adotar o mínimo máximo arrependimento, i.e., a alternativa
que deve ser a “preferida” para um decisor é aquela que possui o mínimo valor entre os máximos
arrependimentos. Para o Decisor 1, a alternativa K foi a “mais” preferida porque possui o menor máximo
arrependimento. Adicionalmente, foi obtida uma ordenação considerando esta métrica, ver Tabela 4.
Observa-se que, neste caso, as duas ordenações foram iguais uma vez que não há interseção entre os
intervalos definidos pelos valores mínimos e máximos permitindo a definição clara, para cada alternativa, de
quem é dominada por ela ou quem a domina.
A fim de avaliar a escolha do “melhor” plano de expansão sob outros pontos de vista, foram consideradas
as preferências de outros três decisores, conforme listado a seguir.
Decisor 2: considera que o critério custo total tem preferência sobre os demais;
Decisor 3: considera que o critério risco de déficit tem preferência sobre os demais;
Decisor 4: considera que o critério emissões de GEE tem preferência sobre os demais.
Tabela 4. Ordenação das alternativas de plano de expansão obtida pelo método VIP Analysis para o Decisor 1.
Valores Mínimos e
Máximos

Máximo
Arrependimento
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As restrições que representam as preferências destes decisores e que foram inseridas no VIP Analysis são
expressas pelas equações (3), (4) e (5), respectivamente.
k1 > k2 = k3.

(3)

k2 > k1 = k3.

(4)

k3 > k1 = k2.

(5)

As ordenações das alternativas considerando as preferências destes decisores por seus mínimos máximos
arrependimentos se encontram na Tabela 5. Observa-se que para os Decisores 3 e 4 a alternativa que ocupou
a primeira posição foi aquela que possui melhor desempenho no critério preferido por estes decisores, e.g.,
para o Decisor 3 a alternativa mais “preferida” foi G que tem o menor risco de déficit. Já para o Decisor 2 a
alternativa B, com o segundo menor custo, foi considerada a melhor solução de compromisso,
provavelmente, porque a alternativa A que tem menor custo possui o segundo maior risco de déficit e a maior
valor de emissões de GEE.
Estes resultados, assim como aqueles obtidos com outros métodos de apoio à decisão (Justino et al., 2019),
indicam que abordagem proposta para o planejamento de longo prazo da expansão da geração considerando
emissões de gases de efeito estufa, baseada em metodologias multicritério, pode subsidiar a obtenção do
“melhor” plano de expansão conforme as preferências do decisor.
Tabela 5. Ordenação das alternativas de plano de expansão obtida pelo método VIP Analysis.
Decisor 2

Decisor 3

Decisor 4

4 Conclusão
Este trabalho propôs uma abordagem baseada em modelos de apoio à decisão multicritério para o
planejamento de longo prazo da expansão da geração, especialmente adequada para sistemas interligados de
grande porte e com predominância hidroelétrica, como o brasileiro, que vem sendo desenvolvido a fim de
considerar, de forma explícita na tomada de decisão, as emissões de gases de efeito estufa.
A metodologia proposta foi aplicada a uma configuração do sistema interligado brasileiro planejada para o
ano 2024, a qual foi estendida para o ano 2030, utilizando o método VIP Analysis, baseado em um critério de
síntese. Foram analisadas, sob a ótica de 4 decisores com preferências distintas, 11 alternativas de expansão
formuladas, considerando 3 objetivos (ou critérios): mudanças climáticas (emissões de gases de efeito
estufa), segurança energética (risco de déficit) e econômico (custos de investimento e de operação). Observase que, para cada decisor, a alternativa mais “preferida” foi aquela que possui melhor desempenho no critério
preferido pelo decisor.
Verificou-se ainda que, com os dados utilizados, a energia eólica se mostra competitiva frente às demais,
ao contrário da fonte solar, que somente é implementada na alternativa que estabelece explicitamente uma
meta para esta fonte, e apenas no último ano do horizonte de planejamento.
Os resultados obtidos apontam o potencial da metodologia proposta em auxiliar na escolha robusta dos
“melhores” planos de expansão conforme as preferências do decisor, podendo, inclusive, ser um instrumento
relevante para análises de políticas públicas em termos de expansão de energia elétrica, verificando os custos
e os benefícios associados, antes de sua efetiva adoção.

30

INSID 2019, December 05 – 07, 2019.
Natal-RN, Brazil

Os resultados também encorajam a continuação da pesquisa a fim de aprimorar a metodologia proposta
por meio da consideração de outros objetivos e de outros métodos multicritérios como, por exemplo, métodos
de sobreclassificação ou que utilizem programação multiobjetivo.
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Abstract. The use of multicriteria methods to decision-making is due to consideration of multiple criteria as the basis
for a broader and more assertive observation of the present scenario. The combination of “De Borda” and Analytic
Hierarchy Process (AHP) methods, having the first one the ordination algorithm profile and the second one about how
criteria weights to be assigned, becomes a tool capable of assisting in the decision-making process, considering the
levels of importance of each criterion. In the present study, firstly presents the central concepts of “De Borda” and AHP
methods. Subsequently, presents the description of the database of indicators related to the Brazilian sectors of industry,
that was selected to the application of the method to embase the variables and criteria selection. Then, is detaled the
applying of "De Borda-AHP" method the variables and criteria, to further analysis, followed by the founded results. It
can be observed that there is the advantage of using the integrated method rather than using the independent methods.
Keywords: Decision, De borda, Analytic Hierarchy Process, Industry sectors, Multicriteria

1

Introdução

Para que se possa tomar decisões fundamentadas e assertivas, é necessário que se observe o cenário em que
estão envolvidos os problemas e que sejam entendidas as alternativas para resolvê-los. Em ambientes
complexos se faz necessário que sejam considerados múltiplos critérios, que de acordo com Gomes e Costa
(2013), a utilização do apoio multicritério à decisão (AMD), é realizada a modelagem desses problemas
decisórios discretos através de pontos de vista diversos quer que sejam eles critérios qualitativos ou
avaliações subjetivas.
O entendimento das melhores alternativas para uma análise mais precisa à decisão de investimento dentre
os setores da indústria, pode ser obtido caso sejam conhecidas as opções com melhores indicadores nos
últimos 10 anos (2009-2018), e a escolha do método decisório que possa atender às caraterísticas peculiares
dos critérios dessas escolhas, fornecerá a melhor qualidade na ordenação das alternativas.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) possui indicadores dos diversos setores da indústria, dentre
eles, os Indicadores Industriais, destacando-se o faturamento e o emprego; a Produtividade da Indústria; a
produtividade do trabalhador; e o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI). Indicadores esses
que possibilitam uma melhor visão do comportamento da indústria nos diversos setores que a compõe com
o passar dos anos.
Para este estudo, foram selecionadas 18 alternativas, dentre os 23 setores abordados pela CNI, para serem
analisadas através de quatro indicadores referentes à indústria, a saber, faturamento, emprego,
produtividade do trabalhador e índice de confiança do empresário industrial, sendo a utilização do método
integrado De Borda-AHP inédita nesse contexto, para a ordenação a partir da definição dos pesos (nível de
importância) dos critérios e identificação dos setores mais bem posicionados para possíveis investimentos.
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2
2.1

Base Conceitual
Método Analytic Hierarchy Process (AHP)

De acordo com Saaty (1980) o método Analytic Hierarchy Process (AHP), é composto por seis etapas, que
são: definição do objetivo; definição das alternativas; definição dos critérios relevantes ao problema de
decisão; avaliação das alternativas em relação aos critérios; avaliação da importância relativa de cada
critério; avaliação global de cada alternativa.
O método AHP propõe que o problema de decisão seja estruturado em partes, distribuídas em níveis
hierárquicos, de forma que possa ser representado em um modelo formal (Figura 1). Essa hierarquia é
composta por um objetivo global no nível superior, critérios nos níveis sucessivamente inferiores e no
último nível da hierarquia, devem estar as alternativas consideradas (SAATY, 1980; SAATY, 1991;
COSTA, 2004).

Figura 1 - Estrutura Hierárquica do AHP
Fonte: Adaptado de Saaty, 1991
Existem formas distintas para classificar problemas de decisão, podendo ser pelo nível de conhecimento
dos cenários futuros, avaliando incertezas, riscos e certezas; pelo número de critérios, seja monocritério ou
multicritério; pela presença ou não de flutuações estatísticas determinísticas ou estocásticas; e pela situação
de decisão. Podendo essa classificação ser feita por escolha, classificação, ordenação, ou por descrição
(COSTA, 2006; COSTA, 2014).
2.2

Método de Borda-AHP

O método De Borda, desenvolvido pelo francês Jean-Charles Borda, propõe corrigir algumas falhas do
sistema eleitoral, que diferente dos dias atuais, poderiam levar o candidato mais rejeitado a vencer a eleição.
O método sugere que o candidato de menor preferência deve receber 1 ponto, o segundo de menor
preferência deveria ter 2 pontos, e assim por diante (COSTA, 2014).
De acordo com Costa (2014, p. 6), “o algoritmo do método de Borda é em sua essência um algoritmo de
ordenação, embora seja utilizado com frequência para a solução de problemas de escolha”. E através de
uma visão trazida por Barba-Romero e Pomerol (1997), de que o método Borda pode ser utilizado em
situações com múltiplos critérios de avaliação, Costa (2014) sugere a utilização do método AHP para
atribuir pesos aos critérios utilizados no método de borda. Para isso, foi acrescentada uma etapa ao método,
a etapa de julgamento dos critérios para atribuição de pesos a cada um deles. Essa nova abordagem traz
algumas mudanças na estrutura do método passando a ser composta pelas etapas apresentadas na Figura 2.
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Figura 2 - Nova estrutura Método de Borda-AHP
Fonte: Adaptado de Costa, 2014

3
3.1

Bases de dados da Indústria Brasileira
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)

De acordo com a CNI (2015), o ICEI, sendo indicador utilizado para identificar mudanças de tendência na
produção industrial, visa auxiliar a previsão tanto do produto industrial quanto do PIB, sendo realizado em
todo o território nacional.
“O ICEI é composto por perguntas levantadas na Sondagem Industrial, que pesquisa as empresas das
indústrias de transformação e extrativa, e na Sondagem Indústria da Construção, que pesquisa as empresas
da construção” (CNI, 2015, p. 12).
A metodologia utilizada para gerar as amostras é a amostragem probabilística de proporções, utilizada em
pesquisas qualitativas, onde prevê que as “empresas” que compõem a amostra, tem como atividade
econômica principal indústria de transformação ou extrativa de acordo com a CNAE 2.0 ou da construção,
com mínimo de 20 pessoas empregadas e inclusas no Cadastro de Estabelecimentos Empregadores do
Ministério do Trabalho e Emprego (CEE/MTE) (CNI, 2015).
As informações utilizadas no ICEI são coletadas através de dois questionários, da Sondagem Industrial; e
da Sondagem Indústria da Construção, sendo que ambas abrangem todo o Brasil. De forma que, a
Sondagem Industrial é realizada em parceria com federações de indústria de 24 estados e do Distrito
Federal; a Sondagem Indústria da Construção tem parceria de federações de indústria e Sindicatos da
Indústria de construção de 22 estados e do Distrito Federal; além da parceria dos sindicatos da indústria da
construção civil (Sinduscon) de 14 estados e do Distrito Federal (CNI, 2015).
O ICEI é um indicador de difusão que varia de 0 a 100, sendo indicador de base móvel (50 pontos), onde
os valores acima de 50 pontos indicam empresários confiantes. O índice é elaborado com base em quatro
perguntas, que são: condições atuais da economia brasileira; condições atuais da empresa; expectativa sobre
a economia brasileira; e expectativa sobre a empresa.
3.2

Indicadores Industriais

A pesquisa realizada pela CNI (2014) referente aos Indicadores Industriais, objetiva mapear a evolução
mensal da atividade industrial brasileira. As atividades econômicas da pesquisa são definidas com base na
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CNAE 2.0, de forma a situar as unidades de investigação nos setores de atividade dos seus principais
produtos, quanto aos seus faturamentos.
As unidades locais pesquisadas devem ter atividade principal como uma das atividades da indústria,
segundo CNAE 2.0, com no mínimo 20 pessoas empregadas e que constam do CEE/MTE (CNI, 2014).
A pesquisa abrange um total de 12 estados que representam 93,9% do PIB industrial do Brasil e são
referência de mais de 90% das variáveis investigadas, de acordo com os valores médios da Pesquisa
Industrial Anual (PIA), do IBGE referentes aos anos de 2007 a 2008 (CNI, 2014).
De acordo com a CNI (2014), os setores pesquisados nos estados variam conforme a importância de cada
setor, sendo selecionados, com base na participação do Valor da Transformação Industrial (VTI) e do
Pessoal Ocupado (PO) de cada setor em relação ao total da indústria de transformação, tendo por base as
médias das PIAs do biênio 2007-2008.
A seleção dos setores de atividade é feita em duas etapas: lista-se, por estado, a participação de cada setor
de atividade, em ordem decrescente de valor, considerando as variáveis VTI e PO; são selecionados os
setores de atividade com participação acumulada de no mínimo de 70% de VTI ou 50% de PO, se tiverem
pelo menos 20 empregados (CNI, 2014).
A tabela 1 apresenta os setores de atividade que abrangem os indicadores industriais.

Tabela 1 - Setores Pesquisados para o Indicador Nacional
Fonte: CNI, 2014
Através da pesquisa são elaborados, em termos nacionais, indicadores de Faturamento, Horas trabalhadas
na produção, Emprego, Massa salarial, Rendimento médio e Utilização da capacidade instalada.
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3.3

Produtividade do Trabalho

A competitividade de uma empresa está diretamente ligada à sua produtividade. Há várias medidas de
produtividade, envolvendo os diferentes fatores de produção. A produtividade do trabalho é a medida mais
utilizada em razão de sua simplicidade, da disponibilidade das informações e da importância do fator
trabalho na produção (CNI, 2017).
A produtividade do trabalhador pode ser medida tanto com relação ao número de trabalhadores como com
relação às horas trabalhadas (ou horas pagas), no entanto, a medida com base nas horas trabalhadas na
produção se mostra mais adequada. Nas comparações entre países e anos, a medida com base nas horas
trabalhadas elimina diferenças da força de trabalho em relação ao regime de tempo da jornada de trabalho
(regime parcial ou integral, férias, paralisações, etc.) (CNI, 2017).
A tabela 2 apresenta as variáveis e fontes utilizadas no cálculo da Produtividade na Indústria.
Tabela 2 – Variáveis e Fontes
INDICADOR
Exportações Bilaterais
Importações Bilaterais
Produtividade do
trabalho – Alemanha,
Coreia do Sul, Estados
Unidos, França, Itália,
Japão, Países Baixos e
Reino Unido

Produtividade do
trabalho - Argentina

Produtividade do
trabalho – Brasil

Produtividade do
trabalho - México

DESCRIÇÃO
Valor (US$ FOB) das exportações, segundo classe de produto –
Manufaturados
Valor (US$ FOB) das importações, segundo classe de produto –
Manufaturados

Output per hour - Manufacturing Sector Index

A série do índice de produção física da Argentina é o encadeamento das
pesquisas a seguir:
•
Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción - Encuesta
Industrial Mensual para 2000-2004 Valor Agregado Bruto a
precios básicos. Índices de Volumen Físico – Cuentas
Nacionales para 2004-2016
•
Índice de Horas Trabajadas (IHT) – Encuesta Industrial
Mensual (1)
Produção física industrial - Indústria de transformação - Índice de base
fixa mensal sem ajuste sazonal
Produção física industrial - Indústria de transformação - Índice de base
fixa mensal com ajuste sazonal
Horas trabalhadas - Indústria de Transformação – Índice de base fixa
mensal
Horas trabalhadas - Indústria de Transformação – Índice de base fixa
mensal dessazonalizado
A série do índice de produtividade da mão de obra do México para o
período 2000-2016 é o encadeamento das pesquisas a seguir:
•
Productividad de la mano de obra en la indústria
manufacturera - Por horas trabajadas - Índice - Encuesta
Industrial Mensual (EIM) para 2000-2005
•
Productividad de la mano de obra en la indústria
manufacturera - Por horas trabajadas – Índice – serie
reconstruida 2005-2007 e Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera reconstruída (EMIM) para 2005-2016
(encadeamento das duas séries feito pelo INEGI)

FONTE
FUNCEX
FUNCEX

The
Conference
Board

INDEC

IBGE

CNI

INEGI

Fonte: CNI, 2017

4

Metodologia

Pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos
problemas que são propostos. O termo pesquisa, significa, entre outros termos, investigar, analisar,
questionar-se, embasar-se, estender-se na busca por informações, um processo que não é aleatório, mas
realizado a partir de um processo metódico, com ética, dedicação e esforço (LOPES & BRAGA, 2017).
Para que uma pesquisa seja reproduzida, existe a necessidade de detalhamento das etapas da pesquisa e este
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detalhamento deve ser feito quer que seja pesquisa qualitativa ou quantitativa (DESCARTES, 1937;
CRESWELL, 2011 apud COSTA & GOMES, 2013). O uso da Apoio Multicritério a decisão, apoia este
estudo ao descrever as etapas que devem ser contempladas na modelagem da metodologia adotada, em
acordo com o método escolhido, de Borda-AHP, modelado ao problema de seleção das alternativas dos
setores da indústria, como pode ser observado na figura 3.

Figura 3 - Método de Borda-AHP aplicado ao estudo
Fonte: : Adaptado pela autora, da Nova estrutura do Método de Borda-AHP de Costa, 2014

Figura 4 - Modelo Hierárquico do Estudo
Fonte: Adaptado pela autora, do modelo hierárquico do método AHP de Saaty, 1991

5

Análise

Para desenvolvimento do estudo, os passos iniciais levaram ao contexto presente na Tabela 3, onde 18
(dezoito) alternativas foram selecionadas, dentre as 28 mapeadas pela CNI, pelas metodologias de
Indicadores Industriais, Produtividade na Indústria e Índice de Confiança do Empresário Industrial,
excluindo da amostra as alternativas que não têm informação suficiente para que sejam analisadas.
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As alternativas, que são os setores que compõem a indústria brasileira, foram avaliadas à luz de quatro
critérios, sendo eles: Faturamento, Emprego, Produtividade no trabalho e Índice de Confiança do
Empresário Industrial, sendo todos representados por valores anuais. Os indicadores apresentados no banco
de dados em valores mensais, ou trimestrais, foram convertidos para valores anuais, através do cálculo da
média dos mesmos. Para melhor análise das alternativas, foram consideradas as médias dos valores dos
últimos 10 anos, de 2009 a 2018 de cada um dos indicadores relacionados às alternativas selecionadas. Os
valores referentes às alternativas x indicadores podem ser analisados na Tabela 3.
Tabela 3 - Desempenho das alternativas segundo a percepção de cada critério
Índice de Expectativa
sobre a Economia
Brasileira
Produtividade Índice de Confiança do
Faturamento Emprego
do trabalho Empresário Industrial Anual
Anual
Anual
ICEI
161,14
128,34
103,25
51,05
146,65
89,48
90,03
50,08

Indicadores da Indústria
Setor Indústria / Critério de
Avaliação
11 Bebidas
13 Produtos têxteis
14 Confecção de artigos do
vestuário e acessórios
15 Couro, artigos para viagem e
calçados
16 Produtos de madeira
17 Celulose, papel e produtos de
papel
19 Coque, produtos derivados
do petróleo e biocombustíveis
20 Químicos
21 Produtos farmoquímicos e
farmacêuticos
22 Produtos de borracha e de
material plástico
23 Produtos de minerais não
metálicos
24 Metalurgia
25 Produtos de metal (exceto
máquinas e equipamentos)
27 Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos
28 Máquinas e equipamentos
29 Veículos automotores,
reboques e carrocerias
31 Móveis
32 Produtos diversos

Produtividade
na Indústria

126,28

83,90

105,20

50,27

204,23

95,19

94,71

49,45

178,26

77,58

106,33

45,64

213,41

108,47

105,33

49,26

142,33

102,83

133,51

43,05

173,50

107,32

97,99

52,56

201,21

122,64

99,25

53,76

166,61

109,62

94,06

49,93

184,53

113,33

99,62

52,32

117,25

98,80

95,21

49,16

139,74

103,59

105,51

49,81

213,50

125,39

98,83

49,52

198,41

112,58

94,83

49,16

142,88

107,61

97,30

49,72

150,48
167,58

110,49
92,63

103,32
99,48

50,62
49,36

Para ordenação das alternativas, foi aplicado o método de Borda, chegando-se ao cenário expresso na
Tabela 4. Para conseguir a ordenação, transformaram-se os dados das alternativas sob cada um dos critérios
em números de ordem. Na conversão dos valores em números de ordem, atribuiu-se o maior número de
ordem à alternativa com maior valor, o segundo maior número de ordem, à alternativa com segundo maior
valor e assim por diante.
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Tabela 4 - Números de ordem atribuídos às alternativas a partir dos desempenhos e Ordenação das
alternativas pelo Método de Borda
Número de ordem por critério
Produtividade Índice de Confiança Número Ordem
Setor Indústria / Critério de Faturamento Emprego
de ordem
do trabalho
do Empresário
Final
Avaliação
Anual
Anual
geral
Anual
Industrial - ICEI
11 Bebidas
8
18
12
15
53
3º
13 Produtos têxteis
6
3
1
12
22
17º
14 Confecção de artigos do
2
2
14
13
31
12º
vestuário e acessórios
15 Couro, artigos para viagem
16
5
3
7
31
12º
e calçados
16 Produtos de madeira
12
1
17
2
32
11º
17 Celulose, papel e produtos
17
11
15
5
48
5º
de papel
19 Coque, produtos derivados
do petróleo e
4
7
18
1
30
14º
biocombustíveis
20 Químicos
11
9
7
17
44
7º
21 Produtos farmoquímicos e
15
16
9
18
58
1º
farmacêuticos
22 Produtos de borracha e de
9
12
2
11
34
10º
material plástico
23 Produtos de minerais não
13
15
11
16
55
2º
metálicos
24 Metalurgia
1
6
5
4
16
18º
25 Produtos de metal (exceto
máquinas e equipamentos)

3

8

16

10

37

8º

27 Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

18

17

8

8

51

4º

28 Máquinas e equipamentos

14

14

4

4

36

9º

5

10

6

9

30

14º

7
10

13
4

13
10

14
6

47
30

6º
14º

29 Veículos automotores,
reboques e carrocerias
31 Móveis
32 Produtos diversos

No entanto, observa-se que somente pelo método de Borda, não há certeza de que as melhores alternativas
estão sendo destacadas pela ordenação. Por isso, será aplicado o método de Borda-AHP, que inclui a
aplicação de pesos aos critérios, por grau de importância de cada um sob as alternativas.
Para que seja cumprido os passos do método de Borda-AHP, foi utilizada a ferramenta IPÊ para atribuição
dos pesos. As primeiras etapas da ferramenta, que são a definição do objetivo geral e a definição da
hierarquia, já foram atribuídas na Figura 4, no Modelo Hierárquico. As informações da hierarquia foram
alimentadas na ferramenta, como pode ser observado na Figura 5.
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Figura 5 – Definição de Hierarquia na ferramenta IPÊ
Posteriormente à definição da hierarquia, é feito o julgamento da importância de cada um dos critérios à
luz do critério de análise dos indicadores industriais, como pode ser observado na Figura 6. Além de ser
indicada a preferência de um critério sobre o outro, também é definido por escala de 1 a 9, o grau de
julgamento de preferência.

Figura 6 – Julgamento de importância à luz do Critério: Análise de Indicadores Industriais
Após a definição das preferências e do julgamento do grau de preferência, a ferramenta consegue calcular
as prioridades da análise, como pode ser observado na Figura 7, destacando que a Produtividade do
Trabalhador é mais importante com peso 0,56, o Faturamento é o segundo mais importante com peso 0,258,
o Índice de confiança vem em terceiro com peso 0,11 e o Emprego aparece por último com peso 0,072.
Dessa forma, é possível auferir o índice de consistência da análise, que resultou em uma razão de
consistência de 0,077, que está dentro do padrão, RC <= 0,1, definido por Saaty (1980) (Figura 8).
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Figura 7 – Cálculo das prioridades da Ferramenta IPÊ

Figura 8 – Análise de Consistência da Ferramenta IPÊ
Com base nos julgamentos, obteve-se o peso de cada um dos critérios, que foram aplicados aos nos valores
de cada critério, fornecendo assim novos números de ordem geral, representando uma nova ordenação final
com o método de Borda-AHP, apresentados na tabela 5.
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Tabela 5 - Números de ordem atribuídos às alternativas a partir dos desempenhos e Ordenação das
alternativas considerando a ponderação de critérios do Método de Borda-AHP
Número de ordem por critério
Ordem
Produtividade Índice de Confiança Número Final
Setor Indústria / Critério de Faturamento Emprego
de ordem
do trabalho
do Empresário
com
Avaliação
Anual
Anual
geral
Anual
Industrial - ICEI
AHP
5º
11 Bebidas
8
18
12
15
11,73
18º
13 Produtos têxteis
6
3
1
12
3,644
14 Confecção de artigos do
10º
2
2
14
13
9,93
vestuário e acessórios
15 Couro, artigos para viagem
14º
16
5
3
7
6,938
e calçados
2º
16 Produtos de madeira
12
1
17
2
12,908
17 Celulose, papel e produtos
1º
17
11
15
5
14,128
de papel
19 Coque, produtos derivados
5º
4
7
18
1
11,726
do petróleo e
biocombustíveis
11º
20 Químicos
11
9
7
17
9,276
21 Produtos farmoquímicos e
4º
15
16
9
18
12,042
farmacêuticos
22 Produtos de borracha e de
16º
9
12
2
11
5,516
material plástico
23 Produtos de minerais não
3º
13
15
11
16
12,354
metálicos
17º
24 Metalurgia
1
6
5
4
3,93
25 Produtos de metal (exceto
máquinas e equipamentos)

3

8

16

10

11,41

8º

27 Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos

18

17

8

8

11,228

9º

28 Máquinas e equipamentos

14

14

4

4

7,3

13º

5

10

6

9

6,36

15º

7
10

13
4

13
10

14
6

11,562
9,128

7º
12º

29 Veículos automotores,
reboques e carrocerias
31 Móveis
32 Produtos diversos

6

Resultados

Através da aplicação dos dois métodos, de Borda e Borda-AHP, de forma inédita no contexto do presente
estudo, foi possível verificar que existe diferença na aplicação deles. No método de Borda-AHP, o resultado
expressa maior credibilidade da análise, no caso, uma vez que o mesmo considera o grau de importância
que tem para o decisor cada um dos critérios.
Caso o grau não fosse aplicado, pegando como exemplo os três setores mais bem avaliados, seriam Produtos
farmoquímicos e farmacêuticos; Produtos de minerais não metálicos; e Bebidas. Após a aplicação do grau
de importância, os três setores mais bem avaliados, foram Celulose, papel e produtos de papel; Produtos de
madeira; e Produtos de minerais não metálicos. Sendo que na segunda abordagem, o fator produtividade
teve maior peso, pois é um critério importante ao decisor, visto que quanto maior a produtividade do
trabalhador, melhores resultados poderão ser alcançados. E o faturamento aparece em segundo lugar nos
pesos, pois além de ser importante ter bons resultados, a perspectiva de um bom faturamento aliado a boa
produtividade, torna a possível o crescimento. Com ambos os critérios atendidos, não será difícil conquistar
a confiança do empresário e mais oportunidades de emprego surgirão.
A análise deste estudo, indica a ordenação dos setores da indústria, sob critérios de faturamento, emprego,
produtividade e confiança no mercado, indicando os setores que têm parâmetros mais ou menos
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promissores nos últimos 10 anos, de forma a auxiliar novas análises para possíveis investimentos na
Indústria.

7

Originalidade

A utilização do método integrado De Borda-AHP foi realizada de forma inédita no contexto deste estudo,
aplicado em indicadores da indústria, de forma a obter-se uma ordenação a partir da definição dos pesos
(nível de importância) dos critérios identificados, atribuídos pelo método AHP e observando-se, através da
ordenação posterior realizada pelo método De borda, os setores mais bem posicionados para possíveis
investimentos.
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Abstract. The decision-making process for hiring athletes involves multiple, often conflicting criteria, so
that it significantly influences team performance in sporting competitions and from a financial standpoint.
In this sense, the objective of this work is to perform two multi-criteria decision support methods in the
process of hiring soccer players in the case of a Rio Grande do Norte club, in order to assist in the
definition of its team. The applied models were the AHP and TOPSIS, because with the first method the
criteria weights were obtained and with the next method the ranking of the alternatives was acquired, to
consider the need of the responsible manager.
Keywords: AHP, TOPSIS, Football.

1 Introduction/Purpose
Increased complexity and information overload combined with reduced time available for decision
making has caused the decision maker to be overwhelmed with information and do not have enough time to
analyze the situation, but still have to make highly risked decisions that have implications or consequences
(Saaty, 1980).
In any sport, building a good team is vital to its success. Selecting players for a team in most sports is still
a subjective matter, usually based on coaches' notions of what is needed to form the best team (Ozceylan,
2016). Such a process is significant because the wrong selection can cost the soccer team the championship
and even millions of dollars if the player does not meet the team's expectations (Qader et al., 2017).
The process of player selection and team building in group sports is a complex multi-criteria problem,
where the success is determined by how the gathering of individual players constitutes an effective team. In
general, soccer player selection and team building are judgments made by coaches, yet there are few
structured and analytical models developed to support coaches in this effort (Tavana et al., 2013).
Because of these efforts, a systematic approach, such as mathematical modeling or the multicriteria
decision-making (MCDM) approach, is essential. Even though team management uses a variety of
assessments, such as tests, practice combinations, and coaching judgments to select and evaluate players,
quantitative approaches can benefit team management and be significantly useful (Sarda, 2015).
There are some authors who have done works in the area such as Nasiri et al. (2019) which makes a
selection of soccer players during the transfer season using a hybrid model with PROMETHEE II and data
envelopment analysis. Ozceylan (2016) also works with vendor selection but using AHP and a linear
programming model.
Due to the applicability of multicriteria in soccer, the objective of this work is to execute two multicriteria
decision support methods in the process of hiring soccer players in the case of a Rio Grande do Norte club, in
order to help define your team.
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2 Methodology
In the preliminary phase of this study, a bibliographic search was developed in the Scopus database, with
the following keywords “soccer” or “football” and “multi-criteria”, in order to find material that discusses the
problem of helping the Football team decision makers in selecting their players. With this, understand which
factors influence the decision maker and how the multicriteria methods are applied to this situation.

Fig. 2. research method (Almeida, 2013).

To perform the study, it was necessary to collect data in relation to active soccer players, this procedure
was performed by accessing the platforms “Transfermarkt” and “Footstats” allowing the obtaining of data
such as: age, weight and monetary value for hiring the player. player. Altogether data were collected for 461
players on the platforms between 2016 and 2017. In this step two filters were applied, so that only players
who do not exceed the pass value limitation of up to € are eligible for this study. 1,400,000.00 and who did
not get red cards during the championship. The limitation on the transfer value of the athlete was necessary to
obtain feasible options in view of the financial reality of the organization present in the case study of this
research.
Semi-structured interviews were then conducted with the club performance analyst, soccer coach and
soccer manager to validate the collected data and to establish criteria and weights. At the request of the
decision makers were considered in the problem only players who act in the position of "Midfield" of the
Brazilian Championship Series B. After the clarification of these filters 16 skilled athletes were appreciated
for the study. With the validation of the data, the criteria established by the consensus makers were the
players' age, weight, height and transfer pass value and their score on the top hat, which is a virtual
entertainment game promoted by Globo.
The criterion Note of Cartola emerges as a structured alternative to consider in the decision-making
process the performance of the players within the soccer match. In the top hat, the score of a given athlete
evaluates performance based on factors established by the organizing institution. This assessment depends on
the position adopted by the player and the fundamentals (actions) performed in the matches played by their
respective team. Therefore, to study the position of “Midfield”, the Top Hat Note is composed of the
following fundamentals: Stolen, Committed Foul, Goal Counter, Yellow Card, Red Card, Foul Suffered,
Wrong Pass, Goal Post, Defended Finish, Wrong Finish, Goal, Offside, Lost Penalty and Goal Assist.
Analyzing the technical background information provided by the Cartola and Footstats platforms, the
following technical background presented in Table 2 were considered for the study.
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Table 2: Score of the Technical Fundamentals.
Action

Score

Tackling the ball
Foul committed
Yellow card
Suffered
Pass it wrong
Right shot
Wrong shot
Goal
offside
Assistance

1,7
-0,5
-2
0,5
-0,3
3,5
0,7
8
-0,5
5

From this, the performance matrix was generated and the weights obtained from the AHP multicriteria
method. Finally, the weights were applied in the TOPSIS multicriteria method to obtain the players ranking.

3

Results and Discussions

The purpose for applying the Analytic Hierarchy Process method is to provide the decision maker to
define the weights for each criterion considered in the problem. Thus, the process for obtaining the weights
begins with the pairwise comparison of the criteria. This assessment considers the above-mentioned
fundamental scale developed by Saaty (1987) as a basis. The peer-to-peer comparison was obtained through
semi-structured interviews with the club's soccer coach and is shown in Table 3.
Table 3 - Peer-to-peer comparison evaluation of the criteria.
.
Criteria

Note of "Cartola"

Player Value

Age

Weight

Height

Note of "Cartola"

1

2,5

3,2

4,3

6

Player Value

0,4

1

1,3

1,2

3

Age

0,3

0,8

1

3

2

Weight

0,2

0,8

0,3

1

2

Height

0,2

0,3

0,5

0,5

1

After obtaining the comparison matrix between the criteria, these values are normalized. Thus, the
comparison matrix can be represented by Table 4.
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Table 4 - Normalized matrix of the comparison between criteria evaluation.
Criteria

Note of "Cartola"

Player Value

Note of "Cartola"

0,47

0,46

Player Value

0,19

Age

Age

Weight

Height

Average

0,51

0,43

0,43

0,46

0,18

0,21

0,12

0,21

0,18

0,15

0,14

0,16

0,3

0,14

0,18

Weight

0,11

0,15

0,05

0,1

0,14

0,11

Height

0,08

0,06

0,08

0,05

0,07

0,07

In the next step, algebraic operations are performed using the Average vector of Table 4, so that the
priority vector (auto vector) and the maximum auto value (λmax) of the normalized matrix are calculated.
These results are represented in Table 5.
Table 5 - Normalized matrix of the comparison between criteria evaluation.
Criteria

Sum of weight vector

Priority vector

Consistency vector

Note of "Cartola"

2,38

0,46

5,17

Player Value

0,94

0,18

5,13

Age

0,93

0,18

5,24

Weight

0,57

0,11

5,07

Height

0,35

0,07

5,14

eigenvalue (λmax)

-

-

5,15

Then, having the maximum auto value (λmax), the Consistency Index (CI) and Consistency Ratio (RC)
are calculated. With these variables it is possible to verify the consistency of the evaluations made by the
decision maker about the criteria made in the peer-to-peer comparison matrix. Thus, the consistency index
obtained was CI = 0.0375 and the consistency ratio RC = 0.0335. The recommendation is that the
consistency ratio should be less than 0.1 (DENG et al., 2014). Thus, the present result satisfies the condition
established in the literature.
With the definition of the weight that each criterion represents for the decision maker, one starts to obtain
the ranking of the alternatives. To this end, TOPSIS is applied, which evaluates distance-based alternatives to
an ideal framework established according to the preferences of the decision maker. For this study, the club
coach determined that the ideal alternative should have the following configuration: maximize top hat score,
minimize euro transfer value, maximize player age, minimize player weight and height.
Table 6 shows the five criteria against which players will be evaluated and their respective values
correlated with each alternative, i.e each player.
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Table 6 - Table with the criteria values.
Alternative

Note of "Cartola"

Player Value

Age

Weight (kg)

Height (m)

Ricardinho

2,33

1200000

30

72

1,75

Felipe Menezes

3,02

950000

29

76

1,85

Élvis

2,3

1000000

27

73

1,75

Rodolfo

1

100000

24

66

1,72

Renan Mota

2,778571429

300000

26

64

1,63

Alan Mineiro

4,451724138

950000

30

79

1,76

Alex Maranhão

3,358333333

400000

32

67

1,7

Valdivia

-0,181818182

250000

25

72

1,8

Luiz Fernando

2,253846154

100000

24

62

1,69

Rafinha

4,756

300000

25

73

1,75

Aloísio

0,6

400000

32

75

1,79

Leílson

3,6664

100000

26

71

1,7

Renan Oliveira

16,95

13500000

27

72

1,82

Marco Antônio

0,8333333

250000

32

76

1,82

Chico

3,675862069

400000

26

69

1,74

Daniel Simões

0,786206897

500000

21

65

1,73

Then the values in Table 6 are normalized so that they can be multiplied by their relative weights. The
weights as above were obtained by applying the AHP method. The product of the weight and normalized
values of the alternatives is illustrated in Table 7.
Table 7 - normalization multiplied by the weights.
Alternative

Note of
"Cartola"

Player Value

Age

Weight (kg)

Height (m)

Ricardinho

0,053369

0,015772

0,049209

0,027925

0,017491

Felipe Menezes

0,069174

0,012486

0,047569

0,029476

0,018491

Élvis

0,052682

0,013143

0,044288

0,028313

0,017491

Rodolfo

0,022905

0,001314

0,039367

0,025598

0,017192

Renan Mota

0,063644

0,003943

0,042648

0,024822

0,016292

Alan Mineiro

0,101968

0,012486

0,049209

0,030640

0,017591

Alex Maranhão

0,076923

0,005257

0,052490

0,025986

0,016992

Valdivia

-0,004165

0,003286

0,041007

0,027925

0,017991

Luiz Fernando

0,051625

0,001314

0,039367

0,024046

0,016892

Rafinha

0,108937

0,003943

0,041007

0,028313

0,017491

Aloísio

0,013743

0,005257

0,052490

0,029088

0,017891

Leílson

0,083980

0,001314

0,042648

0,027537

0,016992

Renan Oliveira

0,388243

0,177434

0,044288

0,027925

0,018191

Marco Antônio

0,019088

0,003286

0,052490

0,029476

0,018191

Chico

0,084196

0,005257

0,042648

0,026761

0,017391

Daniel Simoões

0,018008

0,006572

0,034446

0,025210

0,017291
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In the sequence, the Euclidean distances for each alternative are calculated in relation to the ideal
reference solutions. Therefore, the alternative that assumes the first ranking position (Ri) is the one that
significantly reconciles the shortest Euclidean distance to the ideal “positive” (D +) reference solution and
the longest distance from the ideal solution. “negative” reference point (D-). Table 8 presents the calculated
values for these variables.
Table 8 - Distances and relative proximity
Alternative

D+

D-

Ri

Renan Oliveira

0,176363

0,392541

0,689995

Rafinha

0,279589

0,207221

0,425671

Alan Mineiro

0,286591

0,196699

0,407000

Leílson

0,304443

0,197146

0,393043

Chico

0,304246

0,193742

0,389050

Alex Maranhão

0,311352

0,191231

0,380497

Renan Mota

0,324760

0,186555

0,364854

Felipe Menezes

0,319357

0,180997

0,361738

Luiz Fernando

0,336875

0,184934

0,354410

Élvis

0,335899

0,174144

0,341430

Ricardinho

0,335227

0,172253

0,339428

Rodolfo

0,365578

0,178332

0,327870

Marco Antônio

0,369206

0,176622

0,323585

Daniel Simoões

0,370715

0,172384

0,317409

Aloísio

0,374558

0,174051

0,317259

Valdivia

0,392603

0,174293

0,307452

Table 8 is sorted from the highest value of variable Ri to the lowest value in descending order. Thus, it
can be stated, according to the results obtained with the application of TOPSIS, that the foreground
suggestion for hiring refers to athlete Renan Oliveira. This athlete presented significant prominence in
relation to the other alternatives. The decisive factor for this result can be explained by observing the
criterion “Top hat score”, in which the player Renan Oliveira presents significant performance. Associated
with this, the “Top Hat Note” criterion has the highest weight according to the decision maker's preferences.
In order to verify the robustness and sensitivity of the results, tests were performed by changing the
weight values assigned by the decision maker. In these tests, the highest weight value (Top Note = 0.46) was
assigned to the “Transfer Value” and “Age” criteria which have the second highest weight value (0.18). In
addition, the scenario in which all weights had equal value (0.20) was also tested. In all these scenarios, the
alternative that assumed the first position in the ranking was the one referring to the athlete “Rafinha”. This
result for the different weight value scenarios tested shows a change in the hiring suggestion. This sensitivity
assessment can be viewed in Appendix A.

4

Conclusions

The combination of the AHP and TOPSIS multicriteria methods proved to be viable for the problem
presented in the study, considering that the decision maker orientates the preference towards an ideal
referential, so that the desire is to verify how closely the alternatives of this referential are. The AHP method
assisted in obtaining weights, reducing the requirement for decision makers to directly establish weight
values without performing a well-structured process. On the other hand, the ranking of alternatives was
obtained through the TOPSIS method.
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At the end of the application was obtained as a result the direction to a certain alternative, according to
the criteria considered in the analysis, in addition, it was possible to identify that the methods are simple
computational implementation. Therefore, being achieved the objective of the work.
As a limitation, it is important to highlight the sensitivity analysis. At this point, changes in weight values
showed significant potential for change in ranking of alternatives. Therefore, it is important that the decision
maker be aware of this assessment and consider it in the decision-making process.
As suggestions for future work, it is proposed the application of multicriteria methods in relation to other
types of problems present in football, as this has proved to be a field that has different possibilities for
decision making.
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APPENDIX A - Sensitivity analysis
Highest weight value (Transfer Value)
Alternative

D+

D-

Ri

Rafinha

0,110189413

0,445624177

0,801751135

Leílson

0,119518743

0,451490204

0,790688494

Chico

0,119841495

0,441457436

0,786492565

Alan Mineiro

0,115843415

0,423831862

0,785346078

Alex Maranhão

0,122254215

0,44154492

0,783159982

Renan Mota

0,127577216

0,444277758

0,776906345

Luiz Fernando

0,132373605

0,450689963

0,772968828

Felipe Menezes

0,128304216

0,422713926

0,767150651

Rodolfo

0,143570516

0,450264531

0,758231656

Élvis

0,135063435

0,420565106

0,756917752

Marco Antônio

0,144654387

0,445504818

0,754889213

Ricardinho

0,136246828

0,41402215

0,752399583

Aloísio

0,14698471

0,440435105

0,749779108

Daniel Simoões

0,146618717

0,436769186

0,748677139

Valdivia

0,154120121

0,445101587

0,742799503

Renan Oliveira

0,450178337

0,15389016

0,254756143

Equal weight for all criteria
Alternative

D+

D-

Ri

Rafinha

0,12243466

0,1991398

0,619264975

Alan Mineiro

0,125765843

0,189722845

0,601361799

Leílson

0,132906346

0,19973931

0,60045669

Chico

0,132847008

0,195491652

0,595396386

Alex Maranhão

0,135487965

0,195788817

0,591012795

Renan Mota

0,141590343

0,195609019

0,580099019

Luiz Fernando

0,147090254

0,197678343

0,573365279

Felipe Menezes

0,139877701

0,18661077

0,571569249

Élvis

0,147014925

0,18460548

0,556677084

Ricardinho

0,146735845

0,182187232

0,553890087

Rodolfo

0,15955599

0,196367297

0,551712416

Marco Antônio

0,160912129

0,194809377

0,547645767

Aloísio

0,163206749

0,192540546

0,541228418

Daniel Simoões

0,16235937

0,190378423

0,539716545

Valdivia

0,17131645

0,193703134

0,530665045

Renan Oliveira

0,196102241

0,171035523

0,465861974
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Highest weight value (Age)
Alternative

D+

D-

Ri

Rafinha

0,113281379

0,179847999

0,613544777

Alan Mineiro

0,113088131

0,174231437

0,606402962

Alex Maranhão

0,121902028

0,181112168

0,597701923

Leílson

0,12173929

0,180717615

0,597498724

Chico

0,121703412

0,176906104

0,592432908

Renan Mota

0,12951237

0,176864505

0,577277593

Felipe Menezes

0,126117431

0,170754877

0,575179538

Luiz Fernando

0,135923402

0,178041553

0,567074605

Ricardinho

0,132161476

0,167550233

0,559037995

Élvis

0,13356746

0,16770561

0,556656492

Marco Antônio

0,144580063

0,180382696

0,555087286

Aloísio

0,14669191

0,178389414

0,548753191

Rodolfo

0,1468499

0,17696186

0,546496089

Daniel Simoões

0,152134187

0,171172597

0,529443258

Valdivia

0,156399155

0,174975041

0,528028564

Renan Oliveira

0,177414731

0,155621034

0,467280246
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aims to raise awareness of the problem, including literature review, interviews with people who have had
practical experience with the researched problem; analysis of examples that stimulate understanding (Gil,
2002).
Research methods development are analysis approaches that, according to (Creswell, 2014), can be of
three types: quantitative, qualitative, and mixed. For example, quantitative analysis uses statistical techniques
to turn thoughts and data into statistics, including experiments and correlation studies. The empirical one that
considers subjectivity that does not translate into numbers, such as narrative analysis, phenomenology,
ethnography, and theoretical based studies. The mixed method joins the two previous methods, this method
includes sequential mixed methods in which the researcher seeks to expand discoveries from one method to
another, where the rese is used simultaneously.
This work thus matches quantitative and qualitative characteristics as a mixed process. Originally, an
experiment was created for the investigation using the Tradeoff method, which was approved by the Ethics
Committee and attended by 73 people aged between 18 and 41 with an average of 25 years, undergraduate
and graduate students. Undergraduate students enrolled in the decision-making field of multicriteria.
Thus, during the course, these students created their own multicriteria problem that served as an input to
the tradeoff system, that is, each participant solved their own problem, so the sample of the problems in the
experiment was diversified, approaching: supplier selection, materials selection, choice of equipment,
maintenance, financial issues, among others.

3 Findings
Some research on neuroscience and decision problems with multicriteria has been found in the literature,
but few discuss both issues together and few studies on the Tradeoff approach are available. Studies that
speak of inconsistencies are usually associated with partial methods of reporting. Thus the current work aims
to fill the gap that exists with neuroscience research and Tradeoff review in the literature of studies involving
MCDM topics.
Analyzing the participant’s decision results, the experiment shows that most of the data showed a
propensity to linear behavior in bisection to determine the decision criteria, as 51.60% of the behaviors found
had a convex partial value (FVP) function and a small amount. Relevant data with slightly concave functions
at 33.69 percent are also observed. Therefore, for both concave and convex, the "small" behavior is
predominant, suggesting a trend towards linearity of results.
NN pairs were more inconsistent than CC, with 26.06% and 20.63% inconsistencies respectively, but the
number of inconsistencies rose to 37.04% when combined with CN-NC. It is assumed from this observed
phenomenon that it is difficult to compare natural criteria with constructed criteria, most of which were
verbal in scale in the case of this experiment.
The study with the neuroscience tools showed no statistical difference between consistent and inconsistent
samples for the pupil data only in the exploration phase. In the analyzes of results, division and constant
measurement, for consistent data, higher average values were found, and also the stages of greater variety
were observed.
The analysis of the data with the neuroscience tools showed no statistical difference between consistent
and inconsistent samples for the pupil data only the exploration phase. Taking into account the pupil
variability, higher average values were found in the steps of results interpretation, bisection and constant
scale obtaining for consistent data, and these were also the stages of greater variation. Now, analyzing the
inconsistent data, exploration and bisection were the most varied stages and the highest average values were
the stage of the results analysis followed by the stage of the inconsistence analysis and the stage of bisection
had a value close to that of the ordination.

4 Originality
Given the growth of the multi-criteria decision-making field, the increasing number of applications and
studies to support decision-making processes, research has rarely carried out decision-making analysis of
complex issues in practice and qualitative aspects of the process remains a gap in literature (Riabacke et al.,
2012). The Multi-Attribute Value Theory (MAVT) is commonly used to overcome multi-criteria decisionmaking problems, the MAVT has a very significant axiomatic basis when it comes to calculation (weight)
problems and the trade-off method is one of the choices to achieve this metric, but studies show that 67% of
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your data produces contradictions(Weber & Borcherding, 1993). To explain the contradictions that exist in
many decision-making processes, this work aims to assist decision-makers in solving decision problems with
multicriteria by defining their rationalities by adding various psychological factors in an attempt to highlight
inconsistency problems.
Acknowledgments. to CNPq and CAPES for the financial support provided for the preparation of this
research.
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Compatibility and correlation of multi-criteria decision
analysis applied to discrete decision problems
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Abstract. A continuous decision problem (CDP) has a large set of alternative
solutions. Extremely, a CDP may have infinite solutions. Conversely, a discrete
decision problem (DDP) has a smaller limited set of alternative solutions. On
the other extreme, a DDP may have only two alternative solutions. Multicriteria decision analysis (MCDA) has been successfully applied to a plethora
of DDP, including all problems from Bernard Roy’s typology: Choice, Sorting,
Ranking, and Description. Naturally, it is expected than different MCDA
methods applied to same DDP, i.e., with the same data, result in the same
output, for instance, in the same rank of alternatives. However, it does not
happen all the time. This work is about this divergence. And it is also about
how to measure and analyze with Compatibility indices and correlation
coefficients. An illustrative example is presented of a DDP problem with three
criteria and four alternatives. Results from four MCDA methods are compared
and considered some correlated and some incompatible.
Keywords: Compatibility, Correlation, Multi-criteria decision analysis.
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An unsupervised approach for weighting criteria in
Multicriteria Decision Analysis
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Abstract. The process of assigning precise weighs for the relative importance of
criteria is an essential routine in Multiple Criteria Decision-Making. In general,
the weights are assigned by eliciting preference from the decision makers, which
aims to gather valuable information to aid the decision maker. However, in some
cases, the elicitation process can be costly, as well as being highly subject to bias.
In such situations, it may be desirable a way to obtain the weights automatically,
through a data-driven process, the so-called unsupervised, or objective, approach.
In this paper we propose a novel unsupervised method, that relies exclusively on
data from the decision matrix and appropriately exploits the linear regression
between pairs of criteria to model relations as redundancy and synergy.
Computational experiments show that the proposed approach can outperform
some state of art methods as CRITIC, CCSD, and Entropy, especially when the
number of alternative decreases.
Keywords: Weighting criteria; Unsupervised; Decision-making.
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A NEW STANDARDIZATION METHOD BASED ON
THE IDEAL REFERENCE CONCEPT IN FUZZY
LOGIC
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Abstract. For many years, researchers have been devoting themselves to the
study of tools that assist individuals or organizations in their decision-making
processes. Thus, one of the most used decision-making methodologies in
science, engineering and business is Multicriteria Decision Support (AMD),
which is based on the purpose of improving the quality of decisions related to
situations in which two alternatives, at least, are analyzed in a comparative way
based on criteria and objectives that are often related in a conflicting way.
Recently, in the context of AMD, the authors Cables, Lamata and Verdegay
(2016) presented the ideal reference concept from the Ideal Reference Method
(RIM). Considered by the authors as a variant method of the Technique for
Order of Preference by Similarity with the Ideal Solution (TOPSIS) and
Multicriteria Optimization and Compromise Solution (VIKOR). This method
allows the ideal solutions to vary between the maximum value and the
minimum value, which does not occur in the TOPSIS and VIKOR methods,
since the ideal solutions for these methods are the extreme values. In 2018, the
RIM was extended to the Fuzzy environment by the same authors who called it
an Ideal Fuzzy Reference Method (FRIM). Despite the new possibility that the
RIM and FRIM method propose, it is suggested in this work that in some
situations, the normalization procedure applied in these methods may not
adequately represent the decision maker preference structure. Thus, this study
aims to propose a new method of normalization, based on the ideal reference
conception and Fuzzy logic, allowing the differentiation of alternatives even
when their performances in a given criterion belong to the ideal reference
range. For this, the current method and the proposed method will be applied in a
real case study, making possible a comparative analysis and verification of the
merit of the new method.
Keywords: Multicriteria, Fuzzy, Ideal reference, Normalization.
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Abstract. The bidding decisions are strategic for project-oriented companies. When submitting bids, it is
important to consider the availability of resources needs for the project’s conclusion and the estimation of
the appropriate mark-up. These decisions require the systematic evaluation of relevant criteria and the
assessment of their importance for the decision making, to produce effective results. In this context, the
present paper aimed to suggest a model that employed the ELECTRE TRI-C in a fuzzy environment for
the decision between bid or not, considering the attractiveness level of the potential projects and can be
used as an input for the mark-up estimation. The model’s main contributions areμ the better use of
decision maker (DM) preference’s information; using the result of model as an input for the markup
estimation; the classification can support the DM to prioritize the projects to bid and; the model is
appropriate in cases where past data are not available.
Keywords: Bidding, fuzzy ELECTRE TRI-C, attractiveness level..

1 Purpose
Modern construction projects are generally characterized by huge investments, long time-periods, and
complex technology (Liu et al., 2015). Moreover, contracting firms are project-oriented organizations whose
profit is related to the number of projects awarded (Shafahi and Haghani, 2014). In this context, bidding
decisions are essential strategic questions for these companies, as they influence their financial results,
reputation, relations with clients, and so on. According to Bagies and Fortune (2006), one of the most crucial
decisions to be made by contractors in the industry is whether or not to bid for a new project. Liu et al. (2015)
asserts that whether the bid decision is reasonable or not has a direct impact on the success of the project.
This importance its related to the fact that, as Arslan et al. (2006) affirm, the bidding process is timeconsuming and requires a great deal of effort.
In this context, contractors normally consider several factors when deciding whether or not to submit an offer
to participate in a project. Furthermore, Lin and Chen (2004) affirm that this decision is associated with
uncertainty and complexity, and adequate methods should be used to consider this characteristic. However,
most managers normally make such decisions based on their common sense or primary rules of thumb. Thus,
structured models are needed to produce the best results.
Consequently, various authors have proposed methods to the bid / no bid decision (Shi et al., 2016; ElMashaleh, 2013; Hwang and Kim, 2016). Each method considers a different perspective of the bid decision
problem. Nonetheless, it observed that most of the methods used in the decision result in dichotomous
results, fail to preserve information regarding the project’s attractiveness, are very complex, and, in some
cases, do not consider the imprecision of the decision maker’s judgment. In this way, it is necessary proposes
a model that fills this gap in the literature.
Thus, this paper puts forward a model for the bid / no bid decision. This model uses the ELECTRE TRI-C
(Almeida-Dias et al., 2008) in a fuzzy environment to make this decision, based on assigning the project to
predefined classes of attractiveness. The main contribution of this study is that the model results not only in a
binary decision of whether to bid or not but also in determining the attractiveness of the project and
conserving the information related to the decision maker's preferences. This attractiveness can be used in the
mark-up estimation, taking into account the trade-off between probability of gain and profit maximization.
Additionally, the model considers the imprecision of the process in a simple way, which facilities its use for
managers.

64

INSID 2019, December 05 – 07, 2019.
Natal-RN, Brazil

2 Methodology
In this paper, a model considering ELECTRE TRI – C, which was proposed by Almeida - Dias et al. (2008),
is used in a fuzzy environment. In this method, the potential actions belonging the set A = {a1, ..., ai} should
be assigned to the categories completely ordered C1, ..., Ch, ..., Cq, with q ≥ 2, in which C1 it's the worst
class and Cq the best. This assignment is made based on the family criteria, denoted by g1, ..., gj, ..., gn, com
n ≥ 2. In addition, one must establish the reference actions, which represent the categories in which the
alternatives should be assigned and are represented by B = {b0, b1, ..., bq, ..., bq + 1}, so that the number of
reference actions is q + 2. It is considered that the weight vector, called wj, is such that wj> 0, j = 1, ..., n and
that sum of the wheights is one.
The first stage of ELECTRE consists in the development of an outranking relation, which are constructed by
means of α-cuts. In order to define the evaluation of the criteria for the alternatives and reference actions,
triangular fuzzy numbers (TFN) will be used. Considering two triangular fuzzy numbers A and B,
normalized and convex, characterized by their membership functions A and B, each αi-cut is defined by
the interval (a1αi, a2αi ) and (b1αi, b2αi ) for A and B, respectively, where i=1,N is the number of α-cuts.
Moreover, the right and left αi-cut indices for maximization are defined. For each αi-cut level, a left index
(Slαi (aαi, bαi)) and a right index (Srαi (aαi, bαi)) are determined as a function of RxR in [0,1], where R is
the set of real numbers. Then, for each αi-cut level, an αi-cut index is defined as a RxR function in [0,1], for
each pair of alternatives (a, b):
Max: Smaxαi (aαi, bαi) = (1-k) * Sl max αi (aαi, bαi) + k * Sr maxαi (aαi, bαi)
Min: Sminαi (aαi, bαi) = (1-k) * Sr max αi (aαi, bαi) + k * Sl maxαi (aαi, bαi)

(1)
(2)

Where k [0,1] represents the degree of optimism of the decision maker (Liou and Wang, 1λλ2). This αi-cut
index is a fuzzy overclass relation. Subsequently, it is necessary to determine the global index, which consists
of the monocriteria outranking relation, through aggregation procedures that consider the weight of the
criteria. Gheorghe et al. (2004) state that there are two decision strategies: the horizontal strategy and the
vertical. In the first strategy, the decision maker can choose which side of the function defines the most
important fuzzy number. The control parameter used is the k, and the three main attitudes are pessimistic (k =
0), optimistic (k = 1), and moderate: (k = 0.5). In the vertical strategy, the decision maker can choose the
importance of each α-cut. The control parameter used is the β. All of the values of β are admissible to reflect
other intermediary attitudes. The monocriteria outranking index is given by the equation:
Smaxαi (A,B) = Σ wi * [(1-k) * Slmaxαi (aαi, bαi) + k * Srminαi (aαi, bαi)

(3)

Finally, one must determine the level of credibility, which is the minimum value of credibility required to
validate or not the claim that "a outranks a’" In general this level has values in the range [0.5; 1] (AlmeidaDias, 2010). The ELECTRE TRI - C has two rules for the final recommendation, called the ascending and
descending rules, which aim to identify the major and minor categories for the allocation of an alternative.
Thus, for different values of , it is possible to establish the lowest and the highest category to designate each
alternative.

3 Findings
A model based on fuzzy ELECTRE TRI-C was structured to classify projects that the company can
participate of the selection process, according to its attractiveness for the contractor and, based on the class,
decides about bid or not bid for them. The steps of model are shows in Figure1.
This model was employed in the bid / no bid decision in relation of four projects for the supply for
implanting Atmospheric Distillation Units (ADUs) at oil refineries, called P1, P2, P3 and P4. Firstly, the
company determined the decision maker of the process, which is a person that knows the necessities and
preferences of the organization. In this case, it was choosing the project manager of the industry.
The pre-selection was made considering the basic requisites to the participation of the company in the
selection process, which normally are presented in the proposals requests of the projects. In this way, if the
company have the minimum performance in all the criteria, the decision makers applies the decision method,
otherwise, the decision is for not bid. These criteria, denominated in this paper as qualifying criteria, can be
different for each project and usually are related to the resources needs for the company execute the project.
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Fig. 1. Proposed Model
In this case, the qualifying criteria was: supplier plan; general project guidelines, project’s monitoring and
project team. The project manager evaluated the proposals and verified that the company has the minimum
requisites to execute the projects, according to the contractual terms. In this way, the model was applied for
all the projects. Following, the decision maker propose the following criteria for the evaluation: Need of
work (C1), Competition (C2), Market share (C3), Project life cycle (C4), Improvement in the company
image/reputation (C5), Relationship with clients (C6), Mobilization time (C7), Risks (C8) and Experience in
similar projects (C9).
After, ELECTRE TRI –C (Almeida-Dias et al., 2008) in fuzzy environment was applied. The method is used
because of some advantages. Firstly, it can achieve the aim of model, which is assigning the projects to
predefined ordered classes, according to its attractiveness levels. Secondly, the use of verbal scales for
criteria evaluation facilitates the understanding of decision maker and makes the process more intuitive.
Thirdly, the proposed method does not need an extensive database of bids, since in some situations the
contractors do not have a database related to that criteria. Fourth, ELECTRE TRI-C is flexible to evaluate
one or more requirements simultaneously. In cases with more alternatives, the evaluation of one project does
not influence the attractiveness classification of others. Fifth, due to the fact that does not have comparisons
between projects, it is possible includes the attractiveness evaluation of new proposes within the need for
new analysis of that classified previously. Finally, the use of fuzzy logic considers the imprecision and
uncertainty presents in the process. Initially, it was defined the categories of project attractiveness, which are:
1. High attractiveness: the project fits strongly with the contractor's needs, according to the criteria
proposed in the model. Thus, it is very important that the company wins the bid.
2. Medium attractiveness: the project is able to meet the contractor's expectations in most of the criteria.
3. Unattractive: the attractiveness of the project for the decision maker is low, and the company should not
submit a proposal.
In order to assign the projects into classes, the limit profiles were determined. These profiles values represent
what is expected of contractors of certain categories. Following, the criteria weights were determined from
the revised Simos model. Subsequently, the decision maker analysed the projects for each criterion. For the
evaluation, the manager chose the appropriate linguistic variable and informed the level of accuracy of the
analysis. For the construction of the outranking relationship the following levels of α – cuts were considered:
α1 = 0,3, α2 = 0,5 and α3 = 0,7, since it is important to consider the behaviour of the over classification
relations for different intervals of evaluation of the alternatives.
The right and left α-cuts indexes for each level were calculated and then the monocriteria outranking indexes
were defined. Then, the rates of monocriteria over classification were determined, and finally, the credibility
indexes of the projects. In this case, the level of credibility chosen was = 0.7. Among the classifications in
which the method can result, the descendant was chosen because it captures the idea of the vetoThe result of
the method is shown in Table 1. Thus, the decision of the supplier must be to send proposals for all projects,
since the existing resources are sufficient to carry out all activities. In cases where there are not sufficient
resources, the company should prioritize the sending of proposals for projects with greater attractiveness.
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Table 1. Projects Classification
Category
High Attractiveness
Medium Attractiveness
Unattractive

Project
P1 and P2
P3 and P4
-

Moreover, to verify the robustness of the method with respect to the variation of the credibility level and the
weight of criteria, a sensitivity analysis was performed. According to the results, the modification of the
classes occurred for P1, when = 0.8, and for P3 when = 0.8 and with a 20% increase in C7. These results
show that the ELECTRE TRI-C in fuzzy environment is not sensitive to small changes of the variables.

4 Originality/value
The decision to bid or not to bid is a strategic question for companies, as it influences their costs, time
consumption, reputation, relations with clients, and so on. This decision is closely related to the markup
estimation because the markup can only be determined if the company decides to send a proposal for the
selection process. Therefore, it is important that the attractiveness level of a project be stipulated according to
the preferences of the decision maker, and is considered in the markup decision.
However, it was observed that previous studies in this area have normally resulted in dichotomous decisions,
which do not preserve information about the decision maker’s preferences. In this way, this paper presents a
method that addresses this gap in the current body of knowledge: the ELECTRE TRI-C in a fuzzy
environment is used to classify the projects according to their attractiveness levels, and thereby decides
between bidding or not bidding. These attractiveness levels can help the decision maker to determine the
adequate markup, according to the probability of gain desired.
Additionally, the proposed method considers the uncertainty present in the process by using a fuzzy method,
in which the evaluations of alternatives and reference actions are represented by Fuzzy Triangular Numbers.
Finally, the use of verbal scales for the evaluation of alternatives, and cards to determine the weights, makes
the method simple and intuitive for the decision maker, and a large amount of data is not required to apply
this system. For future research, it is recommended to assign different approaches to markup estimation for
the categories that have resulted from the method.
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Abstract. In multi-criteria decision aiding, the Choquet integral has been used as
an aggregation operator to deal with the case of interacting decision criteria. One
requirement of the Choquet integral is to use a common scale for all criteria which
can be seen as a limitation in some practical decision-making problems. In this
paper, we address this limitation in the context of multi-criteria sorting problems
whose purpose is to classify alternatives into predefined and ordered categories.
For that, we propose a new Choquet integral formulation based on the concepts
of preference function and flows used in methods of the PROMETHEE family.
More specifically, in our proposal for sorting problems, FlowSort framework is
used. The idea of the proposed formulation, called FlowSort-Choquet, is first to
make pairwise comparisons (between the evaluation of the alternatives and the
limiting profiles that define the categories) using preference functions. The
results of these comparisons take us to a common scale. Then, the flows are
computed using the Choquet integral instead of the weighted sum. The
assignments of alternatives to the defined categories are conducted using the
same attribution rules proposed in FlowSort. This is possible due the fact that the
flows based on the Choquet integral keep the same proprieties of the flows
computed using weighted sum, as proved in this study. A numerical example is
presented, showing that the proposed approach is conceptually simple to be
implemented. We also conducted a comparison between FlowSort-Choquet and
the original FlowSort. This comparison showed that whether synergy or
redundancy between criteria are considered, the same alternatives may end up
assigned to different categories, showing the importance of considering
interaction between criteria when it exists. The proposed method can be seen
either as an extension of FlowSort for problems with interacting criteria or as a
new Choquet integral formulation for multi-criteria sorting problems with
heterogeneous scales.
Keywords: Mult-criteria sorting problem; interacting criteria; Choquet integral;
common scale.
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Proposal of a supply risk prioritization method based
on the application of fuzzy techniques for group decision
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Abstract. Supply Chain Risk Management (SCRM) is an issue that has been
widely discussed in academic studies and in organizations. In SCRM, supply
risk assessment attracts the largest volume of research, where four major
research opportunities have been identified: (1) adequately deal with the
imprecision present in human assessments due to their uncertainties or lack of
data, (2) using a suitable technique for the decision process to be in a group, (3)
appropriately addressing compensation and non-compensation between criteria,
and (4) use real data for the application of risk management models in the
supply chain. Analyzing the current state of the art, it is clear that there is no
model that simultaneously contemplates all the opportunities for studies
identified. In order to contemplate these opportunities, the present project aims
to propose a decision-making model that combines the hesitant fuzzy technique
to deal with the imprecision and hesitation present on the experts opinions
during the group judgment process; and Fuzzy Inference System, to find the
degree of importance for each risk assessed in a compensatory and noncompensatory approach. The project also includes the computational modeling
of the proposal and the implementation of a pilot application in a company in
the animal health industry with the purpose to prioritize the supply risks that
have the greatest impact on the evaluation of decision makers. Thus, the
advantages, difficulties and limitations identified during the pilot application of
the proposed model are analyzed.

Keywords: Supply Chain Risk Management, Group decision making, Supplier
Management, Hesitant Fuzzy, Fuzzy Inference System.
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Resumo. O Orçamento Participativo (OP) é uma política pública que objetiva descentralizar processos de
alocação orçamentária, envolvendo entidades administrativas, organizações populares e sociedade civil. A
expansão das experiências, representadas por uma vasta quantidade de características divergentes,
resultou nas mais variadas fenomenologias participativas. Isto desencadeou a necessidade de inovar nas
avaliações destes procedimentos, amparando-se na hipótese de relações causais entre as variantes
metodológicas e seus respectivos resultados. Partindo disto, este trabalho apresenta um modelo avaliativo
desenvolvido para processar estatisticamente as experiências participativas, relacionando suas
características metodológicas aos respectivos resultados e eventos ocorridos. Para tanto, foi realizado um
mapeamento das variantes metodológicas encontradas na literatura, bem como seus resultados e eventos
previamente definidos como preferíveis. Os dados foram categorizados e organizados em um banco de
dados numérico-nominal, respeitando um recorte amostral do contexto avaliativo das experiências. O
processamento de dados posterior foi fundamentado no modelo matemático desenvolvido e, assim, uma
matriz de consequências entre as variadas características da política pública e os eventos favoráveis foi
gerada. O modelo proposto é capaz de auxiliar os gestores públicos na definição da metodologia do OP
mais adequado às características da sua localidade, bem como na sua avaliação ex ante.
Palavras chaves: Orçamento Participativo, Processo Decisório, Matriz de consequências.
Abstract.The Participatory Budgeting (PB) is a public policy that aims to decentralize the process of
budget allocation, involving administrative entities, popular organizations and civil society. The
expansion of experiences represented by the large quantity of divergent characteristics, resulted in the
most varied participative phenomenologies. This raised the need to innovate in the evaluation of these
procedures,, based on the hypothesis of causal relations between the methodological variants and their
respective results. Thus, this work introduces an evaluative model developed to process statically the
participatory experiences, concerning their methodological characteristics and their respective events and
results. For that, it has been realized a mapping of methodological variants found in the literature, as well
as their results and events previously defined as preferable. The data was categorized and organized in
nominal-numerical dataset, respecting a delimited sample of evaluative context of experiences. The later
processing of data was based on mathematical model building and, thus, a consequence matrix between
the varied characteristics of the public policy and their favourable events was made. The proposal model
is capable of assisting public managers in defining the PB methodology that best suits their local
characteristics, as well as in their ex ante evaluation.
Keywords: Participatory Budgeting, Decision Making Process, Consequence Matrix

1 Introdução
“Orçamento participativo (OP) é uma política pública que por meio da participação direta dos cidadãos na
tomada de decisão sobre como parte do orçamento público será gasto, aproximando as ofertas do governo das
demandas reais da população’ (Morais et al., 2019). O OP foi operado pela primeira vez, enquanto política
pública, na cidade de Porto Alegre, em 1989, a partir de um processo contínuo de desenho e modelagem de
sua metodologia e prática (Santos, 2005). Mediante a conjuntura sócio-política da época, objetivava-se
fomentar a adesão popular ao controle social de forma a democratizar a gestão pública, criar um ambiente
socioeconômico de total transparência (Azevedo e Gomes, 2008) e descentralizar decisões envolvendo o
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orçamento público, utilizando-se de técnicas de decisão em grupo, como sistemas de votação que, em geral,
utilizam-se da regra de maioria simples.
A expansão do OP foi rápida, sendo 2.788 experiências, mapeadas por Sintomer et al. (2013), sob as mais
diferentes condições sociopolíticas e econômicas no mundo. Em virtude deste grande volume amostral, a
maioria dos trabalhos na literatura concentrou-se em análises descritivas sobre as experiências do OP
(Lunchman e Borba, 2014), seja descrevendo metodologias, ou analisando criticamente os impactos,
retratando mais o OP como uma política social do que uma política pública, focando muito mais no pano de
fundo contextual do que no processual (Souza, 2007). Consequentemente, poucos estudos ambicionavam a
construção de instrumentos de avaliação que interferissem no monitoramento e na discussão objetiva dos
diversos modelos administrativos participativos (Silva e Carvalho, 2006; Lunchman, 2014).
Além disso, a revisão da literatura (Sintomer et al., 2013; Wampler, 2010; Lunchman, 2014; Nugra e
Mera, 2018) apontou para uma grande quantidade de dados e fenomenologias nas experiências participativas.
Em outras palavras, a grande expansividade das experiências e a solidificação tardia de suas metodologias
pressuponham a fluidez de suas práticas metodológicas que, representadas por uma vasta quantidade de
características divergentes, resultariam nas mais variadas fenomenologias sociopolíticas e econômicas (Silva
et al., 2018).
A observação desta vasta amostragem de dados alavancou a necessidade de não somente tratar
criticamente estes dados, mas, também, inovar na instrumentalização de suas avaliações, amparando a
hipótese da existência de uma relação causal entre as variantes metodológicas e seus respectivos resultados
(Silva et al., 2018). Partindo disto, o objetivo deste trabalho foi propor um modelo avaliativo que categorize e
análise as variantes metodológicas do OP, processando estatisticamente populações amostrais divergentes e
fundamentando o uso de análises que integrem diferentes governanças de políticas públicas. Com isso,
espera-se auxiliar no procedimento de tomada de decisão envolvendo a implantação de experiências de OP.
Portanto, o modelo busca estimar as variantes metodológicas das experiências de OP partindo de como,
possivelmente, elas poderiam se relacionar com resultados e eventos pressupostamente bem avaliados pela
vigente literatura.

2 Metodologia
O presente trabalho foi desenvolvido a partir da investigação literária de avaliações de políticas públicas e da
conjuntura histórica e acadêmica do orçamento participativo (OP). Essa revisão permitiu que o modelo
avaliativo apresentado e simulado fosse criado utilizando-se de ferramentas da estatística descritiva e
inferencial, operadas através do software Rstudio e Excel.
O Quadro 1 apresenta a descrição dos elementos que compõem o modelo. Em outras palavras, as
experiências de OP, caracterizada pelo conjunto numérico-nominal de dados representativos à implantação
do OP numa cidade específica, serão abordadas e relacionadas considerando estes elementos.
Quadro 1. Categorização dos elementos
Elementos
Fator

Características
Resultados
Eventos

Descrição
Elementos de convergência e divergência na
metodologia do orçamento participativo. Categorias
que mapeiam a política pública.
O que diverge/converge por si só, as variantes
possíveis de cada fator.
Fenomenologias
levantadas
e
observadas
majoritariamente pela revisão de literatura.
Variantes dos resultados; exprimem os eventos
ocorridos em cada experiência.

Exemplos
Parcela do orçamento disponibilizado,
abordagem na participação, Divisão
regional das prioridades.
Intervalo de orçamento, deliberativa,
consultiva ou opinativa.
Conflito com a câmara de vereadores,
parcela de participação, crimes eleitorais.
Existência do fenômeno, taxa de
participação.

As informações descritas no Quadro 1 foram convertidos a uma escala nominal-numérica com o objetivo
de padronizar a avaliação, como demonstra a Tabela 1. A esquemática do modelo avaliativo é exposta na
Figura 1.
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Fig.1. Modelo analítico-avaliativo do Orçamento Participativo (OP)

2.1 Modelo matemático
Para isolamento nominal-numérico dos possíveis resultados, os eventos são catalogados mediante a um
pressuposto que há preferência explícita em relação aos eventos abordados, sendo eles diametralmente e
inversamente preferíveis a sua não ocorrência. A conformidade de um evento, catalogado com
=
(evento dito positivo, como pressuposto) é qualificada, para o modelo, como “Best Practices” (Wampler,
2010) participativa, ao contrário da sua não conformidade, que não se configuraria, portanto, como população
estatística de interesse.
Desta forma, a relação entre os elementos descritos para o OP �� � � pode ser obtida pela Equação 1:
��

� �

= │� ∗ [ ( � | �

� )]

∗[ (�

�

| � )]│ ∀ , ,

Em que:
representa o conjunto de fatores, tal que = { , , , . . . , };
representa o conjunto das características, tal que = { , , , … �};
representa o conjunto de resultados, tal que = { , , , . . . �},
representa o conjunto de eventos, tal que
= { , };
� é a representação de uma característica dado o seu fator ;
� � é a representação de um evento dado o seu resultado ;
� é o valor da correlação entre um fator e um resultado .

=

(1)

Neste caso, a frequência relativa (� | � � ) informa a quantidade de eventos positivos, dado uma
categoria de resultado, seu melhor retorno
=1) em cada característica (especificado o fator). Em termos
práticos, ela informa descritivamente, especificado o , qual o é mais frequente para um determinado � .
Embora a aplicação dessa função estatística elucide quais características melhor se relacionam com os
eventos desejados, o tamanho das populações/estatísticas não é levado em consideração, não havendo
diferenciação no tocante às populações internas de cada característica e, portanto, não se demonstrando
exclusivamente eficaz em sua proposta de avaliação. Surge então, à necessidade de outra função estatística
( � � | � ) que diferencie as características enquanto suas respectivas populações internas e não somente
comparando populações de características externamente (frequência anterior). Para tal distinção, a frequência
relativa inversa, dado um conjunto amostral de cidades com a característica , de eventos = , é utilizada.
Partindo do teste exato de Fisher, verifica-se a hipótese de significância (� = . ) da associação
(ausência de independência) entre os fatores e os resultados e, garantida a dependência, calcula-se o valor da
correlação (� ) que, por sua vez, potencializa a avaliação dos fatores que estejam mais correlacionados com
cada resultado (Siegel e Castellan, 1988). Assim, a multiplicação das frequências com a correlação (Equação
1) reflete o potencial analítico das avaliações como um todo, pois informam o quanto que um fator pode ser
estimado perante cada resultado e o quanto que se distingue perante todos os outros. O veto de uma avaliação
poderia ser realizado, uma vez que a correlação não seja relevante e, consequentemente, apresentasse um
coeficiente que distorça a relevância analítica das frequências calculadas.
Para as correlações que confrontam escalas nominais alguns coeficientes podem ser utilizados (Siegel e
Castellan, 1988). O R de Pearson “� ” foi usado para relacionar os fatores e resultados binários (tabelas de
contingência 2x2), enquanto que os fatores com três variantes se relacionam através do coeficiente V de
Cramér. Em ambos os testes, a aproximação ao valor 1 indica correlação completa enquanto que ao 0 indica a
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ausência de associações. O módulo é utilizado como uma medida corretiva do modelo, uma vez que as
correlações podem ser negativas e seu resultado poderia ser erroneamente interpretado. Como resultado deste
processo, uma matriz de avaliação fator/resultado é gerada, onde os números de maior valor representam, em
termos proporcionais, as melhores avaliações.
2.2 Estudo de casos realísticos
Dados extraídos e simulados a partir de 20 experiências de OP relatadas em trabalhos tais como
Hartmann et al (2011), Hass et al (2007) e Lunchman e Borba (2014), Braga et al (2008) e Novaes (2011)
foram utilizados para demonstrar a aplicabilidade do modelo proposto, como descritos na categorização da
Tabela 1.
Tabela 1. Categorização dos dados

�

Fator
=

Parcela do orçamento

=

Abordagem da participação

=

Congresso do OP

=
=
=
0 a 20%
20 a 60%
60 a 100%
=
=
Deliberativa: as ações encontravam-se Consultiva: as ações encontravamno âmbito operacional.
se no âmbito tático.
Inexistente
Existente

Ckm

Resultados
=
=
=
=

Característica

Evento

Conflito com a câmara de vereadores
Crimes eleitorais
Crescente adesão popular
Abandono da política pública no primeiro mandato

=
Existente
Existente
Inexistente
Existente

=
Inexistente
Inexistente
Existente
Inexistente

Assim, analisado os fatores da Tabela 1 em relação às 20 experiências de OP consideradas, tem-se o
banco de dados relatado na Tabela 2.
Tabela 2. Banco de dados
Experiências
Recife
Porto Alegre
Belo Horizonte
Criciúma
Joinville
V. da Conquista
Blumenau
Salvador
João Pessoa
Juiz de Fora
Vitória
Vila Velha
Curitiba
Campinas
Olinda
São Gonçalo
Santos
Brasília
Cuiabá
Manaus

k=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=0
m=0
m=0
m=0
m=0
m=0
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1

k=2
m=0
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=0
m=0
m=0
m=0
m=0
m=0
m=0
m=0
m=0
m=1

�

�

k=3
m=0
m=1
m=0
m=1
m=0
m=1
m=0
m=1
m=0
m=1
m=0
m=1
m=0
m=1
m=0
m=1
m=0
m=1
m=0
m=1

k=4
m=1
m=1
m=1
m=1
m=0
m=0
m=0
m=0
m=0
m=1
m=1
m=1
m=1
m=0
m=1
m=1
m=1
m=1
m=1
m=0

i=1
j=1
j=1
j=1
j=1
j=1
j=1
j=1
j=2
j=2
j=2
j=2
j=2
j=2
j=3
j=3
j=3
j=3
j=3
j=3
j=3

�
i=2
j=0
j=0
j=0
j=0
j=0
j=1
j=1
j=0
j=0
j=1
j=1
j=1
j=1
j=1
j=1
j=1
j=1
j=1
j=1
j=0

i=3
j=0
j=1
j=0
j=1
j=0
j=1
j=0
j=1
j=0
j=1
j=0
j=1
j=0
j=1
j=0
j=1
j=0
j=1
j=0
j=1
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3 Resultados encontrados
A partir deste ponto apenas os eventos favoráveis são observados, ou seja, = . Aplicando-se a Equação 1
nos dados apresentados na Tabela 2, obtêm-se as frequências relativas ( � | � � ) expressas na Tabela 3.
Tabela 3. Frequência relativa

(� | �

�
�
�
Total
�
�

�

�)

Total
�
�
Total

�

(� | �

�

�)

�

0,500
0,000
0,500

0,600
0,300
0,100

0,300
0,300
0,400

0,308
0,308
0,384

1
0,429
0,571

1
0,700
0,300

1
0,400
0,600

1
0,308
0,692

1
0,500
0,500

1
0,400
0,600

1
0,000
1,000

1
0,538
0,462

1

1

1

1

Na Tabela 3, pode-se observar que para as relações � e � houve empates no primeiro resultado
( = ) e vitórias parciais nos resultados = , =
e = . As relações � e � apresentaram
vitórias parciais em todos os resultados. Em outras palavras, enquanto a abordagem consultiva ( � )
prevalece estatisticamente sobre a inexistência de conflitos do OP na câmara dos vereadores ( = ), nas
interrupções da política pública no primeiro mandato ( = ) e na crescente participação ( = ); a
deliberativa ( � ) sobressai-se na ausência de crimes eleitorais ( = ).
Algo semelhante em relação a experiências que realizariam ( � ) ou não ( � ) os congressos do OP,
diferenciando-se apenas na ausência exata do número de interrupções ( = ). Segundo o modelo avaliativo,
experiências que utilizaram desta entidade decisória não lidaram com término da política pública no primeiro
mandato.
A segunda frequência relativa ( � � | � ), utilizada no modelo, demonstrou sua pertinência mediante a
diferenciação das características pelas suas populações internas. Assim, a Tabela 4 foi capaz de: (a) ampliar o
potencial de avaliações como a relação entre parcela do orçamento ( = ) e os resultados crimes eleitorais
( � ), crescente adesão popular ( � ) e abandono da política pública ( � ); (b) diversificou o trade-off
entre abordagem da participação ( = ) em relação ao conflito com a câmara de vereadores ( � ); e (c)
reafirmou a consistência da diferenciação entre congresso do OP ( = ) e os resultados fator em relação a
conflitos com a câmara ( � ) e crimes eleitorais ( � ).
Observou-se que todas as experiências que utilizaram de 0 a 20% do orçamento ( � ) apresentaram
inexistência de crimes eleitorais ( � ), bem como todas aquelas que fizeram uso de congressos do OP ( � )
apresentaram crescente adesão popular ( � ).
(�

�|

�
�
�
�

� )

�

1,000
0,857
0,429
0,571

�

Tabela 4. Frequência relativa f ( �

0,000
0,500
0,500
0,668

�

1,000
0,143
0,571
0,714

�

0,750
0,875
0,500
0,500

�|

� )

�

0,668
0,250
0,500
0,750

�

0,700
0,400
0,000
0,700

�

0,700
0,600
1,000
0,600

A Tabela 5 apresenta as correlações máximas, o que fundamenta o caráter determinístico também
apresentado na Tabela 4.
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Tabela 5. Correlações entre fatores e resultados

|� |
=
=
=

=

1,000
-0,089
0,000

=

=

0,598
-0,612

0,120
0,000

0,127
0,257

0,200

1,000

-0,105

A Tabela 6 fornece o resultado final da avaliação dada por �� � � . Os valores anunciam uma relação
entre as características de cada fator e seus respectivos resultados. Lembrando que apenas resultados de
eventos positivos ( = ) são de interesse.
Tabela 6. Matriz de consequências (��

��

�

�
�
�
�
�
�
�

�

�

0,500
0,000
0,500
0,029
0,034
0,000
0,000

�

0,307
0,090
0,009
0,375
0,046
0,032
0,072

�

�

)

�

0,015
0,018
0,027
0,000
0,000
0,000
1,000

�

0,022
0,026
0,035
0,040
0,133
0,040
0,029

Analisando-se os valores da Tabela 6, têm-se algumas conclusões:
 A correlação apresentada na Tabela 5 mostra que há relação direta entre o orçamento considerado
( = ) e a existência de conflito na câmara de vereadores ( = ). Porém, o empate entre � e �
na Tabela 6 deixa em dúvida esta relação.
 Contudo, a utilização menor parcela do orçamento (� ) sobressaiu-se nos resultados de maior
correlação ( � e � ), Tabela 5, e foi dominada nas menores correlações (� e � ). Isto mostra
coerência e robustez do modelo proposto;
 Os resultados mostram a relação considerável entre o uso de menor parcela de orçamento (� ) com
inexistência crimes eleitorais ( � ). Isso se justifica pelo menor volume de recursos
disponibilizados no processo;
 Existe uma relação franca entre maior adesão da população ( � ) e inexistência de abandono do OP
( � ) quando há uma parcela maior de orçamento (� ). Aqui, talvez pelo volume maior de
recursos financeiro as obras escolhidas tenham mais chances de serem implementadas,
possibilitando que no próximo ano haja maior interesse da população em participar e, por sua vez,
não haja desistência do governo em sua realização. Contudo, esta relação não é expressiva;
 Uma parcela de orçamento intermediária (� ) é dominada em todos os resultados, não
apresentando relação evidente neles;
 O fator abordagem da participação ( = ) aponta em dois dos resultados ( � e � ) o caráter
deliberativo ( = ) como melhor avaliado, enquanto o caráter consultivo (j = ) se mostrou
eficiente apenas para minimizar o abandono da política pública no primeiro mandato ( � ).
Contudo, a maior relação está entre a inexistência do abando do OP e o carácter consultivo. Muito
provavelmente porque os governos tem mais poder de decisão nestes casos;
 Os valores demostram não haver associação entre abordagem da participação ( = ) e a adesão
popular
= ), talvez pela falta de compreensão clara sobre esta definição por parte dos populares;
 A avaliação da existência do congresso do OP (� ) em relação a crescente adesão popular ( � ),
onde tanto a correlação quanto as frequências foram máximas, sustenta a ideia de que o respectivo
evento, previamente preferido e confrontado num espaço de ações do congresso do OP, apontaria
deterministicamente o uso dessa entidade como melhor opção para seu alcance;
 Além da adesão popular, o fator de congresso do OP ( = ) não apresenta uma relação forte entre
os demais resultados.
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4. Originalidade
O presente trabalho é pioneiro na avaliação objetiva dos aspectos metodológicos em Orçamento
Participativo. Assim, o modelo apresentado pode preencher algumas das lacunas operacionais e conceituais
no âmbito da avaliação ex ante de políticas públicas e da modelagem multicritério envolvendo problemáticas
de desenho do OP. Apenas o levantamento estatístico-descritivo da temática já é relevante, no entanto, o uso
deste modelo avaliativo fornece informações fundamentais no suporte de procedimentos que envolvem a
implantação, monitoramento e o controle do Orçamento Participativo.
No âmbito da avaliação de políticas públicas, o modelo se demonstra replicável e relevante em
problemáticas outras nas quais seja possível e coerente uma realização semelhante da categorização de dados,
da delimitação das variantes metodológicas e da definição do conjunto de eventos/resultados possíveis. A
adequação do modelo para outras políticas públicas de cunho estratégico é, portanto, possível, uma vez
respeitado o aspecto normativo da metodologia e do levantamento/mapeamento de dados. No âmbito privado
o modelo analítico-avaliativo proposto pode servir para investigar a eficiência tática e operacional em virtude
de suas estruturas organizacionais e planejamento estratégico.
Os resultados alcançados no estudo de casos realísticos são preliminares e suas conclusões não devem ser
generalizadas. Uma amostra maior de experiências de OP deve ser considerada para se fazer afirmações
sobre tal configuração. Para isso ser possível é imperativo a manutenção de um banco de dados referentes a
experiências passadas dentro do contexto nacional. Plataformas computacionais simples seriam capazes de
armazenar e tratar estes dados facilmente e traria vantagens expressivas a definição do modelo de orçamento
participativo adotar, bem como elevaria a transparência no procedimento desta escolha. Além disso, trabalhos
como Silva et al (2018), Wampler (2004) e Lunchman e Borba (2014) podem auxiliar no mapeamento dos
elementos e na seleção dos resultados pertinentes ao gestor.
Agradecimentos. Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPQ) pelo auxílio financeiro.
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Abstract. In this work, we propose a new way to define the size of organizations or Decision Making Units (DMUs)
based on Data Envelopment Analysis (DEA). A great number of managerial decisions, social and economic activities,
political analysis and engineering process include in their analysis some information about the size of corporations.
Usually, organizations consider particular attributes such as revenues, employees, number of clients, profit and so forth to
evaluate their sizes, which could result on an incomplete and/or partial size evaluation. Here, we investigate this question
more deeply and propose a non-parametric approach for ranking size. To address this issue, we first construct a DEA
super-efficiency target vector defined over an extended Technology set and find a common set of weights to determine
new efficiencies and sizes, possibly greater than one. After, we define rotation and translation of DMUs and show how to
construct a range area, associated to ɳ efficiencies and relative sizes that are less than or equal to one. Additionally, based
on managerial decisions, we show how to use these ideas to achieve new ɳ-efficiency and relative size goals for one or
more DMUs in the set. We consider an empirical application to illustrate our approach on a dataset of international
airlines and conclude our work with some final remarks and future directions.
Keywords: DEA Super-efficiency, Common set of weights, Relative size, ɳefficiency, Technology set, Range area
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Abstract. Resource allocation is one of the main higher education organizations decisions, once it
impacts their performance. Nevertheless, governments have decreased university funding, especially in
countries where most of the higher education system is state-oriented. In this context, it is necessary to
have resource allocation models with a robust theoretical basis and capable to integrate different
objectives into a single decision problem. Therefore, we propose a multiple criteria decision making
model as a correct approach for this problem. Our model consists of a MCDM project portfolio selection
problem, where each academic department has different investment levels to be allocated, based on their
performance. We perform a numerical application with real data to test the model. We conclude that each
level of investment leads to different benefits for every budgetary unit, which impacts their performance.
Plus, the model can select the best combination of values to find an optimal solution instead of choosing
the best partial alternatives. Moreover, the process of allocating resources can become clear, transparent
and allows people who are involved to set tangible metrics to achieve their results. The model also
provides a basis for defining action plans that will affect the allocation of resources and, consequently, the
performance of the university itself.
Keywords: Resource allocation; MCDM /A; Project Portfolio Selection; Higher Education.

1 Introduction/Purpose
Effective allocation of scarce resources is a crucial issue for universities once their performance can be
improved or maintained. Governments, however, have reduced funding for higher education due to public
pressure in several countries, forcing many of them to look for ways to meet the needs of society without
spending too much money from taxpayers (Liefner, 2003). Hence, universities must manage their processes
optimally and maintain their performance to collect sufficient funding to meet the necessary expenses (Ho,
Dey and Higson, 2006).
Multiple decision-making criteria (MCDM) approaches are an effective way to support decision-makers
(DMs) in addressing problems involving resource allocation or budgeting issues (Montibeller et al., 2009),
particularly in higher education (Mustafa and Goh, 1996). To overcome this ongoing challenge, the use of
MCDA / M approaches in the decision support process is therefore an essential tool.
Considering the increasing attention given to MCDM-based resource allocation modeling methods, it is
still possible to go further in the literature of decision sciences on how to implement these models in practice.
An appropriate multiple criteria decision-making method to distribute a constrained budget can reach the best
compromise solution, using all available resources effectively.
Therefore, this research proposes a multiple criteria decision making model as a correct approach for this
problem. Using a suitable multi-attribute decision framework will improve the distribution of a limited
budget, and the process can decentralize the accomplishment of tasks, increase group members ' efficiency,
and enhance data management. This study can answer the decision question of how to allocate universities'
internal resources properly.
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2 Methodology
MCDM methods are necessary if a single metric cannot define all an organization's goals. The model consists
of a MCDM project portfolio selection problem, where each academic department has different investment
levels to choose, based on their performance Also, project portfolio selection models choose the best
combination of values to find an optimal solution instead of choosing the best partial alternatives, which
justifies the choice of this model for this study. Figure 1 evidences the proposed methodology for this paper.

Fig. 1. Decision-making model proposed for resource allocation in higher education
The first stage describes the purposes of the decision question as well as the decision-making actors, such
as the DM and other actors that can contribute to the problem. The second step is to assess the DM's
fundamental preferences properties, preference system and rationality regarding compensation amongst
criteria (de Almeida et al., 2015). After this, it is possible to choose the MCDM model. The problem
considered here is a particular case of portfolio problematic (Belton and Stewart, 2002), seen as a resource
allocation problem. Thus, the model is defined as:
�

�

�=1

�=1

�
�=1

(1)

��� ���
(2)

��� = 1

subject to a budget constraint:
m

xiz ciz ≤ B

(3)

i=1

Where V(Ai) is the portfolio value to be maximized and ai its academic departments; xiz is
the binary variable, which is 1 when the academic department is selected to receive resources
and 0, the opposite. kj is the scale constant for attribute j, and vj (ai) is the multi-attribute value
function. ci is the cost of project i and B is the total budget available.
The alternatives from the model can represent budgetary units, administrative units, as
academic faculties or academic departments from a university, which are usually divided by
areas, such as human sciences, biological sciences, engineering, faculty of medicine, for
instance. They will denote the set of alternatives for solving the decision problem.
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3 What would be expected
We expect to allocate resources in a university through a robust, logical model, which considers different
criteria, alternatives, decision-maker preferences, and also considers more than one objective to solve the
problem, as are the multicriteria models. When there is a clear vision on how the resource allocation
procedure works, the entire process becomes more transparent to the ones that are affected by it, enabling
them to make better and more informed decisions to minimize uncertainty and optimize outcomes.
We also expect to define criteria for resource allocation problems in universities, and to verify the
existence of scaling issues. The process of allocating resources can become clear, transparent and allows
people who are involved to set tangible metrics to achieve their results. The model also provides a basis for
defining action plans that will affect the allocation of resources and, consequently, the performance of the
university itself.
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Resumo. Esta pesquisa apresenta a aplicação de abordagens de apoio à decisão multicritério na alocação
de artilharia antiaérea IGLA-S no terreno. Inicialmente os critérios (fatores) relevantes para tal alocação
foram identificados por meio do Value-Focused Thinking (VFT) e, em seguida, utilizou-se o método
Analytic Hierarchy Process (AHP) para escolher o local (ponto) a ser posicionada a artilharia antiaérea. O
resultado evidenciou que a estruturação dos critérios por meio do VFT contribuiu para que os mesmos
estivessem alinhados com os objetivos da organização responsável pela alocação. Além disso, por meio
da utilização do método AHP, foi possível escolher um local para a alocação da artilharia antiaérea
IGLA-S, de forma a proteger pontos sensíveis da área limítrofe do país.
Palavras chave: Artilharia antiaérea, IGLA-S, VFT, AHP.
Abstract. This research presents the application of multi-criteria decision support approaches in the
allocation of IGLA-S anti-aircraft artillery in the field. Initially the relevant criteria (factors) for such
allocation were identified using the Value-Focused Thinking (VFT). Then, the Analytical Hierarchy
Process (AHP) method was used to choose the site (location) where anti-aircraft artillery should be
positioned. The result showed that structuring the criteria using VFT contributed to its alignment with the
objectives of the organization responsible for the allocation. In addition, through the use of the AHP
method, it was possible to choose a site for the allocation of IGLA-S anti-aircraft artillery, in order to
protect sensitive points in the country’s border area.
Keywords: Anti-aircraft artillery, IGLA-S, VFT, AHP.

1 Introdução
A Força Aérea Brasileira (FAB) tem como objetivo estratégico manter a soberania do espaço aéreo e prover
um ambiente operacional seguro para seu emprego (Brasil, 2018). Para subsidiar este objetivo, um crescente
interesse no aprimoramento das atividades de Defesa Antiaérea vem se consolidando, com vistas a proteger o
território nacional e impedir a utilização de seu espaço aéreo para a prática de atos contrários aos interesses
da nação, por meio da vigilância, do controle e da defesa de pontos e áreas de interesse, empregando meios
de detecção, interceptação e destruição (Brasil, 2018).
Em 2015, com o objetivo de aumentar a capacidade de segurança territorial e manter a soberania do
espaço aéreo brasileiro, o Governo Federal adquiriu o sistema portátil de defesa antiaérea IGLA-S, um
artifício bélico móvel de combate terra-ar.
É de se imaginar que diversos pontos ao longo dos 15.000 km de fronteira seca do território nacional são
de interesse estratégico. Muitos desses pontos apresentam fragilidades quanto a eventuais incursões aéreas
não autorizadas, em virtude da dificuldade logística em se estabelecer unidades físicas de proteção, da
geografia do terreno, de fatores sociais, etc.
Este trabalho utilizou o Value-Focused Thinking (VFT), uma abordagem focada em valores, para levantar
informações para auxiliar o decisor na estruturação do problema e na subsequente tomada de decisão. O
método Analytic Hierarchy Process (AHP) foi utilizado, com o objetivo de melhor se escolher o local (ponto)
a ser posicionada a artilharia antiaérea IGLA-S.
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2 O Problema: Artilharia antiaérea IGLA-S
O sistema portátil de defesa antiaérea IGLA-S foi projetado como meio de defesa contra aviões, helicópteros
e drones que voam a baixa altitude. Tal sistema possui alcance de 3 km e orienta-se pela emissão térmica
(infravermelha) do alvo. No Brasil, a FAB e o Exército Brasileiro (EB), usuários do sistema, puderam
empregá-lo nos grandes eventos sediados, como os Jogos Olímpicos de 2016.
Para manter a capacidade operativa do sistema, anualmente são realizados treinamentos com esses
usuários, a exemplo do que ocorre no Campo de Instrução de Formosa-GO (Fig. 1), sob coordenação da
Escola de Fogo de Instrução de Artilharia Antiaérea (AAAe) do EB, geralmente acompanhados por
representantes do Governo Federal (Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia) e autoridades militares.
Para dar realismo ao evento, drones equipados com dispositivos geradores de calor são utilizados como alvo
para serem abatidos pelo míssil IGLA-S (Padilha, 2017).

Fig. 1. Unidade de tiro IGLA-S (Padilha, 2017).

Países europeus demonstraram seus conhecimentos na alocação de sistemas de AAAe em alguns conflitos
armados, como os entraves ocorridos na ex-Iugoslávia e na Síria (Russakova, 2016), assim como no leste da
Ucrânia, onde sistemas de AAAe foram utilizados por rebeldes separatistas pró-Rússia contra as forças
ucranianas (Fig. 2) (Mkrtchian, 2014).

Fig. 2. Distribuição de sistemas de AAAe no leste da Ucrânia (Mkrtchian, 2014).

Atualmente a FAB tem se questionado quanto à forma mais eficiente de alocar unidades de tiro do míssil
IGLA-S no terreno, ou seja, de distribuir o menor número dessas unidades de modo a proteger pontos
sensíveis da área limítrofe do país. Uma alocação dessas baterias em locais definidos diretamente por uma
programação linear, por exemplo, poderia trazer consequências indesejáveis à população de cidades próximas
à referida posição, e também podem não garantir a máxima eficiência de emprego.
Diante dessa constatação, evidencia-se a necessidade de se realizar um levantamento de informações para
melhor esclarecer o problema considerado, com o objetivo de criar alternativas para propiciar melhores
oportunidades de decisão. Desse levantamento é possível evidenciar outros fatores relevantes na alocação de
AAAe, permitindo a escolha de pontos no terreno que possam reduzir os efeitos negativos e aumentar a
eficiência de emprego.
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3 Aplicação das abordagens de decisão multicritério
Diversos métodos de estruturação de problema (PSM – Problem Structuring Methods) são conhecidos na
Pesquisa Operacional. O método escolhido para ser trabalhado e abordado na estruturação do problema
mencionado é o VFT. Proposto por Keeney (1996), o VFT é um método que tem como propósito a criação de
valores, ou seja, objetivos que orientem não apenas para a criação de melhores alternativas, mas também para
a identificação de melhores situações de decisão (Keeney, 1996).
Ainda segundo o mesmo autor, valores são fundamentais para tudo que fazemos. Eles deveriam ser a base
do tempo e do esforço despendidos quando pensamos nas decisões que temos pela frente (Keeney, 1996).
Dessa forma, o VFT tem como objetivo inicial descrever quais são os valores fundamentais dos stakeholders
envolvidos no problema a ser decidido.
A proposta metodológica é apresentada na Fig. 3. Nela é possível identificar as atividades (etapas) que
foram desenvolvidas durante a aplicação do VFT e do método AHP para a alocação de unidades de tiro do
míssil IGLA-S operado pela FAB.

Fig. 3. Proposta metodológica.

As etapas para a aplicação do VFT deste trabalho são: a) definição dos valores; b) identificação dos
objetivos; c) elaboração da hierarquia de objetivos; e d) construção da rede de objetivos. Adicionalmente as
essas etapas, foram definidos os atributos (critérios) para mensurar o alcance das alternativas em relação aos
objetivos fundamentais.
Com os critérios definidos, construiu-se o modelo multicritério. Aplicou-se o método AHP, com a
finalidade de fazer uma recomendação adequada aos stakeholders da melhor posição para a alocação das
unidades de tiro do míssil IGLA-S operado pela FAB.
O método AHP foi desenvolvido por Thomas L. Saaty (1980). É um método de apoio à decisão
multicritério que propõe a estruturação do problema de forma hierárquica, utilizando comparações par a par.
Representa uma importante ferramenta para o processo de tomada de decisão, pois permite o envolvimento
de aspectos quantitativos e qualitativos durante seu processo de modelagem (Vaidya e Kumar, 2006).

3.1 Definição do problema
3.1.1

Contextualização e seleção dos stakeholders

Analisar o problema da manutenção da soberania do espaço aéreo nacional, com a utilização de AAAe
operada pela FAB e sob o prisma da eficiência de emprego e dos danos colaterais, caracteriza o quão
complexo ele é. Sendo assim, faz-se necessário considerar a visão de diferentes stakeholders envolvidos com
a sua utilização.
Freeman (1984) define stakeholders como qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado
pelos objetivos organizacionais. Entretanto, para a situação problemática abordada neste trabalho, não há
uma organização única em foco, mas sim diversas organizações que compartilham da autoridade sobre
parcelas do problema (podendo afetá-lo positiva ou negativamente).
Foi possível identificar os seguintes atores, seguidos de suas respectivas perspectivas: o Governo Federal,
por meio do Ministério da Defesa, sob o ponto de vista de manter a soberania nacional; os militares
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operadores do sistema IGLA-S, sob a ótica da logística a ser despendida para a ocupação das posições; a
população das regiões onde serão ocupadas pelas unidades de tiro, sob a égide dos possíveis impactos
sociais; as empresas produtoras de mísseis, sob o foco de apresentar um produto mais eficiente e, assim,
diminuir a quantidade de posições de AAAe alocadas; e a indústria tecnológica nacional, cujo interesse é
desenvolver novas plataformas com melhor capacidade das já existentes.
Nessas circunstâncias, alguns interesses conflitantes puderam ser observados, tais como: o do Governo
Federal em detrimento ao dos militares (alocação eficiente dos recursos versus dificuldade logística na
alocação das unidades de tiro); o das empresas produtoras em oposição ao das indústrias tecnológicas (venda
dos produtos já prontos para comercialização versus desenvolvimento de novas plataformas); e o da
população regional em contraponto ao do Governo Federal (manutenção da qualidade de vida e da segurança
de sua região versus garantia da segurança nacional a qualquer custo).
Diante desse cenário, foi possível identificar algumas incertezas, tais como: a proteção plena de todos os
pontos sensíveis, a disponibilidade de meios para a alocação física de unidades em regiões de fronteira, os
impactos ambientais e sociais caso as unidades necessitem ocupar áreas de preservação ou habitadas; a
capacidade da plataforma em atender aos requisitos do fabricante; e efeitos colaterais pós-impacto com a
queda do alvo, em caso de emprego.
Para o presente estudo os stakeholders foram o chefe da Seção de Logística e o Adjunto da Seção de
Operações do Terceiro Grupo de Defesa Antiaérea (3º GDAAE), ambos com amplo conhecimento técnico
em AAAe e operadores do sistema IGLA-S.

3.2 Estruturação do modelo multicritério: aplicação do VFT
3.2.1

Definição dos valores

Foi atribuído um questionário (Tabela 1) aos referidos stakeholders. Assim, foi possível melhorar o
entendimento e identificar os princípios direcionadores à estruturação do problema.
A partir de suas respostas, uma sequência de questões éticas foi identificada, as quais nortearam o
desenvolvimento do processo de análise. Tais valores também serviram de base para identificar objetivos
estratégicos, objetivos fundamentais e objetivos meios, os quais puderam ser hierarquizados, interrelacionados e estruturados.
Tabela 1. Questões para estruturar os valores.

Questionário
1. O que você quer (ou o que deveria querer)?
2. Qual é a alternativa perfeita, a terrível e a razoável? O que há de bom ou mau em
cada uma delas?
3. O que está errado ou certo com sua organização? O que necessita de ajustes?
4. Quais as ocorrências que foram boas ou ruins? O que pode ocorrer que te
preocupa?
5. Quais são suas aspirações? Quais limitações estão em você?
6. O que causa a preocupação de seus concorrentes ou de seus eleitores? Daqui a
algum tempo no futuro, o que pode te preocupar?
7. Quais são os seus objetivos mais atuais? Quais são os seus valores que são
absolutamente fundamentais?
8. Quais objetivos que você tem para seus clientes, empregados e para você mesmo?
Quais objetivos ambientais, sociais, econômicos ou de saúde e segurança são
importantes?
9. Siga as relações meio-fim: Por que aqueles objetivos são importantes? Como você
pode alcançá-los? Seja específico, o que você quer dizer com esses objetivos?
10. Como você mede o atendimento de um objetivo? Porque o objetivo A é três
vezes mais importante do que o objetivo B?
Os valores vistos como pilares para nortear a estruturação do problema e para desenvolver o processo de
análise foram: Patriotismo, comprometimento, profissionalismo, disciplina, responsabilidade, respeito à
dignidade humana e ao meio ambiente, espírito de corpo e liderança.
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3.2.2

Identificação dos objetivos

Os valores identificados puderam ser convertidos em objetivos. Assim, o objetivo estratégico do problema foi
o de identificar fatores que influenciam na alocação de AAAe utilizada pela FAB. O resultado da aplicação
do Value-Focused Brainstorm (VFB) em reunião feita entre os autores serviu de guia para que fossem
levantados objetivos fundamentais e objetivos meios.
Para diferenciar os objetivos entre fundamentais e meios, utilizou-se a técnica WITI – Why is that
important? (“por que isso é importante?”), conforme sugerido por Keeney (1996), que consiste em questionar
os stakeholders sobre a importância daquele objetivo. Se a resposta for que o objetivo é importante por que é
essencial na problemática em questão, este é classificado como objetivo fundamental; se for por causa das
implicações que ele causará em outro objetivo, este é caracterizado como objetivo meio.
Nesta etapa também foi verificado se os objetivos atendem as seguintes propriedades: ser essencial,
controlável, completo, mensurável, operacional, decomposto, não-redundante, conciso e entendível,
conforme comentadas por Keeney (1992).

3.2.3

Elaboração da hierarquia de objetivos

Com a identificação dos objetivos fundamentais e meios, elaborou-se uma hierarquia entre os mesmos com
propósito de orientar o decisor nas possíveis alternativas a serem tomadas para alcançar o resultado final. A
Tabela 2 apresenta os objetivos fundamentais e meios hierarquizados.
Tabela 2. Objetivos fundamentais e meios.

Objetivos fundamentais e meios
1 Distribuir eficientemente as unidades de tiro IGLA-S.
1.1 Considerar o raio de alcance do radar associado;
1.2 Identificar os pontos sensíveis da região de interesse;
1.3 Analisar a necessidade de sobrepor proteção a um único ponto sensível;
1.4 Considerar a demografia da região de interesse;
1.5 Considerar a geografia do terreno da região de interesse.
2 Avaliar condições para pronto-emprego das unidades de tiro IGLA-S.
2.1 Manter equipamentos para pronto-emprego;
2.2 Manter efetivo para pronto-emprego.
3 Prover suportabilidade na alocação das unidades de tiro IGLA-S.
3.1 Promover seleção de pessoal;
3.1.1 Recrutar pessoal para apoio administrativo;
3.1.2 Recrutar pessoal para operação do sistema.
3.2 Averiguar a existência de infraestrutura na região de interesse;
3.3 Empregar meios de transporte adequados à região de interesse;
3.3.1 Prover suporte logístico aos meios de transporte.
3.4 Empregar acervo bélico adequado;
3.4.1 Adquirir mísseis;
3.4.1.1 Promover autossuficiência tecnológica;
3.4.1.2 Pesquisar inovações bélicas no mercado externo.
3.4.2 Verificar periodicamente a validade dos mísseis.
4 Promover capacitação técnica aos operadores do sistema IGLA-S.
4.1 Adequar o conhecimento técnico à utilização eficiente do sistema;
4.2 Manter efetivo para pronto-emprego.
5 Considerar os direitos fundamentais da população.
5.1 Considerar a demografia da região de interesse;
5.2 Confeccionar e divulgar um plano de evacuação.
Em decorrência dessas reuniões, objetivos fundamentais e meios ainda não explorados puderam ser
revelados, sejam eles: direitos fundamentais da população, capacitação técnica, reavaliação do resultado
quanto à demografia, verificação de inovações no mercado externo e antecipação, que neste trabalho significa
a possibilidade de abater o alvo antes que o ponto sensível seja abatido por ele. Este fator não foi
contemplado no questionário atribuído aos stakeholders, mas foi validado com eles assim que foi percebido.
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3.2.4

Construção da rede de objetivos

A Fig. 4 apresenta a Rede de Objetivos, de forma a melhor visualizar as relações entre categorias de objetivos
meios e objetivos fundamentais.

Fig. 4. Rede de Objetivos.

Uma vez definida a hierarquia dos objetivos fundamentais e a rede meio-fim, faz-se necessário estabelecer
a forma como esses objetivos serão medidos, ou seja, definir os atributos (critérios).

3.2.5

Definição dos critérios

Dos objetivos elencados foram extraídos critérios vistos como oportunidades de decisão. Para tanto, foi
utilizado o VFB entre os autores, por meio de discussões em grupo (Keeney, 2012). Uma das alternativas
levantadas não foi percebida pelos stakeholders, e esta também foi julgada como fator relevante na alocação
de artilharia AAAe. A Tabela 3 apresenta os critérios identificados.
Tabela 3. Critérios para alocação de artilharia AAAe.

Critério

Definição

Objetivos atendidos

Geografia do Posições de tiro em terrenos elevados garantem
terreno
maior eficiência no cumprimento da missão, haja
vista que não haverá obstáculos entre o atirador e o
alvo.

Objetivo
fundamental 1

Logística de Estradas ou caminhos tratados que levem ao local
acesso
ocupado pela posição de tiro garantem que uma
eventual manutenção no sistema, ou troca de pessoal,
possa ser realizada de forma célere, sem que a
posição seja abandonada ou descontinuada.

Objetivos
fundamentais
2e3
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Efeitos
colaterais à
população

Priorizar a alocação da posição de tiro longe de área
urbana, ou distante o suficiente para que os impactos
à população sejam mínimos, garante as prerrogativas
dos direitos internacionais dos conflitos armados.

Objetivo
fundamental 5

Antecipação Uma posição de tiro distante o suficiente do ponto Fator proveniente das
sensível garante que o alvo possa ser abatido antes reuniões realizadas entre
que o ponto sensível seja abatido por ele, mesmo que
os stakeholders
o alvo tenha ultrapassado o bloqueio da AAAe.

Identificados os critérios, idealizou-se uma situação em que o IGLA-S deveria prover a segurança de um
determinado ponto sensível. Assim, procedeu-se a uma análise multicritério de posições no entorno do
referido ponto, selecionadas de acordo com possibilidade de serem acessados.

3.3 Modelo multicritério: aplicação do AHP
Nascimento (2010) propõe a execução do método AHP em três etapas: 1) Formulação do problema de
decisão; 2) Julgamentos; e 3) Desenvolvimento algébrico. Os procedimentos contidos nestas etapas são
mostrados na Fig. 5.

Fig. 5. Fluxograma do processo de decisão do método AHP (Nascimento, 2010).

O método AHP foi aplicado com o auxílio do software SuperDecisions (www.superdecisions.com),
seguindo as etapas e passos apresentados na Fig. 5. A seguir são apresentadas as principais saídas de cada
uma das etapas e passos.
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3.3.1

Etapa 1: Formulação do problema de decisão

Passo 1 – Estruturação do problema
Neste passo deve-se definir o objetivo do problema, os critérios e as alternativas. O objetivo é definir o
melhor ponto para a alocação de uma unidade de tiro do míssil IGLA-S num cenário predeterminado.
Os critérios são os fatores que influenciam na alocação de AAAe, e surgiram dos objetivos fundamentais e
meios do VFT. São eles: a) Geografia do terreno; b) Logística de acesso; c) Efeitos colaterais à população; e
d) Antecipação. As definições dos critérios encontram-se na Tabela 3.
As alternativas são os pontos para a alocação de uma unidade de tiro IGLA-S. Para tal, foi necessário
definir um cenário. O cenário escolhido foi o aeródromo de Corumbá-MS, prevendo uma possível e fictícia
tentativa de invasão do espaço aéreo por uma aeronave proveniente da cidade de Puerto Quijarro, na Bolívia,
a qual estaria carregada com bombas a serem lançadas no referido aeródromo. Com base nas possibilidades
de acesso, cinco pontos para a alocação das unidades de tiro foram escolhidos, os quais mantiveram uma
distância máxima do aeródromo equivalente ao alcance nominal do míssil (Fig. 6). Como se pretende
escolher a melhor alternativa dentre as cinco escolhidas, o tipo de problemática enquadra-se como seleção
(tipo α).

Fig. 6. Pontos selecionados para ocupação da posição de tiro (US Navy, 2019).

As características de cada ponto selecionado encontram-se descritas na Tabela 4.
Tabela 4. Características dos pontos selecionados para as posições de tiro.
Posição
Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5

Logística (acessos)
Rodovia asfaltada
Estrada de terra
Hidrovia e trilha
Trilhas
Rodovia asfaltada

Geografia
(elevação)
99 m
157 m
88 m
335 m
130 m

Distância de áreas
povoadas
3,3 km
2,0 km
1,9 km
0,3 km
1,6 km

Antecipação
Pequena
Grande
Grande
Muito pequena
Média

Essas características serviram de base para que os stakeholders realizassem os julgamentos necessários,
utilizando a Escala Fundamental de Saaty (Saaty, 1990).
Uma vez definido o objetivo global, os critérios e as alternativas, procede-se à construção da hierarquia.
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Passo 2 – Construção da hierarquia
A Fig. 7 representa a estrutura hierárquica do problema de alocação da unidade de tiro de AAAe.

Fig. 7. Estrutura hierárquica do problema.

Na etapa seguinte, os stakeholders devem então iniciar o processo de julgamento, construindo as matrizes
de comparação par a par necessárias para que, com os vetores prioridade calculados, possa se calcular as
prioridades finais das alternativas.

3.3.2

Etapa 2: Julgamentos

Passos 1 – Comparações par a par
Como propõe Saaty (2008), os critérios serão ponderados por meio de comparação par a par à luz do objetivo
principal, e as alternativas serão ponderadas da mesma maneira, à luz de cada critério. Os julgamentos de tais
comparações foram em consenso entre os stakeholders, de acordo com a Escala Fundamental de Saaty.

Passo 2 – Construção das matrizes de decisão
As matrizes de comparação par a par (Tabela 5 a Tabela 9) são mostradas a seguir:
Tabela 5. Matriz de comparação par a par entre as alternativas a luz do critério logística.

Ponto 1
Ponto 1
1
Ponto 2
1/3
Ponto 3
1/9
Ponto 4
1/7
Ponto 5
2
RC: 0,08394

Ponto 2
3
1
1/7
1/5
3

Ponto 3
9
7
1
1/2
7

Ponto 4
7
5
2
1
5

Ponto 5
1/2
1/3
1/7
1/5
1

Prioridades
0,33282
0,17925
0,04679
0,04262
0,39853

Tabela 6. Matriz de comparação par a par entre as alternativas a luz do critério geografia.

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
RC: 0,042

Ponto 1
1
3
1/2
7
3

Ponto 2
1/3
1
1/3
5
1/2

Ponto 3
2
3
1
8
3

Ponto 4
1/7
1/5
1/8
1
1/5

Ponto 5
1/3
2
1/3
5
1

Prioridades
0,06781
0,17488
0,04971
0,57511
0,13249
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Tabela 7. Matriz de comparação par a par entre as alternativas a luz do critério efeitos colaterais.

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
RC: 0,035

Ponto 1
1
1/3
1/5
1/7
1/4

Ponto 2
3
1
1/2
1/5
1/2

Ponto 3
5
2
1
1/4
1/2

Ponto 4
7
5
4
1
3

Ponto 5
4
2
2
1/3
1

Prioridades
0,49800
0,21149
0,14203
0,04418
0,10431

Tabela 8. Matriz de comparação par a par entre as alternativas a luz do critério antecipação.

Ponto 1
Ponto 2
Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5
RC: 0,091

Ponto 1
1
4
3
1/2
2

Ponto 2
1/4
1
3
1/5
3

Ponto 3
1/3
1/3
1
1/7
1/3

Ponto 4
2
5
7
1
4

Ponto 5
1/2
1/3
3
1/4
1

Prioridades
0,09196
0,18730
0,43007
0,04669
0,24398

Tabela 9. Matriz de comparação par a par entre critérios.

Logística
Geografia
Efeitos colaterais
Antecipação
RC: 0,100

Logística
1
1/3
5
3

Geografia
3
1
3
4

Efeitos colaterais
1/5
1/3
1
1/2

Antecipação
1/3
1/4
2
1

Prioridades
0,13795
0,08537
0,47375
0,30293

Passo 3 – Verificação da consistência dos julgamentos
De posse das matrizes de comparação par a par, verificou-se a consistência dos julgamentos. Todas as
matrizes apresentaram RC (Razão de Consistência) menor ou igual a 10% (ou 0,1), indicando coerência dos
julgamentos dos stakeholders.
3.3.3

Etapa 3: Desenvolvimento algébrico

Passo 1 – Obtenção do autovalor máximo e do autovetor principal
Nas matrizes de comparação par a par apresentadas (Tabela 5 a Tabela 9), a coluna “Prioridades” representa
o autovetor de cada matriz. Para a obtenção de cada autovetor e autovalor foi executado o procedimento do
método numérico das potências (Oliveira e Belderrain, 2008).

Passo 2 – Agregação dos autovetores de prioridades
Os vetores de prioridade, resultantes das matrizes de comparação par a par entre as alternativas à luz dos
critérios (Tabela 5 a Tabela 8), representam as prioridades locais das alternativas.
As prioridades locais dos critérios são mostradas na Tabela 10. Tais prioridades originaram-se das
comparações par a par entre os critérios à luz do objetivo global. As prioridades globais dos critérios são
exatamente iguais às suas prioridades locais, já que a prioridade global do objetivo equivale a 1.
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Tabela 10. Prioridades locais e globais dos critérios.

Critérios
Logística
Geografia
Efeitos colaterais
Antecipação

Prioridades
0,13795
0,08537
0,47375
0,30293

De acordo com os stakeholders, “Efeitos colaterais” e “Antecipação” foram os critérios que receberam
maior importância, a saber, 47,4% e 30,3%, respectivamente.
Por fim, as prioridades totais das alternativas são iguais às suas prioridades locais multiplicadas pelas
prioridades globais dos critérios, e representam o resultado final do AHP.

Passo 3 – Resultado final
O resultado final deriva da agregação realizada no Passo 2, a qual representa a classificação final de cada
alternativa (Fig. 8).

Fig. 8. Prioridades finais das alternativas.

Do resultado verifica-se que o ponto 1 apresenta preferência de 31,5% para servir de local para ocupação
da posição de tiro do míssil IGLA-S, segundo suas características de logística, geografia do terreno, efeitos
colaterais à população e antecipação. De fato, este ponto destacou-se em relação ao critério de efeitos
colaterais à população (critério de maior peso), com cerca de 49,8% de preferência, pois de sua localização é
possível fazer com que o alvo caia antes de atingir a área povoada.
Apesar de ser o ponto de maior cota, condição que o favorece quando analisado à luz do critério geografia
do terreno, o ponto 4 ficou em último no ranking de preferência em abrigar a posição de tiro, com
aproximadamente 9%. Esse baixo índice pode ser explicado pela sua proximidade com a cidade de CorumbáMS, situação que poderia trazer impactos à população da referida cidade, caso conseguisse abater o alvo.
Observou-se que, havendo a impossibilidade de se alocar o IGLA-S no ponto 1, haveria 20,83% de
preferência em abrigá-lo no ponto 3. Porém, esse índice é praticamente o mesmo apresentado para os pontos
5 e 2, respectivamente iguais a 18,96% e 19,66%, necessitando de uma análise de sensibilidade, para auxiliar
o decisor na escolha mais apropriada para essa situação.

5 Conclusão
O presente trabalho foi realizado em decorrência de comuns questionamentos da FAB quanto à alocação
mais eficiente de unidades de tiro IGLA-S, em virtude dos efeitos colaterais não desejáveis trazidos com a
alocação dessas unidades em posições definidas diretamente por meio de uma programação linear.
Assim, evidenciou-se a necessidade de se levantar informações mais completas e, para isso, foi utilizada o
VFT, aplicando um questionário a dois militares do 3º GDAAE, unidade da FAB que opera o IGLA-S. Suas
respostas serviram de base para elencar os valores envolvidos nessa problemática, bem como hierarquizar
objetivos estratégicos, fundamentais e meios relacionados a ele.
Por meio do VFB, reuniões entre os autores foram realizadas com o fito de analisar os objetivos
evidenciados e deles extrair os fatores mais relevantes na alocação de uma peça de artilharia, a saber,
logística utilizada para ocupação da posição de tiro, geografia do local a ser ocupado e efeitos colaterais caso
o alvo abatido caia sobre área habitada. Dessas reuniões também foi possível evidenciar o fator antecipação,
não contemplado no questionário atribuído aos stakeholders, mas validado com eles assim que foi percebido.
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Os quatro fatores identificados foram utilizados como critérios a serem considerados num problema
fictício de alocação do IGLA-S. Reuniões entre os autores foram realizadas para que pontos de abrigo da
posição de tiro fossem selecionados no entorno do aeródromo de Corumbá-MS, ponto sensível a ser
protegido. A possibilidade de acesso a esses pontos foi tomada como prerrogativa da seleção de cinco
posições, cada uma com características peculiares aos critérios adotados. O modelo multicritério foi abordado
com a aplicação do método AHP, de forma a ponderar os critérios e ranquear os pontos de acordo com a
preferência na alocação do IGLA-S.
Dessa forma, percebe-se a importância de abordar a problemática inicialmente no domínio do problema,
para que seja possível entender melhor a situação analisada e propiciar uma maior clareza dos objetivos que
se almeja alcançar, para que, somente após essa fase inicial, passar para o domínio da solução, com o
levantamento dos múltiplos critérios que se devem considerar, que no estudo apresentado foi a alocação de
posições de tiro do IGLA-S.
Trabalhos futuros poderiam visar a aplicação do questionário a um número maior de stakeholders, com o
objetivo de identificar outros fatores que não foram evidenciados no presente estudo. Em posse de mais
informações relevantes à problemática de alocação seria possível selecionar pontos que reunissem
características que aumentariam a eficiência de emprego do IGLA-S.
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Resumo. A informação criminal é parte fundamental do processo de persecução penal, no qual atua como
instrumento destinado a auxiliar diversos órgãos governamentais, como a Polícia Federal (PF) e as
Secretarias de Segurança Pública (SSP) dos estados. Para tanto, as informações sobre os antecedentes
criminais de um cidadão precisam ser apresentadas com qualidade, confiabilidade e segurança. A falta de
integração entre os sistemas que operam com antecedentes criminais, de padronização dos dados
inseridos nesses sistemas, assim como a insuficiência de treinamento e de investimento para
modernização do Sistema Nacional de Informação Criminal (SINIC) foram alguns dos problemas
detectados. Este trabalho tem como objetivo identificar alguns entraves à padronização e sistematização
do processo de controle de dados sobre os antecedentes criminais no Brasil. Por sua complexidade, tem
como caráter inovador e exploratório fazer uso da Soft Systems Methodology (SSM) para estruturação do
problema considerando as percepções de três stakeholders da Polícia Federal do Brasil. Com o processo
de estruturação de problemas destacou-se que a falta de uma política de Estado, orientada à integração
dos dados dos vários sistemas nacionais que trabalham com antecedentes criminais, e apoiada pelos
governantes, é o principal impedimento ou entrave à existência de uma sistematização e padronização de
antecedentes criminais no Brasil.
Keywords: Antecedentes criminais, Soft Systems Methodology, Polícia Federal do Brasil.

1 Introdução
A informação criminal é parte fundamental do processo de persecução penal, no qual atua como instrumento
destinado a auxiliar os diversos órgãos governamentais nele envolvidos a tomar decisões com mais qualidade
e segurança. No âmbito da Polícia Federal, o uso da informação criminal se mostra como parte integrante e
decisiva na condução e desenvolvimento de todo e qualquer trabalho gerenciado e concebido pelo órgão. O
Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) é o sistema da Polícia Federal que tem como propósito
subsidiar as operações do órgão, apresentando como uma das suas principais contribuições o relatório de
Folha de Antecedentes Criminais (FAC). Assim, para fins de investigação criminal é gerada a Folha de
Antecedentes Criminais (FAC), enquanto as Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) podem ser emitidas
para fins cíveis. Informações falhas, produzidas sem qualidade e dispersas comprometem a confiabilidade e a
agilidade e oneram os custos envolvidos no processo de obtenção e distribuição dos antecedentes criminais.
O SINIC foi planejado para ser uma base consolidadora dos dados criminais de todo o País, mas esse
objetivo não está sendo alcançado devido a diversos problemas, entre eles as informações precárias e
descentralizadas advindas dos sistemas de informação gerenciados pelos estados. A investigação sobre as
causas e possíveis ações para melhorar a qualidade dos dados fornecidos pelo SINIC motivou o
desenvolvimento deste trabalho, que visa identificar os entraves à uniformização, sistematização e
padronização dos antecedentes criminais no Brasil.
Por se tratar de problema complexo, busca-se utilizar uma ferramenta de metodologia de estruturação de
problemas para auxiliar o seu entendimento e possíveis encaminhamentos. Como citam Almeida et al.
(2019), os métodos de estruturação de problemas (do inglês Problem Structuring Methods) são mais
comumente usados como base para a identificação ou resolução de assuntos estratégicos específicos dentro
de ou entre organizações. Entre os métodos de estruturação de problemas existentes, optou-se pela utilização
da Soft Systems Methodology.
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Na literatura existem aplicações da SSM em diversos contextos, tais como mostrados no estudo
desenvolvido por Hanafizadeh et al. (2017). Em aplicações da SSM no desenvolvimento de Sistemas de
Informação tem-se os trabalhos de Fountas et al. (2009) e de Wen e Rajadorai (2013). Alguns pesquisadores
exploraram as capacidades da SSM para melhorar a formulação de políticas (HANAFIZADEH E
VALIZADEH 2014). Outros contextos de aplicação da SSM são relatados pelos pesquisadores, tais como
educação (NAIR 2015), gerenciamento de projetos (BEHERA et al. 2015) e gestão do conhecimento
(PENTLAND et al. 2014).
Como as questões relacionadas com a uniformização, a sistematização e a padronização dos antecedentes
criminais no Brasil extrapolam os domínios da Polícia Federal, busca-se neste estudo identificar a visão de
quatro diferentes stakeholders sobre o problema: o gerente operacional do Instituto de Polícia Científica do
Estado da Paraíba, o chefe do Sistema Nacional de Informações Criminais e papiloscopistas policiais federais
do estado da Paraíba e do INI. A visão dos três atores da Polícia Federal foi agrupada, e a visão do ator do
IPC da Paraíba serviu para gerar insights para o diagnóstico do problema. Por limitações técnicas, a visão das
Justiças Federal e Estaduais ficou fora deste estudo. Ambas também são fontes de alimentação e usuárias dos
relatórios sobre os antecedentes criminais dos cidadãos do SINIC.

2 Metodologia
Aplicações do mundo real enfatizam a natureza crítica da estruturação de problemas a fim de reunir de
maneira sistematizada informações relevantes, melhorar a compreensão da situação geral de decisão e definir
claramente o problema a ser enfrentado. Em geral, os problemas do mundo real surgem em contextos
complexos e mal definidos. Portanto, é necessário identificar as características essenciais da situação de
decisão, estabelecer o escopo e os limites da análise, reconhecer as partes interessadas envolvidas, bem como
suas principais motivações e objetivos, e entender quais ações podem ser realizadas. Essa análise permite
oferecer a todos os participantes do processo uma visão comum e uma base operacional a partir da qual a
identificação dos pontos de vista, os critérios operacionais e as ações potenciais a serem avaliadas surgirão.
Em estudo realizado em Portugal, Antunes et al. (2016) citam que a fase de estruturação do problema deve
constituir o primeiro passo, e um dos mais importantes, nos processos de apoio à decisão.
A Soft Systems Methodology é um processo organizado e flexível, baseado no pensamento sistêmico. É
um processo de reflexão em busca de ações a serem tomadas para a implementação de mudanças
organizacionais que sejam percebidas como favoráveis à melhoria de situações-problemas (CHECKLAND,
1981; CHECKLAND; POULTER, 2006). Busca, dessa forma, uma estruturação, através de ideias de
sistemas, identificar quais seriam as situações problemáticas e quais ações seriam apropriadas de se fazer
diante de complexas situações sociais, comuns nas organizações, onde encontra-se a percepção de que
mudanças são necessárias (CHECKLAND; POULTER, 2006). A SSM auxilia na construção de modelos
através de um processo de questionamentos sobre o problema, mas que não finaliza nesse ponto. O método
pode permitir aos decisores identificar as ações necessárias para resolução do problema em estudo. Baseada
na aprendizagem, procura dar a conhecer todos os aspectos de uma situação-problema, de maneira que as
pessoas envolvidas reflitam sobre como ela surgiu ou quais os processos que fomentaram o seu
aparecimento.
De acordo com Checkland (1981), existem sete passos que os facilitadores da SSM devem realizar. (1)
Estudar a situação-problema não estruturada. (2) Expressá-la. (3) Formular as definições essenciais do
sistema. (4) Elaborar modelos conceituais. (5) Comparar os modelos conceituais com as ações do mundo
real. (6) Definir as ações desejáveis e factíveis e (7) Sugerir e implementar ações para melhorar a
problemática.
Na busca por uma aproximação do objeto de estudo, distribuíram-se os sujeitos da pesquisa em dois
grupos: 1) Gestores – profissionais que atuam na coordenação dos processos de inserção de dados, confecção
e expedição de antecedentes criminais; e 2) Servidores – profissionais que atuam na inserção de dados e
expedição de antecedentes criminais. Os gestores que atuam no processo de coordenação de inserção de
dados e confecção de antecedentes criminais foram incluídos na pesquisa, com o intuito de possibilitar a
melhor compreensão das inter-relações entre os órgãos que fazem uso desses antecedentes e a obtenção de
uma visão diferenciada da sistemática de utilização de antecedentes criminais, tendo em vista que esses
gestores já trabalharam na inserção direta de dados em seus respectivos sistemas. Os servidores inserem-se na
pesquisa para complementar os dados obtidos por intermédio dos gestores, principalmente no que tange aos
entraves e problemas específicos que ocorrem na inserção de dados, demonstrando o dia a dia desses
profissionais e sua vivência com tais sistemas.
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3 Resultados
Os passos da metodologia SSM foram seguidos, e o que se evidenciou é que a Polícia Federal, como
também a Secretaria de Segurança Pública da Paraíba, adota um modelo de processo para a obtenção,
consulta, inserção e distribuição dos antecedentes criminais, amparada por seus regramentos e normativos
internos de que já faz uso há bastante tempo. No entanto, a sistemática estabelecida não atende à demanda
adequadamente e com a agilidade de que os órgãos envolvidos no processo e a sociedade necessitam.
Ao mesmo tempo identificaram-se, durante o estudo, os entraves que dificultam a sistematização e
padronização dos antecedentes criminais, tendo como o principal entrave a falta de uma Política de Estado
que sistematize e padronize os antecedentes criminais no País. Na continuidade, evidenciou-se que outros
entraves, principalmente de caráter operacional, carecem de solução, como a falta de integração entre o
SINIC e os sistemas internos e externos; a falta de padronização de dados e registros; o quantitativo
insuficiente de servidores disponíveis; e a falta de modernização no SINIC, ou seja, a mudança para uma
plataforma mais amigável, fazendo com que a interação entre o usuário e o sistema se torne mais fácil.

4 Considerações Finais
A pesquisa restringiu-se à visão de dois gestores da Polícia Federal (da Superintendência Regional da Paraíba
e do Instituto Nacional de Identificação em Brasília), de um gestor da Secretaria de Segurança Pública do
Estado da Paraíba (Instituto de Polícia Científica) e de um Papiloscopista Policial Federal da Paraíba e um
Papiloscopista Policial Federal INI. A pesquisa não envolve o Poder Judiciário, tendo em vista as
dificuldades encontradas no levantamento dos dados, assim como na identificação de gestores disponíveis
para a aplicação da entrevista. Outros motivos alheios à vontade deste pesquisador também foram
impeditivos para a identificação dos entraves relacionados ao Poder Judiciário.
Vale ressaltar que as ações disponibilizadas e propostas neste trabalho tomam por base critérios avaliados
subjetivamente, com base na visão de mundo dos stakeholders. Observa-se que não foi aplicado um modelo
de estruturação de problemas em grupo, mas separadamente, por força principalmente da distância física e do
envolvimento de órgãos distintos. Coube a este trabalho elencar os pontos de convergência, divergência e
complementares na visão dos atores envolvidos no processo, ou seja, os stakeholders.
O presente trabalho não esgota a discussão e o entendimento da situação bastante complexa consistente na
padronização e sistematização dos antecedentes criminais no Brasil. O objeto de estudo é bastante complexo,
tendo em vista o grande leque de atores envolvidos na sistemática, como também de órgãos estatais.
Dada a complexidade do objeto em estudo, também se mostram complexas as possíveis soluções
apresentadas, ressaltando-se que este trabalho não pretendeu encontrar uma solução definitiva para o caso,
mas identificar melhorias e benefícios que a sistematização e a padronização dos antecedentes criminais
possam trazer, no que diz respeito à sua qualidade e celeridade, e porque não dizer subsidiar de forma segura
e ágil a tomada de decisão na persecução penal no processo judicial brasileiro.
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Abstract. The purpose of this work is to present the guidelines for interaction
among the Brazilian Navy and the Brazilian Universities, striving for scientific
research. Moreover, it details the case of the Centre for Naval Systems
Analyses (CASNAV) and the INSID (National Institute for Decision Systems
and Information Development) interaction. The method is based on a review,
selecting both documents that details the science importance for the Brazilian
National Strategy, and the documents which details which are the navy
organizations responsible to perform science research, accordingly to each
subject. The relationship between INSID and CASNAV is presented as a case
topic, highlighting the developments, so far, in an ongoing combined research
project, devoted to the integration of multi-criteria methodology to the military
decision process. Finally, a brief discussion on the future perspectives, and the
specific organizational adaptations required to carry-on the project, is
performed.
Keywords: Brazilian Navy; Scientific Research, CASNAV; INSID.
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Abstract. The present study aims to propose the implementation of a Business
Intelligence platform aligned to the strategic demands of a small industry,
having as object of study an industry of mattresses and upholstery located in the
city of Campina Grande-PB. After a theoretical study on the strategic
management of information, the main concepts related to Business Intelligence,
and the main platforms offered in the market; a mixed research approach was
adopted, in which the exploratory phase identified the main singularities of the
company, thus directing the criteria to be considered in the proposed platforms
to be used; and in the descriptive phase the choice of the ideal platform was
made using the PROMETHEE II multicriteria method, supported by an
aggregation of preferences based on the evaluation of the alternatives by three
experts in the area of information technology. Thereby, it was possible to
consider the opportunities offered by the presented alternatives and to choose a
proposal of ideal solution for the company under study. In this regard, there has
been a great strategic potential in the application of the management of
information and knowledge technologies, in order to support more assertive
decision-making. However, for this application to be really efficient the needs
of the organization in question must be considered, so that the application of
consistent selection methods becomes more relevant, adding more reliability to
the company's projects and increasing its competitive capabilities.
Keywords: Business Intelligence; Information Technology; PROMETHEE II.
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Abstract. Em um ambiente cada vez mais dinâmico e repleto de informações, desenvolver uma estratégia
de negócios e avaliar o desempenho usando apenas dados passados pode não ser o suficiente para a
sobrevivência de uma empresa. O Balanced Scorecard (BSC) ganhou destaque nesse contexto por
considerar medidas financeiras e não financeiras no desenvolvimento e na gestão estratégica como fatores
para impulsionar o desempenho das organizações. É usado para identificar os objetivos estratégicos da
organização, traduzi-los em KPIs (Key Performance Indicators) e fazer a gestão do desempenho
organizacional. O desenvolvimento de um modelo multicritério com base nas premissas do BSC permite
aos gestores incorporar as suas preferências, a fim de selecionar os indicadores mais adequados para o
negócio e criar relações entre as perspectivas. A pesquisa propõe um modelo de apoio a decisão que
possibilita a concepção, implementação e o gerenciamento de um sistema de medição de desempenho
para melhorar a gestão de negócios em uma pequena empresa de transporte de cargas na Região
Metropolitana do Recife (RMR), integrando o modelo multicritério FITradeoff com o BSC. Espera-se que
as empresas que apliquem o modelo possam tornar o processo de implantação do BSC mais rápido,
menos oneroso e tornar a organização mais competitiva, o que deve ser visto por meio do alcance das
metas estabelecidas. A principal contribuição do trabalho está no desenvolvimento de um modelo para a
seleção de indicadores de desempenho baseados no BSC e FITradeoff, com o objetivo de facilitar a
implementação da estratégia de negócios em empresas de transportes de cargas.
Keywords: BSC, FITradeoff, apoio multicritério a decisão, transportes.

1 Introdução
Segundo Slack (2002), as pequenas e médias empresas, possuem seu próprio conjunto de problemas. Isso
significa que as pessoas podem ter que executar diferentes trabalhos, conforme a necessidade.
Pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae, 2016) com
participação de 2.006 empresas analisou as causas da sobrevivência ou morte de uma empresa. Entre as
características das empresas que continuavam em atividade estavam o planejamento do negócio,
aperfeiçoamento dos produtos e serviços, investimento na capacitação da mão de obra, inovação,
acompanhamento rigoroso das receitas e despesas, criar um diferencial competitivo e investir na própria
capacitação em gestão empresarial.
Diante destas circunstâncias, para que uma empresa consiga sobreviver e se consolidar no mercado é
preciso a adoção de um sistema de gestão que identifique a situação atual da organização e crie sua visão de
longo prazo, a estratégia para atingir a visão e um acompanhamento contínuo por meio de indicadores para
verificar se a execução está gerando os efeitos desejados. Ao mesmo tempo, o modelo precisa ser simples de
implantar, de fácil entendimento, e que consuma o mínimo em recursos para o seu gerenciamento.
O artigo tem como principal objetivo propor uma metodologia que possibilite a concepção,
implementação e o gerenciamento de um sistema de medição de desempenho para melhorar a gestão de
negócios.
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2 Metodologia
Conforme Kaplan e Norton (1996) observaram, o BSC é um sistema de implementação e controle
estratégico. Como tal, fornece subsídios para gerentes criar e fazer ajustes nos planos estratégicos, sinaliza
mudanças externas e ajuda a organização a responder mais rapidamente às mudanças (Zeng & Luo, 2013).
Levando em conta esses fatores, adotamos o BSC para identificar os objetivos estratégicos da organização,
traduzi-los em KPIs e fazer a gestão do desempenho organizacional.
O uso do modelo multicritério no desenvolvimento do BSC permitirá aos tomadores de decisão incorporar
as suas percepções, a fim de selecionar os indicadores mais adequadas para o negócio. O FITradeoff foi o
escolhido por ter como principais benefícios uma quantidade reduzida de informações por parte do decisor e
a informação requerida ser cognitivamente mais fácil de ser fornecida (de Almeida et al., 2016).
A metodologia utiliza o modelo proposto para construção de um modelo de decisão (Almeida, 2013). O
modelo é composto por três fases e doze passos apresentados na figura 1.

Fig. 1. Procedimentos para resolução de um problema de decisão

3 Resultados
Espera-se que as empresas que apliquem o modelo possam tornar o processo de implantação do BSC mais
rápido, menos oneroso e tornar a organização mais competitiva, o que deve ser visto por meio do alcance das
metas estabelecidas.
A principal contribuição do trabalho está no desenvolvimento de um modelo para a seleção de indicadores
de desempenho baseados no BSC em conjunto com a técnica de apoio a decisão multicritério FITradeoff,
com o objetivo de facilitar a implementação da estratégia de negócios em empresas de transportes de cargas.
Além disso, por sua abordagem prática, espera-se que o método seja facilmente aplicável para outros
segmentos de mercado.
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Abstract. In recent years, the World Class Manufacturing (WCM) system has become a subject widely
discussed and applied in academia and industry in general. The management method presents itself as an
integrated system formed by a set of management principles and practices that focuses on the losses
generated in the processes of the companies, considerably reducing their costs and providing
organizations with significant results in terms of performance. Thus, most decisions, through the WCM
implementation process, are taken considering the impact that a particular action or area presents in
relation to reducing losses, waste, defects and inventories. Since the focus is on reducing costs, this WCM
pillar acts, in a transversal way, identifying the losses and wastes to be tackled and the areas where both
occur. However, issues that go beyond reducing costs, however, must be considered, since such decisions
have a strategic impact within organizations and directly influence their competitive position. The
decision to invest in improvement projects, within the WCM approach, is therefore a multicriteria
problem. In fact, the application of multicriteria modeling in the context of prioritizing and selecting
improvement projects, by taking an approach that aims to increase efficiency and competitive advantage,
has the characteristic of addressing different criteria (operational, strategic, among others) and allows the
decision maker (DM) to clarify other relevant aspects in this type of decision. Thus, with the aim of
ranking WCM projects, this paper presents the application of the FITradeoff to prioritize improvement
projects in a large, automotive parts factory, using the WCM system.
Keywords: WCM, projects prioritization, FITradeoff, ranking problematic.

1 Introduction/Purpose
Diante do cenário atual, marcado pela concorrência intensificada e recursos limitados, as empresas têm
procurado melhorar cada vez mais o desempenho de seus processos a fim de alcançar níveis mais altos de
competitividade. Mediante esta perspectiva, a abordagem WCM (World Class Manufacturing) surge como
um sistema integrado que tem como objetivo focar no que é importante, visando melhorar continuamente o
desempenho da produção através do foco em qualidade, alta participação dos funcionários, redução e
eliminação de resíduos, erros e acidentes (Felice and Petrillo, 2015; Novická et al., 2016).
Perante a implantação de um sistema como este, surgirão situações que exigem maior cuidado e atenção,
devido sua criticidade e isso, consequentemente, exige que decisões sejam tomadas. Deve-se destacar ainda
que a aplicação desse sistema não envolve apenas aspectos financeiros, como o fator custo. Problemas de
decisão relacionados ao WCM são baseados em múltiplos fatores, que muitas vezes são conflitantes. Desta
forma, muitas das decisões dentro dessa abordagem, são consideradas um problema multicritério. Partindo
desta perspectiva, este trabalho tem como objetivo realizar a priorização de projetos de melhoria relacionados
ao WCM, em uma empresa do ramo automobilístico no estado de Pernambuco, através da aplicação do
método FITradeoff (Frej et al., 2019) para a problemática de ordenação.
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2 Methodology
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizado um breve estudo da literatura sobre os conceitos aqui
abordados. Em seguida, foram coletadas informações sobre a empresa, relacionadas à implantação do sistema
WCM, para que fosse possível identificar o contexto de decisão e posteriormente realizar a aplicação do
método FITradeoff para problemas de ordenação.
A estruturação do processo de elicitação do FITradeoff para problemas de ordenação ocorre da mesma
forma da problemática de escolha. Ou seja, o decisor responde perguntas considerando tradeoffs entre
consequências, indicando relações de preferência estrita entre elas. À medida que o decisor vai respondendo,
ele fornece mais informações. Assim, o espaço de pesos é atualizado e novas relações de dominância entre as
alternativas são definidas, uma vez que o espaço de pesos diminui. Assim, o ranking vai ficando cada vez
mais definido (de Almeida et al., 2016; Frej et al., 2017; Frej et al., 2019).
Os projetos definidos pela empresa em questão representam as alternativas do método multicritério.
Através da estratégia da empresa é possível estabelecer as suas prioridades, perante os objetivos estratégicos,
usando uma abordagem de decisão.
A avaliação das alternativas foi feita por um especialista, escolhido como tomador de decisão, o qual
participa ativamente da implantação do WCM na empresa. Os resultados obtidos com este procedimento são
apresentados a seguir.

3 Findings
Para o problema em questão, foram elencados um total de cinquenta e seis projetos, avaliados com relação a
nove critérios. Esses projetos constituem ações de melhoria identificadas pela empresa a partir do sistema
WCM. Os critérios de avalição, definidos em função da estratégia organizacional, foram: redução de custo,
melhoria do OEE (Overall Equipment Effectiveness), melhoria nos índices de refugo, melhoria dos
indicadores de segurança, inovação e tecnologia, redução de taxa de defeituosos, ganho de flexibilidade,
redução do Lead Time, redução da taxa de falhas da máquina.
Com base nas preferências deste decisor e após 16 ciclos do Método FITradeoff, onde, a cada ciclo, a uma
matriz de dominância par a par é obtida, uma ordem dos projetos foi apresentada e recomendada. A Tabela 1
presenta os 17 primeiros grupos de projetos.
Tabela 1. Ranking das alterantivas
Posição no Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Alternativas
(Alternativa 18)
(Alternativa 22)
(Alternativa 33)
(Alternativa 13)
(Alternativa 15)
(Alternativa 3)
(Alternativa 19)
(Alternativa 17)
(Alternativa 24)
(Alternativa 8)
(Alternativa 6)
(Alternativa 41)
(Alternativa 52)
(Alternativa 23)
(Alternativa 12)
(Alternativa 26)
(Alternativa 2, Alternativa 34 e
Alternativa 56)

Os três primeiros projetos as alternativas 18, 22 se refere à projetos que visam reduzir falhas relativas às
quebras em dois equipamentos e a alternativa 33 a um projeto de redução do tempo de limpeza de um outro
equipamento. Os projetos podem prever a substituição da tecnologia atual, mudanças em procedimentos (por
exemplo, de manutenção, entre outros), treinamento, etc. Os resultados apresentados na Tabela 1 definem
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uma recomendação da ordenação de projetos considerando as preferências de um responsável pela gestão do
WCM na empresa. Os resultados aqui encontrados foram apresentados ao decisor e este definiu a ordenação
obtida como satisfatória. O decisor ainda afirmou que a sequência apresentada, de fato, transmite a
priorização que a empresa necessita realizar de forma mais consistente, pois a análise de muitos projetos
muitas vezes ocorre de forma subjetiva.

4 Originality/value
O sistema WCM tem como princípio alcançar os melhores resultados dentro de uma organização. Tais
resultados tornam-se mais consistente à medida que as empresas adquirem maior estabilidade perante a
implantação do sistema, a qual deve ser baseada em decisões bem fundamentadas a respeito de projetos de
melhoria do processo produtivo. Dessa forma, o valor deste estudo advém do suporte oferecido com a
aplicação e exploração de um método de decisão, para resolução de problemas de priorização de projetos do
sistema WCM, visando alcançar e recomendar um resultado coerente e alinhado à estratégia da empresa.
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Resumo. A complexidade dos sistemas produtivos têm ampliado ao passo que as variáveis que
influenciam o desempenho aumentam. Na construção civil não é diferente, a complexidade do projeto
está relacionada com o tamanho do projeto, quanto maior o projeto, maior a quantidade de atores
envolvidos e, consequentemente, maior a complexidade de gerenciar e desenvolver cronogramas. O
desempenho do projeto está associado com o cronograma de projeto, no que tange os aspectos de custo,
de duração e de qualidade. O crescimento da subcontratação na construção civil dar-se com o propósito
de alcançar melhor desempenho nesses aspectos. Nesse contexto, novos pontos podem ser relacionados
ao desempenho, como o know-how e a cooperação do subcontratado. Nesse sentido, a problemática de
Seleção de Subcontratados (SS) ganha ênfase, destacando a importância da seleção do subcontratado
certo para atividade e a utilização de abordagens multicritério que permitam avaliar os subcontratados sob
estes aspectos de desempenho. O presente estudo tem como objetivo selecionar os subcontratados para
cada pacote de atividade considerando cinco critérios: custo, duração, qualidade, cooperação e know-how.
Para isso, será utilizado o método FITradeoff em virtude das suas características de facilidade de
elicitação e menor inconsistência. O resultado deste estudo é a construção de uma metodologia para SS
considerando a subjetividade do decisor, de modo que o conjunto de subcontratados selecionados
apresente desempenho satisfatório e que melhor represente as preferências do decisor.
Palavras-chave: Seleção de subcontratados, Apoio à decisão multicritério, FITradeoff.

Abstract. The complexity of the productive systems has increased while the variables that influence the
performance increase. In civil construction is not different, the complexity of the project is related to the
size of the project. The larger the project, the greater the number of actors involved and, consequently,
greater complexity in managing and developing schedules. The project performance is associated with the
project schedule, in terms of cost, duration and quality aspects. The increase of subcontracting in
construction take place with the purpose of achieving better performance in these aspects. In this context,
new points can be related to performance such as know-how and cooperation of the subcontractor. In this
sense, the problem of Subcontractors Selection (SS) highlights the importance of selecting the right
subcontractor for activity and the use of multi-criteria approaches that allow to evaluate subcontractors
under these performance aspects. The present study aims to select subcontractors for each activity
package considering five criteria: cost, duration, quality, cooperation and know-how. For this, the
FITradeoff method will be used due to its characteristics of elicitation facility and less inconsistency. The
result of this study is the construction of a methodology for SS considering the subjectivity of the decision
maker, so that the set of selected subcontractors presents satisfactory performance and better represent the
preferences.
Keywords: Subcontractors selection, Multicriteria decision aid, FITradeoff.
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1 Introdução
A Construção Civil tem grande importância estratégica no desenvolvimento econômico-social de um país. O
aquecimento do setor da construção civil estimula um crescimento substancial da economia direta e
indiretamente através de seus efeitos multiplicadores (Kureski, 2011; Xu et al., 2019). Todavia, a indústria da
construção ainda sofre com o fraco desempenho devido à sua natureza fragmentada entre diferentes partes
interessadas e diferentes subprocessos (Rahman amd Kumaraswamy, 2004 , Ospina-Alvarado and CastroLacouture, 2010), em que o processo de subcontratação é comum (Frej and Alencar, 2010).
Na construção civil, muitos empreiteiros principais são responsáveis pelo o gerenciamento projeto,
enquanto que as tarefas do projeto são transferidas e executadas por subcontratados (Shash 1998; Grasso et
al. 2008; Ng and Tang 2010). Segundo (Ng et al., 2009), as performances dos subcontratados envolvidos no
projeto influenciam o sucesso do contratante principal. (Mohaghar et al., 2013) destacam que a seleção
inadequada do subcontratado pode afetar o desempenho do projeto.
Neste sentido, modelos de seleção de subcontratados são frequentemente proposto, em que diferentes
abordagens são utilizadas. (Polat, 2015) propôs uma abordagem de decisão integrada, que emprega o AHP e
o PROMETHEE em conjunto, para a seleção do subcontratado. (Biruk et al., 2017) usaram um modelo
matemático. (Polat et al., 2015) desenvolveram um modelo de otimização de multiobjetivo o algoritmo
genético.
A presente pesquisa se propõe a desenvolver uma metodologia de seleção de subcontratados na construção
civil utilizando o método FITradeoff. Neste momento, o foco principal do resumo está direcionado à
metodologia proposta, sendo os resultados da aplicação discutidos apenas no que tange o desempenho do
conjunto de subcontratados selecionados.

2 Metodologia
A problemática de seleção de subcontratados em projetos consiste na escolha do “subcontratado ideal” para
executar determinado pacote de trabalho, de acordo com a performance do subcontratado frente a um
conjunto critérios que refletem a capacidade requerida. Assim, o “subcontratado ideal” será aquele que
melhor representa as preferências do decisor.
A metodologia para a seleção de subcontratados proposta nesta pesquisa é baseada nas abordagens de
(Hillier and Lieberman, 2013), formulação de problemas de Pesquisa Operacional – PO, e de (de Almeida,
2013), framework para estruturação de problemas de decisão multicritério. A Fig. 1 apresenta o fluxograma
da metodologia para a seleção de subcontratados em projetos.

Fig. 1. Metodologia para seleção de subcontratados em projetos
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 Caracterização do decisor
Para (de Almeida, 2013), o modelo multicritério final é influenciado de forma decisiva pela caracterização
do decisor. Para a problemática desta pesquisa, o processo decisório é realizado por um único decisor de
racionalidade compensatória. No fluxograma, a presença do decisor está sinalizada com um usuário no canto
superior esquerdo do processo.
 Definição do problema
A problemática de seleção de subcontratados dar-se em um projeto vertical de três pavimentos. A rede do
projeto é composta por i atividades, em que i = { 1, 2, ..., 32}, os pavimentos 2 e 3 possuem o mesmo design,
ou seja, as atividades realizadas são iguais, desta forma o subcontratado selecionado para executar a atividade
nos pavimentos deve ser estritamente o mesmo. Para cada atividade existe um conjunto de subcontratados, de
tamanhos diferentes, em que tamConj = {2, 5, 8}, dos quais deseja-se escolher o “subcontratado ideal”. O
objetivo é obter um conjunto de “subcontratados ideias” que representem as preferências do decisor.
 Estabelecer os critérios
Os critérios custo, duração, qualidade, know-how e cooperação foram escolhidos a partir da revisão da
literatura que abrangeu os trabalhos de (Hartmann et al., 2009), (Kumaraswamy and Matthews, 2000), (Polat
et al., 2015), (Polat, 2015), (Ulubeyli et al., 2010), (Biruk et al., 2017) e outros, e validados pelo decisor.
 Conjunto de ações e Dados do problema
O conjunto de ações compreende ao espaço de consequência de cada atividade, onde o conjunto de
subcontratados de uma dada atividade i apresentam performances para os critérios validados na etapa
anterior. A Tabela 1, apresenta o espaço de consequência para a atividade 7 da rede, em que existem oito
alternativas de subcontratados para executar a atividade, ou seja, tamConj = 8.
Tabela 1. Espaço de consequência da atividade 7.
Subcontratados
Duração (semanas)

SUB 1

SUB 2

SUB 3

SUB 4

SUB 5

SUB 6

SUB 7

SUB 8

17

11

6

7

5

19

7

5

Custo (INR)¹

35.370

44.820

48.330

51.300

55.350

33.480

48.330

52.380

Qualidade (%)

72,53

83,90

83,90

82,00

82,00

76,16

83,89

83,89

Hnow-how (%)

63,35

84,19

83,76

80,08

79,75

69,87

83,86

83,52

Cooperação (%)

73,77

85,10

85,43

83,37

83,60

77,42

85,30

85,53

¹ Rupia Indiana - INR

Os dados do problema foram originalmente apresentados no trabalho de (Kannimuthu et al., 2019), onde
os subcontratados são avaliados segundo os critérios de custo, duração e qualidade. Para os critérios de knowhow e cooperação, foram construídas escalas com base da descrição desses critérios por (Hartmann et al,
2009).
 Modelagem do problema e Teste do modelo
Consiste na escolha do método multicritério a ser utilizado, em que fatores como a problemática, o
objetivo e a racionalidade do decisor são determinantes. Até essa etapa, esses três fatores já foram definidos e
apresentados, sendo a Problemática de Escola, com o objetivo de escolher o subcontratado com melhor
desempenho nos critérios e de racionalidade compensatória.
A racionalidade de compensação refere-se à existência de tradeoffs (Bouyssou, 1986), em que o esforço
cognitivo associado aos questionamentos feitos ao decisor devem ser reduzidos (Holloway and White III,
2003). Neste sentido, optou-se pelo uso do Método FITradeoff, proposto por (de Almeida et al., 2016), em
razão da característica flexível do método. Segundo (de Almeida et al., 2016), o FITradeoff é um
procedimento de elicitação que requer informação parcial por parte do decisor e preserva a estrutura
axiomática do tradeoff, porém exige um menor esforço cognitivo, o que leva, consequentemente, uma menor
taxa de inconsistências.
Deste modo, inicialmente, foi proposto aplicar o método em todas as atividades da rede do projeto,
contudo, foi observado na fase de teste, a existência de duplicidade de atividades, ou seja, a mesma atividade
é realizada nos pavimentos 2 e 3. Assim, dado que a atividade i é igual a atividade j, o subcontratado
selecionado para a atividade i será igual ao subcontratado selecionado para atividade j.
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A fase de teste do modelo também revelou uma não conformidade para a aplicação nas atividades em que
o conjunto de subcontratados é tamConj = 2. Para isso, um procedimento para não conformidades foi
inserido na metodologia para realizar a seleção nessas atividades.
 Aplicação do Método FITradeoff
A aplicação do método consiste em três fases, a primeira é a modelagem das preferências do decisor
caracterizada pela interação do decisor – software, onde ocorrem o Step 1 – Ranking das constantes de escala
dos critérios e o Step 2 – Elicitação flexível.
a. Step 1 – Ranking das constantes de escala dos critérios: na aplicação, o decisor ordenou os critérios na
seguinte sequência: custo > duração > qualidade > cooperação > know-how.
b. Step 2 – Elicitação flexível: nesta fase são realizados questionamentos ao decisor quanto a preferência
entre a Consequência A ou a Consequência B, são os chamados tradeoffs. As consequências expõem
desempenhos diferentes para dois critérios, em que a Consequência A tem desempenho mediado no
critério duração e o pior desempenho em qualidade, e a Consequência B tem o pior desempenho em
duração e o melhor desempenho em qualidade, por exemplo (Fig. 2). A preferência do decisor resultará
a taxa de substituição de um critério em detrimento do outro.

Fig. 2. Elicitação flexível: Atividade 7

A partir da ordenação no Step 1 é possível visualizar graficamente as alternativas potenciais ao iniciar o
Step 2. Para a atividades 7, os subcontratados = {1, 2, 3, 6} são essas alternativas, após 9 questionamentos, o
grupo de alternativas potenciais é reduzido para {1, 3} (Fig. 3). Ou seja, as relações de preferência do decisor
foram sendo estabelecidas ao longo dos questionamentos, de modo que as duas alternativas são preferíveis as
demais, porém ainda não foi estabelecido a relação se 1 é preferível a 3, se 3 é preferível a 1 ou se são
incomparáveis (as duas alternativas podem ser o resultado da elicitação).
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Fig. 3. Recurso gráfico: Método FITradeoff

O método apresenta um conjunto de recursos gráficos, a utilização destes depende dos objetivos da e das
análises que se deseja realizar com a pesquisa. Aqui, o recurso gráfico foi utilizado para apresentar um pouco
mais sobre o método e explicar como o resultado é obtido através das preferências do decisor.
A segunda fase do método é a obtenção do resultado, bem como as constantes de escala para os critérios.
Na aplicação, ao responder o questionamento 10, o subcontratado {3} foi escolhido. A terceira fase consiste
na análise de sensibilidade, outro recurso do método, onde em uma simulação de 1000 replicações os
critérios de custo e duração foram variados em 10%, para mais e para menos (Fig. 4).

Fig. 4. Análise de sensibilidade: atividade 7

Esta análise permite verificar para verificar a possibilidade de cenários com resultados diferentes do
obtido, em que a atividade seria sensível a variação nesses critérios. Para a atividade 7, o subcontratado 3
permanece com o melhor desempenho frente as variações.
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 Time e Procedimento para não conforme
O Time corresponde a uma espera até que o método seja aplicado a todas as atividades do Conjunto A e o
conjunto com as constantes de escalas seja obtido. O Procedimento de seleção para o Conjunto C utiliza a
média das constantes de escala para selecionar o subcontratado nas atividades de tamConj = 2, antes disso é
feito a normalização das alternativas. Os resultados obtidos são inseridos no conjunto de subcontratados
selecionados.
 Análise dos resultados
Consiste na obtenção do desempenho da rede nos critérios de custo, duração, qualidade, know-how e
cooperação.

3 Resultados
O conjunto de subcontratados selecionados apresenta desempenho em custo igual a 6.309.704, 00 Rupias
Indiana (INR), com duração de 146 semanas, 80,41% em qualidade, 77,17% em cooperação e 82,05% em
conhecimento.
Observou-se que o custo é o principal critério para o decisor, convergindo com estudo de (Hartmann et al.,
2009), que afirmou que o custo é critério mais importante, respondendo por quase 50% da preferência dos
contratantes principais. Destaca-se também, a relação forte de tradeoff entre o custo e a duração, em que o
melhor desempenho em um dar-se-á em detrimento do menor desempenho do outro. As preferências do
decisor frente a tradeoff como este são determinantes para o resultado final do cronograma. (Kumaraswamy
and Matthews, 2000), destacam o fator money valeu, que questiona o valor do dinheiro na perspectiva de
economia de tempo, ou seja, projetos muito longo ou muito curto podem tornar-se inviáveis a depender do
fator.

4 Originalidade/valor
Modelos multicritério têm sido utilizados com sucesso para resolver problemas de seleção de
subcontratados em projetos, quando restrições de orçamento, por exemplo, não fazem parte da problemática.
Isso pelo motivo da abordagem ter objetivo diferente do conceito de otimização. Entretanto, aspectos
referente a subjetividade do decisor é relevante quando existe critérios conflitantes, como o custo e a duração.
Abordagens de otimização também são utilizadas para resolver problemas de seleção de subcontratados
considerando restrições de orçamento. Todavia, o número de critérios utilizados é reduzido, visto que
problemas de grande instância são mais complexos e difíceis de resolver de forma ótima. Com isso, critérios
como cooperação e know-how, que influenciam o desempenho do projeto, passam a não serem avaliados ou
estão inseridos em uma análise macro do critério de qualidade.
Considerando as limitações tanto dos métodos multicritério e de abordagens de otimização, uma pesquisa
em andamento busca desenvolver uma metodologia usando métodos multicritério em conjunto com algum
método exato ou metaheurísca, de modo que o processo de seleção seja capaz de avaliar os subcontratados
segundo vários critérios e construir cronogramas atendendo as restrições. Neste sentido, este trabalho é parte
de uma pesquisa em andamento, com o propósito de validar a utilização do método FITradeoff para a
problemática de seleção de subcontratados.
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Resumo. A presente pesquisa apresenta um modelo multicritério para o estabelecimento da política de
manutenção, operacionalizada em termos de atividades de inspeção, voltada para um sistema de proteção
(válvula de bloqueio). Sua grande motivação deriva do fato da demanda por gás natural estar passando por
amplo crescimento, promovendo cada vez mais a utilização e construção de novos gasodutos. Como a
procura por esse combustível envolve distintas organizações, variando de grandes indústrias a condomínios
residenciais, uma parcela razoável de linhas de dutos está inserida em áreas habitadas ou com possibilidade
de habitação, aumentando ainda mais os riscos de acidentes e incrementando as possibilidades de se tornar
um desastre. Com isso, a correta política de manutenção assume um papel estratégico para a empresa
responsável, sendo necessário um embasamento matemático e científico, baseados nos fatos realísticos,
para a correta tomada de decisão. Neste sentido, o artigo propõe um novo modelo de inspeção baseado no
delay time e sob uma perspectiva multicritério, onde não apenas o custo das inspeções é modelado, como
também o tempo de inatividade (downtime) das válvulas, que é um fator crítico atrelado as atividades de
manutenção nos gasodutos. Dentre as principais contribuições deste trabalho, destacam-se: o
desenvolvimento do modelo para válvulas de gasodutos sujeito a inspeções imperfeitas (falso negativo) e a
aplicação do método multicritério FITradeoff para tratar os conflitos entre os critérios de avaliação,
considerando uma problemática de ordenação, chegando então a melhor política de manutenção a ser
adotada, de acordo com as preferências do decisor.
Palavras-chave: Modelo Delay Time. FITradeoff. Inspeções imperfeitas. Política de manutenção.

Abstract. This research presents a multicriteria model for the establishment of a maintenance policy,
operationalized in terms of inspection activities, focused on a protection system (shutoff valve). Its great
motivation derives from the fact that the demand for natural gas has been undergoing a large growth,
increasingly promoting the use and construction of new pipelines. As demand for this fuel involves many
organizations, from large industries to residential condominiums, a reasonable portion of pipeline lines are
is in inhabited areas or in places with possibility of housing, further increasing risks of accidents and the
chances of becoming a disaster. Thus, a correct maintenance policy assumes a strategic role for the
responsible company, showing the necessity of a mathematical and scientific study, based on real facts, for
the correct decision making. In this sense, this work proposes a new inspection model based on delay time
and in terms of a multicriteria perspective, where not only the cost of inspections is modeled, but also the
downtime of the valves, which are critical factors linked to pipeline maintenance activities. Among the
main contributions of this work, one may highlight: the model development for pipeline valves subject to
imperfect inspections (false negatives) and the application of the FITradeoff multi-criteria method to deal
with conflicts between criteria evaluation, considering the ranking problematic, according to the
preferences of the decision maker.
Keywords: Delay Time Model. FITradeoff. Imperfect Inspections. Maintenance Policy.
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1 Introdução
O gás natural é uma mistura complexa constituída de hidrocarbonetos e não-hidrocarbonetos, originado pela
degradação da matéria orgânica (resíduos de terra e plantas aquáticas, animais e microrganismos) (Mokhatab
et al., 2018). Além disso, é considerado uma substância promissora para aplicações veiculares, principalmente
devido a um menor impacto ambiental, quando comparado ao diesel de petróleo, por exemplo (Karavalakis et
al., 2013).
Nesse viés, em vista do seu baixo poder poluente, do desenvolvimento de novas tecnologias que favorecem
o uso de gás natural e dos programas de incentivos dos governos, os países vivenciam, atualmente, uma fase
bastante favorável no que diz respeito às perspectivas de crescimento de demanda para esse energético, o que
vem viabilizando uma infraestrutura cara de transporte e distribuição.
Ressalta-se que, os gasodutos que armazenam gases naturais precisam estar sempre disponíveis e
funcionando em perfeito estado. Quando um gasoduto é instalado em uma região, um perigo é introduzido e
na maioria das vezes os cidadãos das áreas periféricas vivem diariamente com o mínimo de conhecimento
sobre os perigos (Zhao et al., 2018). Em outras ocasiões, gera-se riscos que são aceitos pela sociedade devido
aos benefícios que podem ser proporcionados pela instalação desses gasodutos, bem como a garantia do
controle desses riscos.
Em face desse contexto de expansão da malha de gasodutos, é bastante evidente o papel da manutenção a
fim de salvaguardar as condições necessárias e suficientes para, não apenas o sistema de distribuição manterse em estado operacional, mas, principalmente, prover uma maior segurança aos usuários e a população da
vizinhança dos trechos de gasoduto, por meio de políticas de manutenção eficientes, aplicadas aos sistemas de
proteção.
Dessa forma, o presente trabalho propõe um modelo multicritério para o estabelecimento da política de
manutenção, operacionalizada em termos de atividades de inspeção, voltada para um sistema de proteção com
um único componente (válvula). Vale salientar que são considerados três estados para esse sistema:
operacional, defeituoso ou falho. Evidencia-se que, quando o sistema está no estado defeituoso, ele continua a
executar sua função operacional (Cavalcante et al., 2018).

2 Metodologia
Inicialmente, foram investigadas as particularidades da manutenção em sistemas de prestação de serviços e os
aspectos relevantes na manutenção de gasodutos. Além disso, especificou-se os critérios relevantes para serem
modelados. Essa etapa permite que, não apenas sejam levados em consideração os objetivos do decisor, mas
que sejam determinados critérios que expressem com a realidade.
Dando continuidade, optou-se por escolher o modelo delay time (DTM) para realizar as modelagens, pelo
fato de representar uma ótima ferramenta para modelagem de manutenção desde o seu surgimento (Christer,
1976). Dado que a degradação do desempenho de um componente é realizada por meio de três estágios
(operacional, defeituoso e falho), o processo de falha acontece em dois estágios, ou seja, antes do componente
falhar, ele passa um determinado tempo no estado defeituoso. Portanto, um defeito chega ao componente em
um determinado tempo x e depois de um intervalo de tempo h ocorre a falha (Baker e Christer, 1994).
Por fim, para resolução no modelo multicritério de apoio à decisão, foi utilizado o FITradeoff. Os benefícios
do método estão atrelados ao fato de que a exigência de informações por parte do decisor é reduzida e o aspecto
de que esse método não precisa estabelecer relações de indiferença, levando em consideração apenas
preferência estrita (De Almeida et al., 2016). Tal método foi desenvolvido tomando como base a forte estrutura
axiomática do tradeoff tradicional (Keeney e Raiffa, 1993). Buscou-se estudar o comportamento do modelo
mediante uma racionalidade compensatória por parte do decisor.
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3 Estruturação do modelo
No modelo proposto, considera-se a existência de manutenção imperfeita. Especificamente neste trabalho, é
levado em consideração a possibilidade da ocorrência de erros de julgamento após uma inspeção, no momento
em que o estado funcional do sistema é identificado como bom, mas na verdade está falho (falso negativo).
Nesse contexto, (Berrade et al., 2012) afirmam que a probabilidade (β) de não ser detectado uma falha presente
em uma inspeção (falso negativo) depende da complexidade do dispositivo, bem como do nível de habilidade
do mantenedor.
Dessa forma, algumas hipóteses comuns aos modelos que se baseiam no conceito de delay time aqui são
consideradas. Além disso, para a construção da função custo, algumas considerações foram acrescentadas.
Seguem-se então as principais suposições que devem ser observadas na modelagem:
− Considera-se que no componente existe um modo de falha dominante que necessita ser observado;
− O defeito surge no instante x. As distribuições acumuladas (CDF) e de densidade (PDF) de x são
conhecidas e denotadas, respectivamente, por Fx(x) e fx(x);
− O intervalo delay time h, é também uma variável aleatória cujas a distribuição acumulada (CDF) e a
de densidade (PDF) são também conhecidas, sendo essas denotadas por Fh(h) e fh(h),
respectivamente;
− O sistema não se deteriora durante a inspeção;
− As inspeções são efetuadas regularmente nos instantes iT, i = 1, 2, ..., onde, T é a variável de decisão;
− A inspeção não é perfeita, ou seja, se existir algum defeito presente, este pode não ser observado (falso
negativo);
− Os tempos relativos à inspeção, à substituição preventiva e à substituição devido a falha não são
considerados no modelo;
− Os custos relativos à inspeção, a substituição preventiva e a substituição devido à falha são
respectivamente, representados por Ci, Cr, Cf. É importante notar que Ci < Cr< Cf.
− D(T) representa o tempo esperado de downtime (de processo interrompido) do sistema;
− V(T) representa o tempo de vida total esperado do sistema (válvula);
− U(T) representa o custo esperado de manutenção do sistema;
− C(T) é o custo de manutenção do sistema por unidade de tempo;
− W(T) é o downtime a cada ciclo de renovação.
A Equação 1 constitui as variáveis para o cálculo do tempo de vida total do componente (válvula), enquanto
a Equação 2 representa o tempo esperado de downtime (inatividade do sistema).
∞

≔ ∑∑[
=

∞

+ ∑ ∑ { [�
= =
∞

+ ∑[

∫

=

�

−

−

∞

=

−

�

≔ ∑ ∑ {∫

∞

=

+ ∑∫
=

�

=

− �

∫

∫

∫

�

�−�

−

� �ℎ

�

−

�

[

�

∫

�

�

−

−

�

�−�

[

− �
�

∫

�−�

−

�−�

1−�
�

−�

− �+ℎ ]

�

ℎ

�]

�

� �ℎ

�

ℎ

�]

ℎ �]}

ℎ

− �+ℎ ]
�

−�

ℎ

�

�

ℎ �

(1)

ℎ

ℎ

ℎ �}

(2)

O downtime esperado por ciclo de renovação é dado pela Equação 3.
=

(3)
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A Equação 4 representa o custo esperado de manutenção.
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Acrescenta-se que, o custo esperado de manutenção por unidade de tempo é dado pela Equação 5, onde
representa o número de demandas e ca o custo por cada demanda não atendida.
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Ademais, a função densidade de probabilidade (PDF) dos tempos de chegada de um defeito foi adotada
como sendo uma Weibull, dada pela Equação 6, com =3 e η=1200.
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Por fim, as distribuições dos tempos de delay time e da distribuição acumulada de densidade (CDF), são
dadas respectivamente pelas Equações 7 e 8, com =1/300.
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4 Aplicação numérica
Neste artigo, a empresa sob estudo é responsável pelo perfeito abastecimento de gás natural em uma malha de
gasodutos. Dentro desse contexto, identificou-se nessa malha, como projeto piloto inicial, uma válvula de
bloqueio crítica, cuja falha causaria danos bastante significativos. Para esse tipo de válvula, testes ou inspeções
geralmente são feitos. Atribuindo-se alguns valores ilustrativos para a aplicação do modelo, foram
parametrizados, em unidades monetárias, os custos associados ao modelo proposto: Ci=15, Cr=25 e Cf=60.
Além disso, as atribuições para a probabilidade ( ) de não ser detectado uma falha presente em uma
inspeção, o custo (ca) por uma demanda não atendida e o número de vezes ( ) que a demanda não foi atendida,
foram 0.4, 400 e 5/300, respectivamente. Em sequência, elegeu-se os tempos múltiplos de 15 dias (Tabela 1),
como sendo as alternativas de tempos ideais para se fazer as inspeções. Observa-se que, dada as características
da função custo e da função downtime, matematicamente essa consideração não causa impactos
significativamente negativos, porém imputa uma facilidade gerencial bastante grande, uma vez que na prática
o conjunto de tempos é discreto.
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A Tabela 1 apresenta a matriz de consequências com as avaliações de cada critério (downtime e custo).
Tabela 1. Matriz de consequências
Custo

Downtime

Custo

Downtime

W(T)

Alternativas
de Tempo T

C(T)

C(T)

W(T)

15
30

1.025

1.51E-04

210

0.243

0.021

45

0.529

5.87E-04

225

0.255

0.024

60

0.367

1.28E-03

240

0.269

0.026

75

0.291

2.22E-03

255

0.284

0.029

0.249

3.38E-03

270

0.3

0.032

90

0.225

4.73E-03

285

0.316

0.035

105

0.212

6.28E-03

300

0.333

0.038

120

0.206

7.99E-03

315

0.351

0.041

135

0.205

9.86E-03

330

0.369

0.044

150

0.208

0.012

345

0.388

0.047

165

0.214

0.014

360

0.407

0.05

180

0.222

0.016

375

0.427

0.053

195

0.231

0.019

390

0.447

0.056

Alternativas
de Tempo T

Conforme pode ser observado, há conflitos no desempenho dos critérios. Alternativas com os melhores
desempenhos no critério custo, não correspondem as alternativas com os melhores desempenhos no critério
downtime. Na prática isto significa que disponibilidade muito alta é conseguida a um custo bastante elevado.
Nesse sentido, a questão fundamental é observar alternativas que tenham bom desempenho nos dois critérios
e que estejam mais bem alinhadas com as preferências do decisor em questão. Nesse sentido, lança-se mão do
método FITradeoff.
Seguindo-se os passos do método FITradeoff, o decisor estabelece a ordenação dos pesos dos critérios,
considerando seu espaço de consequências. Após a etapa de ordenação, ocorre a elicitação flexível, onde o
decisor expressa suas preferências considerando duas alternativas hipotéticas. Uma das etapas da elicitação,
por exemplo, ocorre no momento em que o tomador de decisões opta por escolher a consequência B, que
apresentou o pior desempenho para o critério custo (C1) e o melhor desempenho para o critério downtime (C2),
do que a consequência A, que representava o desempenho intermediário no critério custo e o pior desempenho
para o critério downtime.
A Tabela 2 apresenta o resultado da elicitação flexível.
Tabela 2. Ordenação das alternativas
Ordenação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

Alternativas
Ordenação
[T105, T120]
14º
[T135]
15º
[T90]
16º
[T150]
17º
[T75]
18º
[T165]
19º
[T180]
20º
[T60]
21º
[T195]
22º
[T210]
23º
[T225]
24º
[T240]
25º
[T45]

Alternativas
[T255]
[T270]
[T285]
[T300]
[T315]
[T330]
[T30]
[T345]
[T360]
[T375]
[T390]
[T15]
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Pela representação da Tabela 2 fica perceptível que as alternativas preferíveis foram T105, com custo igual
a 0.212 e downtime igual a 6.28E-03, e T120, com um custo 0.206 e downtime de 7.99E-03, sendo apresentado
uma relação de indiferença entre si através de uma pré-ordem completa, no contexto da problemática de
ordenação (P ).
Ressalta-se que, apesar de em algum momento o decisor ter especificado um ponto de indiferença entre duas
consequências, frisa-se que no método FITradeoff tal escolha não seria necessária para obter o resultado final,
diferentemente do tradicional Tradeoff que exige do decisor a necessidade de especificar um ponto de
indiferença. Neste problema em específico, as constantes de escala foram: K1= 0.8 para o critério custo e K2=
0.2 para o critério downtime.
Pode-se observar também que as melhores alternativas não correspondem nem ao melhor downtime, nem
tão pouco ao menor custo. Quando observamos as melhores soluções para cada critério, percebemos que tal
opção não leva a melhor escolha global. Deste modo, a otimização de um único critério, seja a minimização
do downtime ou a minimização do custo, não é satisfatória. Nesse sentido, para a definição da melhor das
opções o ranque foi construído observando-se as preferências do decisor.
Através da análise de sensibilidade aplicada ao modelo, expressa na Tabela 3, pode-se observar a influência
dos parâmetros nos resultados finais. Considerando que uma das principais contribuições do modelo proposto
nesse trabalho é o fato de agregar a probabilidade de não ser detectado uma falha presente em uma inspeção
( ), optou-se por variar mais vezes tal parâmetro. As outras variáveis foram analisadas com uma variação de
20% em relação aos valores do caso base (caso 1).
Tabela 3. Ordenação das alternativas
Parâmetros do modelo
Caso

β

ca

�� �� �� Be

Melhores valores
η

C(T)*

T

D(T)*

T T (FITradeoff)

1

0.10 400 5/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.2050

135

1.51E-04 15

105, 120

2

0.00 400 5/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.1920

135

1.14E-04 15

90, 105, 120

3

0.05 400 5/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.199

135

1.32E-04 15

105

4

0.20 400 5/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.219

120

1.96E-04 15

75, 90, 105

5

0.30 400 5/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.233

120

2.53E-04 15

75, 90, 105

6

0.40 400 5/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.249

105

3.27E-04 15

75, 90, 105

7

0.50 400 5/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.265

105

4.27E-04 15

75, 90

8

0.60 400 5/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.285

90 e 105

5.70E-04 15

75

9

0.70 400 5/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.306

90

7.90E-04 15

75

10

0.10 320 5/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.192

135

1.51E-04 15

90, 105

11

0.10 480 5/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.217

120

1.51E-04 15

90

12

0.10 400 4/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.192

13

0.10 400 6/300 15 25 60

3

1200

1/300

0.217

120

1.51E-04 15

90

14

0.10 400 5/300 12 25 60

3

1200

1/300

0.181

120

1.51E-04 15

90

15

0.10 400 5/300 18 25 60

3

1200

1/300

0.228

16

0.10 400 5/300 15 20 60

3

1200

1/300

0.202

135

1.51E-04 15

90, 105

17

0.10 400 5/300 15 30 60

3

1200

1/300

0.209

135

1.51E-04 15

90, 105

18

0.10 400 5/300 15 25 48

3

1200

1/300

0.203

135

1.51E-04 15

90, 105

19

0.10 400 5/300 15 25 72

3

1200

1/300

0.208

135

1.51E-04 15

90, 105

20

0.10 400 5/300 15 25 60 2.4 1200

1/300

0.206

135

1.52E-04 15

90, 105

21

0.10 400 5/300 15 25 60 3.6 1200

1/300

0.205

135

1.50E-04 15

90, 105

22

0.10 400 5/300 15 25 60

3

960

1/300

0.225

120

1.88E-04 15

90

23

0.10 400 5/300 15 25 60

3

1440

1/300

0.191

135 e 150 1.26E-04 15

90, 105

24

0.10 400 5/300 15 25 60

3

1200 0.8/300

0.193

135 e 150 1.21E-04 15

90, 105

25

0.10 400 5/300 15 25 60

3

1200 1.2/300

0.216

135 e 150 1.51E-04 15

135 e 150 1.51E-04 15

120

1.81E-04 15

90, 105

90, 105

90, 105
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À medida que a probabilidade de ocorrer um falso negativo ( ) ou que a taxa do delay time ( ) aumentam,
recomenda-se que as inspeções sejam mais rotineiras, ocasionando um aumento de custo e uma redução no
downtime. Em outro contexto, cinco parâmetros apresentam uma mesma característica, sendo eles: custo por
uma demanda não atendida (ca), número de demandas ( ), custo de inspeção (Ci), custo substituição preventiva
(Cr) e o custo devido a uma falha (Cf). Quando ocorre um crescimento nesses parâmetros, também são
recomendadas inspeções corriqueiras, elevando-se os custos, porém, não há nenhuma influência no downtime,
já que o mesmo não se relaciona com essas variáveis. Por fim, ficou claro que quanto maior for o parâmetro
de forma (Be) ou o parâmetro de escala (η), os custos tendem a reduzir e o downtime a aumentar.
Nesse sentido, pode-se perceber que o problema de decisão multicritério persiste, pois, os ótimos entre
downtime e custo são conflitantes, ou seja, o downtime e custo ótimos se encontram em intervalos de tempo de
inspeção diferentes. Porém, mesmo com significativa variação empregada, a composição das melhores
alternativas, aplicando a metodologia de resolução multicritério, continua distribuída entre quatro tempos de
inspeções, sendo todos os tempos próximos ou iguais aos resultados obtido no caso base: 75, 90, 105 e 120.
Desta maneira, é conclusiva a assertiva de que o modelo possui uma consistência adequada para estes
parâmetros abordados.
Portanto, considerando as avaliações supracitadas, foi possível alcançar alternativas com desempenhos mais
equilibrados em termos dos critérios custo e downtime, quando comparado com modelos que levam em conta
um único critério. Na distribuição e fornecimento de gás, ou seja, na prestação do serviço, operações de
manutenção não podem ser baseadas em apenas um único fator, pois se estaria beneficiando um aspecto dentro
do sistema em detrimento de outro. Por exemplo, levando em consideração apenas o fator custo, poder-se-ia
obter graves consequências com relação ao downtime do sistema, pois, no intuito de minimizar o custo, menos
inspeções são realizadas e falhas tendem a surgir, logo, a medida tomada seria totalmente ineficiente e negativa
para os resultados globais.
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Abstract. Problem Structuring Methods (PSM) are designed to solve certain
types of problem. Drama Theory (DT) is a PSM that may be seen as a “soft”
variation from Game Theory. It is dedicated to use live action characters to
simulate complex relations. DT allows insights to emerge and formulates new
ways to model a Messy Situation involving confrontation, collaboration or
negotiation, i.e., relation between people. Although the treatment of relations is
a very important theme on this decade, few PSM papers are available on the
subject. The purpose of this paper is to describe DT as a useful PSM to model
those Messy Situations. To accomplish this task, the author describes briefly the
PSM and its basic bibliographic references. After that, the author describes how
has been conducted a case study using DT’s tools to prepare a debate about an
aviation safety threat, enlightening the possible scenarios, and putting a light on
the arguments that can be discussed over an aviation accident messy situation
and all its stakeholders. The experiment was able to reveal insights and
probable results to support decision makers on the preparation of a real public
meeting, emphasizing method´s usefulness.
Keywords: Problem Structuring Methods, Drama Theory, Confrontation
Analysis.
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Abstract. Acquisitions and other of strategic alliances between companies are proactive management
methodologies whose fundamental objective is to increase shareholder value, enter new markets or gain
advanced technology. The Green Supply Chain Management (GSCM) concept integrates environmental
behavior within the Supply Chain Management (SCM). Thus, GSCM's main objective is to minimize or
eliminate waste including chemical waste, emissions, energy and solids in the supply chain. While the
original focus of Corporate Social Responsibility (CSR) was on “social” responsibility (fair pay for
employees, community-based programs), a recent development is the inclusion of environmental
responsibility (eg reducing CO2 emissions). ). Consistent with stakeholder theory, CSR can be an
instrument for building stakeholder support, for example, implementing a new recycling program would
increase the company's image or could attract new environmentally conscious customers. . Thus, the
application of environmental policies can lead to competitive advantages in companies. However,
corporate social responsibility issues are not widely considered as critical success factors in current
procurement methodologies and are not taken into account in due diligence processes within the
acquisition process. Thus, the main objective of the research was to propose a framework for the process
of negotiation of acquisitions between companies, including social and environmental corporate
responsibility as a negotiation subject, along with other factors, such as the price of acquisitions.
Environmental issues are critical success factors that can be used in the negotiation process. It is
concluded that companies with social responsibility programs can increase their economic value in
strategic negotiation processes when the acquiring company perceives the implementation of socially and
environmentally responsible programs as a successful resource for corporate advantage.
Keywords: Acquisition. Negotiation. Corporate Social Responsibility

1 Introdução
As aquisições entre as organizações tiveram o auge nas últimas décadas (Yoshino e Srinivasa, 1995; Li,
Qian e Qian, 2013). O crescimento e a aparição desse modelo são atribuídos à globalização do mercado e da
metodologia proativa adotada pelos gerentes das empresas que estavam em busca de mudar a metodologia
reativa do modelo econômico. Aquisições permitem resolver deficiências ou carências tanto em termos
mercadológicos e inovação tecnológica ou de talentos para a gestão do empreendimento. Além disso, este
tipo de associação pode ser uma alternativa de crescimento da empresa e permite eliminar riscos inerentes no
planejamento e desenvolvimento de novos projetos/produtos, montagem de estabelecimentos próprios em
novos segmentos do mercado, buscarem um aprendizado organizacional ou bloquear o ingresso de um
competidor mais forte (YOSHINO e SRINIVASA, 1995; LI, QIAN e QIAN, 2013; PASIN e MARTELANC,
2017).
O procedimento de aquisição é descrito de forma diferente, (ASHKENAS, DEMONACO e FRANCIS,
1998; PICOT, 2002; GALPIN e HERNDON, 2007). Embora as estruturas do processo de aquisição sejam
similares entre Picot (2002) e Galpin e Herndon (2007), esses autores sugerem dar uma visão mais
estratégica do negócio com o estágio de formulação da aquisição. Dentro da abordagem de aquisição
estratégia, é necessária a negociação entre as partes, isto é, a negociação entre empresa adquirente e empresa
adquirida. De acordo com Raiffa (1982); Adler, Brahm e Graham (1992), em negociação, distinguem-se dois
tipos de comportamentos: o integrativo e o competitivo, dependendo da orientação e das táticas envolvidas.
O comportamento integrativo envolve uma troca de informações aberta, clara e honesta. Negociadores que
exibem tal comportamento integrativo usam táticas como questionamento e autorrevelações, permitindo que
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uma comunicação efetiva ocorra na negociação. Por outro lado, o comportamento de negociação competitiva
envolve a coleta de informações para seus próprios fins e a ocultação de informações essenciais na mesa de
negociação.
De acordo com Coff (1997) e Ranft e Lord (2002), no mundo dos negócios, as aquisições ocorrem como
um meio de criar valor através do conhecimento dependente dos recursos da empresa adquirida. Por
exemplo, quando o valor da aquisição é criado através do conhecimento dependente dos recursos humanos da
empresa adquirida, é crucial evitar a rotatividade de pessoal-chave. Nesse sentido, a criação de uma relação
de confiança durante o processo de negociação é considerada essencial. Em uma negociação cooperativa se
tem mais de um assunto ou vários assuntos sob disputa, (RAIFA, 1982). Inserido neste contexto, propõe-se
neste trabalho inserir a responsabilidade socioambiental como um assunto de negociação.
A responsabilidade socioambiental corporativa (RSC) tem uma crescente importância dentro da pesquisa
acadêmica, diversos pesquisadores têm estudado as razões pelas quais as empresas estão adotando ou se
envolvem com os assuntos de responsabilidade socioambiental. De acordo com Porter e Van de Linde
(1995), a adoção de inovações ambientais pode criar vantagens competitivas sobre empresas de outros países
que ainda não estão sujeitas a legislação semelhante. A teoria instrumental das partes interessadas, proposta
por Jones (1995), conclui que a RSC é um instrumento para obter os recursos ou apoio das partes
interessadas, por exemplo, a implantação de um novo programa como reciclagem aumentaria a imagem da
companhia o que poderia atrair novos clientes e outras partes que estejam preocupadas com o cuidado do
meio ambiente. Recentemente, Ambec e Lanoie (2008); Etzion (2007) afirmaram que a RSC se relaciona
com o desempenho corporativo. Essas pesquisas tinham como objetivo mostrar que não sempre uma redução
da poluição é acompanhada por um melhor desempenho econômico, mas sim para mostrar que as despesas
incorridas para reduzir a poluição podem ser parcialmente ou completamente compensadas por ganhos
obtidos em outras áreas da organização. Contudo, deseja-se analisar se nas aquisições entre empresas, são
levados em considerações os fatores ambientais? A RSC pode causar o sucesso ou fracasso em uma
negociação? A execução ou implantação de políticas RSC aumentam o valor do negócio no momento de uma
negociação? Estas são algumas das perguntas motivadoras desta pesquisa. Dessa forma, este trabalho propõe
um framework do processo de negociação para aquisição que leve em consideração a RSC.

2 Metodologia
Uma abordagem qualitativa-quantitativa foi usada. A construção do modelo foi uma adaptação da estrutura
proposto por De Almeida (2013) junto com o procedimento proposto por Flick (2005). O procedimento
adotado por esta pesquisa foi realizado em quatro etapas. Na etapa inicial de aprendizado, caracterizou-se
pela revisão bibliográfica do assunto. A revisão da literatura foi importante para detectar conceitos chaves e
conhecer diferentes maneiras de abordar o problema. Com o aprendizado adquirido na etapa de anterior, foi
estruturado e delimitado o problema em estudo. Seguidamente, com o apoio da coleta de dados, interpretação
e comparação entre eles, foram levantadas considerações preliminares até conseguir a teoria e propor o
framework de negociação. As etapas foram avaliadas e aprontadas. Finalmente, uma simulação do modelo
foi feita com uma empresa não real para ilustrar o framework proposto.

3 Resultados
A estrutura proposta inicia com uma etapa estratégica nomeada de planejamento corporativo, essa fase de
ação é feita no interior da companhia adquirente pelos acionistas, pelos altos executivos seniores e pelo CEO.
Nessa etapa, são discutidas as estratégias de crescimento e expansão empresarial em assuntos de mercados,
diversificação de produtos, entre outros fatores no horizonte de largo prazo. Depois, propõe-se um estágio de
ação de planejamento e de formulação da estratégia de aquisição, na qual é possível conhecer as abordagens
ou tipo de aquisição, equipe de aquisição e recursos. A terceira fase de ação é a pré-aquisição, que consta dos
subprocessos de pesquisa ou localização e avaliação ou due diligence, onde são possíveis as primeiras
conversações e trocas de mensagens com os altos diretivos da empresa alvo e a apresentação das intenções,
objetivos e vantagens do processo de aquisição, logo depois, uma avaliação da situação real é feita por a
empresa adquirente sobre a possível empresa adquirida. O acordo da aquisição ou negociação é o quarto
estágio de ação proposto no modelo, seguido da pos-aquisição.
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Nesse modelo, acredita-se que antes da fase de formulação e planejamento da estratégia de aquisição, há
uma fase de planejamento corporativo, não apresentado nos modelos anteriores. Essa primeira parte refere-se
ao planejamento estratégico geral, que pode incluir outras formas de crescimentos organizacionais, embora a
aquisição de outra empresa seja só uma parte tática desse avanço. Outro lado a ser ressaltado nesse trabalho
refere-se à responsabilidade socioambiental corporativa, tratado como assunto estratégico de negociação e
barganha, e que faz parte do planejamento estratégico. Embora a RSC seja tratada como aspeto relevante nas
culturas organizacionais atuais, nos procedimentos de aquisição elas não são inclusas e, conforme verificado
na literatura, são pouco referenciadas. Define-se como a RSC, no presente trabalho, todo tipo de sistemas
ambientais, de políticas ambientais, de ações ambientais ou de programas ambientais de lei ou não que
determinada empresa implante nos processos e/ou cadeia de valor. O procedimento de aquisição proposto,
leva em consideração as praticas ambientais como um assunto de negociação e barganha além de considerar a
RSC como um fator chave de sucesso que garantira a maximização do valor da companhia. Para isso, é
considerado importante avaliar a situação com relação à RSC da possível empresa adquirida no estagio de
avaliação ou due diligence
3.1 Modelo Matemático de Negociação em Aquisições.
Dentro do quarto estagio, é proposto um modelo de negociação que proporciona suporte a equipe de
negociação da empresa adquirente na tomada de decisões. A negociação é suportada por informações
coletadas em estágios de planejamento estratégico e planejamento da aquisição, além das informações
obtidas no processo de due diligence. Foi adaptado o sistema de pontuação aditivo proposto por Raiffa
(1982). Seja, i (i ϵ {a, b}) a equipe negociadora da empresa adquirente e da empresa adquirida e j (j ϵ {1, ...,
n}) as questões ou fatores da negociação (na realidade o conjunto do assuntos ou questões de negociação é
finito). Seja Xj ϵ (minij - maxij) o valor para um fator de negociação da possível empresa adquirida aceitável
pela equipe de negociação da empresa adquirente. Ambas as equipes de negociação tem uma função valor
Vij=[ minij - maxij]→[0-1]. Por conveniência as normalizações são mantidas no intervalo de [0-1]. O seguinte
elemento do modelo é a importância relativa que uma equipe atribui a cada questão ou fator de negociação,
Wj é a importância do assunto j para a equipe i. Assume-se que ambos os pesos são normalizados, isto é,
∑i<j<n Wj=1 para todo i em {a, b}. Com esses elementos, é possível definir a função valor para qualquer
equipe (empresa adquirente e empresa adquirida) negociar, como segue em ec. 1. No caso de um negociador
que recebe duas propostas, ele avaliará cada uma de maneira independente e para cada uma terá uma função
valor diferente. Supondo uma escolha racional, o negociador elegerá opção com maior valor.
Vi(x) = ∑WijVijxj.

(1)

3.2 Ilustração do Modelo
Considere-se uma empresa que segundo seu planejamento corporativo quer adquirir uma empresa
posicionada no mercado, alem disso, seus acionistas perceberam a RSC como um fator critico de sucesso
chave para obter as vantagens competitivas no mercado que eles desejam. Para ilustrar, tem-se o seguinte
exemplo: os assuntos de negociação definidos para a equipe de negociação são [Preço e RSC]. Preço
requerido para adquirir a nova empresa e a implantação de programas de responsabilidade socioambiental da
possível companhia adquirida. Simulando que a equipe da empresa adquirente, depois de realizar a due
diligence ou da possível empresa adquirida definiu os valores reserva para os assuntos preço [Preçomin;
Preçomax] = [$10-$20]. As variáveis da negociação são de natureza diferente, o preço é uma variável de razão.
O critério de RSC, segundo Kenney (1992) pode nomear-se como atributo construído e para mesurá-lo é
requerido um julgamento de valor. Os atributos construídos envolvem a descrição de vários níveis distintos
de impacto que indicam diretamente o grau em que o objetivo associado é alcançado. É essencial que as
descrições desses níveis de impacto sejam inequívocas para todos os indivíduos preocupados com
determinada decisão. Neste contexto, a equipe de negociação usou a evolução das práticas de gestão
ambiental para avaliar ou colocar uma escala ordinal e avaliar a RSC como se apresenta na Tabela 1. Por
exemplo, no casso em que a empresa encontra-se implantando sistemas de gestão ambiental é assinalada uma
avaliação de 0,8. Será determinada uma pontuação máxima de 1 ponto, quando a empresa-alvo encontra-se
na fase de expansão da responsabilidade ambiental, ou seja, quando a empresa-alvo tiver integrado as
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políticas ambientais em toda a cadeia de suprimento e ciclo de vida de seus produtos. Por outro lado, uma
avaliação de 0 pontos ocorre por a empresa-alvo somente ter implantado políticas ambientais por lei.
Tabela 1. Descrição do nível para a RSC
Nível do atributo
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Descrição do nível
Empresa alvo somente implanta políticas ambientais de lei.
Empresa alvo somente implanta políticas ambientais no final da linha de
produção, isto é, focadas apenas em soluções no fim do tubo.
Empresa alvo encontra-se na etapa de reciclagem ou na reestruturação do
sistema produtivo.
Empresa alvo implanta políticas ambientais de prevenção.
Empresa alvo implanta e mantém um sistema de gestão ambiental.
Empresa alvo implanta um sistema ambiental em toda a cadeia de suprimento e
ciclo de vida do produto.

Note que uso-se a RSC de forma genérica, pode-se usar o modelo para outro problema especifico, por ex.
no caso que uma possível empresa alvo tenha problemas de descarga de águas residuais a um rio perto da
fabrica, pode-se usar a quantidade de água descartada como assunto de negociação junto com o preço,
quando a empresa adquirente perceba que a quantidade de água residual poluente seja um problema dentro de
suas estratégias. A emissão de gases poluentes pode ser considerada como outro exemplo.
Voltando no modelo, imagine que a equipe de negociação da empresa adquirente definiu que o preço é
mais importante que a RSC, os pesos para os assuntos da negociação são [0,7; 0,3]. Finalmente, pode obterse o valor x de um assunto j, Vj (Xj) modelado como uma função linear, isto é para o preço e para a RSC
como segue na Ec. 2 e Ec. 3, respectivamente. Considere-se uma oferta de $15 feita pela possível empresa
adquirida e na avaliação da responsabilidade socioambiental a pontuação foi de 0,4 pontos. O valor da função
valor para a equipe de negociação seria de 0,4. Com esse resultado, cabe a equipe da negociação da empresa
adquirente fazer uma contraproposta de tal modo que aumente seu valor de acordo com sua estratégia.
Vpreço (Xpreço) = (Xpreço – Preçomin ) / (Preçomax – Preçomin).

(2)

VRSC(XRSC) = XRSC

(3)

4 Valor
De acordo com um comportamento integrativo entre as partes, pode-se barganhar entre os assuntos de
preço e RSC. No caso, a empresa adquirente quer ou precisa que a empresa adquirida implante programas
socioambientais por motivos estratégicos, pode barganhar com o preço e/ou pode negociar um maior preço
no prazo determinado por ambas às partes, para que a empresa adquirida implante esses programas. No
modelo apresentado, observe-se que é possível incluir os fatores ambientais no processo de negociação entre
empresas e, conforme Flammer (2013) pode-se concluir que a maior responsabilidade pode aumentar o valor
econômico da transação da aquisição entre empresas. A RSC pode ser usada no processo de negociação para
barganhar, aumentando ou diminuindo o valor econômico da aquisição. Foi proposto um procedimento de
aquisição com cinco etapas gerais as quais incluem atividades chaves para seu desenvolvimento. Foi
adaptado o sistema de pontuação aditivo proposto por Raiffa (1982) para a negociação entre empresas,
incluindo a preço junto com a barganha assuntos de negociação. No caso a empresa adquirente perceba a
RSC como um fator critico de sucesso, pode a RSC causar sucesso ou fracasso nos processos de aquisições.
Acknowledgments. Os autores expressam agradecimentos ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico), a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) financiamento 001
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Resumo. A principal contribuição dessa pesquisa é a introdução de um novo conceito de solução para o
Modelo de Grafo para Resolução de Conflito (GMCR) para analisar conflitos multilaterais considerando
um horizonte variável. O novo conceito de solução é recomendado para as situações onde os tomadores
de decisão (TDs) não possuem informações sobre as preferências dos seus oponentes. Para descrever
como os TDs devem fazer as suas escolhas, considera-se que o comportamento dos TDs corresponde com
o princípio da regra de Hurwicz e que eles escolhem a alternativa com maior valor ponderado pelo seu
grau de otimismo entre o melhor e o pior cenário passível de alcance no conflito. Semelhante a
estabilidade de movimento limitado, a estabilidade do otimismo pessimismo antecipa em h movimentos
qual será o estado final do conflito.
Palavras-chave: Análise de Conflitos, Modelo de Grafo para Resolução de Conflito, Conceito de
Solução, Estabilidade do Otimismo Pessimismo.

Abstract. The main contribution of this paper is introducing a new solution concept for multilateral
conflicts in the graph model for conflict resolution (GMCR) with variable horizon. This new solution
concept is useful in a range of conflict situations where decision makers (DMs) have no information
about the opponents’ preferences. In order to describe how DMs should act, we consider that DMs behave
according to the Hurwicz principle and select the alternative with the higher weighted average value
between of the best and worst scenarios according to their degree of optimism. Similar to the limitedmove stability, the Optimism Pessimism stability anticipates in h moves what will be the final state of the
conflict.
Keywords: Conflict Analysis, Graph Model for Conflict Resolution, Solution Concept, Optimist
Pessimism Stability.

1 Introdução
A origem dos conflitos estratégicos está associada com a interação entre tomadores de decisão (TDs) com
diferentes objetivos, interesses e preferências (Wang et al., 2019). De acordo com Silva et al. (2019), a
análise de conflitos estratégicos é uma atividade complexa dentro da área de pesquisa operacional e que
algumas metodologias como a teoria dos jogos (Neumann e Morgenstern, 1944), a análise de metagames
(Howard, 1971), a análise de conflitos e a teoria do drama (Fraser e Hipel, 1979) e o Modelo de Grafo para
Resolução de Conflito (GMCR) (Fang et al., 1993; Xu et al., 2018) podem ser utilizadas para realizar essa
tarefa. O GMCR é uma ferramenta matemática com potencial para resolução de conflitos que exige apenas as
informações sobre o número de TDs, as opções de ações disponíveis para cada TD, e as preferências dos TDs
sobre os estados (cenários) do conflito (Xu et al., 2018).
No GMCR, as soluções do conflito são determinadas a partir da descrição dos aspectos comportamentais
dos TDs relacionados a análise de risco, previsões e as informações disponíveis para tomada de decisão
(Langenegger e Hipel, 2019). Dessa forma, um TD consegue investigar se existe vantagem em mudar sua
escolha. Os principais conceitos de solução são: estabilidade de Nash (Nash, 1950), Metarracionalidade Geral
(GMR) e Metarracionalidade Simétrica (SMR)(Howard, 1971), Estabilidade Sequencial (SEQ) (Fraser e
Hipel, 1979) e estabilidade de Movimento Limitado no horizonte h ( ℎ )(Kilgour, 1987). Recentemente,
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novos conceitos de solução foram introduzidos para a análise de estabilidade no GMCR, como a Estabilidade
Sequencial Simétrica (SSEQ) (Rêgo e Vieira, 2016) e a Estabilidade ��
ℎ (Rêgo e Vieira, 2019).
As regras de decisão são ferramentas de apoio a tomada de decisão quando existe pouca informação sobre
os acontecimentos do conflito (Denceux, 2019). A regra de Hurwicz (Hurwicz, 1951) orienta que na situação
onde se desconhece as preferências dos outros indivíduos, o TD deverá escolher a alternativa com maior
valor ponderado pelo seu grau de otimismo considerando os cenários otimista e pessimista do conflito.
O principal objetivo desse artigo é apresentar um novo conceito de solução para o GMCR para conflitos
multilaterais. Mais especificamente, pretende-se ampliar a análise de estabilidade feita no GMCR com a
estabilidade do Otimismo Pessimismo. O novo conceito de solução é uma extensão da estabilidade de
movimento limitado com horizonte ℎ ( ℎ ) e da estabilidade ��
ℎ e é indicado para as situações onde
os TDs não conhecem sobre as preferências dos seus oponentes.
Esse artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, está apresentado as fundamentações
metodológicas da pesquisa. Na Seção 3, a estabilidade do Otimismo Pessimismo é formalmente definida. E
por fim, na Seção 4 são discutidas as principais conclusões e perspectivas para trabalhos futuros.

2 Metodologia
O método dessa pesquisa está enquadrado em um nível exploratório (GIL, 2008) visto que novo conceito de
solução permite que tomadores de decisão (TDs) com diferentes padrões de comportamento antecipem as
ações dos seus oponentes para escolher uma ação que maximize os seus benefícios.
O desenvolvimento da pesquisa aconteceu em duas etapas. Na primeira etapa, foi realizado uma
exploração na literatura para acompanhar a evolução e as atualizações dos temas importantes para esse
estudo. Na sequência, a partir do princípio da regra de Hurwicz (Hurwicz, 1951) e dos elementos do GMCR
(Fang et al., 1993; Xu et al., 2018) foi desenvolvida a estabilidade do otimismo pessimismo que permite que
o TD avalie um número ℎ de movimentos e contra movimentos antes de tomar a sua decisão.

3 Estabilidade do Otimismo Pessimismo
Nessa seção será apresentada a estabilidade do Otimismo Pessimismo (� −
ℎ ) para conflitos
multilaterais considerando um horizonte variável. Inicialmente, serão introduzidos conceitos fundamentais
sobre regra de Hurwicz e o GMCR para que a estabilidade � −
ℎ possa ser entendida sem dificuldade.
O critério de Hurwicz estabelece que o TD deve escolher a alternativa com o maior resultado ponderado
entre o melhor e o pior cenários do conflito. A avaliação de otimismo e pessimismo para a escolha de uma
alternativa � por um TD é dada pela Equação (1):
�
�

� =�∗

�ℎ

�

� +

−� ∗

�

� ,

(1)

onde � ∈ [ , ] representa o grau de otimismo do TD . É importante destacar que o TD não é totalmente
otimista nem totalmente pessimista quando avalia as suas ações ao longo do conflito.
O GMCR requer os seguintes elementos para descrever e analisar um conflito: um conjunto de TDs, =
{ , , ⋯ , }, um conjunto de estados (cenários) viáveis, = { , , ⋯ , � }, um conjunto de preferência sobre
e um grafo direcionado para cada TD. Os nós de um dado grafo direcionado representam os estados do
conflito e os arcos representam os movimentos que podem ser realizados entre dois estados por um dado TD.
Uma relação binária sobre o conjunto revela os estados que são preferíveis para um TD. O conjunto de
todos os estados alcançáveis pelo TD i a partir do estado por um único movimento do TD i é representado
∈ � }.
={ ∈ : ,
por
Na estabilidade ℎ um TD antecipa em ℎ movimentos qual será o estado final do conflito considerando
que as suas escolhas podem mudar para alcançar os melhores cenários. Para a construção dos elementos
recursivos da estabilidade ℎ , as preferências dos TDs são consideradas completas e transitivas. Além disso,
representa a cardinalidade do conjunto dos estados que são piores que para o TD . ℎ , ∈ , ∈
, é o estado antecipado pelo TD que ele acredita que será o estado final do conflito no horizonte ℎ quando
⋅, = . Sendo assim, o
o TD move o conflito a partir do estado , e por convenção, é assumido que
estado ℎ , é induzido da seguinte maneira:
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,

ℎ

={

,

,

ℎ−

ℎ

,

se

,

�ℎ ,
= ∅ ou
caso contrário,

(2)

: ∈
, ∗ = max{
,
é o único estado ∗ ∈
que satisfaz
em que ℎ ,
ℎ−
ℎ−
. Sendo assim, um estado ∈ é ℎ estável no horizonte ℎ
, ℎ ,
}, ≠ e �ℎ , =
ℎ−
para o TD se e somente se ℎ , = .
É importante destacar que a estabilidade ℎ requer conhecimento sobre as preferências dos TDs. Já na
estabilidade ��
ℎ (Rêgo e Vieira, 2019) os autores consideram o TD extremamente conservador, o que
pode limitar as possibilidades de resolução para o conflito. A partir disso, pensou-se em construir a
estabilidade do Otimismo Pessimismo, a qual será definida a seguir.
Na estabilidade � −
ℎ , o TD sob a qual a estabilidade está sendo avaliada é chamado de TD focal, o
qual deverá prever os possíveis movimentos de retaliação dos seus oponentes. Para conflitos com > , a
coalizão ⊆ representa um subconjunto de TDs. Sendo assim, a lista dos estados alcançáveis a partir de
será o
então �� ,
⊆ . Desse modo, se ∈ �
um estado pelos TDs da coalizão é dada por �
conjunto dos TDs que realizaram os últimos movimentos em uma sequência legal do estado para o estado
. Com isso a lista de estados alcançáveis pelos integrantes de é indutivamente definida de acordo com as
e;
se ∈ � , ∈ ,
e ∈ �� ,
então ∈ �
seguintes condições: se ∈ e ∈
nenhum TD
e ∈ �� , . Veja que pela condição
≠ { }, então
∈ �
e �� ,
∈
representa o conjunto dos
poderá realizar um movimento duas vezes consecutivas. Particularmente, �−
estados alcançáveis por uma sequência legal de movimentos realizados pelos oponentes do TD .
= ||{ ∈ : ≻ }|| é a cardinalidade do conjunto dos
De forma similar à estabilidade ℎ ,
,�
estados que são piores que para o TD . Defina �ℎ � − , como o payoff antecipado pelo TD no
horizonte ℎ que ele acredita que irá receber quando qualquer um dos seus oponentes − moverem o
,�
conflito do estado quando ele é � otimista. Por convenção, é assumido que � � ⋅, =
. Portanto, o
,��
payoff antecipado �ℎ , é definido por:
,�
�ℎ �

,�

,

={

,�
�ℎ−�

− ,

,

,��
ℎ

,

,

= ∅ ou
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,�

�ℎ−�

caso contrário,

− ,

,��
ℎ

,

(3)

,�

onde ℎ � ,
}. A
que satisfaz ∗ ∈ � � ��{�ℎ−�
é qualquer estado ∗ ∈
− , : ∈
ideia é que quando o TD está em e o horizonte do conflito é ℎ, o TD focal deve antecipar o melhor
resultado para ele considerando as escolhas dos seus − oponentes no horizonte ℎ − . Como o TD não
conhece as preferências dos seus oponentes, para decidir se ele deve permanecer no estado atual ou mover-se
dele, ele, segundo a regra de Hurwicz, considerará o melhor e o pior cenário possíveis quando os seus
,�
oponentes estiverem na sua vez de escolha. Sendo assim, o payoff pessimista �ℎ � − , é definido por:
,��

�ℎ

− ,

,�

={

,�
�ℎ−�

,

,��
ℎ
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− ,

�−

= ∅ ou

,�
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,

,��
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− ,

(4)

,�

�
que satisfaz
∈� �
{�ℎ−� , ∗ : ∈
− ,
é qualquer estado ∗ ∈ �−
em que
ℎ
}. A ideia é que o TD antecipa no horizonte ℎ receber o pior payoff quando seus oponentes
�−
decidirem se permanecem no estado ou movem-se dele considerando o payoff antecipado no horizonte ℎ − .

,��

Por outro lado, o payoff otimista �ℎ
,��

�ℎ

− ,
,��

={

,�
�ℎ−�

,

,��
ℎ

− ,

− ,

é definido por:
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�−
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,�

�ℎ−�
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,

,��
ℎ

− ,

(5)

,�

− ,
é qualquer estado ∗ ∈ �−
que satisfaz
∈ � � ��{�ℎ−� , ∗ : ∈
em que
ℎ
}. A ideia é que o TD antecipa no horizonte ℎ receber o melhor payoff quando seus oponentes
�−
decidirem se permanecem no estado ou movem-se dele considerando o payoff antecipado no horizonte ℎ − .
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,��

Diante dos ganhos antecipados nos cenários otimista e pessimista, o resultado antecipado �ℎ
TD é definido por:
,��

�ℎ

− ,

,��

= � ∗ �ℎ

− ,

+

,��

− � ∗ �ℎ

− ,

,

− ,

pelo
(6)

em que � é o grau de otimismo do TD . A ideia é que quando for a vez dos oponentes do TD moverem o
conflito, ele antecipa receber um payoff médio ponderado pelo seu grau de otimismo entre o melhor e o pior
cenário do conflito. A definição formal da estabilidade do otimismo pessimismo é dada a seguir.
Definição 1: (� −
∈ será classificado
ℎ ) Seja ℎ um número inteiro positivo qualquer. O estado
,�
como � −Otimismo Pessimismo estável no horizonte ℎ para o TD ⊆ se e somente se �ℎ � , =
.

4 Contribuição
A principal contribuição desse artigo foi propor um novo conceito de solução para a análise de conflito
usando a ferramenta GMCR. Baseado na estabilidade ��
ℎ e na regra de decisão de Hurwicz, foi
apresentada a estabilidade do Otimismo Pessimismo para um horizonte variável. A estabilidade � −
ℎ é
indicada para as situações onde os TDs não conhecem as preferências dos seus oponentes. Dessa forma, os
insights gerados para a tomada de decisão podem ser entendidos como a contribuição social do novo conceito
de solução proposto. Para trabalhos futuros, pretende-se avaliar a performance do novo critério de
estabilidade com um exemplo de conflito real, além de estabelecer a relação da estabilidade � −
ℎ com
outros conceitos de solução rotineiramente utilizados na análise de estabilidade pelo GMCR.
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This study proposes an evaluation of the ordered weighted operators in
the assistance of negotiators in a negotiation protocol. This study
evaluates some concepts and important metrics of the area to exhibit
some characteristics compatible with the traditional negotiation
framework. These characteristics should contribute with some bargain
protocol points, for example: improvement the efficiency of
negotiation, coherent representation of negotiation perception,
improvement in an elicitation process, learning about the negotiation
process, among others benefits. A numerical example is presented to
demonstrate an example of the process.
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Abstract. The ability to treat patients in emergency departments (ED) are
limited by the number of doctors, nurses, support and services staff. Moments
of overcrowding occur when the number of patients arriving exceeds the
capacity limit of the ED. Using a two-stage game model, in which the first one
understands the choices of the ED and the second the strategies of the patient,
this paper shows that solutions can be found. The model contains the definition
of payoffs in moments of superlotations, considering the risk levels of each
patient. The Results show the increase in risks for patients and the importance
of overcrowding problem solution.
Keywords: Emergency department overcrowding; Patients; Decision making;
Game theory; Play in extensive form.

1 Introduction
Around the world, the volume of patients seeking care in EDs has increased
dramatically in the last 20 years (Thompson et al., 2010). This situation created events
of overcrowding that consequently presented serious problems of waiting queue and
low quality in the service. According to Jeanmonod and Jeanmonod (2017) hospitals
may be operating close to their capacity for various reasons: beds are busiest
depending on seasonal variations of time; surgical operations schedules; among
others. Beds that are already occupied may remain occupied for a longer period due to
inefficiencies in the medical care of hospitalized patients, delayed consultations,
advanced diagnostic tests or disposition processes that delay discharge or transfer of
hospital patients. The process of emergency care may be better understood as a social
interaction between the Department and the patients. Continuing, it is known that the
result of the emergency care is affected by the strategies of both players, that is, it
involves interactive decision making. According to Diamond et al. (1986), the game
theory has the potential to provide a valuable theoretical basis for broader questions
about care decisions when overcrowding occurs in the emergency departments. Thus,
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from the application of the game theory it is possible to extract possible solutions for
the events of agglomeration of the emergency departments. In this way, a two-stage
game will be developed in an extensive way to model the relation between patients
and emergency department in the overcrowding event in order to detect possible
improvements in the emergency care process, ensuring greater agility, quality of care,
profit to the hospital and customer satisfaction.

2 Objectives
The aim is to develop a game in the extensive form between patient and ED
interactions in the overcrowding times. After that, to analyze it’s resulting payoffs and
compare them. From this comparison it will be possible to express an analytical
technical base to generate more knowledge of possible solutions for the reduction of
overcrowding problems.

3 Methods
Interactions between the patients and the emergency department, in which both are
considered players, will be modeled from an extensive game. The developed model
will be established in two stages. The first comprises the strategies of the ED, in
which there is a choice between continuing or stopping accepting new patients due to
overcrowding. The second stage is related to the patient, if the ED chooses to
continue the process for emergency care. Therefore, the patient is headed for a risk
classification, whereupon a waiting time for the medical care will be assigned. Thus,
the patient's strategies are to choose between waiting or not for the care. Finally, the
game continues with the improvement or not of the patient health and then the same
can classify as satisfied or dissatisfied with the entire emergency care process offered
by the ED.

4 Results
All payoffs were obtained from the game in extensive form between patient and ED
for times of overcrowding. There were eleven different playoffs. For the ED, the
payoffs were analyzed from the costs and profits involved and were divided into two
groups: one when the ED continues to provide medical care to new patients and
another when it stops. It was difficult to specify the cases that maximize their payoffs,
that is, increase profit: when the ED chooses to stop receiving more patients the
payoffs are represented by the profit that the department obtains discounted by the
fixed and varied costs. However for the payoffs, when the ED decides to receive more
patients there will be a profit and an additional cost for each new patient. The eleven
payoffs generated for the patients were analyzed from their welfare, in other words,
improvement of health and satisfaction of care. The patients' way of maximizing their
payoffs, or welfare, is influenced by their strategy of waiting or not for care. When
the ED decides to continue to offer medical care, the only situation that provides the
best welfare for the patient is if he or she is classified in a serious health risk level
where the wait is minimal and the patient obtains health improvement. Still, it is
worth remembering that even for patients classified as seriously injured or not, there
is a risk of poor quality in the health care service due to overcrowding.
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5 Conclusion
The interactions of the game were performed both for the ED and for the patients.
Through the payoffs obtained in the game it became evident that it is more feasible
for the emergency department not to continue receiving consultations when it is in
overcrowding. This action avoids additional costs for the Department, avoids a greater
number of waiting for patients that consequently generates dissatisfaction and
ultimately avoids the poor quality in health care service. As a solution it is interesting
that the ED advise patients who seek care at these moments to refer to another
hospital unit that has an emergency services sector, thus avoiding all the
aforementioned disorders, and caring for reputation.
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Abstract. The maintenance function, supported by mathematical models capable of bringing effective
solutions to impacting problems, plays an essential role as a base provider, over which productive systems
are able to remain operational for as long as possible. On the other hand, rapid changes in production
systems bring with it a high effort to adapt and master underlying technologies that reverberate in the
often insufficient quality of maintenance actions. For this reason, this work brings as its main contribution
a quantitative analysis of the impacts related to the different quality aspects of maintenance actions. To
this end, an analysis of the quality of maintenance in a context of inspection and replacement by age is
proposed for a single component system, where there is the possibility of defect detection errors (false
positive and false negative). The quality of preventive maintenance is modeled on the premise that
components derive from a heterogeneous population composed of strong and weak items and with a mix
parameter reflecting quality. As a practical impact, it is expected that counterintuitive results will be
found with respect to measures normally in the maintenance function, where they usually aim to reduce
costs without noting the influence of the effect of quality reduction on maintenance actions. Expected
results are information on how different aspects of quality can be identified and understood by
maintenance managers for a particular policy so that they can direct resources and time into actions that
promote effective improvements, which may be more closely related. with training and capacity building
than investment in physical system improvements.
Keywords: Maintenance policies, Quality, delay time.

Abstract.. A função manutenção, suportada por modelos matemáticos capazes de trazerem soluções
efetivas a problemas impactantes, tem papel essencial como provedora de base, sobre a qual os sistemas
produtivos são capazes de manterem-se operacionais por maior tempo possível. Por outro lado, rápidas
transformações nos sistemas produtivos, trazem consigo esforço elevado de adaptação e de domínio de
tecnologias subjacentes que reverberam em uma qualidade muitas vezes insuficiente das ações de
manutenção. Por esta razão, este trabalho traz como principal contribuição uma análise quantitativa dos
impactos relativos aos diferentes aspectos de qualidade das ações de manutenção. Para tanto, é proposto
uma análise da qualidade em manutenção em um contexto de inspeção e substituição por idade para um
sistema de um componente único, onde existe a possibilidade que erros na detecção do defeito (falso
positivo e falso negativo). A qualidade da manutenção preventiva é modelada a partir da premissa que os
componentes derivam de uma população heterogênea, composta por itens fortes e fracos e com um
parâmetro de mistura refletindo a qualidade. Como impacto prático, espera-se que sejam encontrados
resultados contra intuitivos no que diz respeito às medidas normalmente tomadas na função manutenção,
no qual estas normalmente visam a redução de custos sob pena de uma redução na qualidade, que a longo
prazo termina por acrescer o custo total. Nesse sentido, uma análise da influência do efeito da redução da
qualidade nas ações de manutenção faz-se imprescindível. Os resultados esperados são informações de
como diferentes aspectos de qualidade podem ser identificados e entendidos pelos gestores de
manutenção, para uma política em particular, a fim de que estes possam direcionar recursos e tempo em
ações que promovam melhorias efetivas, as quais podem estar mais relacionadas com ações de
treinamento e capacitação do que investimento em melhorias dos sistemas físicos.
Keywords: Manutenção, Qualidade, Delay time.
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1 Introduction/Purpose
Qualidade em manutenção pode ser abordada de diversas maneiras e quantificar aspectos relacionados a
qualidade em modelos matemáticos é um desafio que pode proporcionar o entendimento que investir nessa
área poderá causar resultados interessantes, como redução de custos e aumento da confiabilidade, como
exemplificado no estudo de Scarf e Cavalcante (2012).
Alguns outros modelos matemáticos foram desenvolvidos para analisar aspectos relacionados com a
qualidade em manutenção. Scarf et al. (2009) modela a qualidade de substituições preventivas a partir da
suposição que os componentes são heterogêneos, ou seja, derivam de uma população mista de itens fortes e
fracos. Alberti et al. (2018) utiliza um conceito similar para modelar qualidade em sistemas de proteção,
como válvulas de isolamento em sistemas de distribuição de água. Já Berrade et al. (2013) analisa aspectos
de qualidade relacionadas com a detecção de defeito em inspeções, em ferrovias.
Os erros em manutenção podem ser de diferentes naturezas. Este trabalho lida com erros na atividade de
substituição (instalação) e na atividade de inspeção. No que tange ao erro de instalação, a estrutura
matemática que suporta o processo de modelagem é a consideração de distribuição de mistura que consegue
descrever o comportamento de falhas de componentes provenientes de populações heterogênea. Esta mesma
estrutura matemática pode representar aspectos como a qualidade dos componentes de fornecedores distintos,
ou o desempenho da equipe de mantenedores na atividade de substituição (Scarf e Cavalcante, 2012) ou até o
uso de componentes recicláveis. Já para análise da qualidade na atividade de inspeção, os estudos consideram
erros de classificação (falso positivo e falso negativo)(Berrade et al., 2012; Okumura et al., 1996; Driessen et
al., 2017).
Os objetivos desse estudo são avaliar os fatores relacionados a qualidade nas ações de manutenção para
facilitar a tomada de decisão proporcionando insights para o decisor, de modo que este possa, a partir de um
amplo entendimento da influência dos aspectos de qualidade em diferentes dimensões de eficiência da
manutenção, definir melhores estratégias de investimento em ações que possam refletir em melhorias de
desempenho. Considera-se a política de manutenção proposta por Scarf et al. (2009), contudo considerando a
possibilidade de falso positivo e falso negativo..
Este estudo está dividido em três seções: (1) a presente introdução, que explana sobre a qualidade na
manutenção, políticas já propostas e objetivo do estudo, (2) metodologia, serão expostos o modelo
matemático e os critérios de otimização, por fim, em (3) serão descritos as expectativas de resultados da
otimização.

2 Methodology
No estudo é considerado um sistema de componente único e um soquete que juntos promovem um
desempenho operacional (Ascher e Feingold, 1984), o sistema visita três estados (bom, defeituoso e falho),
sendo a falha um processo de dois estágios . O tempo onde o componente está em estado bom, ou seja, até a
chegada do defeito, é dado por uma distribuição mista F(t) = pF1(t)+(1-p)F2(t), onde p é o parâmetro da
mistura que pode ser interpretado como a probabilidade de uma má instalação. O tempo no estado defeituoso,
chamado de delay time (Christer e Redmond, 1991) é uma variável aleatória e independente do tempo da
chegada do defeito. O tempo de falha é igual a soma do tempo de chegada do defeito e o delay time. O
sistema falha se, somente se, o componente falhar. As falhas são instantaneamente reveladas e ações
corretivas são necessárias.
Os erros de classificação que ocorrem na inspeção podem ser: falso positivo, onde a inspeção indica que o
sistema está defeituoso, mas na verdade ele está bom e falso negativo, a inspeção indica que o sistema está
bom, porém seu verdadeiro estado é defeituoso.
A política de manutenção considera tanto inspeções quanto substituição preventiva. A política considera
os aspectos relacionados a qualidade da capacidade do fornecedor do serviço de manutenção, tanto no que
diz respeito a atividade de instalação(substituição), quanto na realização da inspeção. Quando o componente
atinge as idades iΔ , i = 1, ... , K, K<ΔT, ele é inspecionado para detecção do defeito, e se detectado, ocorrerá
a substituição instantaneamente por um novo. E quando o componente atinge a idade T, este é substituído por
um novo. K, Δ e T são as variáveis de decisão sobre o controle do mantenedor.
As suposições básicas e as notações das variáveis para o modelo podem ser observadas em Scarf et al.
(2009). O critério de decisão é o custo ao longo prazo por unidade de tempo dado por: C∞(T, Δ, K) =
E(U)/E(V), onde E(U) e E(V) são o custo esperado do ciclo de substituição e a extensão esperada do ciclo de
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substituição. As notações das variáveis acrescentadas a este modelo serão: (1-α) para o verdadeiro negativo,
α para falso positivo, (1-β) para o verdadeiro positivo e por fim β para o falso negativo.
Serão desenvolvidos os modelos analíticos e de simulação para a política original acrescido dos erros de
classificação e serão realizados também a análise de sensibilidade e gráficos para melhor análise dos
resultados.

3 What would be expected
Espera-se resultados contra intuitivos, no que diz a respeito de estratégias de redução de custos, ou seja,
resultados que implicam na conclusão que investir na qualidade acarretará melhorias no fator econômico a
longo prazo. Traduzindo isso em termos do modelo, seria obter respostas de o quanto é vantajoso
financeiramente pagar mais para ter fornecedores que lhe ofereçam componentes com menor percentual de
itens fracos ou pagar mais para o grupo de mantenedores que executam as inspeções com menores
probabilidades de cometerem erros de classificação (falsos positivos ou falsos negativos).
Um desafio ainda maior, será analisar não só os fatores de maneira isolada, e sim buscar respostas do
impacto dos mesmos de maneira combinada, o que pode acarretar em resultados inesperados, assim
enriquecendo ainda mais a discussão da importância da qualidade nas ações de manutenção.

Acknowledgments. Os autores são gratos à CNPQ e a CAPES pelo suporte financeiro e incentivo à
pesquisa.
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Abstract. Measuring the impacts from using maintenance policies in practical contexts is essential so that
maintenance models can actually be applied to real scenarios in order to provide benefits to companies. In
this sense, this work proposes that the evaluation of the effectiveness of a maintenance policy should not
only be established from the perspective of the potential level of improvement that it can provide to the
system, but also be analyzed according to the quality of maintenance resources and the management cost
of practical policy implementation. The consideration of these three dimensions is important to avoid
harmful discrepancies between the mathematical theory used for the development of maintenance policies
and their respective practical application. Thus, this paper proposes that the effectiveness assessment
should be based on three different aspects: (i) the level of improvement provided by the maintenance
policy when compared to not taking planned actions (leaving it to failure); (ii) the influence of the quality
of maintenance resources on policy effectiveness; and (iii) the management cost related to the
implementation of a certain maintenance policy. Studying these aspects allows different dimensions of
policy effectiveness to be assessed, providing a comprehensive analysis of the effectiveness of
maintenance policies. It is observed that there is not yet an approach in the literature as proposed in this
work. Therefore, it brings reflections and insights that may explain the very frequent use of maintenance
policies considered ineffective in different production systems, besides proposing a comprehensive
framework for evaluating the effectiveness of maintenance policies.
Keywords: Maintenance policies, effectiveness, effectiveness of maintenance policy actions, delay time.

Abstract. A mensuração dos impactos advindos da utilização das políticas de manutenção em contextos
práticos é imprescindível para que os modelos de manutenção possam ser de fato empregados à realidade
de forma a prover benefícios para as empresas. Nesse sentido, este trabalho propõe que a avaliação da
eficácia de uma política de manutenção não seja estabelecida apenas sob a perspectiva do potencial nível
de melhoria que ela pode proporcionar ao sistema, mas também seja analisada de acordo com a qualidade
dos recursos de manutenção e segundo o custo gerencial da implementação prática da política. Dessa
forma, a consideração dessas três dimensões se mostra importante para evitar a ocorrência de
distanciamento entre a teoria matemática utilizada para o desenvolvimento de políticas de manutenção e
sua respectiva aplicação prática. Assim, este trabalho propõe que a avaliação da eficácia deve ser baseada
em três aspectos diferentes: (i) o nível de melhoria proporcionado pela política de manutenção em relação
a não adoção de ações planejadas (deixar falhar); (ii) a influência da qualidade dos recursos de
manutenção na eficácia da política; e (iii) o custo gerencial relativo à implementação de uma determinada
política de manutenção. O estudo desses aspectos permite que diferentes dimensões da efetividade de uma
política sejam avaliadas, proporcionando uma análise abrangente, no que concerne a efetividade de
políticas de manutenção. Observa-se que ainda não há na literatura uma abordagem tal como a proposta
neste artigo. Este trabalho vem, portanto, trazer reflexões e insights que possam explicar o uso bastante
frequente de políticas de manutenção consideradas pouco efetivas em diferentes sistemas produtivos,
além de propor um framework abrangente de avaliação de efetividade de políticas de manutenção.
Keywords: Políticas de manutenção, eficácia, efetividade de ações de políticas de manutenção, delay
time
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1 Introduction/Purpose
Além do impacto da manutenção no aspecto da qualidade, outra questão muito importante está relacionada
com a eficácia da manutenção. De fato, não é por acaso que historicamente a manutenção tem sido
considerada uma fonte de gastos. Segundo Al-Najjar (2007), as despesas de manutenção variam entre 15 a
40% do custo de produção, a depender do sistema produtivo, porém os resultados positivos no desempenho
da produção em função gastos em ações de manutenção não são tão diretamente obtidos (Scarf, 1997). Além
disso, alguns modelos complexos de manutenção não são eficazes na prática. Apesar desses aspectos, a
obtenção de um melhor status de competividade das empresas depende do controle real da degradação de
seus sistemas. Uma estratégia de manutenção proativa consiste não apenas em estar à frente das falhas, mas
também em maximizar o uso de ativos com um custo de manutenção viável. Tais objetivos estão fortemente
relacionados com a eficácia da política de manutenção.
Scarf (1997) ainda chama atenção à dificuldade de justificar os gastos em manutenção e seu impacto na
performance da produção, sendo vista como uma atividade marginal pelo fato de ser desenvolvida na planta,
e não no produto propriamente dito. Em decorrência disso, políticas e atividades de manutenção são
dificilmente mensuradas e associadas a melhorias de produção, o que enfatiza a necessidade de avaliar a
eficácia da manutenção traduzindo-a em aspectos que caracterizem seu impacto no sistema produtivo.
No entanto, o entendimento acerca da eficácia em manutenção não é um tema consensual na academia nos
dias de hoje. Dessa forma, vários autores têm desenvolvido metodologias próprias e visões específicas de
aspectos que envolvem esse tema. Uma das abordagens empregadas atualmente divide eficácia de
manutenção em duas visões principais: organizacional e em termos da política de manutenção adotada. A
primeira está diretamente associada ao bom controle do trabalho de manutenção, postura proativa e boa
coordenação com outras funções da organização. Nesse sentido, Au-Young et al (2017) analisaram a
influência do envolvimento de alguns stakeholders-chave na gestão da manutenção e eficácia, concluindo
com a existência de uma forte relação entre esse envolvimento e o desempenho da manutenção em termos de
produtividade e eficácia. Se tratando da visão relativa à política adotada, esta encontra-se fundamentalmente
associada com o nível de restauração do sistema após uma ação planejada de manutenção, sendo descrita em
termos de manutenção perfeita, reparo mínimo e imperfeição na manutenção (Ben-Daya et al, 2016).
Pintelon e Pinjala (2006) introduziram um framework de quatro estágios para identificação e avaliação da
estratégia de manutenção baseado no clássico framework de quatro estágios da estratégia de produção de
Hayes e Wheelright (1984). Nesse estudo, os autores inicialmente categorizam a posição da manutenção
dentro de um dos estágios definidos e então uma direção estratégica pode ser determinada visando a eficácia
sustentável a longo prazo.
Sinha (2015) defende uma integração entre gestão da manutenção e engenharia de confiabilidade para se
obter uma melhor eficácia de manutenção, trabalhando em ambas as visões organizacional e de política
adotada. Alguns pontos de confiabilidade são destacados para verificar o comportamento, modos de falha e
correções de máquinas utilizadas nos sistemas de produção, dentre estes pontos, um aspecto central é a baixa
qualidade do serviço de reparo em manutenção. Tal elemento pode ser diretamente relacionado com fatores
humanos, uma vertente que tem sido cada vez mais associada com manutenção especialmente em casos nos
quais imperfeições podem causar impactos negativos extremos, como por exemplo, sérios acidentes relatados
na imprensa nos setores de processos químicos e aviação.
Efeitos do erro humano em atividades de manutenção podem ser estudados sob o ponto de vista dos
aspectos que causam ou motivam tais erros (Reason, 2000), as variedades de erros (Reason e Hobbs, 2003) e
o impacto do erro, este último avaliado através de modelos de manutenção imperfeita. Através de uma
abordagem matemática, trabalhos tais como Berrade et al (2012, 2013) tentam demonstrar uma relação entre
os erros que possivelmente podem ser induzidos por indivíduos trabalhando em atividades de manutenção.

2 Methodology
Neste trabalho – ainda em andamento – a eficácia de manutenção é analisada sob três óticas distintas e
complementares, a saber: (i) o nível de melhoria proporcionado pela política de manutenção em relação à não
adoção de ações planejadas (deixar falhar); (ii) a influência da qualidade dos recursos de manutenção na
eficácia da política e (iii) o custo gerencial relativo à implementação de uma determinada política de
manutenção. O desenvolvimento aqui apresentado tem como propósito estudar e avaliar, através de
mensuração, a eficácia de políticas de manutenção quando aplicadas em contextos práticos, concluindo
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acerca da viabilidade da decisão por empregar tais modelos à realidade de forma a prover vantagem
competitiva às empresas.
Tendo isto posto, uma primeira forma de analisar manutenção em termos de eficácia é através da
consideração de resultados obtidos a partir de diferentes políticas de manutenção. Análises podem ser
desenvolvidas baseadas em indicadores de performance tais como custo total de manutenção, disponibilidade
do equipamento ou componente (ciclo de vida de substituição) e eficiência de linha de produção, sob a
vantagem de todos estes parâmetros serem comumente desenvolvidos como instrumentos de validação e
mensuração da efetividade das políticas de manutenção propostas na literatura. Sendo um comparativo
estabelecido entre tais políticas e a não adoção de ações planejadas em manutenção (deixar falhar), tem-se
uma boa ferramenta para mensuração de um dos aspectos que envolvem a eficácia de uma política de
manutenção. Outras análises interessantes nesse sentido são descritas em trabalhos como Al-Najjar (2007) e
Scarf e Cavalcante (2010,2012).
Um problema bastante comum em manutenção é relativo à qualidade dos recursos empregados. Nessa
abordagem, tais elementos podem ser geralmente classificados em recursos materiais e não-materiais. Se
tratando de recursos materiais, a análise de eficácia da manutenção leva em consideração a qualidade das
peças de reposição, utilizadas para substituição preventiva ou corretiva de componentes do sistema (Scarf et
al, 2009). Além disso, fatores não-materiais apresentam impacto significativo na eficácia, como o erro
associado à instalação (erro humano), que pode se manifestar tanto nos casos de substituição quanto de
inspeção.
Finalmente, uma abordagem inovadora e interessante para avaliação da manutenção consiste em
considerar o custo gerencial associado com a política de manutenção. Atualmente, esta metodologia não é
comum, mas torna-se essencial ao lidar com aspectos importantes e ocasionalmente negligenciados em outras
metodologias, tais como a relação entre simplicidade e complexidade no contexto do real impacto na gestão,
custo de implementação, entre outros aspectos relativos à operação gerencial.

3 What would be expected
Como resultados esperados do trabalho em andamento, busca-se desenvolver insights acerca dos
principais fatores – nas múltiplas esferas analisadas – que contribuem na determinação da eficácia e,
consequentemente, na viabilidade da implementação de políticas de manutenção nos mais diversos contextos
práticos. Análises comparativas entre diversas políticas (incluindo a decisão por deixar falhar), bem como o
desenvolvimento de métricas e indicadores quantitativos de eficácia também são propostos. A partir dessa
construção, espera-se trazer reflexões que possam explicar o uso bastante frequente de políticas de
manutenção consideradas pouco efetivas em diferentes sistemas produtivos.
Adicionalmente, este trabalho está comprometido com o desenvolvimento de um framework abrangente
de avaliação da efetividade de políticas de manutenção nas suas mais variadas aplicações, que poderá então
ser utilizado como uma ferramenta de suporte a decisões em manutenção.

Fig. 1. Esboço do framework a ser desenvolvido para avaliação da efetividade de políticas de manutenção
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Abstract. Maintenance is a critical operation in offshore wind farms, since it affects the wind turbine
downtime and therefore the energy production. The latter is very sensitive to turbine stoppages since the
wind speed oversea is very high. Therefore, any maintenance strategy that keeps the system in operational
status is valuable to the business. Despite that, when spare parts are not available in the inventory, some
planned maintenance actions could be no longer executed and then, the maintenance strategy could
become inefficient. The dependency of the maintenance actions on the availability of spare parts makes
rationing the on-hand inventory a complex and vital task. This is particularly true when the spare parts
demanded for maintenance actions is higher than the available inventory, since it is costly to wait for a
spare part ordering to arrive. In such a case, it is necessary to ration the on-hand inventory, and outsource
some maintenance actions. The proposed study aims to develop a maintenance demand planning model
for a wind farm that uses an opportunistic maintenance policy. The model is based on an inventory
rationing approach that could allow managers to attend more turbines by the internal maintenance crew,
while minimizing the maintenance cost.
Keywords: Opportunity maintenance, offshore wind farm, demand planning, spare parts.
Resumo. A manutenção é uma operação crítica em parques eólicos offshore, pois afeta o tempo de
inatividade da turbina eólica e, portanto, a produção de energia. Este último é muito sensível às paradas
da turbina, pois a velocidade do vento em alta mar é muito alta. Portanto, qualquer estratégia de
manutenção que mantenha o sistema em status operacional é valiosa para o negócio. Apesar disso,
quando os sobressalentes não estão disponíveis no estoque, algumas ações de manutenção planejada não
podem mais ser executadas e, em seguida, a estratégia de manutenção pode se tornar ineficiente. A
dependência das ações de manutenção da disponibilidade de sobressalentes torna o racionamento do
estoque disponível uma tarefa complexa e vital. Isso é particularmente verdadeiro quando os
sobressalentes exigidos para ações de manutenção são mais altos que o estoque disponível, pois é caro
esperar a chegada de um pedido regular de sobressalentes. Nesse caso, é necessário racionar o estoque
disponível e terceirizar algumas ações de manutenção. O estudo proposto visa desenvolver um modelo de
planejamento de demanda de manutenção para um parque eólico que utiliza uma política de manutenção
oportunista. O modelo é baseado em uma abordagem de racionamento de estoque que pode permitir que
os gerentes atendam a mais turbinas usando a equipe de manutenção interna, minimizando o custo de
manutenção.
Palavras-chave: Manutenção oportuna, parque eólico offshore, planejamento de demanda,
sobressalentes.

1 Proposta
Foi desenvolvida uma política de planejamento de demanda de manutenção para um parque eólico offshore
com base em uma abordagem de racionamento de sobressalentes. O objetivo é determinar quais turbinas
devem ser mantidas pela equipe de manutenção do parque eólico e quais devem ser terceirizadas quando
houver falta de sobressalentes e o parque usar uma política de manutenção oportuna. Esse plano de
atendimento permite que os gerentes maximizem o número de ações de manutenção atendidas pela equipe
interna, garantindo a qualidade e a eficácia da ação, minimizando o custo total do serviço de manutenção.

141

INSID 2019, December 05 – 07, 2019.
Natal-RN, Brazil

A decisão apoiada pelo modelo proposto é importante, pois os modelos de manutenção oportuna
incentivam o agrupamento ou o acúmulo de demandas de manutenção para aproveitar oportunidades tais
como a interdependência de componentes e condições climáticas adequadas. Tais oportunidades permitem
que os gerentes diminuam as viagens de manutenção desnecessárias para alto mar e, portanto, diminuam os
custos de manutenção (Sarker e Faiz, 2015). Essa demanda acumulada de ações de manutenção deve ser
atendida no mesmo período, mas, às vezes, não há peças sobressalentes disponíveis suficientes no inventário
para executar tais ações. Portanto, é necessário priorizar as ações de manutenção até que o estoque seja
reabastecido.
O cenário de falta de peças sobressalentes é possível, pois é assumido que o estoque possui uma
quantidade muito restritiva de sobressalentes. A razão disso é que o fato de haver muitos sobressalentes de
turbinas no estoque pode representar um alto custo de manutenção de estoque e de capital, que pode ser
causado for fatores como o alto custo dos componentes, bem como pelo grande espaço de armazenamento
ocupado por algumas peças tais como pás e motores (Shafiee, 2014; Ardente et. al, 2008). Nesse caso, é
preferível ter uma quantidade menor de sobressalentes no estoque e terceirizar o atendimento de algumas
ações de manutenção quando necessário, o que inclui trazer os sobressalentes e executar as ações. Além
disso, a terceirização de ações de manutenção pode ser preferível, pois o pedido regular de sobressalentes
pode demorar muito tempo a chegar, o que pode ser caro devido à perda de oportunidade de produção de
energia. Isto é particularmente verdadeiro em parques eólicos offshore, nos quais a velocidade do vento é
muito alta, ainda mais alta que nas turbinas onshore (Pryor and Barthelmie, 2001). Finalmente, fazer pedidos
emergenciais de sobressalentes pode ser considerado caro ou inviável.

2 Metodologia
A política de manutenção do parque offshore determina as condições operacionais, a frequência e o tipo de
ações de manutenção e, portanto, os sobressalentes necessários para a realização dessas ações. Essas
informações são usadas para racionar o estoque e decidir como a demanda deve ser dividida entre a equipe de
manutenção interna e a empresa terceirizada. Essa decisão é apoiada por um algoritmo de racionamento de
peças sobressalentes desenvolvido neste artigo, que é simulado e avaliado através de um exemplo numérico.
O modelo também é comparado com uma estratégia base para avaliar seu desempenho. Os parâmetros para a
realização do exemplo numérico foram retirados da literatura, especificamente do INMET - Instituto
Brasileiro de Meteorologia (INMET, 2019) e do Atlas Eólico da Bahia (2019).
A estratégia de manutenção é composta pelas seguintes condições: 1) toda vez que uma turbina falha, é
avaliada a idade dos componentes que não falham, 2) uma turbina eólica com falha só pode ser acessada pela
equipe de manutenção se houver outras quatro turbinas falhas. Isto permite acumular ações e diminuir o custo
total de serviço, 3) quando cinco turbinas falham, os componentes que originam a falha das turbinas são
substituídos corretivamente e os componentes que não falham são substituídos preventivamente por reparos
perfeitos. O último é possível se a idade do componente atingir o limiar de substituição preventiva tpk,
considerado como o tempo em que o componente usou toda a sua vida útil antes de uma falha futura, 4) uma
turbina eólica com falha pode ser acessada se todos os componentes necessários para ações corretivas e
preventivas estiverem disponíveis, caso contrário, o reparo da turbina deve ser terceirizado. Isto permite que
os gerentes diminuam o custo total do acesso à turbina, 5) a terceirização inclui as peças sobressalentes da
turbina terceirizada e as ações preventivas e corretivas, se necessário, 6) quando houver falha de cinco
turbinas, é necessário garantir que a velocidade do vento U(t) seja menor que 5 m/s para acessar o parque e
iniciar as ações de reparo, 7) caso contrário, é necessário esperar atingir 5 m/s (ver. [8]), que é considerada a
velocidade de segurança do vento para evitar acidentes durante a operação de manutenção e é superior à
velocidade de corte, 8) as turbinas em operação podem ser interrompidas para manutenção preventiva
somente se houver outras cinco turbinas com falha e alguns componentes operacionais alcançarem tpk.
O uso da estratégia de manutenção acima mencionada no parque eólico origina uma lista de sobressalentes
necessárias para executar a ação de manutenção corretiva e preventiva em diferentes turbinas. As turbinas
com falha exigem sobressalentes para os componentes com falha e para os componentes que atingiram o tpk.
Enquanto isso, os componentes que atingem o tpk também são exigidos das turbinas que ainda estão em
operação, que são as turbinas que aproveitam a oportunidade de acessar o parque para reparar os
componentes que falharam.
Como o objetivo do modelo é atender o maior número possível de turbinas com o estoque disponível e a
baixo custo, é necessário desenvolver uma regra para priorizar pedidos orientada para esses objetivos. Para
tanto, considerou-se racionar o estoque de sobressalentes disponível, adaptando um critério denominado
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“criticidade dinâmica”, proposto por Jimenez et. al. (2019). No contexto de parques eólicos offshore, o
critério “criticidade dinâmica” funciona como um índice que classifica as ações de manutenção, de acordo
com dois fatores: o nível em que as ações de manutenção comprometem a disponibilidade do estoque e o
custo das ações de manutenção. O primeiro está diretamente relacionado à demanda de sobressalentes;
portanto, quanto menos sobressalentes forem demandadas por uma turbina, menor será a probabilidade de o
estoque ser esgotado para esse tipo de componente. Como consequência, é provável que atenda a um grande
número de turbinas que exigem os mesmos componentes. O segundo fator está relacionado ao custo de
execução das ações; portanto, é preferível que as ações caras sejam atendidas pela equipe interna e não pela
empresa terceirizada. A razão disso é que, se as ações caras são executadas pela empresa terceirizada, elas se
tornam ainda mais caras. Em resumo, o estoque de sobressalentes deve ser otimizado priorizando pedidos
que comprometam menos o estoque e que são caros. Isto garante que a equipe interna atenda a mais pedidos
e a operação do parque eólico tenha um custo de serviço de manutenção reduzido. As equações 1, 2 e 3
apresentam as expressões matemáticas para a “criticidade dinâmica” e seus elementos.

(1)

(2)

Onde Em é o comprometimento do estoque quando o pedido m é atendido, Scm é o custo de serviço, ek é o
comprometimento do item k.
O nível em que uma demanda de manutenção de turbina compromete a disponibilidade do estoque é
chamado comprometimento de estoque (Em). Este depende do grau de comprometimento de cada tipo de item
(ek), que é composto da relação entre a quantidade total de unidades demandadas pelas ordens de manutenção
e o estoque total disponível do mesmo tipo de componente. Esta pode ser entendida como a sensibilidade ou
a probabilidade de um tipo específico de componente ser esgotado quando uma unidade é reduzida do
inventário. A expressão matemática para ek é apresentada na equação 3.
(3)
Onde dkm é a demanda do item k no pedido m e Ik é o estoque disponível do item k.
O racionamento de sobressalentes é feito comparando as ordens de manutenção com base em sua
criticidade. O procedimento é apresentado da seguinte forma: as ordens de manutenção são organizadas em
ordem crescente, de acordo com sua criticidade. Em seguida, o estoque é alocado para a primeira ordem na
sequência, que é a ordem que menos compromete o estoque e representa o custo mais alto. Esse pedido é
colocado em uma lista chamada G1. Depois disso, o número de peças sobressalentes disponíveis e as ações
restantes a serem executadas são atualizadas, a fim de recalcular a criticidade para as demais ordens. A
criticidade varia sempre que o estoque é alocado para uma ordem de manutenção, uma vez que o estoque
disponível de cada componente e a demanda de manutenção diminuem e, como consequência, o grau de
comprometimento dos componentes ek varia. Depois que a criticidade é atualizada, uma nova ordenação é
estabelecida e a ordem menos crítica da nova sequência é a primeira a ser atendida novamente e colocada na
lista G1. Esse processo continua até que a quantidade de sobressalentes solicitadas para algum componente
seja maior que a quantidade total disponível de sobressalentes desse componente no estoque. Quando o
último ocorre, o pedido é desconsiderado e colocado na lista G2.
O processo mencionado continua até que todos os componentes estejam com falta de estoque ou até que
toda a demanda seja alocada para uma lista. No final, a demanda é dividida na lista G1 e G2, que são os
pedidos a serem atendidos pela equipe de manutenção interna e pela empresa terceirizada, respectivamente.
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3 Resultados
Exemplos numéricos são fornecidos para ilustrar a funcionalidade, as vantagens econômicas e operacionais
da estratégia proposta. Os resultados mostram que o modelo proposto proporciona uma economia
considerável no custo total do serviço e uma melhoria considerável na taxa de atendimento de pedidos em
relação à política base.
Também são apresentados os efeitos do número de turbinas eólicas e do número de turbinas com falha
acumuladas no custo total do serviço e na taxa de atendimento de pedidos. A taxa de economia do custo de
serviço é menor com um grande número de turbinas eólicas e oposta à taxa de melhoria, que aumenta seu
nível. Por outro lado, quando o número de turbinas acumuladas com falha aumenta, a taxa de economia
assume uma forma parabólica com o nível mais alto em cinco turbinas eólicas com falha. Finalmente, a taxa
de melhoria cresceu igualmente com as unidades com defeito.

4 Originalidade/valor
Um novo modelo de planejamento da demanda de manutenção é apresentado, mostrando melhorias através
da redução de custos e do aumento do número de demandas de manutenção atendidas. Estas melhorias são
especialmente importantes em parques eólicos offshore, nos quais a complexidade de gerenciamento da
operação e da manutenção é maior devido a fatores tais como restrições de acesso por condições climáticas e
longos tempos de espera de pedidos de sobressalente. Estes fatores influenciam de forma importante as
paradas das turbinas e como consequência a produção de energia.
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Resumo. O desenvolvimento de sensores capazes de auxiliar o diagnóstico incipiente de defeitos permitiu
o desenvolvimento de modelos de apoio ao planejamento da manutenção mais eficientes na proposta de
minimizar as chances de falhas de equipamentos e tornar as empresas mais competitivas. Neste sentido, a
manutenção preditiva se desenvolveu com políticas de inspeção que se baseiam na condição do
equipamento com uso de técnicas de monitoramento. A análise de vibração é uma técnica de manutenção
preditiva que consegue detectar falhas como: defeito de rolamento, desbalanceamento, desalinhamento,
cavitação, engrenagens quebradas entre outros. Muitas empresas definem políticas de inspeção forma
arbitrária levando em consideração apenas a criticidade dos equipamentos. Entretanto, tal abordagem
pode ser efetiva em situações com ausência de dados do histórico de inspeções e monitoramento. Nesta
pesquisa, é proposto um modelo de apoio a decisão para determinar qual a periodicidade de inspeção com
base em dados históricos de inspeções preditivas e no conceito do delay time. Esta proposta de construção
do modelo deu suporte para determinar qual é o tempo de inspeção mais adequado de cada conjunto de
equipamentos semelhantes como motores, redutores, bombas, mancais e avaliar o custo de manutenção de
cada equipamento atrelado esta política de inspeção. Um estudo de caso foi desenvolvido em uma
indústria de massas e biscoitos com mais de 8 anos de histórico de dados de monitoramento. O modelo
proposto permite melhorar o processo de inspeção dos equipamentos definindo o momento ideal para
inspeções, possibilitando em alguns casos monitorar uma maior quantidade de equipamentos sem
interferir na qualidade da inspeção e também programar o melhor momento para a substituições.
Palavras-chave: Gestão da Manutenção, Manutenção Preditiva, Delay Time..

1 Introdução
Em uma indústria de massas e biscoitos, tipicamente diversos equipamentos são inspecionados com a
periodicidade mensal e bimestral para fins de monitoramento da condição e manutenção preditiva, como por
exemplo análise de vibração de motores e redutores. A política de manutenção preditiva visa maximizar a
disponibilidade dos ativos em função da sua importância para o processo de produção. A periodicidade da
inspeção desempenha um papel crítico na efetividade de uma política de inspeção. Caso o intervalo entre
inspeções seja longo, alguns ativos podem falhar causando indisponibilidade e seus custos associados. Por
outro lado, caso o intervalo seja curto, o custo de inspeção pode ser elevado. Neste sentido, esta pesquisa
busca promover o desenvolvimento de um modelo de otimização da periodicidade de inspeção para uma
planta de produção de massas e biscoitos com mais de 1500 equipamentos que são monitorados
regularmente.
A empresa em estudo iniciou sua produção com massas alimentícias, expandiu seu portfólio ao longo dos
anos e hoje possui mais de 100 produtos cadastrados. A indústria possui 13 linhas de produção, dentre elas
são fabricados biscoitos recheados, biscoito laminados, wafer’s e macarrão.
Os equipamentos que serviram de estudo faz parte de um conjunto de maquinas que tem a capacidade de
rodar continuamente 24horas por dia 365 dias por ano, estes equipamentos fazem parte do sistema crítico das
linhas de produção, ou seja, se qualquer equipamento monitorado pela manutenção preditiva é extremamente
crítico para o processo. Uma quebra por falha pode acarretar por grandes prejuízos como baixa de produção e
custos elevados de manutenção.
Os motores principais que foram estudados dentro deste processo, fazem parte do sistema de produção de
massas e biscoito responsável por misturar todos os ingredientes em uma batedeira com a capacidade de
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produção de 500kg por batelada de produto. Redutores das extrusoras são redutores de velocidade que possui
um torque de saída 15kw com reduções variáveis, com sistemas de 3 e 4 eixos de transmissão. Estes
equipamentos compõem linhas de produção com a capacidade de 6 toneladas por hora com aproximadamente
40redutores de transmissão todos com funções distintas, mas onde se algum tiver quebra catastrófica pode
promover a parada de produção de uma a linha.

2 Metodologia e Contribuições da Pesquisa
Um modelo de otimização baseado no delay-time foi proposto considerando de 5 a 7 possíveis modos de
falhas tais como, falhas entre rolamentos, desalinhamento, desbalanceamento, engrenamento, passagem de
pás, lubrificação, ressonância, folgas, problema elétrico. Os modos de falha foram considerados com base em
levantamento dos laudos de falhas dos equipamentos. Além disso, especialistas de cada equipamento foram
consultados para ajudar na estimação de parâmetros do delay time.
Na construção do modelo foram levantados todos os equipamentos que tiverem falha no período de 09
anos e também equipamentos que este período não teve falha em nenhum momento do histórico de
monitoramento. No processo de monitoramento os espectros captados pela medição são capazes de analisar
todos os modos de falha através devido o software que consegue buscar a cada falha através da frequência
característica por cada defeito.
No conceito de delay time foi necessário realizar o levantamento dos custos por falha e custo por técnica,
ou seja, cada modo de defeito possui um custo da falha, custo do reparo e o custo da inspeção. No modelo
utilizado também foi levantado o tempo em dias que cada equipamento demora para cada modo de falha para
voltar a condição atual, estes dados foram retirados do software de gerenciamento de paradas emergenciais e
de manutenção.
A otimização dos custos de manutenção considerando os custos de cada modo de falha e o custo da linha
parada foram fundamentais para o desenvolvimento do modelo e sua aceitação por parte da indústria. No
modelo desenvolvido baseado no conceito de delay time, a probalidade da falha ocorrer quando a medida que
o intervalo de inspeção aumenta foram fundamentais para determinação da periodicidade ideal recomendada
pelo modelo.
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Resumo. A segurança pública no atual cenário brasileiro ganhou grande destaque com os trabalhos
policiais desenvolvidos pela Polícia Federal no combate ao crime organizado e à corrupção, tendo
também importante papel no trabalho preventivo de crimes, notadamente em ações de assalto a
agências bancárias e veículos de transporte de valores. Essa forma de crime exige sempre um
planejamento por parte das quadrilhas, o que invariavelmente fornece vestígios identificáveis por
ações policiais. Vislumbra-se em tal atividade a aplicação da modelagem delay time, um método
bastante utilizado no setor industrial. Este modelo prevê a ocorrência de situações de defeitos como
precedente das falhas em componentes industriais, sendo que no caso se adaptou a ferramenta
interpretando-se como defeitos os atos preparatórios do bando, enquanto que os crimes em si são
tratados como as falhas. O intervalo de tempo desde o primeiro momento de ato preparatório dos
grupos criminosos até a prática dos assaltos é analisado, cujo período é visto como a janela de
oportunidade para execução das ações policiais preventivas. Para a modelagem no caso é explorada
toda a expertise do órgão policial na apuração de crimes dessa espécie, extraindo-se das apurações
anteriores os elementos mais comuns a fim de se identificar os atos preparatórios do intento
criminoso. A ferramenta, originalmente desenhada para a área industrial, mostrou-se plenamente
aplicável na área de segurança pública. Os resultados obtidos são coerentes com a realidade posta sob
exame. A aplicação prática de inspeção periódica na forma proposta, considerando os resultados
favoráveis obtidos, certamente poderá incrementar a efetividade da Polícia Federal no combate às
ações cruéis de assalto a instituições financeiras e de transporte de valores. O estudo se mostra
pioneiro, principalmente pela pouca aplicação de métodos matemáticos às ciências sociais, inserindose na literatura a integração das políticas de manutenção da engenharia com as ciências policiais.
Aplicando analogicamente a estrutura de uma planta industrial complexa, o trabalho busca identificar
o tempo ótimo para mobilização de recursos humanos, como uma das ações de inteligência, no
escopo da atuação da policia federal em compasso com os custos arcados pela sociedade com a
ocorrência dos graves crimes.
Palavras-chave: Segurança pública, Política preventiva, Manutenção, Inspeção, Delay time, DTM.

Abstract.Public security in the national scene has gained the spotlight with the police work carried
out by the Federal Police in the action against organized crime and corruption, and also has an
important role in the preventive work avoiding crimes, notably in robbery on bank agencies and
armored cash transportation. This species of crime always requires gang planning and that's
invariably provides traces identifiable by police action. In this activity, the application of the delay
time modeling, a method widely used in the industrial sector, is envisaged. This model predicts the
occurrence of defect situations as precedent of failures in industrial components, in which case the
tool was adapted by interpreting the preparatory acts of the gang as defects, while the crimes
themselves are treated as the failures. The time interval from the moments of preparatory acts of
criminal groups to the practice of robberies is analyzed, whose period is seen as the window of
opportunity for the execution of preventive police actions. For the modeling in this case, all the
expertise of the police agency in investigating crimes of this kind is explored, extracting from the
previous findings the most common elements in order to identify the preparatory acts of criminal
intent. The tool, originally designed for the industrial area, proved to be fully applicable in the public
safety area. The results obtained are consistent with the reality under examination. The practical
application of periodic inspection in the proposed form, considering the favorable results obtained,
can certainly increase the effectiveness of the Federal Police in combating the cruel actions of assault
on financial institutions and transportation of values. The study is pioneering, mainly due to the little
application of mathematical methods to the social sciences, including the integration of engineering
maintenance policies with the police sciences. Applying analogously the structure of a complex
industrial plant, the work seeks to identify the best time for police action, the optimal time for
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mobilization of human resources in keeping with the costs borne by society with the occurrence of
serious crimes.
Keywords: Public safety, Preventive policy, Maintenance, Inspection, Delay time, DTM.

1 Introdução/Objetivo
A segurança pública foi palco de excelentes trabalhos investigativos liderados pela Polícia Federal nos
últimos anos, visando, prioritariamente, combater atividades de corrupção e de grupos organizadoscontra
o patrimônio público, alterando-se o cenário brasileiro de impunidade ostentado por criminosos de
colarinho branco. No ano de 2014, despontou no Estado do Paraná a Operação Lava-Jato, na qual
importantes ocupantes de cargos políticos foram vinculados a fraudes e desvios de grande monta de
dinheiro público, expondo-se os primeiros casos de corrupção em que foram presas pessoas do mais alto
nível empresarial, além de políticos titulares de relevantes cargos públicos.
O aprimoramento investigativo idealizado pela Polícia Federal deu azo ao aumento da eficiência policial
no combate a diversos ramos criminais, em especial os crimes contra a Administração Pública, como a
famigerada corrupção, que era uma atividade ilícita tida como de difícil elucidação e que, atualmente, tem
sido o motivo da prisão de diversos empresários desonestos e políticos adeptos à corrupção.
Mostra-se com isso que a atividade da Polícia Federal vai além de coletar provas que indiquem a prática
de crimes e vestígios que ligam os responsáveis por tais ilícitos. Comigual importância, seu trabalho visa
o restabelecimento da ordem social e da segurança pública.
A atribuição de preservar a ordem pública, aliás, é de notória responsabilidade de um órgão de polícia,
mas, nesse ponto, sobressai também a atuação da Polícia Federal no combate contra organizações
criminosas causadoras dos graves crimes de assalto a agências bancárias e a carros-fortes de transporte de
valores.
Ainda que as instituições bancárias e as empresas de segurança privada de transporte de valores
empreguemum aparato robusto contra ações de delinquentes, essas barreiras nãotêm resguardado
suficientemente o desenvolvimento de suas tarefas, principalmente a guarda e movimentação de
numerário, frente à dinâmica dos grupos criminosos que se especializaram no roubo desse dinheiro
mantido sob vigilância.
Há que se ressaltar a barbaridade nos atos ferozes dos meliantes que não poupam esforços para
demonstrar a força destruidora que possuem, o que fazem para tentar mitigar qualquer ação que os impeça
de proveito delitivo. É comum que os assaltantes atinjam covardemente as pequenas unidades policiais
responsáveis pela garantia mínima da ordem pública no local, além de utilizarem moradores como escudo
humano, executarem disparos a esmo com armamentos de guerra, entre outras atrocidades.
Incontestável, portanto, a pertinência da atuação da Polícia Federal nesse contexto de grave
criminalidade. Há um sério dano patrimonial às instituições bancárias e às empresas de transporte de
valores com os ataques sofridos por estes grupos criminosos, atingindo-se a confiabilidade dos serviços
prestados por elas que, ao sofrer ataques, têm as atividades suspensas, sem olvidar também do irreparável
abalo da sensação de bem-estar da população das cidades atacadas.
As quadrilhas especializadas em assalto a banco e os serviços de transporte de valores têm executado no
país todo um trabalho meticuloso, demonstrando um grande preparo e amplo planejamento para que
alcancem o objetivo ilícito de subtrair os valores sob custódia dos Bancos e das empresas de transporte de
valores.
Ocorre que essa articulação prévia do bando invariavelmente deixa diversos vestígios que podem ser
captados por diferentes métodos investigativos. Esses vestígios deixados pelo bando e captados pelo
órgão policial são fragmentos que devem ser analisados em conjunto com outros elementos de posse dos
policiais e o resultado dessa análise poderá denunciar os atos preparatórios do plano criminoso final que é
o assalto às instituições de guarda e de transporte de valores.
É nesse ponto que se identifica uma possibilidade de novo aprimoramento da segurança pública: a
exploração do período em que os grupos criminosos desenvolvem seus atos preparatórios para alcançar o
propósito final. A contar dos primeiros indicativos de ato preparatório, inicia-se um prazo para que o
crime arquitetado se execute. Nesse intervalo de tempo, há sempre a possibilidade de emprego da força
policial para bloquear as ações do bando criminoso e aplicar-lhes as medidas preventivas cabíveis, desde
a responsabilização criminal com a prisão de seus integrantes até a eventual reação policial a perigo
iminente ostentado pelo grupo, situação que exige o emprego de meios letais e o indesejado desfecho de
morte dos meliantes.
A tarefa da Polícia Federal nesses casos é a execução de medidas investigativas, através de suas técnicas,
ferramentas e expertise no tema, visando não apenas, como dito anteriormente, a produção de um
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conjunto probatório apto a revelar a ocorrência do crime (vista no Inquérito Policial como a materialidade
do crime) e quem são seus causadores (situação tratada no Inquérito Policial como autoria delitiva). Mais
ainda, a autoridade policial busca prevenir o crime que está prestes a ocorrer, sendo seu dever enfrentar
esse perigo.
O presente trabalho analisa o intervalo de tempo entre a identificação de ato preparatório (primeiro marco
temporal) e a execução do crime (segundo marco temporal) para que sejam ofertadas ao decisor opções
mais vantajosas ao sucesso da missão policial. A análise também considera os registros relativos à
quantidade de crimes ocorridos em determinado período, bem como a proporção de atos preparatórios
ligados a esses crimes tidos como desiderato final.
Destarte, com todo esse avanço da parte investigativa e a abertura de um tempo de ação desde a
descoberta do plano criminoso até sua execução, vislumbra-se como oportuna a implementação de
ferramenta que busque identificar o melhor momento de atuação policial, o tempo ótimo para mobilização
de recursos humanos em compasso com os custos arcados pela sociedade com a ocorrência de crimes.
Mais ainda, intenta-se pôr em prática um sistema que possa garantir uma maior efetividade nas ações
policiais, antecipando-se atos investigativos para um momento mais oportuno com melhor resultado no
combate ao crime.
A ferramenta prevista para aplicação no caso é trazida da área de manutenção industrial e se constitui da
formação de um método de programação de inspeções, cuja aplicação analógica será construída no
decorrer do trabalho.
O modelo sob desenvolvimento, tal qual um plano de segurança, envolve naturalmente a implementação
de um “conjunto de medidas de caráter eminentemente defensivo, destinado a garantir o funcionamento
da instituição, de modo a prevenir e obstruir as ações adversas de qualquer natureza” (Brasil, 2009),
promovendo-se a segurança da sociedade como um todo.
A efetividade dessas ações, como esperado, pode otimizar e melhorar o funcionamento da atuação
policial preventiva e garantirá o funcionamento normal da unidade de Polícia Federal com um custo
equilibrado, além de engrandecer a efetividade da força policial, e, com isso, trará mais benefícios à
população local que poderá sempre contar com um integral e constante atendimento policial
especializado.
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo geral a proposição de um modelo para definição de
periodicidade de reunião dos recursos de inteligência para identificar crimes em fase de planejamento,
com base na modelagem delaytime.

2 Metodologia
Ante a possibilidade de se evitar ações corretivas que trazem inconvenientes por serem executadas em
momento posterior a prática do crime, a análise dos atos preparatórios pode servir como base para a
determinação de um intervalo de tempo médio no qual reuniões de investigação possam ser
desencadeadas com o intuito de identificar e prevenir a ocorrência de crimes.
Nesse propósito, observou-se conveniente a aplicação de técnica de modelagem de tempo de inspeção,
especificamente o delay time modelling – DTM. A sua aplicação, comum na área industrial, se mostrou
possível no ambiente de uma Delegacia descentralizada, adaptando-a a uma estrutura semelhante de uma
planta industrial complexa, isto é, composta de diversos equipamentos e várias unidades de máquinas, o
que pode ser visto no caso em estudo nas situações adversas ocorridas durante uma investigação policial
com a estrutura operacional da unidade policial do interior (diligências externas, captação de informações
com outros órgãos de segurança, contato direto com colaboradores da polícia etc) ou mesmo com fatores
relacionados à cidade em que se encontra situada.
A implementação do método propicia uma condição mais favorável de realização de diligências policiais
e mobilização de recursos humanos, podendo se antever eventuais situações tratadas como falhas que
somente poderiam ser vistas com a contínua revisão das técnicas investigativas empregadas e o
monitoramento permanente de focos de risco.
A interação destas duas áreas de conhecimento (engenharia de produção e ciências policiais) se mostra
viável, podendo-se aplicar a metodologia matemática prevista na técnica de modelagem de intervalo de
inspeção nas circunstâncias que envolvem o ambiente de uma Delegacia descentralizada de Polícia
Federal.
Inicialmente, quanto à abordagem, pode-se caracterizar o estudo como forma quantitativa, pois será
extraída a amostragem de dados através da análise do autor como especialista no assunto, de forma a
distinguir as chegadas de defeitos, vislumbrando-se, de início, uma distribuição exponencial para o risco
que é constante e com chegadas aleatórias.
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Quanto à natureza do trabalho, identifica-se a pesquisa aplicada, na medida em que a técnica acumulada
nas comunidades de pesquisa será utilizada para desenvolver a solução para um problema específico de
prevenção de crimes.
Quanto aos objetivos da pesquisa, tem-se como descritiva e explicativa, eis que se objetiva descrever um
modelo para prevenção de um tipo de crime, ao mesmo tempo em que serão identificados os fatores que
contribuem para a ocorrência de determinados crimes.
No que tange aos procedimentos, utilizando-se basicamente da análise de documentos produzidos em
investigações criminais, foi extraída a base de dados demonstrando as chegadas das situações de risco,
tratadas como defeitos, e o intervalo de tempo até a ocorrência dos fatos criminosos concretos, tidos como
os momentos de falha. Ademais, operou-se uma adequação de um método bastante utilizado no setor
industrial à prevenção de crimes.

Aproveitando-se o estudo da modelagem delay timeestruturada para plantas complexas
(Christer e Waller, 1984; Lee, 1999), utilizou-se a equação ao caso para se alcançar todas as
possibilidades de permanência em estado defeituoso de um equipamento e definir a chance
para que um defeito se transforme em falha:
b T =

f h dh .(1)

Para se encontrar o custo total esperado para manter o sistema em um regime de inspeções a
cada T unidades de tempo, utilizou-se a seguinte equação:
C T =

kT C b T + C 1 − b T ! + C" # .(2)

3Resultados
As entradas para este modelo são formadas pelos parâmetros definidos a seguir. Considera-se que os
defeitos surgem a uma taxa k = 20 defeitos por unidade de tempo (ano). A inspeção requer d = 0 unidade
de tempo para ser realizada e custa Ci= $1 por inspeção. O custo de reparar um defeito é Cr= $30 por
reparo de defeito e o custo do sistema falhar é Cf = $1000. Por fim, o parâmetro é 0,008219, sendo
expresso em unidade de tempo ano.

Aplicando-se os valores dos parâmetros supracitados em equações anteriormente mostradas
na pesquisa e executando-se a otimização em uma ferramenta computacional, determina-se o
tempo para a realização de inspeções que minimiza o custo total esperado para manter o
sistema em um regime de inspeções, conforme representação no gráfico abaixo:
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Gráfico 1.Representação do resultado do modelo proposto.

A aplicação prática do modelo com base nos parâmetros informados resultou em um tempo
ótimo de 0,112 (por unidade de tempo ano), convertendo-se
convertendo se a o que equivale cerca de 40 dias,
prazo estabelecido para se realizar periodicamente uma inspeção. Além disso, a fórmula
matemática apontou o resultado aproximado de $ 617 (por unidade monetária
convencionada) como custo total encontrado neste tempo ótimo.
A curva apresentada pelo
o gráfico, embora por si só não seja capaz de confirmar a validade do
modelo, evidencia que existe, para o caso estudado e dados os parâmetros considerados, um
tempo T que de fato minimiza os custos a longo prazo. Sendo assim, é possível utilizar o
modelo e verificar como ele se comporta frente a algumas variações de parâmetros, para,
então, verificar a validade do modelo para a aplicação neste caso. Sendo 40 dias o ponto ótimo
para se fixar a periodicidade de inspeções, vê-se
vê se que se trata de um resultado apropriado
a
levando-se
se em consideração que se indicou como parâmetro a ocorrência de 20 situações de
defeito no período total analisado, o que importa em uma frequência de um pouco mais de 1,5
situações por mês.
Além disso, verificou-se
se que o custo total apresentado
apresentado pelo método aplicado no ponto ótimo
de realização periódica de inspeções se trata de um valor aceitável, principalmente
considerando a grande variação dele quando o sistema executa as inspeções periódicas em
tempos mais curtos.
Em linhas gerais, oss custos também refletiram no bom resultado do gráfico, considerando que
conforme se executa medidas em pouco espaço de tempo, o custo se torna elevado, ao passo
em que quanto mais se distancia do ponto ideal de execução mais custoso o modelo fica.O
tópico seguinte apresenta uma análise do comportamento do modelo frente a variação dos
seus parâmetros de custo. Nesse sentido, a análise de sensibilidade retrata como a variação
em um parâmetro de entrada influencia na determinação do tempo ótimo entre inspeções
inspeçõe e
em seu respectivo custo.

3.1 Análise
nálise de sensibilidade
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Ainda que se tenha observado
do a aptidão do método para se verificar o ponto ótimo de
execução periódica de inspeções, necessita-se também aplicar testes de validação do modelo,
comparando-se com os resultados exibidos no caso base exposto acima, o que irá confirmar
que se trata de uma boa representação da realidade e que podem efetivamente indicar uma
solução conveniente ao problema em questão.
Assim, para se demonstrar a validade do modelo, foram aplicados testes de sensibilidade
variando-se
se em 20% (vinte por cento), para mais e para menos, os valores de cada parâmetro,
individualmente. O comportamento do modelo é analisado em cada situação.

Alterando o valor Ci

Inicialmente, como análise de sensibilidade, alterou-se
alterou o parâmetro Ci,, tido inicialmente com o
valor 1, para o qual foi estipulado na primeira simulação o valor 0,8 e na sequência o valor
1,2.Os seguintes resultados foram apresentados, mantendo-se
mantendo o caso base como referência:

Gráfico 2.Representação
Representação do resultado do modelo proposto alterando-se
alterando se o valor de Ci.
(Caso
Caso base, Ci = 1 [_]; Ci = 0,8 [_∆_]; Ci = 1,2 [_ _])

Observando-se
se um bom comportamento nas simulações aplicadas quanto ao parâmetro Ci, eis
que em
m um primeiro momento de elevação do índice, espera-se
espera que T aumente, ao passo que,
em uma segunda simulação na qual o índice Ci diminui, espera-se que T também diminua. Isso
de fato ocorreu, validando-se
se o modelo neste ponto, na medida em que se apresentou
apre
como
ótimo os índices de tempo 0,1 e 0,123, lembrando-se
lembrando se que no caso base o índice é 1,112.
Quanto aos custos, verificou-se que a alteração individual do custo de inspeção, o mais baixo
entre eles, não implicou em muita variação nos custos finais para
para se alcançar o resultado
ótimo. Obteve-se
se o índice de 617,8549 na situação de diminuição do Ci e 619,5588 na hipótese
de Ci aumentado.
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Ademais, este comportamento mostra que ao fazer uma convocação e concentração de todo o
recurso para a identificação de
de atos preparatórios relacionados com roubos de veículos de
transporte de valores e de banco, a equipe se ausenta temporariamente de seus casos em
cursos, o que representa um risco da ocorrência de crimes de outras natureza, face a uma
interrupção momentânea
ea do monitoramento relativo ao processo investigativo. Dessa forma,
quanto maior a frequência de execução das inspeções, maiores serão as interrupções do
processo de investigação dos outros tipos de crimes.

Alterando-se o valor de Cr

A proposta de alteração do Cr como forma de validação apresentou os resultados ilustrados
abaixo, recordando-se
se que no caso base se estipulou o valor 30,
0, enquanto que nas simulações
de agora terá os valores de 24 e 36:
36

Gráfico 3.Representação
epresentação do resultado do modelo proposto alterando-se
se o valor de Cr.
(Caso
Caso base, Cr = 30 [_]; Cr = 24 [_∆_]; Cr = 36 [_ _])

No caso de variação do parâmetro Cr os tempos de inspeção T permaneceram iguais, mas os
custos foram alterados como esperado. A não alteração no tempo indica que a definição do
intervalo entre inspeções não é muito sensível à variação de Cr,, no entanto a variação obtida
no custo total mostra que Cr impacta na modelagem de forma lógica.
Os custos, aliás, sofreram uma impactante variação, na medida em que com a redução do
valor de Cr obteve-se
se o custo total de 497,9101 e com o incremento deste índice o custo total
subiu para 737,7996. Mostra--se válido, portanto, o modelo
delo com base neste teste.

Alterando-se o valor de Cf
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No caso de alterar o valor de Cf,, obteve-se
obteve se o gráfico abaixo, considerando que o valor reduzido foi fixado
em 800 e o valor ampliado elevou para 1200:

Gráfico 4.Representação
epresentação do resultado do modelo proposto alterando-se
alterando se o valor de Cf.
(Caso
Caso base, Cf = 1000 [_]; Cf = 800 [_∆_]; Cf = 1200 [_

_

])

Quando se aumenta o valor Cf,
Cf espera-se
se que o período para a realização das inspeções
diminua, ao tempo em que se reduz esse valor se espera que T aumente. Essa sequência lógica
foi respeitada pelo modelo que continuou gerando gráficos com curvas apropriadas. No
entanto, como o valor de Cf é muito elevado em comparação aos demais, a variação neste
valor não causa grande impacto no custo total.
O custo total para a simulação com valor reduzido do Cf foi delimitado em 617,8549, enquanto
que no caso de aumento do valor do Cf gerou o custo total de 619,6097.

Alterando-se o valor de k

Por fim, na troca dos valores de k, estipulado originariamente com o valor 20, obteve--se o gráfico abaixo
com a aplicação dos valores 16 e 24:
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Gráfico 5.Representação
epresentação do resultado do modelo proposto
p
alterando-se
se o valor de k.
(Caso
Caso base, k = 20 [_]; k = 16 [_∆_]; k = 24 [_ _])

Demonstra-se
se que, como esperado, quando a chegada de defeitos aumenta, elevando o valor
de k, espera-se
se que o custo total aumente e o tempo entre inspeções sejam reduzidos. O
contrário também ocorre, como pode ser visualizado no gráfico. Com o índice menor de
chegadas, o intervalo entre as inspeções aumentou de 0,112 para 0,125 (isto é, de cerca de 40
dias para cerca de 45 dias), enquanto que com o índice maior, elevou-se
el
se para 0,102 (ou seja,
cerca de 37 dias) a necessidade de se realizar inspeções periódicas.
periódicas
Esse comportamento final denota que há confiabilidade no modelo que compreende a
necessidade de se diminuir as janelas para verificação dos defeitos. Como consequência
con
disso
tem-se
se a variação também nos custos totais, refletindo a mesma lógica vista acima. Com a
redução do valor k o custo final caiu severamente para 495,9697. Já para a simulação de valor
k aumentado, o custo final elevou para 739,5594.
739,5594
Enfim, verificou-se
se a viabilidade de implantação do modelo que não apresentou resultados
conflitantes, revelando-se
se os benefícios da utilização de uma modelagem matemática para a
solução de um problema real, lembrando-se
lembrando se que os valores determinados são realísticos,
realísticos
proporcionais e aproximados com os índices que ocorrem na prática.
prática
A variação nos resultados, dadas as mudanças nos parâmetros de custo e de taxa média de
chegada de defeitos,
os, corrobora para a confirmação de que o modelo é apropriado ao caso em
estudo. A redução do parâmetro Tobservou
observou um limite aceitável para se realizar as inspeções
periódicas com o consequente destacamento de equipe policial para cumprir tal tarefa,
tarefa
enquanto que o aumento no C(T) implicariana
riana impossibilidade de execução das tarefas de
inspeção,
nspeção, eis que se alcançaria um valor muito exorbitante para um resultado pouco efetivo.
efetivo

4 Conclusões
O trabalho investigativo da Polícia Federal, como explanado, não possui um ritual específico, nem mesmo
para apuração de casos repetidos. Por isso, a rotina
rotina de inspeção tratada nesta pesquisa se mostra como
completa inovação na área.Com isso, foi necessário estruturar o problema e suas nuances, representandorepresentando
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se as principais características que foram levadas em conta para formulação do modelo, o qual foi
adaptado por analogia ao caso concreto, com os ajustes necessários.
Em conclusão, afirma-se que foi alcançada a solução com a implementação prática das fórmulas
matemáticas vislumbradas com a modelagem delay time.Um método desenhado para uso em plantas
industriais, vocacionado a propor soluções na área de manutenção, mostrou-se plenamente aplicável na
formulação de método voltado à aplicação de recursos na área de segurança pública.
Os métodos de cálculo sugeridos para se obter o melhor tempo na determinação das inspeções periódicas
já possuem exemplares muito consistentes na literatura, como demonstrado no decorrer do estudo. A
credibilidade do método foi testada em campo totalmente alheio ao que foi desenvolvido, e possivelmente
estranho ao seu idealizador, revelando-se o seu caráter dinâmico.
Os resultados obtidos são coerentes com a realidade posta sob exame, de modo que o modelo elaborado
merece sua implementação na prática, principalmente por demonstrar sua validade com as análises de
sensibilidade, onde o comportamento do modelo manteve a lógica esperada.
A aplicação prática de inspeção periódica na forma proposta, considerando os resultados favoráveis
obtidos, certamente poderá incrementar a efetividade da Polícia Federal no combate às ações cruéis de
assalto a instituições financeiras e de transporte de valores.
Há que se ponderar, por fim, que paralelamente, além dos resultados alcançados com as fórmulas
matemáticas, foram realizados levantamentos nos registros existentes envolvendo ações policiais
investigativas passadas, algo inexistente até então, posto que na doutrina policial ainda há muita
incidência do modelo empírico, em que as decisões são tomadas com base nas experiências individuais,
mostrando-se um avanço neste aspecto, além de ser um pioneirismo, principalmente pela pouca aplicação
de métodos matemáticos às ciências sociais.
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Abstract. Cultural aspects such as perception of time, risk and cultural dimensions of Hofstede can be a
start to better know a consumer/negotiator. Brazil and India have been increase the participation in
economic bodies and also in the number of negotiations. The aim of the work is to analyze the main
characteristics of the people from each culture in order to know the other part better before starting some
interaction with them, improving processes. With the maximum of information in hands it is better to
formulate strategies to negotiate reaching to the best results for all parts. Questionnaires were used and
applied among students and researchers in Brazil and India. Related to perception of time, a person’s
choice of payment-amount for a good/service depends on his/her trade-off between price and time, often
not consistent across different situations and different time-horizons. In online sales perspective, results
show that Uncertainty Avoidance and Long-term Orientation dimensions do not have an influence over
the Decreasing Impatience index while the country they belong does and the Brazilian sample is more
impatience. About risk, Brazilians are risk averse while Indians are risk prone, confirming earlier studies.
Based on the sample, it was also found that culture affects risk attitudes while gender does not. While
there are some similarities with the results found by Hofstede, participant perceptions about themselves
differ from that for the negotiation counterpart, suggesting a possible barrier for a negotiation.
Keywords: Cross-cultural differences, time preference, risk attitudes, Hofstede’s cultural dimensions,
Brazilians, Indians.

1 Introduction/Purpose
Economic decision and culture investigations are made since few years. Negotiation is an activity involving
communication among two or more parties who may have conflicting interests and cannot achieve their goals
without the collaboration of others (Carnevale and Lawler, 1986; Thompson et. al., 2010). However,
negotiations are deeply influenced by cultural aspects, such as communication ways, actions, interacting
style, form and substance (Salacuse, 1999), and despite the immutability of some cultural aspects such as
values, believes, behaviors and attitudes (Salacuse, 1999; Thompson et al., 2010).
When starting a negotiation, many important aspects must be taken into account because they can lead to
the success or failure of a specific trade. Besides some features, such as the number of negotiators and the
issue to be discussed, one of the most important aspect to be also taking in account is culture, trying to
observe the most intrinsic feature of the people according Salacuse (1999): the values.
Hofstede (2001) since 80’s has studied culture and based on his studies made a classification well
explored over the year. They are: power distance, individualism versus collectivism, masculinity versus
femininity, uncertainty avoidance, long versus short term orientation and the last one indulgence versus
restraint (this one less explored). The main differences among Brazil and India can be observed in Fig. 1.
Besides this classification, we can observe other aspects in the literature such as risk evaluation and time
preference, through preference elicitation.
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Fig. 1. Cultural differences between Brazil and India based on Cultural Dimensions. Source: Adapted from Hofstede
(2001)

In the daily life, however, when people have to take a decision they will not do it doing calculations, using
this support mathematically, because risk perceptions are a subjective judgment (Xia et al., 2017), reflected
from the values, concerns and knowledge of each subject. Regarding risk, depending on the point of view of
some individual, he/she can be classified in averse, prone or neutral person, as proposed by Keeney and
Raiffa (1993).
Time Preference is presented by (Becker and Mulligan, 1997) when we compare current and future
consumption as “marginal rate of substitution”. What one pays for a good or a service often depends on when
it is received. This trade-off between payment and time is often inconsistent across different time-horizons
under consideration because, as pointed by the authors, such as people are not equally patient some aspects
and the interpersonal differences can have diverse explanations. Moreover, the inconsistency could vary
depending upon the culture of the individual making the choices.
Studies about self-other agreement have been made for many years (Kenny and West, 2010). Agreement
can be understood as the extent to which two subjects view the same point at the same way. When one of
these subjects is the target, it is called self-agreement (Kenny and West, 2010; Moritz and Roberts, 2018). An
important element of social cognition is the difference between perception of one’s own self versus that for
the other. Metaperception is the accuracy among our beliefs how about others see us, it means, if we see
ourselves in the same way that others see us. It is very usual to make studies in this perspective (Kenny and
West, 2010), however, our perspective is how we expect the other be or act with us.
Cultural aspects can change over the time. It can be explained by the development of the countries through
the globalization and these two elements are connected (Wherry, 2015). India and Brazil are two of the
largest developing countries in the world (The World Bank 2018) and part of a group namely BRICS
(acronym for Brazil, Russia, India, China and South America) in which over the next 50 years it is believed
the economy can reach large force in the global market economy (Wilson and Purushothaman, 2003;
Rewizorski, 2015).
Taking this in account, the aim of the work is to analyze the main characteristics of the people from each
culture, Brazil and India, in order to know the other part better before starting some interaction with them,
improving processes. With the maximum of information in hands it is better to formulate strategies to
negotiate reaching to the best results for all parts.

2 Methodology
Data was collected from a non-probabilistic intentional sample in institutions in India and in Brazil. The
questionnaire was given to 328 individuals, being 161 respondents from India and 167 from Brazil. The
sample was constituted by management students and researchers who agreed in participating of the research
without any compensation.
The study consists in three parts. The first part entails demographic questions. Then two instruments were
used to check risk attitudes (Table 1 e Table 2). And at the end a modified questionnaire was used to verify
the self and other perceptions, based on five cultural dimensions from Hofstede studies with the questions
adapted to negotiation context, using the theory about agreement and metaperception. Table 3 gives an
example of the question style, for Power Distance dimension.
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Table 1. Instrument to measure risk attitudes with behavioural questions (1=strongly disagree and 5=strongly agree).
Source: Fetchenhauer and Rohde (2002)

(1) I like to test myself every now and then by doing something risky
(2) Sometimes I will take a risk just for the fun of it
(3) I sometimes find it exciting to do things for which I might get in trouble
(4) Excitement and adventure are more important to me than security

SD
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

SA
5
5
5
5

Table 2. Questions about risk
Question
Question 1. Suppose upon entering a store to buy a smartphone you earned
a promotional lottery ticket for being the 100th customer. The terms of the
promotional lottery ticket are as follows: you can take a US$700 cell phone
with 50% chance or take another cell phone US$300 with a 50% chance.
One person wants to buy the lottery ticket from you. For how much would
you be willing to sell this ticket for?
Question 2. You need a smartphone and go to a store in a mall to buy one.
When you arrive at the store, you get a coupon that will give you a
smartphone worth US$500. The salesperson also tells you that there is a
chance in which you can win a better smartphone if you enter a lottery with
two possible options: you can win a better smartphone worth US$850 with
a 50% chance, or with a 50% chance you can get a phone worth US$150.
Which option would you accept: the US$500 smartphone or the lottery?
Question 3. Consider the same scenario in Question 2 above in which you
have surely won a smartphone costing US$500. Suppose now that you can
enter a different lottery: 50% chance of winning a US$1000 smartphone or
50% of not winning any smartphone. Which option would you accept: the
US$500 smartphone or the new lottery?

Answer

Your selling price:
____________

Table 3. Self-other perception questions (Power distance)
Self-evaluation
- Usually, I get nervous or tense during a negotiation
- If my job is to negotiate, I prefer to work in the
same place during a long period of time
- During a negotiation process, I do not like to break
the rules even if it is in my best interest

Counterpart evaluation
- I prefer to negotiate with a tense or nervous
counterpart
- I prefer to negotiate with a counterpart who works
at the same location for a long period of time
- I prefer to negotiate with a counterpart who does
not break the rules, even if it is in his/her best interest

Although the questionnaires were distributed among the respondents, not all answered it in its totality. For
that reason, some data were removed in the different analyzes, since this lost did not affect the remaining
data.
In order to elicitate the time preference, the follow scenario was used:
“Given a smartphone at your earliest preferred time for a price of US$270, how many days are you willing
to wait for a price of US$220? _____”
“Given a smartphone on ____ days from your earliest preferred time for a price of US$270, how many
days (more than ____) are you willing to wait for a price of US$220?”
The question was repeated five times, that is the minimal number of questions required to calculate de
Decrease Index, measure used in Time Preference studies.

3 Findings
Based on our data collection and analysis, when analyzing if culture or gender impact risk attitudes, using the
Hofstede questionnaire adapted to a negotiation environment, no evidence has been found to support that
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assumption for gender or culture x gender interaction, suggesting that only culture can affect the attitude
people can have when trading, confirming previous studies.
Although almost four decades have passed since the first studies in this field by Hofstede, results similar
to his were discovered when applying other instruments to measure risk, namely that Brazilians continue to
be risk averse while Indians are risk prone, according to two instruments used to capture their risk
preferences and attitudes, also in another context of analyzes.
Part of the self-other analyses has substantiated supported Hofstede’s research, especially in regards to the
Power Distance and Individualism dimensions both in the self and other analysis within the same culture and
between cultures. Regarding time preference, the results show that the Brazilian sample exhibits an
impatience profile a bit more intense when compared to Indians and only the country contributes to define
the DI profile.
This study can be regarded as an extension of the Hofstede approach applied in practice to a financial
context. It is important to note that each person is different and it is unwise to assume that the whole nation
will act in the same way, especially in the case of two big countries like Brazil and India. The limitations are
about the respondents did not truly answered the questionnaires, which was made an attempt of avoiding this
by applying it in person.

4 Originality/value
This work provides information about what occurs nowadays among Brazilians and Indians in the way of
they think, analyzing some cultural aspects, in order to assist the parts in some financial agreement, before
starting some interaction. The idea is to provide information to be possible the formulation of strategies that
can benefit both cultures when people from Brazil and India have to have some interaction. These analyzes
can extend later to other cultures.
Acknowledgments. The authors thank to CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brazil [88881.132791/2016-01] and CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico [140998/2016-0, 140378/2017-0].
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Abstract. The goal of this study is to present a scoping review of the existing literature in Problem
Structuring Methods (PSMs) field, in terms of volume of publication over the years, topics that are being
covered by these studies, location, the main authors, and how these studies are related with each other.
For this, the Web of ScienceTM database was used and the VosViewer and CitNetExplorer tools were
applied for construction of the bibliometric network (co-occurrence network and the country coauthorship network) and citation relationship network, respectively. Since 1979, it was verified 604
papers concerning PSMs and most of them occurred in the last decade, being England the country with
highest number of publications in this topic. The study also identified the ten most relevant authors and
the ten most important publications. This study aims to understand the advances of the field over the
years, identify its boundaries and can be useful to identify existing gaps.
Keywords: Complex Problems; Problem Structuring Methods; Soft Operational Research.

1 Introduction
In the 1970s, Operational Research (OR) practitioners started a discussion on the limits imposed by
traditional OR’s methods that are restricted to deal with well-defined problems, which can be expressed in
terms of performance measures, constraints, and cause and consequence relationships (Rosenhead, 1996;
Mingers and Rosenhead, 2004; Rosenhead, 2006). According to Ackoff (1979), the nature of management
problems had changed and the traditional OR’s methods was not sensitive to these new demands, involving
complex and confusing problem situations that are generally strategic, quite common, and cannot be
managed by a mathematical model (Mingers, 2011). In order to address this type of problems, new
approaches with different analysis methods have been developed, originating a new branch in the OR area,
which became known as “soft OR” (Mingers, 2011) as an alternative to the “hard OR” branch in which the
quantitative methods are included.
Problem Structuring Methods (PSMs) are a class of this alternative paradigm (Ackermann, 2012; Smith
and Shaw, 2019). PSMs are a group of approaches for the treatment of participatory and interactive
problematic situations, whose objective is supporting the structuring of such situations (Rosenhead, 1996),
which are characterized by the existence of multiple actors, different perspectives, partially conflicting
interests, significant intangibles and disconcerting uncertainties (Rosenhead, 2006). In a recent literature
review on these approaches, Smith and Shan (2019) point out characteristics of PSMs: they build models that
are qualitative; they facilitate engagement and improve participants’ learning about the problem; they seek
creating a holistic understanding of the system; and their inputs are the participants’ subjective
understandings of the world. Other characteristics of PSMs: the credibility of the model is established by
preserving the contribution of the participants; the rationality of the procedures aims promote confidence; the
knowledge is structured through various stages of analysis; and there are distinct phases for convergent and
divergent thoughts.
These methods are being used in areas where decision-making is related to complex problems that require
tools that help participants understand the problem, counteract their interests and the consequences of their
actions, and align them with objectives (Cunha and Morais, 2017). Thus, in a retrospective and prospective
study on PSMs, Rosenhead (2006) presents some areas in which these methods can be useful: development
planning, community operational research, large group interventions, information systems projects and
management of risks. Thirteen years after Rosenhead's study, Harwood (2019), in a reflection on PSMs,
points out areas in which research using PSMs can be fruitful: strategy development, change management,
sustainable development, social enterprise, and teaching research methods. Schramm and Schramm (2018),
point out three types of PSMs that stand out in practical applications and have an increasing number of
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publications in relevant specialized journals: Strategic Choice Approach – SCA (Friend, 2001); Soft Systems
Methodology – SSM (Checkland, 2001) and Strategic Options Development and Analysis - SODA
(Ackermann and Eden, 2001; Eden and Ackermann, 2001).
The aim of this study was to present an overview of the literature of the PSMs, that is, which countries,
authors, sources, articles are more important to the area. The study is organized as follows: Section 2 presents
the methodology used in this study; Section presents the results and discussions; and finally, Section 4 brings
the conclusion.

2 Methodology
This study is characterized as a scope review. Studies of this type are broad, comprehensive in nature, using
theoretical and empirical literature (Pare et al., 2015). Among the reasons for conducting a scope review is
the need to examine the extent, scope, and nature of a given field of research (Arksey and Malley, 2005).
During this study, the following activities were performed:
Firstly, a Web of ScienceTM Core Collection (WoS) database search was performed to identify the studies
on PSM that were published in relevant scientific journals. For this study, the following indexes were
considered: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) and Social Science Citation Index (SSCI).
The keywords used were "problem structuring method" or "soft systems methodology" or "strategic choice
approach" or "strategic options development and analysis". The search returned 664 results. In the search
refinement process, articles were filtered by document type: "article" or "review"; also, only articles
published in English were selected. At the end, 604 publications were selected for analysis. The search
process was conducted on September 18, 2019. Table 1 presents the parameters considered.
Database
Indexes
Search type
Field Labels
Keywords
Document Type
Years
Languages

Table 1: Web of ScienceTM search criteria. Source: authors
Web of ScienceTM core colletion
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED); Social Sciences Citation Index
(SSCI); e Emerging Sources Citation Index (ESCI).
Basic search
Topic
"problem structuring method*" or "soft systems methodology" or “strategic choice
approach” or "strategic options development and analysis"
“article” or “review”.
1945 – 2019.
English

Secondly, the VosViewer version 1.6.11 tool was applied to construct the bibliometric network (Van Eck
and Waltman, 2010). Both the keyword co-occurrence network and the country co-authorship network were
created. The keyword co-occurrence network is a set of nodes, with different size and colors, connected by
arcs with different length. Each node is associated to a keyword and the colors are used to distinguish clusters
of keywords. Each cluster aggregates the most closely related items. The size of the node is proportional to
the relevance of the keyword in the network. The length of the arcs represents the relationships between the
keywords connected to their ends. It was decided to select only keywords informed by the authors of each
paper. Then, 1,518 keywords were identified into 604 publications. To appear in the network, it was
stablished a minimum of 10 occurrences per keyword. Thus, 28 keywords met the criterion, but 4 of them
were removed because they are acronyms or abbreviations. At the end, a network of 24 keywords was
created that were classified into three clusters.
In the country co-authorship network, each node represents a publication, the vertical axis represents time
and the horizontal axis represents the proximity between the publications (Van Eck and Waltman, 2010). A
minimum of five publications per country was established as a criterion. The tool also identifies journals and
authors that are the most relevant in research on PSMs. Regarding journals, a minimum of five publications
was established as a criterion. For authors, the criteria of at least 5 publications has been established (from
1,161 authors identified, only 21 met this criterion).
Finally, the Citation Network Explorer (CitNetExplorer) version 1.0.0 tool was applied to aggregate the
publications, based on citation relationships (Van Eck and Waltman, 2010). This tool provides the ten most
relevant publications on PSMs, based on a citation score, and the historiographic structure of the PSMs.
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3 Results
Since 1979, it was verified 604 papers concerning PSMs (Figure 1). In the 1990s, the number of publications
presented a significative increase, achieving 100 publication in this decade. In the next decade, the
publications remained increasing, with an increase of 76% in relation to the previous decade. From 2010 to
2019, the number of publications jumped to 323, with a peak in 2018 that registered 55 publications. Most of
publications occurred in the last 9 years (from 2011 to 2019).
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Fig. 1. Number of PSMs publications per year between 1979 and 2019

Figure 2 presents the keyword co-occurrence network contained 24 keywords that were aggregated into
three clusters.

Fig. 2. Keyword co-occurrence network
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The first cluster (in red) was named “soft systems methodology applications and characteristics”. It is the
most robust and has 15 keywords: soft systems methodology (171 occurrences); systems thinking (40);
problem structuring (30); action research (19); soft systems (18); facilitation (15); multimethodology (14);
cognitive mapping (14); information systems (12); practice of or (12); simulation (11); intervention (10);
modeling (10); participation (10); and project management (10). The network presents the main areas in
which soft systems methodology are applied. It was observed, a strong relationship between the keywords
"soft systems methodology" and "action research".
The second cluster (in green) was named “problem structuring methods”. It has 5 keywords: problem
structuring methods (73 occurrences); soft OR (36); community operational research (15); critical systems
thinking (12); and strategic choice approach (11). This cluster contains the keyword "critical systems
thinking", which is used to refer to the soft OR alternative paradigm. The presence of strategic choice
approach, which is a specific type of PSM, may indicate a growing use of this method. And the keyword
"community operational research" is a context in which PSMs are used, its presence on the network, even
with a not so expressive number of occurrences, may indicate an emerging area of research.
The last cluster (in blue) contains 4 keywords: system dynamics (21 occurrences); evaluation (13); group
model building (11); and facilitated modeling (10). This cluster is considered secondary because it is distant
from the other clusters. In this sense, it can be named as "assistant cluster”. The most frequently occurring
keyword is "systems dynamics", which is not a PSM but is used in conjunction with these tools, as shown by
the link to "group model building". Thus, it can be said that studies of this cluster use systems dynamics as an
auxiliary tool to structure complex problems.
The VosViewer was used to construct the country co-authorship network (Figure 3).

Fig. 3. Country co-authorship network

This network demonstrates the geographical influences of publications, as follows: England (236
documents, approximately 39% of the total); Australia (67, approximately 11% of the total); United States of
America (66, approximately 11% of the total); New Zealand (28, approximately 4.6% of the total);
Netherlands (27, approximately 4.5% of the total); Scotland (24, approximately 4% of the total; Italy (23,
3.8% of the total); Brazil (22, approximately 3.6% of the total); Sweden (18, approximately 3% of the total);
and Denmark with (16, approximately 2.6% of the total.) Given these, we notice the great influence of
England in the publications about PSMs, which can be explained by the high level of criticism and
dissatisfaction with the hard OR paradigm in this country. Regarding Brazil, it can be said that there is
interest in using these methods, since the country is in eighth place. Finally, we observe the influence of
English productions over other countries, including Brazil. Also, we observe the influence of England in
Brazilian publications and the proximity between Brazilian and French publications
Regarding the journals, 208 were identified, but only 10 met the selection criterions: Journal of
Operational Research Society (93 documents, approximately 15% of the total); European Journal of
Operational Research (72, approximately 12% of the total); Systemic Practice and Action Research (62,
approximately 10% of the total); Systems Research and Behavioral Science (56, approximately 9% of the
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total); Group Decision and Negotiation (14, approximately 2% of the total); Omega International Journal of
Management Science (10, approximately 1.6% of the total); Information Systems Journal (10, approximately
1.6% of the total); European Journal of Information Systems (8, approximately 1.3% of the total); Systems
Practice (6, approximately 1% of the total); Systems Engineering (5, approximately 1% of the total). The four
most influential journals account for about 47% of all publications.
As far authors are concerned, the ten most relevant are these: Mingers, J. (15 documents and 1082
citations); Checkland, P. (12 and 724); Rosenhead, J. (10 and 643); Franco, L.A. (12 and 415); White, L. (15
and 391); Brocklesby, J. (7 and 343); Ackermann, F. (8 and 287); Midgley, G. (12 and 236); Kotiadis, K (5
and 159); and Rouwette, E (6 and 142).
The ten most important publications and their respective citation score are presented in Table 2.
Table 2. Ten most influential publications in the citation network. Source: Authors, based on CitNetExplorer.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Article
Problem Structuring Methods in Action (Mingers and Rosenhead, 2004)
Multimethodology: towards a framework for mixing methodologies (Mingers and Brocklesby, 1997)
Soft systems methodology: a thirty year retrospective (Checkland, 2000)
What's the problem? an introduction to problem structuring methods (Rosenhead, 1996)
Soft or comes of age-but not everywhere! (Mingers, 2011)
Evaluating problem-structuring methods: developing an approach to show the value and effectiveness of
PSMs (White, 2006)
Facilitated modelling in operational research (Franco and Montibeller, 2010)
Problem structuring methods 'in the dock': arguing the case for soft or (Ackermann, 2012)
The use of soft systems methodology in practice (Mingers and Taylor, 1992)
Past, present and future of problem structuring methods (Rosenhead, 2006)

Cit.
Score
125
62
62
49
45
43
43
41
40
37

The most cited article on the network discusses and reviews the use of PSMs in practice, describing the
origin of the main problem-structuring methods, and what kind of problems these tools are suitable for. The
second most cited article discusses the combination of methods, i.e., multimethodology. The third most cited
article is a theoretical article that looks back on the soft systems methodology and reflects on their use in
confusing problems. The fourth most cited article gives a general explanation of problem-structuring
methods, also, by presenting under what circumstances these soft OR paradigm representatives were
developed, it presents their characteristics and exemplifies some of these tools. The fifth most cited article
offers a reflection on the soft paradigm of operational research; it describes the nature of the methods,
presents the success of the tools of this paradigm in practice and the marginality of the software in the
literature, suggests explanations for this situation, and proposes actions to mitigate this situation. The sixth
most cited article in the network proposes a pragmatic and theory-based approach for evaluating
interventions using PSMs through a case study in order to demonstrate the effectiveness and value of PSMs.
The network's seventh most cited article is a review of facilitated modeling that is a group of alternative
modes of intervention, which is different from traditional operational research interventions; the authors
situate PSMs as a subgroup of facilitated modeling. The eighth most cited article on the network reflects on
the acceptance of soft OR, in particular PSM, by examining the advantages and disadvantages of these
methods. The ninth most cited article features a survey of people who have used SSM in practice. The
network's tenth most cited article reviews the use of PSMs in the past, at the time it was published, and looks
into areas where these methods would be used in the future; it also reflects on the factors that restrict the use
of PSMs.
We notice a certain homogeneity in the periodicity of publications on PSM, that is, we do not notice very
long periods without publications and a greater interest on the subject from the second decade of the 2000s
(Figure 4). The oldest publication is from 1979: Strategic Choice Approach to Recreation Site ResourceAllocation (Ferguson, 1979). The most important publication in the network is: Achieving desirable and
feasible change: an application of soft systems methodology (Checkland, 1985).
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Fig.4. Core publications of the literature on PSMs from 1979-2019.

Conclusion
The goal of this study is to present a scoping review of the existing literature in Problem Structuring
Methods (PSMs), by using the Web of ScienceTM database and the VosViewer tool to construct the
bibliometric maps and the CitNetExplorer tool to construct the citation networks.
Since 1979, it was verified 604 papers concerning PSMs and most of them occurred in the last decade. In
the keyword co-occurrence network, three clusters were created: "soft system methodology" (171
occurrences; 80 total link strength; red cluster), followed by "problem structuring methods" (73 occurrences;
73 total link strength; green cluster). In the blue cluster, there is no dominant keyword. Therefore, the
predominance of these two keywords in the co-occurrence network may indicate the high use of the PSM
"soft system methodology" and, in relation to the keyword "problem structuring methods", the highlight is
understood because this word refers to the soft OR methods used in these studies. Regarding the location of
publications, English publications are references in the area. Also, we observe the influence of England in
Brazilian publications and the proximity between Brazilian and French publications. The study also presents
the ten most relevant authors and the ten most important publications.
This study is useful to understand the advances of the field over the years. As a limitation, we have the use
of only one database. For future research, we suggest using other database and performing a systematic
literature review on PSMs.
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Abstract. To comprehend the relationship between supply chain performance and organizational culture can help predict
scenarios and improve decision making. However, their interface remains unexplored due to the complexity of
quantitatively address the interference of subjectivity. Soft computing techniques associated with computational processing
of human language have the potential to overcome this difficulty and are rarely applied to this context. Therefore, this
research aims to associate grey clustering (GC) and fuzzy grey cognitive maps (FGCM) to analyze and quantify the causal
relationship between organizational culture and supply chain performance. This application is not found in the literature
and, therefore, can provide new perspectives. The development of this research, based on SCOR® (Supply Chain
Operations Reference) model performance attributes and Hofstede’s organizational practices, is executed in four stages:
literature review, computational modeling and simulation, practical applications and result analysis. The main contribution
is the proposition of a decision making model that sets guidelines for the elaboration of action plans to promote the
alignment between organizational culture and supply chain performance management. In addition, the combination of GC
and FGCM, also not found in the literature, increased the reliability of the model by reducing the inputs required to the user
and, therefore, the uncertainty associated with the inserted data, contributing to improve the chances and speed of
convergence of the system. It is expected, from pilot applications, to provide practical results that foster the search for the
congruence between organizational culture and performance management in supply chains adherent to different
competitive strategies.
Keywords: Supply Chain, Performance Management, Organizational Culture, Decision making, Fuzzy grey cognitive
maps, Grey Clustering.
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Abstract. The aim of this paper is to explore how the cognitive efforts of a decision maker in different
situations such as listening to music and solving arithmetic problems can be related to the cognitive effort
that is necessary to make different decisions. The use of neuroscience tools such as Eye Tracker and
Electroencephalogram (EEG) allows the analyzes of neurophysiological signals during the decision
making process.
Keywords: Tradeoff elicitation, Neurodecision, decision making.

1 Introduction/Purpose
According to de Almeida et al (2013), multicriteria decision problems are characterized by having at
least two action alternatives and two or more attributes to be evaluated. Due to the number of alternatives and
consequences that are related to each of them, multicriteria decision problems are quite complex and at the
same time very common in everyday life. People face this kind of problems on a daily basis, either
professionally or personally, and their study is extremely important so that the choices made are made for the
best outcome.
The competitiveness of organizations and their future existence is directly impacted by the performance
of the actors in the decision making process (de ALMEIDA et al, 2013). Therefore, applying a formal
decision model helps organizations to visualize their alternatives, their consequences, and what actions they
can take. A decision model consists of a formal and simplified representation of the problem analyzed using
support of a multicriteria decision making method, also known as MCDM.
When making decisions, human beings not only use reason, they are influenced by both rational and
irrational factors that are related to the human unconscious (EAGLEMAN, 2015). Several factors influence
unconscious aspects such as previous experiences and sensory information available in the environment and
often these information inputs allow people to make unconscious decisions quickly (GLIMCHER, 2014).
There is a gap in the literature about how behavioral factors affect decision making and how
neuroscience can be used to support these processes. Since neuroscience comes from multidisciplinary
knowledge gained in various areas such as biology, psychology and economics to understand human brain
processes and from this is possible to obtain more information about human behavior, including how people
make their choices and how the brain works in situations that involve decision making. Neuroscience
provides brain-level information on how biological data, such as brainwaves and blinking eyes, can inform
people's judgment, and the field of decision-making allows us to show how cognitive components and
emotional data affect decisions (VARTANIAN, MANDEL, 2011).
During the elicitation process, it is necessary for the decision maker to make a sequence of choices
(BLEICHRODT AT AL, 2005). From this sequence of decisions it is possible to know which criteria are of
greater importance in order to know which substitution rate the scale constant of the Tradeoff elicitation
process represents for a given decision maker. In this paper we will explore the profile of brain activity of
people when performing an elicitation process with Tradeoff, which according to de Almeida at al (2013), the
tradeoff consists of two consequences among which the decision maker is indifferent and therefore can be
performed an exchange between them. The Tradeoff elicitation process is very important because it seeks to
find the right substitution value between the alternatives, considering the consequences from the evaluation
of each objective (KEENEY, RAIFFA, 1976).
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Presented by Raiffa and Keeney (1976), the Tradeoff elicitation procedure is one of the most
rigorous methods when analyzing its axiomatic structure, one of the main advantages of this procedure is the
incorporation of an intracriteria evaluation with nonlinear function values (de Almeida et al, 2013).
Tradeoff's difficulties include the fact that the more alternatives and criteria there is in a problem, the longer
it becomes, which can make it exhausting for the decision maker and also with a higher rate of inconsistency
which can reach a rate of 67%, because there is a high decision maker´s cognitive effort, who due to tiredness
does not offer all the necessary information, harming the result obtained in the elicitation process (WEBER;
BORCHERDING, 1993).
Therefore, it is interesting to explore more about how neuroscience can be used as a decision
support tool, because from physiological data one can obtain information from the human body and its
response to various stimuli that are made when a decision is being made. According to Plassmann at al
(2015), measurements obtained from neuroscience tools allow decision makers' preferences to be better
identified and behavioral predictions to be more accurate compared to data obtained from observations.
Seeking to reduce the inconsistencies of responses captured from such equipment, since it is not possible for
the individual to control their responses because the data are involuntary, since they are psychophysiological
(Behe at al, 2013). In addition, this paper compares the brain activity profile during Tradeoff elicitation with
the participants' brain activity profile at two different moments: a moment of relaxation that includes
listening to music and a moment of high cognitive activity that includes performing mathematical operations.
Behavioral studies are vitally important for multicriteria decision research, as they allow the
elicitation process to be carried out more consistently, based not only on mathematical questions, but also on
knowledge about the behavior of human beings and with the support of neuroscience it is possible to achieve
better results. Since if the elicitation procedure is misapplied, the results obtained will not be in accordance
with the wishes of the decision maker, and may lead to dissatisfaction, since several factors contribute to the
decision making process and many of them are not linked only to the part of the decision maker process, but
also the areas of cognitive and behavioral study.
According to Eagleman (2015) there are several conscious and unconscious factors that affect daily
decision making, so decision process studies need the support of neuroscience to understand how external
and internal factors can impact decision making. Factors such as age, past experience, socioeconomic status,
beliefs, cognitive biases and past decisions greatly influence future choices that will be made. Therefore,
decisions made in the past directly impact those that will be made in the future, since when the impact is
something positive, the decision maker usually makes the same choice seeking a similar result (DIETRICH,
2010). The application of neuroscience tools in decision making studies shows different insights of how the
human brain is a big source of information about human´s judgment and decisions( Kahneman, 2011.,
Madden and Bickel, 2010., Leibman at al, 2015., Gorn, 1982., Satpathy, 2012., Sanfey, 2007.)
Thus, the aim of this paper is to perform a comparative analysis between the participants' brain
activity profiles at three different moments that require different cognitive efforts: at the moment they have to
perform mathematical operations, at the moment they are listening to music, and lastly when they are
performing the elicitation with Tradeoff. Observing at which occarions the brain activity in the decisionmaking process may most closely resemble that of a person in a state of relaxation (listening to music) or a
state of high cognitive strain (solving calculus). Also, exploring how neuroscience tools such as Eye-Tracker
and electroencephalogram can be used as decision supporting tools, helping to guide the decision making
process and to understand more about how the human brain works when a decision is made.

2 Methodology
2.1 Participants
This study was made with 70 undergraduate and postgraduate students from Management
Engineering and Business courses from the Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Brasil.
The participants were over 18 years old, since they had autonomy to take part in the experiment. The
experiment was explained to them and the place where it was conducted was located inside the university at
the Management Engineering Department.
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2.2 Neuroscience tools
The use of neuroscience tools is a rich source of information about how the human beings take a
decision. This is possible because the neurophysiologic data captured by those equipment does not require
any effort from the participants, making it possible to measure data that are unconscious and automatic,
which would be hard to be the seen only with behavioral measures and observation. This characteristic makes
the neuroscience tools an ally of the decision making study field (Bell et al., 2018).
Two neuroscience tools were used in this experiment, the electroencephalogram and the Eye
Tracker. According to Debener at al (2016), the electroencephalogram (EEG) captures from the electrodes
the waves emitted by the brain. It is a non-invasive instrument that picks up the most superficial signals,
causing no problems for the equipment users. Several experiments from different areas are performed with
this equipment due to how easy it is to use it, but there are many challenges with the use of this tool,
including the fact that various artifacts, such as the participant's movement, the lighting of the experiment
room and even an eye blink interfere with the signals, and the participant needs to be as motionless as
possible during the experiment so the data can be captured in the best way possible.
Ettinger and Klein (2016) discuss about other device widely used in neuroscience studies, the Eye
Tracker. Eye Tracker allows information about cognitive processes to be obtained from eye movements,
including pupillometric data covering pupil dilation, eye movement, different types of movement performed,
how long the user has fixed the gaze at a given location, among others. This information allows the
evaluation about how the decision maker visually analyzed a given situation before a choice is made, being a
rich source of data.
One experiment conducted by Roselli et al (2018) used Eye Tracker to be able to analyze the
assessment of graphical visualization done by decision makers when using decision support tools, such as the
FITradeoff method software, which seeks to make Tradeoff more flexible and to know how decision makers
select their final alternatives from the results obtained in the study of graphs and whether graphical
visualization helps the decision maker to gain insight into the decision process.
2.3 Experiment procedures
The initial procedure of the experiment consisted of the participant reading the instructions on how
the experiment would be conducted in addition to signing the consent term form. Then all the doubts about
the procedures that the person could have were explained. Then the EEG was placed on the participant´s head
and the Eye Tracker was calibrated to capture the data as best as possible. Then the experiment started. The
first part consists of performing four calculations that would gradually increase the degree of difficulty, all
arithmetic problems would appear to the decision maker for 15 seconds, then being replaced by answer
options that had to be selected in order for the next calculation to show.
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Figure 1. The arithmetic problems presented to the participants

The second part of the experiment focused on music, with four different video clips showing a
visual and auditory stimulus. The four songs explored were of very different styles so that it was possible to
analyze how different rhythms can affect the brain in decision making, using funk with Anitta's Show das
Poderosas, rock with Tempo Perdido from Leagião Urbana, Tribalista´s Velha Infância and Como é grande
meu amor por você by Roberto Carlos. All songs were in Portuguese due to this being the native language of
most participants. The four songs were listened to by the students and at the end there was a questionnaire
about which one was their favorite.
The third and final stage of the experiment was the Tradeoff elicitation. Each participant from the
Management Engineering course previously created a specific decision problem for the experiment, while
Business students used a general problem about choosing a mobile phone. The Tradeoff procedure is
presented in six steps (from ALMEIDA at al, 2013) that were used in the software that is applied in the
experiment, as follows:
- The first step is the intracriteria evaluation, where the functions vj (xj) are obtained for each
criterion j presented by the decision maker. Obtaining the global value function v (a):

(1)
Where kj is the normalized scale constant for criterion j, where:

(2)
- The second step is to sort the criteria from best to worst, considering the consequences, such that
the best consequence is xj = mj for criterion i, and the worst is xj = pj for all criteria with j other than criterion
i, so that the decision maker can make comparisons between the consequences of a given criterion in order to
order the scale constants;
- Exploring the consequence space is step three, in which it seeks to obtain other comparisons of
preference relations;
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- The fourth step focuses on obtaining the relationship between the scale constants, trying to find
some indifference relations by varying the value of xj between the consequences mj and pj for a criterion;
- Step five is the evaluation of other scale constants, it repeats the actions performed in step four, but
now for the other criteria that have not yet been evaluated, this gives the number of relationships that are
necessary to have the values of the scale constants kj;
- The sixth and last step, where the elicitation with Tradeoff is finalized and some inconsistency
tests are necessary to verify if the comparisons made are consistent with the preferences between the
consequences and if they are consistent with the calculated values. The v (x) value function for the values kj.
When the participant finishes the Tradeoff elicitation, they may or may have some inconsistencies
with the responses that were given during the decision making process. In case of inconsistency, three
courses of action are offered: one can repeat the elicitation process, one can accept the inconsistencies that
have been obtained, or one can adopt the software suggestion to eliminate it. At the end the software shows a
table with the participant's order of preferences that is taken as part of the whole decision making process.

3 What would be expected
The application of neuroscience tools like the electroencephalogram (EEG) and the Eye Tracker at
the decision making study seeks to better understand how the human body tends to act when is making a
decision, which environment helps the decision maker to make better decision and how the organizations can
use this knowledge to make the best choices regarding their situations. The main purpose of this research is
to analyze the brain activity profile of the participants when they are doing one activity that requires a lot of
cognitive effort, which it is to solve the arithmetic problems and when they are listening to music, which is
an activity that would relax the participants and compare these two different scenarios with the Tradeoff
elicitation process.
It is expected that in problems where there are fewer alternatives and goals, the subject's brain
activity more closely resembles the activity of when he is listening to music, since he should be more relaxed
and performing less cognitive effort. It is also expected that when the problem faced is more complex and has
several alternatives and objectives involved, it will be more similar to the subject's brain activity profile at the
time of calculating the arithmetic questions, as a greater cognitive effort of the subject would be required.
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Abstract. A important questioning in pupilometry has experienced resurgence in the last 20 years which is
the cognitive effort expended by individuals during a decision (Van der Wel and Van Steenbergen 2018). On
this perspective, this study displays, with expediency, recent research on the pupil dilation caused by
activities within the scope of cognitive administration tasks, with the aim of assessing the individual's
cognitive effort through the variation in pupil mean diameter, supplied by eye-tracking equipment during the
use of the voting procedure of RSV (Random-Subset Voting) in a scenario of five (5) votes in institutional
projects. It should be emphasized that the research fits as the literature, experimental and quali-quantitative
approach. This study was conducted an experiment of neuroscience combined with the RSV that involved the
ocular tracking of undergraduate students (sample = 26) of UFPE, in order to investigate whether there is a
reduction in the cognitive load of students during the use of RSV as an instrument of collective decision,
taking as reference the baseline, intrinsic to each participant. As a result, exhibited the pupillary dynamics
associated with the votes (V1 = 2 projects; V2 = 4 projects; V3 = 8 projects; V4 = 14 projects; and V5 = 22
projects) through the analysis of the variation of the pupillary diameter of voters. In this sense, it was
discovered that the reduction of the number of options does not contribute to the minimization of cognitive
burden of individuals, but can unite in an analysis of imprint more rational and directive. The results also
assist further discussion about the tool and possible applications in different contexts in the conjuncture of
social decision.
Keywords: Random-Subset Voting, Dilation of the pupils and Cognitive effort.

1 Finalidades
Em muitas circunstâncias, especialmente em conjunturas que englobam a tomada de decisão em grupo, as
predileções são executadas não apenas por um incitamento norteado aos resultados, mas, também, por uma
salutar apreensão inerente a característica da escolha, alicerçada em como as alternativas podem expressar os
julgamentos e a altivez dos tomadores de decisão (Borah, 2019).
Sob esse contexto, notabiliza-se que os decisores deparam-se, todos os dias, com vários problemas de
decisão em grupo que demandam uma avaliação holística de todas as variáveis do meio, bem como um perfil
comportamental diligenciado a deliberações que não sejam realizadas de forma automática e instintiva, mas,
que contemplem estratégias diretivas para que a escolha seja efetuada da melhor forma possível (van der Wel
and van Steenbergen, 2018). Neste sentido, tem-se que a capacidade de empreender esforço cognitivo, nessas
situações, representa caráter primordial e significativo durante o processo decisório, seja ele complexo ou não
(Shenhav et al., 2017). Isto, de certa forma, evidencia que imprecisões no processo podem resultar em
consequências insatisfatórias, por exemplo, reprovar em um exame de ciências exatas ou cometer um
acidente de trânsito (Niezgoda et al., 2015).
Concernentemente ao supracitado, percebe-se que várias investigações científicas começaram a inquerir
sobre a dilatação da pupila humana levando em consideração as premissas de esforço cognitivo, excitação
e aspectos do contexto da tomada de decisão (Lee and Margolis, 2016). Ademais, outros autores
concordam que a variação do diâmetro pupilar pode ser utilizado como proxy fidedigna para os processos
cognitivos neurais ou comportamentais, sendo, os mesmos, sugestionados pelas particularidades da tarefa
e/ou atividade do meio (Fehrenbacher and Djamasbi, 2017).
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A luz dessa explanação, observa-se que a problemática versada sobre a dilatação da pupila tem sido
investigada desde os primórdios da década de 1960 (Kahneman and Beatty, 1966). E, ao longo dos anos,
tem apresentado um expressivo crescimento em pesquisas científicas sobre tal âmbito, destacando -se que,
nos dias atuais, os pesquisadores possuem suporte de equipamentos sofisticados para a realização do
rastreamento ocular que ofertam resolução temporal e uma maior acurácia na identificação das variações
no diâmetro pupilar (van der Wel and van Steenbergen, 2018). Isto, indiscutivelmente, reverbera a ascensão
das publicações sobre pupilometria ligadas, particularmente, a dilatação das pupilas e o esforço cognitivo na
realização de uma tarefa, (Fehrenbacher and Djamasbi, 2017), como atenção (Ajasse et al., 2018) e a
memória (Kucewicz et al., 2018).
Destarte, muitas explorações científicas são elucidadas a todo momento no campo da decisão em grupo e
decisão comportamental, no que se refere a sistemas de votação que suscitem nos eleitores a redução do
esforço cognitivo durante uma decisão e que seja capaz de representar as preferências do eleitorado de modo
potencial (de Almeida-Filho et al., 2017).
Em contraste ao referido, evidencia-se a existência de uma lacuna sobre investigações relacionadas a
dilatação da pupila como índice de esforço cognitivo em sistemas de votação. Neste passo, esta pesquisa visa
preencher esta ausência e servir como ponto proeminente e incipiente para futuros estudos na área,
ressaltando que o sistema de votação empregado foi o Random-Subset Voting (RSV) que configura-se como
uma extensão do método de Borda, mas, baseando-se na avaliação de um subconjunto randomizado de
alternativas em relação ao conjunto, onde cada votante executa a ordenação do subconjunto de opções,
descrevendo um ranking de votação (de Amorim et al., 2018). Nesta perspectiva, retrata-se: como a dilatação
da pupila pode servir como uma medida fidedigna, concreta e discreta do esforço cognitivo do votante em um
processo de decisão coletiva? Mais ainda, a adoção do RSV em um cenário de decisão em grupo poderia ser
potencializada pela análise de dados biométricos, dos eleitores, como uma proxy do esforço cognitivo? As
dilatações das pupilas variam com a extensão do conjunto e subconjunto (s) eleitoral (s)?
Com o propósito de responder a essas indagações e preencher a lacuna existente na literatura em questão,
esta pesquisa suplanta-se na finalidade de se avaliar o esforço cognitivo do indivíduo através da variação
pupilométrica, fornecida pelo eye-tracking, durante o uso do RSV em uma votação de projetos institucionais.
Assim, debater esse conjunto de questionamentos necessita de uma visão abrangente sobre a temática em
desenvolvimento, com o intuito de apontar as particularidades e definições sobre a carga cognitiva do sujeito
evocada através da votação por subconjunto aleatório, além de legitimar a relevância do RSV em decisões
sociais.

2 Metodologia
No que concerne aos pressupostos metodológicos, utilizou-se de alguns procedimentos técnicos para o
cumprimento do objetivo deste estudo, a saber: (1) pesquisa bibliográfica e experimental, experimento de
neurociência com o uso do equipamento eye-tracking e software Ogama open gaze and mouse analyzer, tal
como o uso da votação por subconjunto aleatório por meio de um aplicativo formulado em python, pelo autor
principal do método RSV, nesta investigação. Enfatiza-se que esta inquirição foi de natureza exploratória e
descritiva (Fernandes et al., 2018). E, para além disto, o desenho experimental baseou-se na pesquisa qualiquantitativa (Souza et al., 2017). Salienta-se também que esta pesquisa é de natureza básica, sem a
obrigatoriedade de aplicação prática (Gil, 2011).
Para além do mencionado, os passos desta investigação foram: (1) Realização de pesquisa bibliográfica
sobre pupilometria e tomada de decisão; (2) Pesquisa bibliográfica sobre sistemas de votação; (3) Revisão da
literatura; (4) Submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE (CEP); (5) Construção do
Design do experimento; (6) Aplicação do teste piloto; (7) Recrutamento dos participantes via e-mail; (8)
Aplicação do experimento; (9) extração dos dados brutos; (10) Tratamento dos dados e análises; (11)
Exibição dos resultados, discussões e considerações.

3 Resultados e Discussões
Primeiramente, testou-se a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilk, logo, comprovou-se
que os dados não são oriundos de uma distribuição normal (P-value > 0,05). Partindo dessa condição,
aplicou-se o teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon, tendo em vista que se tratou de uma pesquisa
experimental, admitindo-se que a distribuição das variáveis foi simétrica.
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Do teste de wilcoxon, mediante as comparações pareadas entre as votações, percebeu-se que há diferença
estatística entre as medianas das variáveis analisadas (tamanho médio das pupilas dos indivíduos), como:
V1XV2; V1XV3; V1XV4; V1XV5 e V2XV3 (P-value < 0,05). Ou seja, essa descoberta aponta que a carga
mental evocada durante as distintas tarefas (votações) foi diferente, o que se levou a inquerir sobre a
quantidade adequada de alternativas a serem analisadas, pelos votantes, durante um pleito social.
Ainda sobre o teste supracitado, mostrou-se que não há evidências suficientes para se rejeitar a hipótese
nula (de que não existe diferença entre as medianas das variáveis) dos cinco contextos eleitorais: V2XV4;
V2XV5; V3XVV4; V3XV5 e V4XV5 (P-value > 0,05). Sobre esse raciocínio, sinaliza-se que subsiste uma
ascensão da demanda mental dos sujeitos na votação dos projetos oriundos de conjuntos menores.
Denotando-se que no ambiente composto por conjuntos de pequenas extensões os indivíduos utilizam
artifícios estratégicos guarnecidos de uma maior carga cognitiva e/ou esforço, se comparado com os demais
ambientes de decisão.
Para a avaliação das dinâmicas pupilares, analisou-se a mudança do diâmetro da pupila dos indivíduos
para os cinco cenários de votação, levando em consideração a linha de base de cada um frente a conjuntura
decisória. Sobre isto, a Figura 1 expressa essa relação:

Figura 1 - Mudança no diâmetro da pupila dos participantes
A Figura 1 exibe evidências de que a mudança média da dilatação das pupilas dos indivíduos com relação
a baseline foi mais expressiva para V1 (conjunto composto por 2 projetos) de modo que para as outras
votações uma queda no diâmetro da pupila foi constatada, tendo um mínimo em V3 e um pequeno aumento
da carga mental nas decisões finais. Desta forma, os achados desta pesquisa sinalizam que embora o RSV
simplifique o processo de tomada de decisão, a redução no número de alternativas do conjunto a ser
analisado, não implica na minimização do esforço dos eleitores. Todavia, o esforço atribuído aos conjuntos
menores indica que os participantes empregaram melhores estratégias de decisão para avaliarem a coleção de
projetos, de modo a se sugestionar uma deliberação mais estratégica e assertiva (Shenhav et al., 2017).
Em consonância com a argumentação e levando em consideração a lacuna na literatura sobre os estudos de
dilatação das pupilas como índice de esforço cognitivo em um processo de decisão participativa, tem-se que
esse estudo contribui com algumas conclusões, como: (1) Recomenda-se a formação de conjuntos menores
de projetos frente a conjuntos maiores, tendo em vista que os sujeitos avaliam de forma mais minuciosa
conjuntos de projetos de pequena extensão, se comparados com os maiores; de modo geral; (2) O emprego do
RSV em uma situação de decisão participativa pode ser potencializado através da avaliação de dados
biométricos dos votantes como uma proxy do esforço cognitivo engendrado em uma deliberação com maior
acurácia e, por fim, (3) as respostas pupilares evocadas em um cenário de decisão em grupo servem como
indicativo de performance da decisão.
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4 Considerações
Considerando as descobertas desta pesquisa, os resultados sinalizam que a dilatação das pupilas é um
mecanismos relevante para se identificar padrões comportamentais do indivíduo na tomada de decisão em
grupo, particulamente, em se tratando de decisões participativas com o uso da votação por subconjunto
aleatório. Portanto, este trabalho evidencia que as respostas pupilares dos discentes à complexidade da tarefa
(votação de projetos de extensões distintas) configura-se como temática salutar para futuras investigações
científicas em decisão em grupo.

5 Originalidade
Esta pesquisa possui cunho original e inovador visto que não há relatos na literatura sobre a combinação de
medidas biométricas com o sistema de votação (RSV) para explorar a carga cognitiva dos votantes por meio
da dilatação das pupilas.
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Abstract. Supplier evaluation plays an important role in performance
management and supply chain development. In these decision making
processes, several criteria, alternatives and decision makers should be
considered, which could bring complexity to the problem. Several multi criteria
techniques based on fuzzy set theory are used to deal with the imprecisions
inherent to a decision process. Techniques are usually classified between
consensus techniques or aggregation of judgments techniques that are used in a
different ways, however consensus and judgment aggregation approaches can
be combined, used at different stages of the decision making process. To
represent the information of the decision maker opinions, the dual hesitant
fuzzy theory was developed to overcome the limitations of the intuitionistic
fuzzy and hesitant fuzzy representations. The general objective is to propose a
group decision making model that combines the approaches of consensus and
aggregation of judgments. The Value Focused Thinking (VFT) is used in order
to structure the decision problem, defining the goals, alternatives and attributes
that should be evaluated. A consensus approach is applied in the second stage
for the definition of criteria importance and decision makers’ weight, while the
aggregation operators will be used in the stage of alternative performance
evaluation. Then, the fuzzy cognitive maps is used to rank the alternatives in
each criterion considering their relationships. Finally, a programing model is
applied to identify the best solution considering all criteria. A Pilot application
will be developed in a company in the animal health industry with the purpose
of evaluating the proposed model. The project proposal includes five phases:
literature review; structuring and detailing the model; implementation of
decision making techniques; comparative analysis of the results and, pilot
application. It is expected that this project will develop a model that is
consistent with the needs of complex group decision making processes.
Keywords: Supply evaluation, dual hesitant fuzzy, group decision making,
consensus; fuzzy cognitive maps.
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Abstract. Supply chains are the modern structural reality of the organizational
relationships. It is a challenging environment where information, material, and
financial flows go beyond organizational, and sometimes national, boundaries.
Relationships with global suppliers, fluctuations in demand, outsourcing, bring
complexity to these chains and make them more vulnerable to interruptions in
normal flows and that may affect end-customer service. Aiming to assure the
achievement of expected performance, organizations' management needs to be
able to respond to factors that jeopardize accomplishing their goals. However,
the choice of the most appropriate strategies for doing that is complex, since it
involves several aspects, interests of numerous stakeholders and has influence
in the organizational future. Decision making process on this context will bring
the consideration of all those characteristics so it is highly important that
managers can rely on methods that support that process and ensure
consideration of the organizational objectives. This work proposes the
elaboration of group decision models that support the selection of the most
adequate strategies for organizations members of supply chains to respond to
factors that may threat their performance and sustainability. The characteristics
of the decision context establishes a group decision environment where
uncertainty and subjectivity of judgements need to be approached. The use of
Fuzzy Logic Theory will enable dealing with those factors. A Value Focused
Thinking (VFT) approach will be applied to clarify and capture the values of
stakeholders in the context for a more coherent decision-making process. Then,
a group decision model will be structured accordingly the steps presented by the
relevant literature, including the selection of the most adequate Multicriteria
Decision Aid (MCDA) technique to the context considered. Finalizing, the
model will be applied to select the strategies, which may be defined from
supply chain organizations environment and scientific literature. This research
project is structured in the following phases: literature review, modeling,
selection and implementation of decision aiding techniques, and application.

Keywords: Supply chain, Strategies, Group decision making, Decision model
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Abstract. This paper aims to propose a group decision framework for
multidimensional risk analysis problems. In decision-making process that
involves two or more decision-makers, it can lead to different results, from the
perspective of each decision-maker separately. This is not different on the
multidimensional risk analysis, where the decision-makers have different risk
behaviors (risk preference), that may be conflicting among decision-makers.
When all decision-makers agree on the criticality level of a particular system risk,
there is little to discuss in the group view. However, in several real situations,
there will be conflicting views of decision-makers about the criticality of risk of
a system, i.e., it probably means that each decision maker wants to direct levels
of resources to treat the risks of each system differently. Therefore, for these
conflicting points, the focus should be on efforts to structure a group decisionmaking (GDM) process. For this, this work proposes a Multidimensional Risk
Analysis framework that assigns systems to certain risk categories considering
multiple decision-makers.
Keywords: Multidimensional risk, Risk Analysis, Group Decision Framework.

1 Introduction
For critical infrastructures and complex industries, such as petrochemical, chemical and
mineral industries, energy power, etc., the risk management is a critical activity.
Although, these facilities usually have very low accident frequencies, failures may
happen and they can generate huge consequences. Thus, the magnitude of the
consequences of such accidents highlights the importance of deploying appropriate and
effective risk management for these types of systems (Brito and de Almeida 2009).
de Almeida et al. (2015) state that a Multidimensional Risk (MR) analysis is an
efficient way to consider the multiple consequences that arise when accidents occur.
Additionally, the decision maker`s (DM`s) rationality and risk attitude (risk aversion,
risk seeking or neutrality) as well as the uncertainties intrinsic in the risk context are
considered when modeling MCDM/A (Multi-Criteria Decision Making/Aiding)
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problems. Therefore, viewing the multidimensionality of risk together with an
MCDM/A approach makes risk management more comprehensive and realistic (Garcez
and de Almeida 2014).
de Almeida et al. (2016a) identified developed by research directions of multicriteria
models that have been applied in risk management during the last 33 years by a
systematic literature review. They concluded that one quarter of the articles analyzed
involved multiple DMs (group decision). Furthermore, they identified a potential trend
in the percentage growth of the group decision-making models for risk management
over recent years. This can be justified by increases in the complexity of production
processes and their interdependence. However, many of these processes that involve
multiple DMs in a risk context are not supported by structured group decision making
processes (de Almeida et al. 2016).
The involvement of more than one DM in the decision-making process can lead to
different views or preferences about the multidimensional risk. When all DMs agree on
the criticality level of a determined risk, there is little to discuss as all DMs do (or do
not) agree that such a risk should be prioritized. However, in the opposite situation,
there will be conflicting views on the risk of the alternatives, which can be strengthen
by the fact that different DMs value the importance of various aspects (dimensions) of
risk differently according to their attitudes towards risk. Therefore, it seems vital to
develop a comprehensive methodological approach for supporting multiple DMs in the
multidimensional risk analysis, when there are these conflicting points.
Therefore, the present study aims to provide a new group decision modelling in the
multidimensional risk problems.

2 Group Multidimensional Risk Analysis Framework
A new multidimensional risk analysis model is proposed for assigning risks into
categories ���$% considering multiple DMs. This decision framework differs from
the one proposed by Brito et al. (2010) mainly in considering multiple DMs and their
preference structures, and adopting a compensatory rationality. The structure of the
model is represented in Fig. 1, which comprises three main phases: i) a
multidimensional risk analysis that is made individually by each DM; ii) sorting each
multidimensional risk value for each DM into a particular ���$% , and; iii) the analysis
of sorting of ���$% from the point of view of multiple DMs.
In this method, it is considered that the consequence sets are common to all the group
members, i.e., all DMs. Moreover, it is assumed that all DMs agree on the number of
categories and their evaluation risk profiles (�( ). However, these value profiles will be
evaluated individually for each DM, i.e. the common profile will be interpreted
individually by each DM according to their preference structure (utility function). As
mentioned before, all DMs aim to minimize the multidimensional risk.
In order to assess risk in several systems, it is useful to divide them into smaller
subsystems (equipment, process, component, item, etc.). In this way, particular
effective strategies can be drawn up to mitigate risk in each subsystem. Hence, a
discrete set � = {�. , . . . , �1 , … , �3 } of systems (alternatives) is used. Furthermore,
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different hazard scenarios (� = {�7 : � = 1, … , �}) may result from a combination of
events that lead to damages in a system and evolve into a serious outcome.
Multidimensional risk analysis
Technical Input parameters (Brito and de Almeida 2009)
Decision-makers` preferences 5(- : ? = 1, … ?, … , B
Preference Modeling – 5(/
Intra-criterion Inter-criteria
=#$% 89 …
:#$%
…
;<

7#$% 89

…

…

Multidimensional risk Analysis

Preference Modeling – 5(Intra-criterion Inter-criteria
=#$C 89 …
:#$C
…
;<

7#$C 89

…

MR #$% &'
(Brito and de Almeida 2009)
Multicriteria assignment of &' to
a Multidimensional risk category
()*+,-./ by comparison of the …
profiles 0+1/ and 0+ →
MR #$% &' ∈ ()*+

…

Multidimensional Risk Analysis
MR #$C &'
(Brito and de Almeida 2009)
Multicriteria assignment of &' to
a Multidimensional risk category
()*+,- by comparison of the
profiles 0+1/ and 0+ →
MR #$C &' ∈ ()*+

Analysis of Multidimensional Risk Categorize from the point of view of multiple
decision-makers

Fig. 1. Framework for Group Multidimensional Risk Analysis (GRMR)

Thereafter, vulnerability analyses are normally conducted to obtain the possible
outcomes (consequences or payoffs) (� = {�= : � = 1, … , �}). These payoffs may
involve different perspectives of consequences, such as, the human, environmental,
image, financial consequences, etc. of an accident caused by the failure mode. The
probabilities �(�= |�7 , �1 ) for all dimensions of consequences can be obtained for each
pair (�7 , �1 ) of accident scenarios and system. These probabilities represent
consequence functions in accordance with the decision analysis approach (Berger
1985).
In the next step, it is necessary to define who will be responsible for the decisionmaking. In this specific case, there is the possibility to support multiple DMs
B��D : � = 1, … , �G. The DMs have the power and responsibility to choose the decision.
In GDM, one of the difficulties of the process is to establish the degree of importance
or weight of the DMs, since they can be treated equally or with different weights
depending on the context and behavior of the GDM. In this study, the DMs have equal
decision power. However, this depends of the context of decision-making.
The elicitation of the preferences structure of each DM is considered individually,
as shown in Fig. 1. This preference is modeled by the DMs` utility functions. The
incorporation of the DMs’ behavior regarding risk (prone, neutral, averse) is possible
due to the use of von Neumann and Morgenstern utility functions on the consequences
instead of the consequence values themselves (Keeney and Raiffa 1993), by using
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Multi-Attribute Utility Theory (MAUT). Therefore, intra-criterion and inter-criteria
evaluations for each DM must be drawn up.
For the intra-criterion evaluation, the one-dimensional utility functions
�$%I (�= ) ∀ � = 1, … , �; � = 1, … , � may be obtained by eliciting some utility values in
each dimension, using a lottery procedure (Keeney and Raiffa 1993). Furthermore,
there are several other procedures that “facilitate” the elicitation process of the scale
constants (Edwards and Barron 1994; de Almeida et al. 2016).
The inter-criteria evaluation leads to setting the parameters of the MCDM/A model,
which involves the elicitation procedure for the criteria weights. Regarding the additive
model, the meaning of the weights, normally called scale constants �D , does not involve
only the importance of the criteria and their elicitation is related to the scales of the
value function in each criterion. A complete and detailed procedure for eliciting the
MAU function is given by Keeney and Raiffa (1993). There are also many adaptations
of classical elicitation procedures for the additive model, in which partial information
is required, using interactive procedures (de Almeida, et al. 2016; Edwards and Barron
1994).
As to the additive independence properties of the Multi-Attribute Additive Utility
(MAU) function and the independence of the probability distributions over the
consequences, the risk MR $%I (�1 ) is given (note that �O is the scenario for the
probabilities of no failures (accident), i.e., normality scenario) (Brito and de Almeida
2009):
MR $%I (�1 ) = P Q�ST (�7 ) P U−�= W �(�= |�7 , �1 ) ∙ �$%I (�= ) ∙ ��= \] + (−1)�1 (�O )
^

=

Z[

Since the values of the utility functions �1 (�= ) are on an [0; 1] interval scale from 0
(least preferred) to 1 (most preferred) (Keeney and Raiffa 1993), so the loss functions
and the risk functions will consequently be on a scale from −1 (lowest risk) to 0
(highest risk). This opposite scale should not be misinterpreted: the closer the risk value
is to 0 in this measurement, the higher is that risk, and the more critical is the related
system (�1 ).

2.1 Individual Assignment of �� to a Multidimensional Risk Category (���� ) by
comparison of the profiles ��j� and �� : ����� (�� ) ∈ ��� for each ���

Determining the risk categories depends fundamentally on the perception that each ��D
has on different risk levels related to his/her systems, the availability of resources, as
well as on the number of different strategies, policies, and measures that the company
can deploy among ordinal categories. Then, the process for assigning a system (�1 ) to
a ���( is conducted independently and individually by each ��D . The reference
profiles �((j.) and �( for each category ���( will delimit the risk performance of a
system. These reference profiles will be the same for all DMs. However, translating the
DM`s reference profiles will depend on the preference structure of each DM, i.e., by a
DM`s utility function. Initially, one can assume that only one DM determines the
collective determination of the profiles. Hence, this DM will act as a supra-DM, since
he/she imposes this collective evaluation on all other DMs (Jabeur and Martel 2007).
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Alternatively, another process structured by consensus can be used to determine these
profiles.
After the reference profiles have been identified, the respective multidimensional
risk values MR $%I (�( ) for each reference profile and each DM must be calculated. The
procedure for assigning each section of system �1 to a Multidimensional Risk Category
(���( ) is carried out by comparing the multidimensional risk MR $%I (�1 ) to the
reference profiles MR $%I (�(j. ) and MR $%I (�( ) of each DM �, given by:
�1 ∈ ��(j. , �� MR $%I (�1 ) ≥ MR $%I (�(j. )
o�1 ∈ ��( , �� MR $%I (�( ) ≤ MR $%I (�1 ) < MR $%I (�( )
�1 ∈ ��(t. , �� MR $%I (�1 ) < MR $%I (�( )

2.2 Multidimensional Risk Categories (���� )

Once the Multidimensional Risk Categories (���( ) are determined from the
perspective of each ��D , there are two possible outcomes: i) those systems (�1 ) where
there is an agreement among all DMs on the ���( to which a system has been
assigned; and ii) and those systems (�1 ) where there is a disagreement among DMs
about the ���( to which they were assigned. The process for assigning a system to a
Multidimensional Risk Category (���( ) is shown in Fig. 2.
In general, two kinds of GDM aggregation procedures may be considered (Kim and
Ahn 1999; Leyva-López and Fernández-González 2003): i) aggregation of DMs’ initial
preferences; and, ii) aggregation of DMs’ individual choices, which means each DM
“ranks” the alternatives.
In this study, the process for aggregating GDM will be considered to be the latter.
Therefore, each DM provides his/her individual Multidimensional Risk Category
u���$%I (�1 )v for each alternative (systems) (�1 )) evaluated, i.e., the individual DMs’

decision-making produces the final sorting of alternatives. According to de Almeida et
al. (2015), these individual evaluations of the DMs may be determined by the
completely different methods and by different criteria for each DM. The only
information that matters is the final individual evaluation of each alternative by each
DM. However, in this study, due to the particularities of the risk context, the same
method, criteria and evaluation risk profiles are adopted for all DMs. Besides, all DMs
wish to minimize the function of each criterion (specific risk characteristic), and
consequently, to minimize multidimensional risk. The main difference among the DMs
is in the intensity of the value given to each consequence (by using the individual utility
function for each criterion) and the tradeoffs between the criteria.
This study proposes an approach in which it is desired to aggregate the DMs’
preference (group preference) considering a voting system, i.e., it is to aggregate from
the outcomes and final choices of each DM. This approach was chosen because that the
voting system is a "method for arriving at social choices derived from the preferences
of individuals" (Arrow 1950). So, each individual has a complete, transitive and
irreflexive strict preference relation over the set of alternatives, being this aggregation
mode the most adequate in relation to the inputs and the preferences of the DMs.
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Furthermore, by rule of decision it had the more conservative analysis because it deals
with risk. To learn more about selecting voting rules see from de Almeida et al. (2019).
Analysis of Multidimensional Risk Categorize from the point of view of multiple DMs

Analysis for the next system: ,-D&
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,-

Multidimensional risk category
!"#$ for %!& : !"#$ )*+

…

Multidimensional risk category
!"#$ for %!. : !"#$ )*/

!"#$ )*1 =
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∀6 = 1, … , 9
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Yes
Case 1

No
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… among
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&

Choose the Multidimensional Risk Category (MRCd) that
minimizes the number of disagreements among all DMs. If
there is a tie use the conservative choice (assign to the
highest risk category of the tie)

$C&D& ?

Multidimensional Risk
Category (!"#$ ) for
,- is defined

Fig. 2. Framework for analysis of Multidimensional Risk Categorize considering multiples
DMs

In case 1, all DMs completely agree on to what Multidimensional Risk Category
(���( ) system �1 must be assigned. Thus, the group decision problem is solved. In
case 2, a voting process is used to define the “best” Multidimensional Risk Category to
which system �1 should be assigned. In this case, the ���( that minimizes the
disagreements among all DMs is chosen. This process is repeated for all systems
analyzed (�1 ).

3. Conclusion
As seen, many of the decisions in risk management involve multiple DMs. However,
in several situations the precepts of a " structured" GDM are not always applied. In
addition, the issue of how to deal with risk under the multidimensional view in the best
possible way becomes very important, especially when great consequences arise from
the occurrence of an accidental scenario. Likewise, consideration of DMs’ preference
structures is a key decision-making issue (for example, the behavior of the DM in
relation to risk). Therefore, a need therefore exists to create a systematic, objective
procedure to facilitate GDM between opposing viewpoints and consequently achieve
effectives and efficient decision-making in the multidimensional view of risk. Hence,
in this paper we proposed a new decision-making framework for multidimensional risk
analysis involving multiple DMs.
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Resumo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), promulgada pela Lei nº 12.305/2010, é uma
tentativa de provocar a conscientização de diferentes esferas da sociedade para a sustentabilidade. Para
tanto, a PNRS propôs o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Este
incorporou, além dos fabricantes, outros stakeholders como consumidores e o poder público, precisando
lidar com suas diferentes perspectivas, o que pode gerar conflito na definição de suas responsabilidades
individuais. Além disso, este conceito coloca a logística reversa (LR) como ponto-chave para a gestão dos
resíduos gerados. Porém, a LR é muitas vezes negligenciada por falta de conhecimento ou estímulos
corretos, o que leva ao descarte inadequado dos resíduos. Desta forma, o presente estudo objetivou
desenvolver um modelo de negociação integrativa para a definição de um subconjunto de ações
individuais na LR para a gestão de resíduos sólidos, que viabilize a implementação da responsabilidade
compartilhada prevista pela PNRS. O modelo foi desenvolvido em três fases: Pré-Negociação,
Negociação e Pós-Negociação. Como resultado, o modelo proposto foi capaz de promover o
fortalecimento do engajamento entre as partes envolvidas e o seu comprometimento efetivo com o
atendimento à PNRS por meio do cumprimento das ações definidas.
Palavras-chaves: Responsabilidade Compartilhada, Logística Reversa, Negociação multi-atributo.

Abstract. The National Policy of Solid Waste (NPSW), promulgated by Law No. 12,305 / 2010, is an
attempt to raise awareness of different spheres of society for sustainability. The NPSW proposed the
concept of shared responsibility for the product life cycle. In addition to manufacturers, it has
incorporated other stakeholders such as consumers and the government, needing to deal with their
different perspectives, which can create conflict in the definition of their individual responsibilities.
Moreover, this concept places reverse logistics (RL) as a key point for waste management. However, RL
is often neglected due to lack of knowledge or correct stimuli, which leads to improper waste disposal.
Thus, the present study aimed to develop an integrative negotiation model for the definition of a subset of
individual actions in RL for solid waste management, which enables the shared responsibility
implementation foreseen by PNSW. The model was developed in three phases: Pre-Negotiation,
Negotiation and Post-Negotiation. As a result, the proposed model was able to promote the strengthening
of engagement between the stakeholders and their effective commitment to meeting the PNRS through
the fulfillment of the defined actions.
Keywords: Shared Responsibility, Reverse Logistics, Multi-attribute negotiation.

1 Introdução/Objetivo
O crescimento populacional tem elevado rapidamente o nível de resíduos sólidos gerados, especialmente em
virtude do aumento do consumismo, o que tem exaurido o meio ambiente e se tornado uma preocupação
mundial (Kinobe et al., 2015; Okot-Okumu and Nyenji, 2011). No Brasil, por exemplo, a geração de resíduos
tem crescido a um nível três vezes mais rápido que a população, sendo a maioria dos seus municípios
incapazes de encontrar locais adequados para o descarte, como os aterros sanitários (Veiga, 2013). Além
disso, a capacidade destes aterros tem se tornado muito cara, o que limita a sua utilização (Farel et al. 2013).
Gerenciar produtos no fim de sua vida útil e destiná-los adequadamente através da Logística Reversa (LR)
parece, então, uma saída plausível. A LR refere-se ao processo de gestão logística envolvida em planejar,
gerir e controlar o fluxo reverso de bens tanto para reuso quanto para disposição final (Hu et al., 2002). A LR
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pode ajudar as organizações no uso equilibrado dos recursos naturais, além de aumentar o nível de serviço
aos clientes e sua satisfação, balanceando, desta forma, seu desempenho total (Senthil et al., 2014).
Desta forma, no Brasil, foi sancionada e regulamentada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
através da LEI Nº 12305/2010. Tal política reúne um conjunto de diretrizes para a gestão integrada e
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos e vê as ações de logística reversa (LR) como um instrumento
de operacionalização deste processo. A PNRS prevê que as ações de LR sejam realizadas de maneira
integrada em todo o ciclo de vida do produto, especialmente no fim de sua vida útil, ou seja, em cooperação
entre o poder público, o setor empresarial e os demais segmentos da sociedade (BRASIL, 2010; YE et al.,
2013).
Contudo, além da dificuldade inerente da reunião destes stakeholders, é comum que eles apresentem
algum tipo de dificuldade em estabelecer um conjunto de ações de LR admissível para o resíduo solido
considerado. Em outras palavras, “em situações reais, este tipo de tomada de decisão envolve muitas ações e
atributos, que geralmente não são bem definidos” (Fontana and Holanda, 2019). Ademais, o processo de
definir quais destas ações ficarão sob a responsabilidade de cada stakeholders, pode ser ainda mais complexo.
O nível de conhecimento técnico e de integração individual na cadeia reversa são fatores agravantes neste
cenário.
Desta forma, faz-se necessária uma abordagem que considere e atenda as preferências e restrições de cada
parte envolvida para que se definam as ações de gestão dos resíduos sólidos individuais e que esta decisão
seja mutualmente aceitável, para que, assim, um acordo setorial de responsabilidade compartilhada seja
firmado entre as partes, levando ao sucesso do gerenciamento dos resíduos sólidos.
Portanto, o presente estudo teve como objetivo desenvolver um modelo de negociação integrativa para
auxiliar na seleção de ações individuais de logística reversa (LR) que viabilizem o conceito da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto previsto na Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS).

2 Metodologia
O modelo desenvolvido foi dividido em 03 etapas fundamentais, baseadas em Medeiros et al. (2017): Prénegociação, Negociação e Pós-negociação, como mostra a Figura 1.
Na fase de pré-negociação, o modelo proposto combina dois métodos de estruturação de problemas, o Soft
Systems Methodology (SSM) e o Strategic Options Development and Analysis (SODA), enriquecendo a
compreensão do problema. Para tanto, baseou-se nos trabalhos de Georgiou (2012) e Marttunen et al. (2017)
que consideraram a complementaridade estrutural evidente entre as transformações tratadas pelo SSM e os
construtos bipolares do SODA. Assim, as ferramentas básicas do SSM (figuras ricas, modelo CATWOE e
definições-raízes) deram lugar ao SODA e sua ferramenta básica que é o mapa cognitivo.
Na fase de Negociação, uma abordagem que analisa as conexões dos constructos do mapa cognitivo,
baseada em Georgiou (2009) e Georgiou (2012), foi incorporada. Ela permite que se avaliem as relações que
um constructo tem sobre os outros e sobre a forma como eles afetam diferentes áreas do mapa cognitivo.
Com isso, alternativas (ações) e atributos podem ser identificados mais facilmente. O conjunto de ações
levantado nesta fase foi analisado com base no conceito de Zonas de Possível Acordo (ZOPA). As ações fora
do ZOPA devem ser revistas ou eliminadas. Um check list sobre os pressupostos mandatários que as ações
geradas devem atender para serem consideradas em conformidade com a lei foi elaborado por um especialista
externo. Assim, o conjunto geral de ações admissíveis foi definido. Para decidir sobre o subconjunto de ações
que ficará sob a responsabilidade de cada ator do processo um método de resolução programação linear
multiobjectivo (PLMO), o Pareto Race, foi proposto. Pareto Race não exige dos decisores (DMs) a aptidão
para o estabelecimento de pesos para os atributos considerados na avaliação. Este fator é importante, pois,
como o modelo lidará com DMs distintos, o conceito de pesos pode não ser tão intuitivamente entendido por
eles. Para tanto, o método exige apenas que o DMs definam qual funções objetivo deve ser priorizada e quais
valores de referência que se deseja atingir nela. Esta etapa pode ser resolvidas com o auxílio do software
Interactive Multi-Objective Linear Programming Explorer (iMOLPe), disponível para download gratuito no
site do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra (INESC Coimbra). Por fim, uma
análise de cenários, que pode se considerada como uma análise de sensibilidade, é capaz de identificar as
alternativas instáveis, dando ao analista suporte no alcance do consenso na decisão final.
A última fase do modelo, Pós-Negociação, tem o intuito de formalizar o acordo final entre os DMs
definindo suas responsabilidades individuais para a gestão integrada e compartilhada do ciclo de vida do
produto.
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Fig. 1. Modelo proposto

3 Resultados
Durante a execução do estudo de caso, inicialmente, foi perceptível o receio dos DMs em relação ao
compartilhamento de informações. Assim, as etapas iniciais da fase de Pré-Negociação foram necessárias e
suficientes para que houvesse a conscientização dos envolvidos sobre a importância do estudo e sobre as
consequências que o mesmo traria para a sociedade de forma geral. A partir disto, a resistência dos DMs foi
sendo desconstruída, dando lugar a participação e enriquecimento do processo de negociação.
Ainda na fase de Pré-Negociação percebeu-se, também, que construir os mapas individualmente para
depois agrega-los foi importante para evitar a imposição de determinadas linhas de raciocínio pela
divergência entre decisores de personalidades mais fortes, quando colocados em interação com os demais
decisores. Problema este muito discutido na literatura.
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Na fase de Negociação, a avaliação dos constructos para definição de ações e atributos foi feita
matematicamente. Isto permitiu que os DMs avaliassem a situação de forma mais objetiva, facilitando o
consenso. A melhoria das ações, por meio do check-list representando a lei, foi um ponto de grande
satisfação aos DMs. Doravante, a definição dos valores-reserva para a modelagem e resolução PLMO feita
de forma sigilosa e individual com cada decisor, possibilitou uma confiança maior entre decisores e o analista
para que pudessem compartilhar essa informação.
Por fim, na fase de pós-negociação, os DMs foram receptivos quanto ao subconjunto de ações individuais
definidos, o que lhes conferiu entusiasmo para deliberação sobre o acordo escrito de forma a finalizá-lo
rapidamente.

4 Originalidade
As principais contribuições deste trabalho estão relacionadas à organização lógica do processo de negociação
e ao uso combinado de metodologias para o problema ainda não explorado na literatura estudada. O modelo
proposto mostra como a LR pode ser usada como uma forma de gerenciamento de resíduos sólidos em uma
perspectiva integrada, ou seja, com responsabilidades compartilhadas, assim como prevê a PNRS.
A combinação de dois métodos de estruturação de problemas, o SSM e o SODA, permitiu a estruturação
do problema e estimulação da colaboração, integração das perspectivas e preferências dos stakeholders em
um processo de aprendizagem. Além disso, o uso de um método de PLMO, para a definição dos
subconjuntos de ações individuais, proporcionou o alcance de decisões Pareto-eficientes de caráter ganhaganha para todos os stakeholders, simultaneamente. A abordagem matemática minimiza a existência de
manipulação, torna o processo de negociação mais objetivo e apresenta as consequências das decisões de
maneira explicita, facilitando o consenso.
Acknowledgments. Este trabalho foi suportado pela Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado
de Pernambuco (FACEPE), por meio da bolsa de mestrado PBPG-1103-3.08/2016, e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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Abstract. We present a heuristic alorithm or solvin an interated problem involvin location and schedulin decisions.
Schedulin problems represent a well-studied class o combinatorial optimization problems. The main motivation or their
study relies on the hih potential o applications in real-lie contexts, e.., in industrial production (manuacturin), project
schedulin and healthcare. Location problems, also represent a well-studied class o combinatorial optimization problems
with several practical applications, or example, in the desin o supply chain networks. Commonly, the studies in the
literature are ocused on solvin these problems independently, disreardin the relationships between them. However,
admittin that there exist relationships between them, it is known that considerin both o them in an interated way can lead
to improved lobal solutions. In this study, we consider the problem o schedulin a set ={1,…,} o jobs in at most parallel
machines whose locations are selected rom a set = {1,…, } o candidate locations. Each job ∈ must be processed or
units o time and cannot start bein processed in machine located in ∈ beore time . Preemptions are not allowed and the
objective consists in: (i) selectin the location o the machines, (ii) assinin jobs to the machines, and (iii) deinin the
sequence o jobs on each machine in order to minimize the makespan, i.e., the maximum completion time o the machines.
To solve this problem, we propose an Iterated Local Search metaheuristic that combines the use o a reedy procedure to
enerate initial easible solutions with a Randomized Variable Neihborhood Search method as local search procedure. The
method consists in irstly deinin an initial set o machines to be used and then schedulin the jobs on them. Then, in a
second step, the local search procedure is applied to possibly improve the solutions until indin a local optimal solution.
Thus, a perturbation is perormed aimin at explorin a new searchin space or the solutions and the process reiterates. This
process is repeated until the stoppin criterion be reached. Computational experiments on benchmark instances rom the
literature show that the proposed metaheuristic alorithm is able improve results rom the literature, providin hih quality
solutions in reduced execution times.
Keywords: Location and Schedulin, Metaheuristic, Iterated Local Search
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Abstract. The rapid increase in population in cities has brought several urban problems related to traffic,
health, education, safety and environment, making it difficult to manage it. According to the United Nations
(UN), more than 70% of the world's population will live in cities by 2050, which may further aggravate this
scenario. Given the postulate, it is necessary to adopt measures that mitigate this situation. It is in this
context that the concept of smart and sustainable city emerges, referring to an innovative city that uses
information and communication technologies (ICTs) and other means to improve the quality of life,
efficiency of urban operations and services, and thus meet the needs of current and future generations
regarding economic, social, environmental and cultural aspects. This new terminology emerged after
criticism from some authors regarding the term Smart Cities, especially for emphasizing the technocentric
bias, with little focus on sustainable bias. Therefore, the objective of this research is to classify the Brazilian
capitals in stages of development with regard to smart and sustainable cities. The choice of the research
object is justified by the fact that the capital, for the most part, is the most populous city in the state. To
achieve the proposed objective, the model developed by the European Standards Organization with Global
Impact (ETSI) will be adapted, which presents 75 indicators, divided into four dimensions: Person, Planet,
Prosperity and Governance. The choice of the model was due to the greater balance between technology
and sustainability among the main models found in the literature. The classification process of the Brazilian
capitals will be made through a multicriteria analysis, using the deterministic additive model within the
scope of the Multiple Attribute Value Theory (MAVT). The Flexible and Interactive Tradeoff method
(FITradeoff) will be used as it reduces the cognitive effort of the decision maker and decreases
inconsistencies when compared to the traditional Tradeoff. As preliminary results it was found that the
Prosperity dimension presented the largest deficit among the analyzed approaches, being, therefore, the
dimension that requires the greatest efforts to improve the overall performance of cities. Moreover, it was
observed that there is a correlation between the richest cities and the performance in the Planet sphere. The
Southern region of the country was highlighted in the dimension that mainly evaluates the quality of life of
the population. It was also found that the city of Recife was the only capital of the Northeast to be classified
in a higher category, and this performance was obtained in the Governance dimension. Finally, it is believed
that this work can serve as a guiding tool for managers, city planners and private sector entities in the search
for development strategies that increase the performance of municipalities.
Keywords: Sustainable Smart City; FITradeoff; Problematic Sorting.

1 Introdução
Atualmente, cerca de 55% da população mundial vive em cidades, sendo que na década de 50 esse valor era
de apenas 30% (United Nations, 2019). Este inchaço populacional trouxe vários problemas urbanos
relacionados ao tráfego, infraestrutura, segurança, saúde e meio ambiente, dificultando a administração dos
municípios (Sharifi, 2019). Ainda segundo as United Nations, 70% da população mundial viverá em centros
urbanos até 2050, podendo agravar este cenário.
A criação do conceito de cidade inteligente e sustentável (do inglês Sustainable Smart City) visa mitigar os
problemas urbanos e ambientais supracitados. O embasamento para seu desenvolvimento está pautado na
integração de duas terminologias já existentes: 1- sustentabilidade urbana e 2- cidade inteligente. Jong et al.
(2015), afirmam que o primeiro conceito não consegue acompanhar as demandas atuais de uma sociedade
extremamente digitalizada e dinâmica. Já Yigitcanlar (2018) reitera que a segunda terminologia ressalta o viés
tecnocêntrico, apresentando contribuição questionável ao desenvolvimento sustentável.
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Ante o exposto, a cidade inteligente e sustentável pode ser definida como cidade inovadora que almeja
melhorar a qualidade de vida, a eficiência das operações e os serviços urbanos com o auxílio das Tecnologia
da informação e comunicação (TICs) e outras ferramentas. Para tanto, é imprescindível o atendimento das
necessidades das gerações atuais sem comprometer as gerações futuras, em relação a aspectos econômicos,
sociais, ambientais e culturais (ITU, 2016).
Existe atualmente na literatura alguns modelos criados para mensurar e analisar o desempenho das cidades
no tocante a temática abordada. Estes são compostos por uma gama de indicadores que representam as
dimensões de uma cidade que integram a sustentabilidade e inteligência urbana. Salienta-se ainda que, esses
indicadores podem ser traduzidos em múltiplos critérios de um problema de decisão, podendo, desta forma,
serem utilizados para avaliar, comparar e caracterizar municípios.
Embora grande parte dos modelos sejam oriundos de regiões desenvolvidas, o seu uso é recomendado para
quaisquer localidades, desde que as idiossincrasias sejam levadas em consideração. Para além disso, regiões
em desenvolvimento já sinalizam interesse pela temática, como é o caso do Brasil, que anunciou recentemente
a criação de um Plano Nacional para padronização dessas cidades no país. Destarte, conhecer o estágio de
desenvolvimento das cidades brasileiras faz-se necessário para um melhor direcionamento neste sentido.
Após pesquisas nas bases de dados bibliográficos, não foi observado na literatura nenhum estudo acerca do
assunto, evidenciando essa lacuna. Em sendo assim, o objetivo desta pesquisa é classificar as capitais brasileiras
em estágios de desenvolvimento no tocante às cidades inteligentes e sustentáveis, por meio da análise de
decisão multicritério. Para tanto, utilizou-se de um método pertencente a Teoria do Valor Multiatributo
(MAVT) que é caracterizada por utilizar uma função de valor multiatributo que associa um valor de
desempenho global para cada alternativa. Ademais, uma adaptação de um modelo padronizado tido como
referência fora realizada.

2 Metodologia
Esta seção visa apresentar os procedimentos metodológicos empregados para a concretização do presente
estudo. Tendo em vista o objetivo de classificar as capitais brasileiras quanto aos aspectos das cidades
inteligentes e sustentáveis, pode-se constatar que esta pesquisa tem natureza aplicada, faz parte do estudo qualiquantitativo e quanto aos procedimentos técnicos, pode ser classificada como um estudo de caso.
O modelo selecionado para ser adaptado à realidade brasileira foi elaborado pela European Standards
Organization With Global Impact (ETSI), o qual apresenta 75 indicadores, divididos em quatro dimensões:
Pessoa, Planeta, Prosperidade e Governança. A escolha dessa ferramenta foi embasada no estudo de Huovila,
et al. (2019), por ser a que melhor equilibra os aspectos de sustentabilidade e inteligência urbana. Ademais,
optou-se por avaliar as capitais brasileiras em virtude da maior disponibilidade de dados que estas apresentam
frente a outras cidades e pelo fato de que, na maioria dos casos, as capitais são as cidades mais populosas do
estado.
Para o desenvolvimento da avaliação das cidades, será utilizada a abordagem multicritério. De Almeida
(2013) reforça que a utilização de métodos MCDM/A faz-se necessário quando não é possível representar
todos os objetivos de um problema por meio de critérios com uma unidade métrica.
O método empregado é o de elicitação por Tradeoff Interativo e Flexível, ou como é mais conhecido:
FITradeoff. A flexibilidade do método refere-se ao procedimento de elicitação que pode ser alterado e adaptado
facilmente, sem que haja a necessidade de seguir todas as etapas exigidas pelo procedimento clássico. Isso só
é possível porque o método utiliza informações parciais baseadas na relação de preferência estrita (P),
permitindo suspender o processo assim que as informações obtidas sejam suficientes para solucionar um
problema de programação linear. Ele faz parte do escopo do modelo de agregação aditivo determinístico, que
obtém uma função valor global para cada alternativa (Eq.1).

v(x)= ∑ni=1 ki vi (xi)

(1)

Quanto a problemática do problema de decisão, a adotada no presente estudo foi a de classificação, que tem
por objetivo auxiliar o decisor através da alocação de alternativas a categorias previamente estabelecidas
(Roy,1996). O procedimento consiste em atribuir j alternativas de um conjunto A à k categorias, Ck, Ck-1, ...,
Cr, ..., C1. Sendo que, Ck ≻ Ck-1 ≻... ≻ Cr ≻ ... ≻ C1, isto é, a categoria Ck irá comportar alternativas que são
mais preferíveis do que as presentes em Ck-1, e assim por diante. Cada categoria deve possuir um intervalo, ou
seja, um limite inferior e superior, conhecido como perfis de referência. Para o FITradeoff com problemática
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de classificação, Kang (2018) faz o uso de valores de fronteira, qr, que definem os limites para cada categoria
do problema de decisão.

Fig. 1. Categorização das classes e valores de referência
Conforme Fig.1, os valores de qr devem ser estabelecidos pelo decisor, de modo que qk =1> qk-1>...>q1=0.
Dessa forma, para a criação de k categorias, k-1 valores de qr devem ser fornecidos pelo decisor. É importante
frisar que esses valores podem ser entendidos como porcentagens dentro do intervalo contínuo entre 0 e 1,
sendo que, 0 refere-se ao valor da função valor global de uma consequência com o pior desempenho em todos
os critérios, e 1 uma alternativa com o melhor desempenho em todos os critérios.
Haja vista que o método utiliza informações parciais, não é possível obter um valor específico para a função
global das alternativas. Desta forma, para que fosse possível atribuir essas alternativas a categorias únicas no
método proposto, dois modelos de programação linear foram desenvolvidos e são apresentados em (KANG,
2018). Ressalta-se que o processo é finalizado quando todas as categorias são atribuídas à uma categoria única,
ou quando o decisor não está disposto ou não é capaz de continuar a expressar suas preferências.
Quanto a avaliação das cidades, nove capitais compuseram a amostra do estudo (Belo Horizonte (MG),
Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador
(BA) e São Paulo (SP)) e estas foram avaliadas sob luz de trinta e cinco indicadores, distribuídos nas dimensões
já relatadas. Visando diminuir a complexidade, cada dimensão foi tratada como um problema de decisão
multicritério, sendo avaliada por um decisor específico. As categorias utilizadas para o procedimento são
apresentadas na Tabela 1 a seguir.
Tabela 1. Definição das Categorias quanto as Dimensão analisadas
Classe

CAT3

CAT2

CAT1

Parâmetros
Capitais
que
apresentem
a
Função Valor
Global
no
intervalo
de
(0,70-1],
ou
seja, tenham um
desempenho
superior a 70%.
Capitais
que
apresentem
a
Função Valor
Global
no
intervalo
de
(0,30-0,70], ou
seja, tenham um
desempenho
superior a 30% e
até 70%.
Capitais
que
apresentem
a
Função Valor
Global
no
intervalo de [00,30], ou seja,
tenham
um
desempenho em
até 30%.

Pessoa
Conjunto de capitais
com
bom
desempenho,
demostrando
envolvimento em
aspectos
que
melhoram
a
qualidade de vida
dos cidadãos.
Conjunto de capitais
com
desempenho
regular,
demostrando
se
envolver
parcialmente
em
aspectos
que
melhoram
a
qualidade de vida
dos cidadãos.
Conjunto de capitais
que apresentam um
baixo desempenho,
demostrando pouco
envolvimento em
aspectos
que
melhoram
a
qualidade de vida
dos cidadãos.

Dimensões
Planeta
Prosperidade
Conjunto de capitais Conjunto de capitais
com
bom com
bom
desempenho
desempenho,
demostrando
se demostrando o alto
envolver
em envolvimento
em
aspectos
que aspectos relacionados
minimizam
a à tecnologia, inovação
geração de impactos e
desenvolvimento
ambientais.
econômico.
Conjunto de capitais
Conjunto de capitais
com
desempenho
com
desempenho
regular,
regular, demostrando
demostrando
se
envolvimento parcial
envolver
em
aspectos
parcialmente
em
relacionados
à
aspectos
que
tecnologia, inovação e
minimizam
a
desenvolvimento
geração de impactos
econômico.
ambientais.
Conjunto de capitais Conjunto de capitais
com
baixo com
baixo
desempenho,
desempenho,
demostrando pouco demostrando pouco
envolvimento com envolvimento
em
os aspectos que aspectos relacionados
minimizam
a à tecnologia, inovação
geração de impactos e
desenvolvimento
ambientais.
econômico.

Governança
Conjunto
de
capitais com bom
desempenho,
demostrando uma
boa transparência
do
governo
e
engajamento cívico
da população.
Conjunto
de
capitais
com
desempenho
regular,
demostrando
parcialidade
na
transparência
do
governo
e
no
engajamento cívico
da população.
Conjunto
de
capitais com baixo
desempenho,
demostrando pouca
transparência
do
governo
e
engajamento cívico
da população.
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3 Resultados
Os resultados preliminares apontam que, dentre as abordagens analisadas, a dimensão prosperidade
apresentou o pior desempenho global das cidades. Ressalta-se que esta seção aborda aspectos relacionados à
tecnologia, inovação, desenvolvimento econômico e atratividade local. Esse resultado já era previsto, haja vista
que grande parte dos países emergentes apresentam um déficit nessas áreas. Assim, o estudo concluiu que cerca
de 33,33% das capitais apresentaram desempenho em um intervalo inferior a 20%. Ademais, as cidades do sul
e sudeste apresentaram uma performance melhor quando se comparada com as demais regiões, destacando-se
a cidade de Belo Horizonte, por ser a única classificada na categoria 3.
No que concerne a dimensão Pessoa, a região Sul do país também se destacou, uma vez que 100% das
capitais analisadas foram categorizadas na classe superior (CAT3). Dentre os destaques negativos, encontramse as cidades do Rio de Janeiro e Fortaleza. É importante frisar que aspectos relacionados a qualidade de vida,
como saúde, segurança e educação são abordados nessa seção.
O único destaque da região nordeste foi na abordagem de Governança, representado pela cidade do Recife,
que obteve o melhor resultado da amostra e fora alocado para a categoria 3. Transparência do governo e
engajamento cívico da população são alguns dos exemplos analisados nessa dimensão.
Por fim, quanto a dimensão Planeta fora constatado que as capitais mais ricas têm desempenho superior à
de cidades com um menor valor do produto interno bruto (PIB) per capita. Cerca de 66,67% das capitais do
nordeste avaliadas encontra-se na categoria de performance inferior a 30%, ou seja, categoria 1.
Mediante os resultados já encontrados, acredita-se que esse trabalho possa servir como instrumento
norteador para gestores, planejadores de cidades e entidades do segmento privado na busca por estratégias de
desenvolvimento acerca da temática abordada, além de contribuir para mitigação da lacuna encontrada na
literatura científica.

4 Originalidade
O presente estudo é inédito e tem caráter inovador pois, embora haja o interesse explicito do governo
brasileiro em relação a temática, não foi observado na literatura trabalhos que façam uma avaliação
multidimensional nas cidades brasileiras quanto aos aspectos de cidades inteligentes e sustentáveis.
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Resumo. A automatização de veículos tem atraído crescente interesse nos últimos anos, tanto para
empresas e montadoras quanto para pesquisas acadêmicas. Modelos baseados na teoria dos jogos têm sido
amplamente utilizados para analisar interações entre veículos autônomos e outros usuários. A literatura
nesse campo é voltada para o comportamento entre o veículo autônomo e o pedestre diante o cenário da
travessia destes pela faixa de segurança. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar a tomada de
decisão em uma negociação entre veículos autônomos e pedestres, para a priorização da passagem no
cenário de travessia de faixa de segurança sem sinalização semafórica, utilizando o modelo chicken game.
Os resultados mostram que a qualidade da comunicação é essencial para uma travessia segura, sugerindo
adoção de políticas regulatórias.
Palvras-chave: Teoria dos Jogos, Veículos Autonômos, Tomada de Decisão.

Abstract. Vehicle automation has attracted growing interest in recent years, both for companies and
automakers and for academic research. Game theory models have been widely used to analyze
interactions between autonomous vehicles and other users. The literature in this field focuses on the
behavior between the autonomous vehicle and the pedestrian facing the scenario of their crossing through
the safety lane. Thus, the aim of this paper is to analyze the decision making in a negotiation between
autonomous and pedestrian vehicles, to prioritize the passage in the safety lane crossing scenario without
signaling, using the chicken game model. The results show that the quality of communication is essential
for a safe crossing, suggesting the adoption of regulatory policies.
Keywords: Game Theory, Autonomous Vehicles, Decision-Making.

1 Introdução
Os veículos autônomos são carros capazes de se movimentarem com pouca ou nenhuma assistência humana.
Sua autonomia é classificada pela Society of Automobile Engineers (SAE International, 2016) em 6 níveis,
sendo o nível 0 o veículo que não possui nenhuma automação até o nível 6 em que este possui total
automação e opera de forma independente sem a intervenção humana. A inserção desses veículos na
sociedade pode acarretar grandes benefícios quanto a segurança no transporte, economia e meio ambiente, o
que condiz com a franca expansão deste mercado.
Pesquisas que abordam a inserção dos veículos autônomos no trânsito estão sendo realizadas para estudar
a interação entre o veículo autônomo e outros agentes (pedestres, ciclistas e outros veículos) a fim de evitar
conflitos que podem resultar em colisões. Grande parte destes estudos, estão fazendo uso da teoria dos jogos
para analisar o comportamento dos agentes e contribuir com as suas tomadas de decisões. Modelos como
chicken game, têm sido amplamente utilizados para analisar interações dos veículos autônomos com outros
veículos em cruzamento de pistas e com pedestres em travessia de faixa de segurança. Há, no entanto, outras
situações sendo consideradas como interação na mudança de faixas, rotatórias e entrada/saída da pista.
O comportamento do veículo autônomo depende da sua percepção e previsão quanto ao ambiente
circundante em que se encontra (Liu e Tomizuka, 2016). A comunicação veículo-veículo (V2V) compensa a
limitação da capacidade sensorial, reduzindo as incertezas na previsão do comportamento de outros veículos
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que estão interagindo (Liu, et al., 2017). O alcance da comunicação é maior que o alcance do sensor,
beneficiando os veículos com um maior tempo para tomada de decisão. Contudo, a comunicação sem fio é
propensa a falhas e atrasos (Savic, et al., 2017).
A comunicação veículo-pedestre é uma das dificuldades na interação entre os agentes. O pedestre é
considerado um usuário vulnerável por não possuir estratégias baseadas em tecnologias para emitir uma
informação ao veículo, e sim usar de uma linguagem corporal para comunicar ao motorista sua intenção em
atravessar a faixa de segurança. Essa comunicação é empregada com estratégias informais, como gestos com
as mãos ou contato visual (STANCIU, et al., 2018).
Os veículos autônomos são programados para seguirem as regras de trânsito, ou seja, diante uma faixa de
segurança, eles devem aguardar a passagem dos pedestres (Millard-Ball, 2018). De acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), não dar preferência para a passagem do pedestre é considerada uma infração.
Mesmo que houver sinalização semafórica de controle de passagem, a preferência é dada ao pedestre caso ele
não tenha concluído a travessia, ou seja, mesmo em casa de mudança do semáforo liberando a passagem dos
veículos, a preferência de passagem continua sendo pedestre se este já estiver na faixa de segurança.
Quando ocorre interação entre veículo-pedestre, a falha na comunicação, pode afetar a segurança do
pedestre. Por fim, esta pesquisa pretende usar o modelo de teoria dos jogos chicken game para analisar a
negociação da priorização da passagem, entre veículos autônomos e pedestres, no cenário de cruzamentos de
pistas com uma travessia de faixa de segurança.

1.1 Revisão da Literatura
O estudo bibliográfico foi realizado visando o conhecimento sobre o tema em questão. Para isso, inicia-se
com estudos de veículos autônomos que envolvem o modelo da teoria dos jogos, chicken game, e também
para aqueles voltados a interação veículo-pedestre.
Um algoritmo fundamentado no modelo chicken game, é proposto por Elhenawy et al., (2015) para
substituir os sistemas de controle usuais em cruzamentos de pistas, por exemplo, sinais de trânsito, ao usar os
recursos dos veículos autônomos. Este algoritmo é eficiente para aplicação em tempo real, e assume que os
veículos obedeçam a solução de equilíbrio de Nash do jogo, presumindo que os veículos possam comunicar
com um centro de gerenciamento de interseção, fornecendo informações como velocidade e localização. Esse
gerenciamento centraliza as informações enviadas de todos os veículos que se aproximam, decidindo a ação a
ser tomada para cada um. Os resultados dos experimentos simulados, demonstraram uma redução no tempo
de viagem do veículo de até 49%.
Em Millard-Ball (2018) o modelo chicken game foi utilizado para analisar as interações entre diferentes
usuários no tráfego, tomando como exemplo a travessia em uma faixa de segurança com pouca fiscalização.
Para o pedestre, não há quase nenhum risco ao atravessar em frente a um veículo autônomo, desde que a
distância e a velocidade forneçam um tempo de frenagem suficiente, tendo em vista que o veículo irá parar,
pois é programado para seguir as leis de trânsito. O autor ainda considera que quanto mais imprudentes forem
os pedestres, ciclistas e motoristas humanos, mais cauteloso será o comportamento do veículo autônomo. É
certo que em caso de colisão, o resultado deixará o pedestre em pior situação, porém, levando em conta os
custos financeiros, atrasos e ramificações legais, o payoff do veículo estará longe de ser zero.
Camara et al., (2018) expande um modelo sequencial do chicken game, introduzido por Fox et al., (2018),
os quais propuseram um modelo matemático de dois agentes, podendo ser veículo autônomo, motorista
humano ou pedestre, que negociam a prioridade na passagem em um cruzamento, para medir o
comportamento humano. Durante o experimento, informaram aos participantes que seu objetivo era evitar
colisões e serem os primeiros a atravessarem a faixa de segurança. Ao terminarem, os autores tornaram o
jogo mais competitivo, informando aos participantes quais seriam suas recompensas ao vencer, sendo
vencedor o primeiro a atravessar a faixa. Se houvesse colisão, ambos não receberiam a recompensa. O
resultado mostrou que houve uma preferência maior por economizar tempo ao evitar acidentes. Esse efeito
tomou mais evidência ao informarem as recompensas aos participantes, tornando o jogo mais competitivo,
incentivando os jogadores a pensarem em termos de ganhar e perder, em vez de otimizar sua utilidade
pessoal.
Estudos como Camara et al., (2018) e Millard-Ball (2018) consideram que, dado o conhecimento de que
os veículos autônomos são programados para parar toda vez que um usuário estiver a sua frente, os agentes
entendem que terão prioridade em cada interação com esses veículos, resultando no pouco ou nenhum
progresso dos mesmos.
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Estudos voltados para a comunicação veículo-pedestre estão sendo realizados, para que os pedestres
possam interagir com os veículos autônomos. Clamann, et al. (2017) realizaram um experimento no cenário
da travessia de faixa de segurança, onde os participantes a atravessavam enquanto um veículo autônomo se
aproximava. Para isso, foi desenvolvido um protótipo de display externo para a comunicação veículopedestre. Esse display era localizado na parte frontal do veículo e emitia duas informações para o pedestre:
atravessar e não atravessar, através de pictogramas em uma tela, podendo informar também a sua velocidade.
Em Mahadevan, et al., (2018), criaram interfaces para comunicar a conscientização (capacidade do veículo
reconhecer a presença do pedestre) e a intenção (capacidade do veículo comunicar sua próxima ação para o
pedestre) de veículos autônomos para os pedestres. Os autores identificaram e testaram quatro interfaces que
se encontram: (1) no veículo; (2) no veículo e na infraestrutura da rua; (3) no veículo e no pedestre; (4) em
conjunto com o veículo, infraestrutura da rua e pedestre. Sugeriram ainda, que estas interfaces podem
solucionar a ausência da comunicação informal nos veículos autônomos, mantendo, por exemplo, o
movimento do veículo existente.
A comunicação veículo-pedestre pode apresentar falhas, como uma inconsistência na codificação das
mensagens emitidas pelo veículo, conforme Ackermann et al., (2019). Os autores sugerem que os acessórios
visuais utilizados para interação veículo-pedestre, devem usar simbolismo universal ou mensagens de texto
simples, que possam ser reconhecidas sob diferentes perspectivas de visão, para que não ocorra equívocos de
informação. Ainda apresentam as limitações que essa interação possui, quando os pedestres possuem alguma
deficiência visual ou auditiva, já que seu experimento foi realizado com pessoas que não possuíam nenhuma
dessas deficiências.
Mahadevan, et al., (2018) expõe que os pedestres precisarão de feedback do veículo, com o objetivo de
tranquiliza-los ao ver que foram detectados pelo veículo e irá esperar sua travessia pela faixa de segurança.

1.2 Chicken Game
O modelo chicken game é um jogo de soma não zero que modela dois motoristas em conflito. Considere que
esses motoristas estão dirigindo um em sentido do outro, em rota de colisão. Suas estratégias são seguir em
frente ou desviar. Se os motoristas não desviarem, ambos irão colidir, se um dos dois desviar, será
considerado “covarde”. Neste jogo vence aquele que segue em frente enquanto o oponente desvia da rota.
Haverá empate se ambos os jogadores desviarem (HAN, et al., 2012). Na pior das hipóteses, se nenhum deles
desviarem, irão colidir e receber payoffs negativos. Os payoffs são mostrados na representação de matriz na
Tabela 1 logo abaixo.
Tabela 1 – Matriz de payoff do modelo Chicken Game.
Jogador 2

Jogador 1

Segue em
frente

Desvia

Segue em
frente

(-100;-100)

(+1;-1)

Desvia

(-1;+1)

(0;0)

Conforme a tabela acima, cada jogador prefere: vencer a empatar, empatar a perder, perder a colidir. O
modelo apresenta dois equilíbrios de Nash: (segue em frente; desvia) e (desvia; segue em frente), jogador 1 e
jogador 2 respectivamente, um par de estratégias onde nenhum jogador pode ganhar mudando a própria
estratégia se o seu oponente não mudar sua estratégia inicial.
Assim, o modelo chicken game será utilizado para analisar a interação veículo-pedestre, conforme será
descrita na seção de metodologia a seguir.
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2 Metodologia
De acordo com as normas de trânsito brasileira, quando um pedestre se encontra na faixa de segurança é
obrigatório que o veículo pare para que esse complete a travessia. No entanto, a falha de comunicação
veículo-pedestre, pode interferir nesse processo. Dependendo do grau da interferência na comunicação, o
veículo autônomo pode emitir uma mensagem falsa ao pedestre, podendo resultar em um acidente.
Considere agora a o cenário da travessia de faixa de segurança, conforme ilustrado na Figura 1. Um
pedestre que tenha intenção em realizar a travessia na faixa de segurança, percebe que se aproxima um
veículo autônomo, devido as informações externas contidas no carro. Ambos os agentes, neste cenário,
possuem duas estratégias: atravessar ou esperar. Este cenário será avaliado em dois aspectos: (1) a
comunicação não apresenta falha, (2) a comunicação apresenta falha. Para analisar a interação veículopedestre nesses dois aspectos, será usado o modelo chicken game.

Figura 1 - Cenário da interação veículo-pedestre.
A linha pontilhada representa a zona de conflito, é a área que não pode ser ocupada ao mesmo tempo pelos dois
agentes. As setas vermelhas indicam a direção do trajeto do pedestre e do veículo autônomo.

No primeiro aspecto, o veículo autônomo não apresenta falha de comunicação. Segundo o experimento de
Clamann, et al. (2017), o veículo emitirá um sinal informando ao pedestre se este pode atravessar a faixa de
segurança. Diante dessa situação, ao notarem a aproximação de um outro usuário, os agentes possuem duas
estratégias: atravessar ou esperar. Não é interessante que ambos decidam atravessar, nem esperar, visto que
na primeira situação, a pior das hipóteses, os agentes irão colidir, enquanto na segunda geraria um atraso no
tempo estimado de chegada ao destino. Se nenhum dos jogadores ceder, ambos colidem e cada um recebe um
payoff negativo. Caso contrário, aquele jogador que ceder, chegará ao seu destino com um tempo de atraso.
Se ambos os jogadores cederem, é considerado um empate. Os resultados dessas ações são representados na
matriz, conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Matriz de payoff da interação veículo-pedestre no primeiro aspecto.
Veículo Autônomo
Atravessar
Esperar
Pedestre

Atravessar

(-5;-5)

(5;0)

Esperar

(0;5)

(0;0)
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Os resultados são semelhantes aos mostrados na Tabela 1, apresentando também dois equilíbrios de Nash.
Neste aspecto, é considerado que o veículo autônomo opere corretamente, resultando na segurança da
travessia do pedestre na faixa.
No segundo aspecto, é considerado a falha na comunicação veículo-pedestre. As falhas na comunicação
são decorrentes de ruídos que podem apresentar interferências, com potencial para comprometer o
desempenho do sistema, enviando falsas respostas (Marè, 2018). Sendo assim, se o veículo autônomo tem a
intenção de atravessar a faixa, e ao emitir a informação para o pedestre, envia uma falsa mensagem, dizendo
que ele pode atravessar ocorrerá uma colisão. Se o veículo autônomo não tem a intenção de atravessar a
faixa, e envia uma mensagem para o pedestre informando que ele deve esperar, ambos ficarão parados na
faixa de segurança e não terão nenhum ganho de utilidade.
Considerando o resultado de um experimento realizado pelos autores Camara, et al. (2018), o qual mostra
que os agentes humanos dão uma importância maior para o tempo de espera, mesmo que exista a
possibilidade de colisão, suponha que os jogadores tenham pressa e evitem o tempo de espera da travessia do
oponente, tendo preferência em ser o primeiro a atravessar a faixa de segurança. O pedestre prefere atravessar
tendo o veículo que esperar, enquanto o veículo prefere evitar esperar. O valor do payoff da escolha
“esperar” do veículo autônomo, quando o pedestre decide “atravessar” passa a ser representado por -ε. O
valor de ε é relativo ao tempo de espera veículo autônomo, para que o pedestre complete a travessia, ou seja,
quanto maior seu tempo de espera, menor será a sua utilidade. Assim é construída a nova matriz, conforme a
Tabela 3.
Tabela 3 - Matriz de payoff, da interação veículo-pedestre no segundo aspecto.
Veículo Autônomo

Pedestre

Atravessar

Esperar

Atravessar

(-5;-5)

(+5;-ε)

Esperar

(0;+5)

(0;0)

Nas situações em que ambos os agentes escolham atravessar ou esperar, haverá colisão ou será
considerado empate, respectivamente, como no primeiro aspecto. Neste segundo aspecto, o jogo apresentou
apenas um equilíbrio de Nash, ou seja, o resultado ideal neste caso é a estratégia esperar para o pedestre e
atravessar para o veículo autônomo, dado que no equilíbrio de Nash, nenhum dos jogadores pode melhorar o
seu resultado, depois de considerar a escolha da estratégia do seu oponente, isto é, cada estratégia é a melhor
resposta face à estratégia que o outro jogador escolheu (GOMES, 2013).

3 Resultados
A interferência na comunicação pode afetar diretamente na segurança do tráfego, nesta situação, em uma
interação veículo-pedestre, de acordo com o equilíbrio de Nash na Tabela 3, a melhor estratégia que o
pedestre pode escolher é esperar, enquanto que o veículo autônomo escolhe atravessar a faixa de segurança.
Sugere-se políticas regulatórias, para maior fiscalização em cruzamentos de pistas, para que o fato de o
veículo autônomo ser programado para ceder nesses cenários sem sinalização semafórica, não prejudique o
seu desempenho no tráfego.

4 Originalidade
Este trabalho apresenta como diferencial, a análise dos supostos cenários em que o veículo autônomo
funciona corretamente e apresenta falha na comunicação, identificando a melhor estratégia de tomada de
decisão para ambos os agentes, através de um modelo baseado na teoria dos jogos.
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Resumo. Considerando o contexto crítico em que risco é avaliado através múltiplos objetivos, a
abordagem multicritério desempenha um papel adequado para orientar o processo de tomada de decisão,
de modo que as perdas sejam minimizadas no sistema. Nesta perspectiva, os gerentes enfrentam desafios
frequentes para decidir sobre como avaliar estratégias de eliminação, aceitação e redução de riscos em
operações. Nesses casos, a alocação de recursos financeiros para gerenciar riscos pode depender de
parâmetros instáveis quando os riscos são avaliados. Portanto, gerenciar a incerteza em operações de risco
requer mais esforço de modo a manter a segurança estável continuamente, sendo necessário entender a
precisão de modelos de risco precisos em relação as recomendações dadas. Com base nessa condição, este
trabalho realiza uma Simulação de Monte Carlo para avaliar a robustez de um modelo de risco
multidimensional para classificação de seções de risco de gasodutos, usando o ELECTRE TRI integrado à
Teoria da Utilidade, cuja formulação utiliza julgamentos de preferência, consequências de eventos e sua
ocorrência. Diferentes casos de incerteza são formulados, fornecendo informações importantes ao
tomador de decisão sobre como as estratégias de mitigação flutuam no domínio da incerteza,
proporcionando uma melhor percepção de risco.
Palavras-chave: Avaliação de Riscos, Gasoduto de Gás Natural, ELECTRE TRI, Análise de
Sensibilidade, Simulação de Monte Carlo

Abstract. Considering the critical context in which risk is assessed through multiples objectives,
multicriteria approach plays a proper role to guide the decision-making process such that losses are
minimized in the system. In this perspective, managers face frequent challenges to decide on how to
evaluate strategies such as elimination, acceptance, and reduction of risks in operations. In these cases,
allocating financial resources to manage risks may depend on unstable parameters when risks are
assessed. Therefore, managing uncertainty in risk operations requires more effort to maintain safety stable
continuously, being necessary to understand how accurate risk models give recommendations properly.
Based on this condition, this work undertakes a Monte Carlo Simulation to evaluate the robustness of a
multidimensional risk model for classification of pipeline risk sections, using ELECTRE TRI integrated
to Utility Theory, whose formulation uses preference judgments, consequences of events and its
occurrence. Different cases of uncertainty are formulated, giving important information to the decision
maker on how mitigating strategies fluctuates the uncertainty domain, providing a better risk perception.
Keywords: Risk Evaluation, Natural Gas Pipeline, Teoria da Utilidade, ELECTRE TRI, Sensitivity
Analysis, Monte Carlo Simulation

1 Introdução
A pressão social, econômica e consequente competição de mercado tem imposto a necessidade de entender
operações sob risco de uma forma mais aprofundada. Uma preocupação comum nesse contexto é como
identificar, eliminar ou mitigar riscos em situações de incerteza de uma maneira estruturada, tarefa complexa,
dado que as condições de avaliação estão sempre sob instabilidade. Portanto, muitos estudos vêm sendo
publicados em áreas de impactos ao meio ambiente, finanças, saúde ocupacional, desastres naturais,
terrorismo, cadeias de suprimentos, medicamentos e produção industrial (De Almeida et al., 2015). Para o
contexto de perdas, os impactos causados por um cenário acidental afetam adversamente diferentes

205

INSID 2019, December 05 – 07, 2019.
Natal-RN, Brazil

perspectivas (dimensões), fazendo com que o desempenho dos objetivos de uma organização tenha variação
(De Almeida et al., 2017). (De Almeida et al., 2015) menciona algumas das dimensões de perda mais
consideradas para situações de risco, entre as quais citam as dimensões humana, ambiental e financeira.
O modelo multicritério desenvolvido por (Brito et al., 2010) avalia as três dimensões citadas incorporando a
função utilidade integrada ao método ELECTRE TRI para classificar seções de um gasoduto de gás natural
em três classes de risco.
Neste ambiente, os modelos quantitativos de riscos estão sempre sob um contexto subjetivo, onde a
incerteza é no ambiente de risco um fator considerável, sendo fundamental que se avalie medidas de
precaução concisas considerando que a melhor política para a gestão de riscos é estabelecida com base em
incertezas (Aven, 2016). A Análise de Sensibilidade associado à incerteza em gerenciamento de riscos é uma
abordagem adequada para verificar como a variação de parâmetros afetam recomendações em modelos
quantitativos de risco (Medeiros et al., 2017).
Em contribuição a estudos já desenvolvidos no ambiente em contexto, este trabalho explora a robustez do
modelo de avaliação de riscos multidimensional proposto por (Brito et al., 2010). Para tanto, usa-se a
Simulação Monte Carlo, variando os parâmetros de entrada do modelo mediante combinação de diferentes
padrões de variação, gerando informações de sensibilidade importantes para o gerenciamento do risco em
gasodutos de gás natural.

2 Metodologia
A metodologia se baseia na análise de sensibilidade do modelo de avaliação e classificação de risco proposto
por (Brito et al., 2010), cuja abordagem utiliza a Teoria da Utilidade Multi-Atributo para o tratamento do
risco multidimensional. Nele, as proposições para se obter uma magnitude de risco levam em consideração
aspectos probabilísticos das dimensões, e julgamentos inerentes a preferências do decisor. Como expressado
na equação 1, o risco relacionado a cada seção do gasoduto é o valor esperado da perda em todos os cenários
sabendo que as probabilidade de ocorrência destes cenários são inerentes a cada seção i,
, além da
incorporação da atitude do decisor em relação ao risco, tido pela função utilidade ajustada
.
(1)
Para a Análise de Sensibilidade fez-se necessário a revisão da literatura e bibliográfica para estruturar as
etapas a seguir. Mediante as informações obtidas, desenvolveu-se um Sistema de Apoio a Decisão em
Ambiente Delphi 2010 (DSS for Multidimensional Risk Assessment in Natural Gas System with ELECTRE
TRI and Utilty Function ). O mesmo executa os três principais procedimentos: cálculo do risco humano,
financeiro e ambiental, classificação do risco com ELECTRE TRI, e por último a análise de sensibilidade.
Assim, as informações geradas nestes procedimentos são base para visualização gráfica da sensibilidade.
Para o desenvolvimento da análise tomou-se como base uma aplicação numérica do modelo estudado,
onde sob a perspectiva de um caso de variação, esta aplicação é simulada utilizando a abordagem de Monte
Carlo (Robert e Casella, 2004). O caso analisado refere-se à variação simultânea de todos os parâmetros
técnicos de avaliação do gasoduto, dos cenários de perda, dos pesos das dimensões, e do nível de corte do
ELECTRE TRI. Portanto, cada replicação é uma amostra aleatória do mesmo modelo gerada N vezes, em
que recalcula-se os riscos em cada dimensão, e obtém-se uma amostra de classificação.
A conformidade das simulações é avaliada aplicando-se um teste estatístico de forma a identificar a
significância da sensibilidade das classificações originais das seções ao longo das replicações. Com a análise
estatística pode-se definir a robustez da classificação da seção, e através de uma visualização gráfica
demonstrar as classes as quais as seções mais variam.
O caso é simulado pela abordagem Monte Carlo utilizando a distribuição de probabilidade Triangular, útil
em situações em que não se conhece o comportamento de parâmetros e usualmente gera resultados
compatíveis (Fishman, 2013).

3 Resultados da Análise de Sensibilidade
Para a sensibilidade do modelo de Brito, de Almeida e Mota (2010) foram utilizados dados simulados de
Krym, Alencar e de Almeida (2012) que estimam os riscos associados às dimensões humana, ambiental e
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financeira para um gasoduto de gás natural dividido em 8 seções classificados em 3 classes: Classe 1 ((risco
alto), Classe 2 (risco moderado) e Classe 3 (risco baixo). Para o caso considerou-se a variação dos
parâmetros em percentuais de 5%, 10% e 15% para distribuição triangular com 10.000 replicações.
Através de um desdobramento da amostra destas replicações, alguns resultados são discutidos. Para uma
variação de 5% dos parâmetros do caso, a seção 1 se apresenta como robusta em relação a sua classificação
original, tida na classe 1. Para as seções 4 e 6, a robustez é maior comparada à sensibilidade de mudança de
classificação das seções 2, 3, 5, 7 e 8. Mediante o aumento no percentual de variação dos parâmetros, todas
as seções apresentam sensibilidade com a uma proporção de mudança de 30% comparada a sua classificação
original. Dado isso, afirma-se que a sensibilidade da maioria das seções é significante à medida que há
aumento na variação dos parâmetros para o caso testado.
Sequencialmente, sob um ponto de vista de risco, avalia-se para qual classe estas seções estão flutuando de
forma majoritária.

Fig1. Seções por classes que mais variam

A Fig.1 mostra a visualização de cada seção sob sua classe original (barra azul) e a mudança de classe em
referência aos percentuais de variação (barras em escala de cinza) do caso testado. Para variação de 5%, as
seções variam para a classe 1. Para as demais seções, percebe-se que para a variação de 10% e 15%, as
mesmas são sensíveis a mudarem para a classe 3, de risco baixo.

4 Originalidade do estudo
Este trabalho apresenta a sensibilidade do modelo de (Brito et al., 2010) em relação a classificação dos
riscos de seções de um gasoduto de gás natural, permitindo avaliar como a variação nos parâmetros do
modelo de risco, advinda de aspectos técnicos e operacionais e dos parâmetros de preferência do modelo
multicritério, possam afetar decisões sobre a classificação das seções.
Foram avaliados três condições sobre este caso, com 5%, 10% e 15% na variação de uma distribuição
triangular. Sabendo da sensibilidade da classificação de cada seção, foi demonstrada a diferença acerca da
flutuação das seções nas classes de risco. Nesse sentido, mostra-se que com o auxílio de procedimentos que
acessem a incerteza de modelos de avaliação de riscos, políticas de mitigação podem ser melhoradas e
promova o uso eficiente de recursos, a segurança a todos envolvidos no sistema de transporte de gás, e
evitando perdas a nível de pessoas, ao ambiente e à empresa.

Agradecimentos. Este artigo é parte de uma pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e pelo Conselho Brasileiro de Melhoria do Ensino
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Abstract. This work aims to help decision-making for the prioritization of the causes of traffic accidents
in federal roads of Pernambuco through the consideration of multiple criteria and multiple period. In order
to this, this paper proposes a decision-making framework that aggregates the Multicriteria Multi-period
Outranking Method (MUPOM) to traffic accident context. The multicriteria approach considers the
performance of the alternatives in the different criteria and considers the decision-maker's preference, and
the multi-period approach reflects the performances of the alternatives in the different periods (different
years), adding more information to obtain a more realistic of result, because the data of the traffic accidents
vary with time. As case study, the model proposed is applied in the network of the federal roads of
Pernambuco in the 2007-2018 years. As result, it is highlighted that the main causes of traffic accidents
prioritized are 'lack of attention', 'incompatible speed', 'alcohol ingestion' and 'undue overtaking'. These
causes are the ones that deserve greater attention from decision-maker.
Keywords: Decision-making Framework, Multi-criteria analysis, Multi-period analysis, Traffic accident,
Federal roads, Pernambuco.

1 Introduction
According to the World Health Organization (WHO), about 1.35 million people die each year from traffic
accidents, with 93% of deaths occurring in low- or middle-income countries. Between 20 and 50 million people
suffer non-fatal injuries, causing for most countries a cost of 3% of gross domestic product (GDP) (WHO
2018). In 2016, road injury deaths ranked eighth in the worldwide ranking of causes of deaths with 1.4 million
deaths (2.5% of total deaths) (WHO 2017). Therefore, road safety is an issue that does not receive the attention
it deserves, but it is a great opportunity to save lives around the world (WHO 2018).
Brazil recorded 38,651 fatalities in 2015, which placed the country in the 3rd position of the countries with
the highest traffic deaths in terms of absolute value, behind only India and China (WHO 2018).
Regarding Pernambuco state, there were about 3,600 deaths of an approximate total of 57,000 accidents
between the years from 2007 to August 2015, with an average of 6,712 accidents per year, with lack of attention
being the main cause of accidents (Martins and Garcez 2017).
There are some of the studies published about the accident in federal roads of Pernambuco, such as: Lima
and Garcez (2015), Lima and Garcez (2016), Martins and Garcez (2017), and Martins and Garcez (2018). The
present work differs from the before studies, because the before have descriptive and exploratory analyses,
showing the panorama of the traffic accidents in federal roads of Pernambuco, while this paper seeks to support
decision making through a multicriteria and multi-period approach to prioritize the causes of accidents.
For Chagas et al. (2012), there are several factors that influence the risk of traffic accidents, they are: defects
in the pathway, negligence of users, mechanical defect in the vehicle, animals on the runway and lack of
attention, among other causes. Therefore, this work is justified in order to prioritize these causes of accidents
according to the consideration of multiple periods and multiple criteria, considering also the preferences of the
decision-maker, in to order to assisting the decision-making in such a way that the government, companies and
other may act (devote efforts) to the main causes in order to reduce the risk of accidents.
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2 Multi-criteria and Multi-period approaches
The Multiple Criteria Decision Making – MCDM methods evaluate a certain set of alternatives based on
different criteria considering the preferences of the decision maker in order to assist the decision process (de
Almeida et al. 2015). However, MCDM methods have as a limiting factor only to deal with decision-making
problems that consider only one evaluation period (XU, 2008). However, in complex decision-making
problems, it is necessary to consider data collected in different periods, thus considering the performances of
the alternatives in the present time and in the past, being necessary the use of the Multiple period approach
Multiple criteria decision Making – MP-MCDM (Lin et al. 2008).
Based on the literature, it is perceived that the work related to MP-MCDM problems can evaluate contexts
of either group or individual decision, decision that involves uncertainty or not, can work with weights for the
periods directly from the decision maker As well as existing functions, and can handle both problems that
follow the additive model as outranking problems (Xu and Yager 2008; Xu 2008; Lin et al. 2008; Frini and
Ben Amor 2019).
However, most of the worked performed until then have a greater focus on additive models. One of the
studies that it is focused on problems of outranking is the study by Frini and Ben Amor (2019), which was used
as a base model for the application of this.
2.1 MUPOM
The Multicriteria Multi-period Outranking Method (MUPOM) (Frini and Ben Amor 2019) is based on the
principles of the ELECTRE method, which uses indexes of concordance and disagreement, for a Multi-period
configuration, i.e., it aggregates multiple criteria, in each period of the time horizon, based on peer-to-peer
comparisons and principles of concordance and disagreement. The concordance thresholds considered are
three, in which ��# > ��% , for each criterion �.
Posteriorly, in the second step, the temporal aggregation is realized, in which for each pair of alternatives
(in the present context study, it is represented by the causes of traffic accidents on federal roads), binary
relationships are aggregated using a pre-order distance measure that captures indifference (I), strict preference
(P), weak preference (Q) and incomparability (R), which are defined by Ben Amor and Martel (2014).
For this, it is first computed for each pair of alternatives in each period � the distance between the calculated
preference ratio and the preferred binary relationships. Then the distances are aggregated by weighting the
weight of each period t, prevailing to the binary ratio which has the lowest weighted value.
In the third stage of the MUPOM, the sets are determined: � (( (�+ ) (set of alternatives for which the
alternative �+ has a strict preference), � -- (�+ ) (set of alternatives for which the alternative a receives a strict
preference), � ( (�+ ) (set of alternatives for which the alternative �+ has a weak preference), � - (�+ ) (set of
alternatives for which the alternative �+ receives a weak preference), � +/01 (set of incomparable alternatives),
� ~ (�+ ) (set of alternatives for which the alternative �+ is indifferent).
From these sets the index П(�+ ) is calculated to evaluate the performance of �+ given by: П(�+ ) =
����7� (( (�+ )8 − ����7� -- (�+ )8 + 0.5����7� ( (�+ )8 − 0.5����7� - (�+ )8.
Then, based on the performance calculation of each alternative and the unmatched relationships, the subset
of the “best alternatives” can be constructed in the exploration phase. For more information about MUPOM, it
is recommended to read the study of Frini e Ben Amor (2019).
i

3 Framework proposed
This paper proposes a framework in order to prioritize these causes of accidents according to the
consideration of multiple periods and multiple criteria, as shown in the Figure 1.
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Figure 1. Decision-making framework to prioritize the causes of traffic accidents
The first step of the decision-making framework is the identification and formulation of the database. For
this, it is used the database from the open data created by the Polícia Rodoviária Federal (PRF). The data that
were used correspond to the data on the causes of occurrences and physical status of people involved in
accidents of federal roads in the state of Pernambuco between 2007 and 2018. The formulation step is
composed by descriptive and exploratory data analyses.
As mentioned before, the Multiple period multiple criteria decision making (MP-MCDM) method adopted
in this study is the method proposed by Frini and Ben Amor (2019), the MUPOM. It is chosen because of the
problem addressed in the present study using multiple periods (several years of analysis), multiple criteria and
being a non-compensatory problem. The DM's rationality considered in this study is non-compensatory. Can
be justify this rationality due the characteristic of the object of study dealing with human lives, making it a
complex scenario for the DM to establish how much a given performance in a physical state outweighs another
criterion. However, if it is found that the DM has the compensatory rationality, a multicriteria decision model
that meets this requirement should be adopted.
For inter-criterion evaluation, that is, to estimate the criteria weights, it is used the Ranking Ordered Centroid
(ROC) (Edwards and Barron 1994), which consists of transforming the order (rank) information of the criteria
into “weights”, and no further assessment by the decision maker is required.
For to estimate the periods weights, in addition to using ROC, arithmetic and geometric series, BUM, inverse
exponential distribution, and mean age were also simulated, so that higher weights are attributed to more recent
periods. These methods were chosen because they require less cognitive effort from the decision maker.

4 Case study
The results of this section are based on accidents that occurred on the federal roads of the state of
Pernambuco, between 2007 and 2018, which correspond to 71,488 occurrences (as shown in the Table 1). As
the objective of this paper is to prioritize the causes of traffic accidents, the alternatives of the decision problem
are the very causes of the accidents present in the database, which total 11, they are: animals on the road (AP),
mechanical defect in the vehicle (DMV), defect in the road (DV), disobedience to signaling (DS), sleeping (D),
inattention (AF), alcohol ingestion (AI), not keeping safe distance (NDS), other (O), improper overtaking (IU),
incompatible speed (VI).
These alternatives were evaluated based on four criteria: unharmed (Cr1), mild injured (Cr2), severe injured
(Cr3), and dead (Cr4). All criteria aim to be maximized, since the higher the performance of the alternatives in
the criteria, the higher their criticality, so it should be prioritized.
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Table 1. Descriptive data about causes of accidents and people consequences involved (2007-2018)
Causes
Animals on the road (AP)
Mechanical defect in the vehicle (DMV)
Defect in the road (DV)
Disobedience to signaling (DS)
Sleeping (D)
Inattention (AF)
Alcohol ingestion (AI)
Not keeping safe distance (NDS)
Other (O)
Improper overtaking (IU)
Incompatible speed (VI)

Unharmed (Cr1)
3478
3519
1980
3813
1459
42273
3747
12118
18980
2164
2767

Mild injured (Cr2)
1406
1600
943
1608
1019
9329
2029
1338
7934
1140
1294

Severe injured (Cr3)
552
508
265
875
380
5082
1120
291
4001
710
677

Dead (Cr4)
160
113
44
242
155
1140
399
51
1907
332
309

To establish the weights of the four criteria, the ROC method was used, and the following order was
established: ��4 > ��3 > ��2 > ��1. Thus, the greater the severity of the physical state, the greater the
importance of the criterion. The weights of the criteria are: ��1 = 0.0625; ��2 = 0.145833; ��3 =
0.270833; ��4 = 0.520833. Period weights were also defined by the ROC methodology, giving greater
importance to more recent periods.
The performance of the alternatives in each criterion was given by the product of three probabilities, they
are: probability of a physical state occurring given that a given cause occurred, probability of the accident
having at least one victim with the physical state given the cause, probability of the alternative happening. This
product of probabilities can be seen as a criticality index that seeks to represent the performance of the causes
(alternatives) within the criteria.
The set of discordance indexes for �(1) = {0.2, 0.3, 0.5, 0.7}; and for �(2) = {0.4, 0.5, 0.7, 0.9}, for the
criteria Cr1, Cr2, Cr3 and Cr4, respectively. The concordance indexes are: �1 = 0.9, �2 = 0.6, �3 = 0.3.
4.1 MUPOM findings
•

•

Multicriteria aggregation: First, the concordance values between the alternatives are calculated for
each year. Subsequently, it is calculated the discordance values between the alternatives for each
criterion and each year. It is then defined the relationships of outranking and from them the
relationships of preference are formed.
Temporal aggregation. In this step the information of the different periods is aggregated. Table 2
shows the preference relationships for the ' IA ' and ' VI ' for each period, these values are obtained
from the preferred relationship matrix of each year. The aggregate preference relationship is formed
from them. It is noteworthy that the shortest average distance is 0.842328, causing ' IA ' to suffer a
weak preference (-Q) when compared to ' VI '. It is noticeable that preference relationships can change
according to the period, thus showing the importance of considering different periods, since the
performances of the alternatives change according to the periods. Moreover, it shows the relevance of
the degree of importance of each period, since not necessarily the most frequent relationship is the
one that prevails.
Table 2. Temporal aggregation for pair of alternatives ‘IA’ and ‘VI’.

Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Average
distance

Preference relationships between alcohol
ingestion with incompatible speed
-Q
P
-Q
P
P
P
-Q
P
Q
P
-Q
-Q

P
1.895
0
1.895
0
0
0
1.895
0
1
0
1.895
1.895

-P
1
2
1
2
2
2
1
2
1.895
2
1
1

Q
1.474
1
1.474
1
1
1
1.474
1
0
1
1.474
1.474

-Q
0
1.895
0
1.895
1.895
1.895
0
1.895
1.474
1.895
0
0

I
1
1.263
1
1.263
1.263
1.263
1
1.263
1
1.263
1
1

R
1.579
1.579
1.579
1.579
1.579
1.579
1.579
1.579
1.579
1.579
1.579
1.579

1.113943

1.456899

1.14634

0.842328

1.095255

1.579
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Finally, the results of the exploration procedure are obtained based on the performance of the alternatives,
as shown in Table 3; which contains the formed sets, the aggregate performance evaluation, and a performancebased prioritization order.
Thus, it is highlighted the causes 'other', 'lack of attention', 'incompatible speed' and 'alcohol intake' as the
first four alternatives, respectively. In addition, by the MUPOM, the group of the most critical causes (in the
decision-making view as the “best alternatives”) can be formed by the 'lack of attention' and 'others'
alternatives, as these do not have a strong or weak preference of any alternative.
Table 2. Alternative performance by MUPOM analysis
��
AP
DMV

�(( (�� )
DMV, DV, NDS
DV, NDS

DV

-

DS
D
FA

AP, DMV, DV, NDS
DMV, DV, NDS
AP, DMV, DV, DS, D, IA, NDS,
UI
AP, DMV, DV, DS, D, NDS, UI
-

IA
NDS
O
UI
VI

AP, DMV, DV, DS, D, IA, NDS,
UI, VI
AP, DMV, DV, D, NDS
AP, DMV, DV, DS, D, NDS, UI

�-- (�� )
DS, FA, IA, O, UI, VI
AP, DS, D, FA, IA, O, UI,
VI
AP, DMV, DS, D, FA, IA,
O, UI, VI
FA, IA, O, VI
FA, IA, O, UI, VI
-

�( (�� )
-

�- (�� )
D
-

�����
-

П(�� )
-3,5
-6

Rank
8th
9th

-

-

NDS

-9

10th

AP, D
-

D,UI
-

O, VI

-1
-1
8

6th
6th
2nd

FA, O
AP, DMV, DS, D, FA, IA,
O, UI, VI
-

-

VI
-

DV

4,5
-9

4th
10th

-

-

FA

9

1st

DS
IA

-

FA

1,5
6,5

5th
3rd

FA, IA, O, VI
O

4.2 Analysis of the variation of the weights of the periods considered
In this step an analysis was made regarding the variation of the methods to determine the weights of each
period. The six methods considered are: ROC, arithmetic and geometric series, BUM, inverse exponential
distribution, and mean age. It can be seen that the geometric series established the highest value for the last
three years followed by the ROC, the other methods provided similar weights. It is important to highlight that
the ROC and inverse exponential have fixed values (the ROC only depends on the order), while the others
depend on parameters to be established with the decision maker.
The results obtained from the performances of the alternatives and the resulting rank according to the
variation of the method applied are shown respectively in Table 3.
Table 3. Performances of the alternatives and the resulting rank according to the variation of the method applied for
weight period elicitation

Alternativas
AP
DMV
DV
DS
D
FA
IA
NDS
O
UI
VI

ROC Exp. Inversa BUM Aritmética Geométrica Idade Média
-3,5 8ª
-3,5
8ª -3,5 8ª -3,5
8ª
-3
8ª
-3,5
8ª
-6 9ª
-6
9ª
-6 9ª
-6
9ª
-6
9ª
-6
9ª
-9 10ª
-9
10ª
-9 10ª -9
11ª
-9
10ª
-9
10ª
-1 6ª
-1
6ª
-1 6ª
-1
6ª
-1
6ª
-1
6ª
-1 6ª
-1
6ª
-1 6ª
-2
7ª
-1
6ª
-1
6ª
8
2ª
8
2ª
8 2ª
8
2ª
9
1ª
8
2ª
4,5 4ª
4,5
4ª
6 3ª
6
3ª
4,5
4ª
6
3ª
-9 10ª
-9
10ª
-9 10ª -7
10ª
-9
10ª
-9
10ª
9
1ª
9
1ª
9 1ª
9
1ª
6,5
3ª
9
1ª
1,5 5ª
1,5
5ª
1,5 5ª 0,5
5ª
0,5
5ª
1,5
5ª
6,5 3ª
6,5
3ª
5 4ª
5
4ª
8
2ª
5
4ª
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5 Conclusion
The decision-making framework proposed in conjunction with the MUPOM proved useful in enabling the
information from different periods could be used in conjunction with the multicriteria view respecting the
rationality of the decision-maker, making the result better based as it considered the different years.
Overall, this study achieved the general objective of prioritizing the causes of traffic accidents on the
Pernambuco federal highways based on multiple criteria and multiple periods, thus supporting future decision
making in order to reduce the risk of accidents through knowledge of the main causes of accidents. In addition,
although the focus of the study is the state of Pernambuco, this approach may be used in other regions, so it is
recommended as future work to develop a Decision Support System (DSS) for the application of the method
used, as the input data could be changed allowing for more flexible application.
Acknowledgments. This work was partially supported by the Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do
Estado de Pernambuco (FACEPE) (IBPG-0598-3.08/17) and by National Council for Scientific and
Technological Development – CNPq (407541/2018-7).
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Resumo. A crescente busca por comportamentos ambientalmente corretos vem
estimulando cada vez mais o segmento de papel e celulose. Dentro deste
cenário, a competitividade é acirrada e as empresas precisam melhorar
continuamente seus processos para garantir os melhores produtos com os
menores custos. O presente trabalho apresenta uma aplicação da programação
linear em uma etapa do processo produtivo de uma fábrica de papel reciclado
com o objetivo de definir o mix ideal de aparas de papelão ondulado que
minimize os custos de produção. O trabalho caracteriza-se como um estudo de
caso aplicado em uma das unidades fabris de uma grande empresa do setor de
papel e celulose. As aparas de papelão ondulando são a principal matéria-prima
da fábrica e representa mais de 40% do custo total. São utilizados mais de 10
tipos de aparas classificadas de acordo com o papel que as compõe e as
impurezas agregadas, conforme norma específica. Embora essa variedade seja
considerável, a alimentação das aparas no processo inicial de fabricação de
papel segue uma “receita” que se restringe a dois grupos de aparas: refile
(aparas mais limpas) e ondulado (aparas menos limpas), independentemente do
tipo de papel, variando apenas a proporção. Desta forma, produtos com menor
valor agregado podem ser produzidos com aparas mais nobres, assim como
produtos de maior valor agregado e maior complexidade podem ser produzidos
com aparas menos nobres e de menor qualidade, podendo interferir no produto
final e gerando maior custo com outros insumos e energia. Nota-se então a
necessidade de um estudo para avaliar qual o mix dos diferentes tipos de aparas
deve ser utilizado para cada tipo de papel a ser produzindo, garantindo menor
custo de produção, melhor controle do processo e maior qualidade do produto
final. Para este estudo de caso foram coletados dados dos sistemas de
informação, dos documentos relacionados aos processos produtivos, de
entrevistas com os envolvidos e de observações em campo. A partir dos dados
coletados foi possível determinar as restrições e a função objetivo para o
modelo de programação linear e assim, gerar uma ferramenta de suporte para
tomada de decisões quanto ao mix de aparas que minimize os custos de
produção.
Palavras-chave: Programação Linear, Programação da Produção, Papel
Reciclado.
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do Estado de Pernambuco
Hélder Rodrigues Cacimiro1, Caroline Maria Miranda Mota2
2

1
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

helder.cacimiro@gmail.com, carolinemota@cdsid.org.br

Resumo. A análise dos dados quanto à segurança pública utilizando métodos estatísticos apropriados
auxilia na identificação de padrões de ocorrência do crime e possibilita uma tomada de decisão mais
efetiva em relação às ações a serem realizadas para minimizar as ocorrências criminosas. Este artigo tem
como objetivo identificar se as regiões administrativas do estado em estudo podem ser consideradas
fatores relevantes para ocorrência do crime, possibilitando destacar quais regiões merecem atenção
especial de ações de segurança pública mais efetivas. A pesquisa utiliza dados referentes as taxas médias
anuais de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) de cada região administrativa do estado de
Pernambuco divulgados pela Secretaria de Defesa Social. Para realização das análises e considerações
foram utilizadas as ferramentas ANOVA de um critério e a aplicação do teste de Tukey para comparação
par a par. Posteriormente é proposto um ordenamento das regiões administrativas com base em critérios
associados à vulnerabilidade de ocorrência de eventos criminosos utilizando o método PROMETHEE II.
Com base nos resultados encontrados é possível afirmar que a gestão pública deve se atentar ao fato de
que às ações desenvolvidas em determinadas regiões do estado não estão sendo tão eficazes quanto em
outras e que a característica local do crime está sendo um fator que influencia para a ocorrência desse tipo
de evento.
Palavras-chave: Segurança Pública, ANOVA, PROMETHEE II.
Abstract. Analyzing data for public safety using appropriate statistical methods helps in identifying
patterns of crime occurrence and enables more effective decision-making regarding actions to be taken to
minimize criminal occurrences. This article aims to identify whether the administrative regions of the
state under study can be considered relevant factors for the occurrence of crime, making it possible to
highlight which regions deserve special attention for more effective public security actions. The research
uses data referring to the average annual rates of intentional lethal violent crime (CVLI) of each
administrative region of the state of Pernambuco released by the Secretariat of Social Defense. For the
analysis and considerations were used the one-way ANOVA tools and the application of Tukey test for
pairwise comparison. Subsequently, an ordering of administrative regions based on criteria associated
with the vulnerability of criminal events using the PROMETHEE II method is proposed. Based on the
results found, it can be stated that public management should be aware of the fact that the actions
developed in certain regions of the state are not being as effective as in others and that the local
characteristic of crime is being a factor that influences the crime. occurrence of this type of event.
Keywords: Public Safety, ANOVA, PROMETHEE II.

1 Introdução
O Brasil tem sido marcado historicamente pela violência desde o processo de colonização, de forma que,
atualmente, nota-se a sua manifestação principalmente no âmbito do tráfico de drogas e nas disputas entre
facções criminosas. O IPEA revelou que a população brasileira percebe a desigualdade social e a falta de
investimento em educação como as causas da criminalidade no Brasil (IPEA, 2014).
No contexto do estado de Pernambuco, a violência é atribuída às altas taxas de desemprego, à baixa
escolaridade e à alta concentração de renda. Este contexto favoreceu o desenvolvimento de um ambiente
propício à violência, cujas consequências continuam até hoje, embora Pernambuco tenha experimentado uma
melhora em seus indicadores socioeconômicos nos últimos anos. Os padrões de declínio da violência letal
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podem ser explicados por mudanças na prestação de contas e na eficácia de instituições estatais formais e em
normas sociais informais (Lima, 2002; Hoelscher, 2017)
Estudar os determinantes do crime é importante porque pode mostrar quais fatores contribuem para a
atividade criminal e, então, possibilitar uma melhor compreensão sobre o assunto. Quando se identifica os
elementos que influenciam um problema, é possível tratá-lo de maneira mais eficiente. É possível afirmar
que o fenômeno do crime não é aleatório no tempo e no espaço e que devido à essa relativa previsibilidade,
esses padrões são identificados para entender e prevenir eventos criminosos. (Gary Becker, 1968; Cohen e
Felson, 1979; Brantingham e Brantingham, 2008; Andresen, 2014; Pereira, 2016).
Por meio de análise estatística, este trabalho busca identificar se a região de ocorrência do crime pode ser
considerada um fator relevante para ocorrência dos CVLI (Crimes Violentos Letais Intencionais) no estado,
possibilitando destacar por meio de aplicação de um método de resolução de problemas multicritério quais
regiões merecem atenção especial devido à sua vulnerabilidade socioeconômica. Os dados utilizados são
referentes aos CVLI, em que estão inclusos todos os eventos criminosos violentos e dolosos que produzem o
resultado de morte, tomando como objeto de estudo as regiões administrativas do estado de Pernambuco.

2 Metodologia
A área de atuação do estudo compreende ao estado de Pernambuco, localizado na região Nordeste do Brasil.
Ele é dividido em 12 regiões administrativas e os dados utilizados compreendem a este nível de território e
foram coletados na base da Secretaria de Defesa Social do estado. Os índices socioeconômicos utilizados na
determinação dos critérios selecionados para a análise de decisão multicritério foram extraídos do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico) e do BDE (Banco de Dados do Estado).
Seguindo as etapas indicadas na figura 1, após a coleta dos dados, o estudo se concentra em analisar se há
diferença significativa entre as taxas médias anuais de CVLI em relação a região administrativa em que
ocorreu o crime. Isso possibilita identificar se o local de ocorrência do evento criminoso pode ser
considerado um fator relevante. Vale ressaltar a importância de se verificar onde há evidências de que existe
diferença significativa entre as ocorrências, caso ela exista, com as análises post-hoc. Uma vez validada a
hipótese de que as regiões são significativamente relevantes para o crime, se faz necessário priorizar quais
delas necessitam de ações mais efetivas que ajudem a combater a criminalidade por meio de uma abordagem
multicritério.

Fig. 1 - Etapas da análise dos dados (Elaborado pelos autores)

Para a primeira etapa do estudo, utilizou-se a ferramenta estatística ANOVA (Análise de Variância) de um
critério, com a finalidade de confrontar as taxas médias anuais das regiões do estado. A ANOVA é um
procedimento para testar a homogeneidade de um conjunto de médias. Adicionalmente, é utilizado o teste de
Tukey para permitir a condução de múltiplas comparações em pares a partir da formação de intervalos de
confiança 100(1-)% simultâneos para todas elas (Walpole et al., 2009). Adotou-se como ferramentas de
apoio os softwares Excel, para a implementação da ANOVA, e PAST, para o teste de Tukey. Em ambos os
casos foi adotado um nível de significância () de 0,05.
Na segunda etapa, procurou-se avaliar as regiões em termos de vulnerabilidade. A avaliação foi realizada por
meio de análise de decisão multicritério (MCDM/A). Um problema de decisão multicritério é definido como
sendo aquele em que existem duas ou mais alternativas de ação a serem analisadas com o propósito de
atender a diferentes objetivos conflitantes entre si. (Vincke, 1992; De Almeida, 2013). Neste contexto está
contida a família de métodos PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment
Evaluations) que possui seis variações (I, II, III, IV, V e VI) que apresentam diferentes características
metodológicas e de objetivos. Neste trabalho será utilizado o PROMETHEE II, com auxílio do software
Visual PROMETHEE versão acadêmica, por resultar na ordenação das alternativas, reservando os primeiros
lugares para as regiões de maior vulnerabilidade e os últimos lugares as regiões menos vulneráveis, além de
corrigir os problemas de incomparabilidade que poderiam ocorrer na aplicação do PROMETHEE I. (Brans,
1986; Pandey, 1995; Vincke, 1992).
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3 Resultados
3.1 Analise das ocorrências de crime
De posse dos dados referentes a taxa média anual de ocorrências de CVLI do período de 2014 a 2018 em
cada região administrativa denominadas de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, a fim de se manter o sigilo do
local a que os dados se referem, os cálculos da ANOVA foram realizados e apresentaram o seguinte resultado
(Figura 2):

Fig. 2. Resultados obtidos através da ANOVA de fator único e do teste de Tukey

Pode-se observar que o valor de F encontrado (12,76313) é significamente grande em relação ao F crítico
(1,99458) e portanto é possível afirmar que existe evidência contra a igualdade das médias entre grupos.
Consequentemente a hipótese nula deve ser rejeitada.
Para o próximo passo utilizou-se o teste de Tukey para identificar quais grupos possuem diferenças
significativas de médias entre si realizando uma comparação par a par a um nível de significância de α =
0,05. Os valores em destaque indicam que existe evidência de que às médias entre os dois grupos associados
são significamente diferentes. Observa-se que as regiões B, C e D são as regiões que possuem as maiores
taxas médias anuais de CVLI se diferenciando significamente em relação à maioria das taxas das outras
regiões. Logo, sob o ponto de vista estatístico, estas são as regiões que, inicialmente, merecem atenção
quanto a ações de segurança pública, visto que uma redução dos crimes nelas tende a ter um maior impacto
nos índices de CVLI de Pernambuco.
3.2 Avaliação da vulnerabilidade das regiões
Partindo da validação de que o local é fator determinante na ocorrência dos CVLI no estado é importante
notar a necessidade de uma melhor alocação dos recursos públicos levando em consideração as diferenças
regionais. A aplicação do método PROMETHEE II neste estudo permite a construção de um modelo de
decisão em que são consideradas as doze regiões administrativas do estado de Pernambuco. O propósito é
estabelecer uma ordem dessas regiões considerando critérios de vulnerabilidade social que são associadas a
ocorrência de eventos criminosos, são eles: qualidade de vida, desigualdade social, nível de instrução e
trabalho.
Desta forma, optou-se por um conjunto de índices socioeconômicos locais, sendo estes capazes de traduzir os
principais aspectos que denotam o contexto das regiões consideradas. São os seguintes: o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), índice de GINI e as taxas de alfabetização e de população ocupada.
O ranking obtido com a aplicação do método PROMETHEE II apontou uma variação nos fluxos líquidos
entre -0,9545 e 0,6818 indicando que os maiores fluxos se tratam das regiões mais vulneráveis. Nesse sentido
destacaram-se as regiões B, I, J, C, E e D como as regiões a serem priorizadas nesta ordem, com ações de
políticas de desenvolvimento social que gerem impacto na redução das ocorrências dos CVLI.
Esse resultado corrobora com as observações obtidas pela ANOVA e o teste de Tukey, pois as regiões que
possuem a maior diferença significativa em relação às demais também aparecem com destaque no
ranqueamento. O método PROMETHEE traz em evidência a alta vulnerabilidade social das regiões I, J e E
que não pode ser observada utilizando somente a ANOVA.
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4 Originalidade/valor
A análise de dados da segurança pública tem se mostrado cada vez mais pertinente para auxiliar a tomada de
decisões do setor público. Muitos são os fatores determinantes que podem ser estudados quanto a suas
influências e os seus impactos na esfera criminal. Porém, neste trabalho buscou-se identificar se a localização
das ocorrências em diferentes regiões de uma unidade da federação estado é um fator que influencia esse tipo
de evento e uma análise de decisão multicritério para priorização de regiões com características sociais de
maior vulnerabilidade ao crime.
Utilizando a ANOVA e o teste de Tukey é possível afirmar que a gestão pública deve se atentar ao fato de
que às ações desenvolvidas em determinadas regiões não estão sendo tão eficazes quanto em outras. Neste
cenário, apesar do estudo apresentar uma aplicação de modelo para sobreclassificação das regiões utilizando
o PROMETHEE II, se faz necessário um estudo mais aprofundado das características regionais no que se
refere a dados socioeconômicos/geográficos que resulte num maior nível de detalhe dos fatores
determinantes do crime.
Uma revisão do plano da segurança pública estadual considerando essas características regionais como
relevantes poderão significar uma maior eficácia das ações desenvolvidas em conjunto com outras áreas do
setor público, como educação e assistência social.
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Resumo. A presente pesquisa se debruça sobre o fenômeno de roubos a instituições financeiras, tendo
como objetivo identificar se alguma de suas características possui influência sobre o resultado das
investigações e a delimitação de autoria. O estudo de caso tomou como amostra ocorrências registradas
contra Agências de Correios no Estado do Rio Grande do Norte entre os anos de 2013 a 2015. Os dados
foram tratados e avaliados por meio de análise de clusters pelos métodos hierárquico e K-means. O
método K-means classificou as ocorrências em clusters que predizem baixa, média e alta probabilidade de
solução de autoria dos crimes, de acordo com a variação das características observáveis em cada caso. A
classificação exitosa das ocorrências nestes termos possibilitou comprovar estatisticamente a relação entre
a presença de imagens de CFTV de qualidade dos criminosos, roubos a cofres das agências, com altas
taxas de elucidação de autoria dos crimes. A inovação da pesquisa reside na utilização de inferências
estatísticas sobre o fenômeno observado para possibilitar um melhor gerenciamento dos meios
empregados nas investigações, fornecendo elementos para sustentação científica do processo decisório de
direcionar esforços para os casos com maior probabilidade de êxito, em detrimento daqueles com baixa
probabilidade de solução. Em última análise, a pesquisa possibilitou concluir com a formulação de um
pacote de providências mínimas capazes de determinar a ausência, em um caso real, das circunstâncias
estatisticamente relacionadas com altas probabilidades de solução, viabilizando argumentação técnica
para o encerramento dos casos classificados em clusters indicativos de baixa probabilidade de solução,
evitando assim um desnecessário prolongamento das investigações pouco promissoras e seus custos para
a sociedade.
Palavras-chave: Análise de Cluster, Crimes contra instituições financeiras, K-means.

1 Introdução
No decorrer dos últimos anos o crescimento das taxas de criminalidade colocou em evidência o tema
segurança pública no Brasil, tratando-se de uma das principais preocupações do brasileiro (SCALCO;
AMORIM; GOMES, 2012).
A crescente violência, além de influir diretamente sobre aspectos subjetivos de bem-estar, ampliando a
sensação generalizada de insegurança, vem acompanhada de problemas que podem ser objetivamente
mensuráveis e implicam prejuízos financeiros ao País, na medida em que influi negativamente no seu
desenvolvimento econômico (RONDON; ANDRADE, 2003).
A violência deixou de ser exclusividade dos grandes centros urbanos e passou a se espalhar para as
cidades do interior, movimento que, segundo pesquisas, teria sido influenciado pelo próprio desenvolvimento
econômico das cidades interioranas, de modo que o dinheiro circulante funciona como fator atrativo da
violência (STEEVES; PETTERINI; MOURA, 2015).
Dentre os crimes violentos que chamam a atenção da população brasileira, atualmente destacam-se os
crimes de furto qualificado e roubo contra instituições financeiras, aí incluídos bancos, postos de atendimento
bancário, caixas eletrônicos e agências dos Correios que funcionam como correspondentes bancários.
No segmento bancário, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos-FEBRABAN (2015), o país
contava em dezembro de 2015 com 22.840 agências bancárias, entre as quais o Banco do Brasil despontava
com a maior rede de agências (5.429) e a Caixa Econômica Federal em 4º lugar (3.404). No mesmo período
foram contabilizadas 293.767 unidades de correspondentes bancários.
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O fenômeno criminal estudado, roubos a Agências dos Correios onde funciona o Banco Postal, merece
especial atenção da Polícia Federal em razão de sua atribuição para atuar nos crimes contra o patrimônio da
empresa pública federal.
As agências dos Correios têm funcionado desde o início do projeto do Banco Postal com pouco ou
nenhum sistema de segurança, tornando-as alvos fáceis e altamente rentáveis para a ação de criminosos
(TAVARES, 2012), o que explica o alto índice de ocorrências criminais para tratamento pela Polícia Federal
e justifica o foco do estudo.

2 Metodologia
Foi escolhida uma unidade da Federação na Região Nordeste do país, que contasse com uma
Superintendência Regional (na capital) e pelo menos uma Delegacia Descentralizada (no interior). A escolha
de unidades da Polícia Federal na região Nordeste se justifica em face dos dados extraídos do Sistema de
Indicadores de Percepção Social (SIPS) produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em
2012. Em referido estudo, que buscava parâmetros para medir a sensação de insegurança no Brasil por meio
do nível de percepção dos entrevistados para ameaças representadas por diversos eventos violentos, 62,3%
dos participantes afirmou ter muito medo de ser vítima de assalto à mão armada. Entre todas as regiões do
país, o Nordeste apresentou a proporção mais acentuada de respondentes com muito medo: 73,4%. Em
muitas cidades do Nordeste, onde a rede bancária por vezes se resume ao Banco Postal que funciona nas
Agências dos Correios, o incremento na incidência dessa modalidade de crime trouxe medo e insegurança
aos cidadãos.
Os dados da pesquisa foram obtidos do Sistema Cartorário da Polícia Federal-SISCART, fonte de onde
foram filtradas as ocorrências de roubo contra Agências dos Correios. A partir da leitura dos relatórios finais
das investigações conseguiu-se identificar todas as circunstâncias do crime (variáveis) que serão objeto de
estudo, a exemplo da existência de sistema de segurança no local (CFTV ou webcam), quantidade de
criminosos, dia da semana e dia do mês do sinistro, valor subtraído pelos criminosos, se os valores foram
subtraídos apenas dos guichês de atendimento ou se houve subtração de recursos de cofre, uma variável
aproximada para mensurar o tempo total da ação criminosa.

3 Contribuições da Pesquisa
O objetivo geral da pesquisa foi alcançado na medida em que se conseguiu relacionar estatisticamente no
estudo de caso algumas circunstâncias do crime com o sucesso da identificação de autoria em investigações
de roubos contra instituições financeiras.
Foi elaborada proposta de um roteiro simplificado de processo estruturado de análise de dados para
identificação de padrões para auxiliar investigações de crimes contra instituições financeiras, o que pode
servir de norte para que a presente pesquisa seja replicada por outras polícias civis ou mesmo internamente
por outras unidades da Polícia Federal.
A utilização do método k-means de análise de clusters atingiu seu objetivo ao facilitar a análise de uma
amostra de 291 ocorrências de roubo, dentre as quais 113 investigações (38%) foram solucionadas e em 178
outros casos não foi possível delimitar a autoria (62%). Referida técnica evidenciou relações entre as
variáveis explicativas tempo de duração da investigação (dias), CFTV, cofre/guichê e a variável resposta se o
delito havia sido solucionado ou não, revelando determinados padrões de ocorrências de crimes.
A análise dos clusters obtidos pelo método k-means permite concluir que, para o universo de dados do
estudo de caso, é possível selecionar padrões de comportamento das variáveis que indicam maior
probabilidade de sucesso nas investigações de roubos contra agências dos Correios, bem como identificar os
casos com baixa probabilidade de sucesso. Essa evidência é importante porque possibilita melhor
gerenciamento de recursos humanos e materiais voltados a ocorrências com maior chance de êxito,
permitindo, em contrapartida, identificar os casos com poucas chances, onde a perpetuação de investimentos
dificilmente será convertido em sucesso da investigação.
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Abstract. Packaging is a marketing tool to capture the attention of the consumer, and it can shape
expectations, evaluations and experiences regarding consumer goods. Companies spend lots of resources
in research to gain answers that can help them to create strategies to attract new customers. However,
there is a difference between interview responses and actual buying actions. The purpose of this paper is
to analyze whether there is consistency between what consumers look at most when exposed to productbased stimuli, and what they actually buy. To accomplish this goal, visual stimuli as image of different
packaged products were presented in an experiment for 31 participants. The experiment was conducted in
two phases, the first entailed the use of eye-tracking technology, to capture the unconscious responses,
and the second phase entailed declarative methods as questionnaires, to obtain direct responses from
participants. The results suggest that there is consistency between the responses in the sample for the
products surveyed: products that have a higher number of fixations (unconscious response) are better
evaluated in relation to the purchase decision (conscious response).
Keywords: Packaging; eye-tracking; purchase decision.

1 Introduction
Product packaging is an opportunity for manufacturers and retailers to communicate with the consumer.
Packaging design is the primary source of information available to consumers, and informs about product
characteristics, draws attention to the product and communicates information regarding brand identity and
values (Westerman et al., 2013). The consumer creates a particular expectation about the product, its quality
and value, based on the packaging design assessment (Gomez et al., 2015).
According to Gil et al. (2017), understanding the factors that drive consumers to purchase decisions is a
critical part of business planning. Marketing decisions to improve consumer first impressions of a product
depend on the visual appearance of the packaging. Aesthetic preferences related to packaging design
influence consumer product attitudes and purchasing decisions and aesthetic judgments can be related to
simple design characteristics such as shape and color (Lindell and Mueller, 2011). Therefore, it can be said
that packaging becomes a crucial part of the purchasing process, since, according to Clement (2010), about
90% of buyers are content with a choice based on a visual examination of the packaging.
Many works emphasize the importance of packaging when analyzing attributes such as color (GarcíaMadariaga et al., 2019; Bix et al., 2013; Olesen and Giacalone, 2018), shape and material (Simmonds et al.,
2018; da Rosa et al. al., 2019; Steenis et al., 2017; Velasco et al., 2014), image and text (Fenko et al., 2018;
García-Madariaga et al., 2019; Velasco et al., 2014), and their effects with regard to purchase intention and
product expectation. These studies are significant because consumers rely on visual packaging attributes,
during the purchasing decision process, which are evaluated based on prior knowledge, experience and
expectation, and on the likelihood of satisfaction, can positively or negatively influence such a decision (Bix
et al., 2013).
Thus, it can be said that consumers use their prior knowledge of product appearance to guide their visual
attention to those that fit their preferences. However, when it comes to actual purchase, visual attention
proves to be one of the most important factors predicting such buying behavior (Gidlöf et al., 2017). For that
reason, it is of great interest to understand how the influence of visual attention on purchasing behavior
occurs, and whether there is consistency between what consumers look at most and what they actually buy.
The influence of packaging on product evaluations is highly relevant to explain actual purchasing
decisions (Steenis et al., 2017; Simmonds et al., 2018; Bix et al., 2012; Michalski and Grobelny, 2016; Baruk
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and Iwanicka, 2015). For Gidlöf et al. (2017), the very act of looking longer and repeatedly at a product
increases the likelihood of buying it. According to Bigne et al. (2016), consumers tend to choose products
and packaging that are able to stand out among the others and attract visual attention. The problem lies in the
fact that consumers are daily exposed to numerous stimuli. This means that a product has only a fraction of a
second to get consumers' attention. This way, the most attractive packaging will have a better chance of
winning this dispute (Gidlöf et al., 2017). In this sense, one of the main goals of marketing is to understand
how consumers' attention is modulated by a certain stimulus, for example, packaging (García-Madariaga et
al., 2019).
Many companies spend a lot of resources on consumer research, often in the form of questionnaires, to get
answers that help them develop product design strategies to attract new customers. However, there is a
difference between survey responses and actual buying actions because consumer behavior during research
may be different than when they look at the physical product (Hsu, 2017), since the visual and behavioral
processes are not fully aware of the individual, it is actually a psychophysiological response (Rebollar et al.,
2015).
In this context, it is very important to consider the behavior of the individual during the decision making
process of purchasing a product. Consumers do not always make decisions in the most coherent way and it
can lead to unsatisfactory results. Thus, it is necessary to understand the consumer's preferences and their
behavior from the study of the decision making process and it’s structuring, in order to obtain results
compatible with their preferences (de Almeida, 2013). There is an important advance in understanding
decision making process with the use of more objective and unbiased data, like neural data and physiological
measurements. These measures may allow better identification of individuals' preferences and better
predictions of their behavior than measures that simply depend on observation (Plassmann et al., 2015).
It is interesting to use neuroscience tools, which are capable of capturing physiological information from
consumers in real time, to analyze consumer behavior and the decision making process when purchasing a
particular product. Using such tools, there is a decrease in inconsistencies of consumer responses (compared
to methods such as questionnaires), since data obtained through such devices are not under control of the
individual, they are involuntary psychophysiological data (Behe et al., 2013).
The use of neuroscience techniques allows a better understanding of how individuals make decisions in
real situations over time. Many neural and physiological methods do not require conscious effort from
participants, so it becomes possible to use them to measure automatic and unconscious processes that can be
difficult to ascertain through behavioral measures (Bell et al., 2018). Traditional market research methods,
such as questionnaires and interviews, may be subject to distortion and bias, which are difficult to measure or
control, and may not be very reliable due to biases and inconsistencies in human judgment, participant
responses, researcher interpretations, and even the design of the collection instrument itself (TreleavenHassard et al., 2010).
Truth is, physiological and neuroscientific techniques not only allow researchers to identify the
mechanisms underlying decision-making information processing (Plassmann et al. 2015; Smidts et al. 2014;
Karmarkar and Plassmann, 2019), but can also reveal responses or reactions that consumers cannot or will
not disclose, such as attitudes toward products or brands that are socially undesirable, that consumers are
unaware of, or that they are unable to verbalize. Thus, the use of neuroscience tools enables better
identification of consumer preferences and better predictions of consumer behavior (Bell et al., 2018).
Several studies used the eye tracking technique to analyze packaging (García-Madariaga et al., 2019;
Michalski and Grobelny, 2016; Piqueras-Fiszman et al., 2013). The main purpose of such studies is to find
out which elements or areas on packaging capture the user's attention. This is determined by analyzing the
number of fixings in each area, the display time, or the time it takes users to view a particular area for the
first time (Rebollar et al., 2015). Addressing the subject of visual attention, the authors Husic-Mehmedovic et
al. (2017) conducted an exploratory study in virtual environments, implementing eye tracking methodology,
to explain how various attributes of beer packaging affect consumers' visual attention and their assessment of
packaging. The results suggest that color and semantic characteristics may be decisive (in the product
category that has a standard form) in this respect.
The use of neurophysiological data also provides a greater understanding of the contribution of visual
attention to choice. Krajbich et al. (2011), using eye tracking techniques, stated that the time consumers
spend looking at a particular product increases the likelihood of their purchase. In their research, the authors
Gidlöf et al. (2017) used eye-tracking glasses on consumers visiting a real supermarket to analyze how
external and internal factors influence what consumers look at during the decision process, what they buy and
the quality of their choices.
Thus, in order to continue current studies on the relationship between visual attention and purchasing
decisions, this paper combined the use of neuroscientific technique, eye-tracking, and a questionnaire to
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analyze whether there is consistency between what consumers look at most when exposed to products, and
what they would actually buy. This paper proposes as research hypothesis:
•
H0: Products that receive the highest number of fixation are better evaluated regarding consumers
stated purchase intention.
•
H1: Products that receive the highest number of fixation aren’t better evaluated regarding consumers
stated purchase intention.

2 Methodology
The project of which this study is part of was approved by the Federal University of Pernambuco (UFPE)
Ethics Committee (Approval number: 2,581,493). Approval from the Ethics Committee is a necessary
prerequisite for initiating data collection through the experiment.
2.1 Participants
The study was conducted at the Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil. The consumer profile
this work focused on consists of individuals over the age of 18, as they have the autonomy and responsibility
to answer for their own purchasing actions and decisions. Thus, 31 undergraduate and graduate students from
the UFPE were invited to participate in this study.
2.2 Stimulus material and equipment
The stimuli were presented as images with 3 variations of coconut water packaging, in the form of plastic
bottle, plastic cup and cardboard box. The coconut water product was chosen because it is available in a
range of packaging options and is a product consumed by the target audience of this research (undergraduate
and postgraduate students), in order to make its evaluation feasible.
For the accomplishment of this study, the following tools were used:
Eye-tracking. The use of neuroscience techniques allows a better understanding of how individuals make
decisions in real situations over time. Many physiological methods do not require conscious effort from
participants, so it becomes possible to use them to measure automatic and unconscious processes that can be
difficult to ascertain through behavioral measures (Bell et al., 2018). The eye-tracking method is used to
measure eye movements and changes in pupil diameter by recording the number of fixations or length of stay
of the eye during an external stimulus exposure (García-Madariaga et al., 2019). Measurement and
characterization of gaze behavior can be used as a way to infer about individual's excitement level and
information processing (Ettinger and Klein, 2016). This technique has been used as a direct measure of
attention, analyzing the number of fixations in specific areas, the viewing time, or the time it takes users to
reach each area (Rebollar et al., 2015). Therefore, the Eye-Tracking X 120 neuroscience equipment provided
by Tobii Studio was used to measure the fixation number of the participants in the presented stimulus.
Questionnaire. After the eye tracking stage, a questionnaire was applied from an internet platform.
Participants were exposed to the same stimulus image on the computer screen and answered questions by
circling their answers on a Likert scale. The questions aimed to assess the consumer's perception of their
purchase intention. Responses were rated from 1 (very unlikely) to 7 (very likely). The concrete details of the
questionnaire will be shown in the Procedure section.

2.3 Procedure
The experiment was carried out in 2 steps, the first involving the use of neurophysiological method (eyetracking) and the second, the declarative method (questionnaire). The experiment was conducted at the
administrative building of the Center for Technology and Geosciences at the Federal University of
Pernambuco, and both steps were performed at the same site. Before starting the experiment, the researcher
contacted the participant beforehand, to make sure that the participant is in accordance with the research
profile (inclusion criteria), to be able to continue the process. Once all the inclusion criteria were met, the
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researcher scheduled with the participant to carry out the experiment. On the scheduled day, the researcher
explained to the participants what the procedure would be like and how the equipment works, to ensure that
they would be comfortable and would use the equipment correctly, ensuring good data collection, and giving
the consent form for them to sign. Both steps were performed on the computer, in the first stage participants
used eye tracking technology during stimulus presentation. When the first stage was completed, they
answered the questionnaire, but without using the neurophysiological technique.
Step 1 began with the calibration of the equipment, as well as ensuring that the lighting and acoustics
conditions were kept the same for all participants. After calibration, participants were exposed to a random
presentation with 3 stimuli on each slide. Each slide showed the product in 3 different conditions for the
modified variable: condition X1 (bottle) - condition X2 (cup) - condition X3 (box), as shown in Figure 1. To
avoid stimulus location bias, there were 3 different stimulus arrangements for each location condition, always
avoiding the center of the screen. This step was designed to compare the fixation number for the 3 presented
stimuli, measured with eye tracking. The presentation scheme was 13s for each image [fixation cross (3s) +
stimulus (10s)], with standardized exposure time.

Fig. 1. Stimulus presentation in step 1

During step 2, which involved the declarative testing phase, participants answered an online questionnaire
while viewing the stimuli. The stimuli had exactly the same presentation pattern as step 1 (condition X1 condition X2 - condition X3). The main difference in the stimulus presentation was that, since eye tracking
was not used in this part, there would be no localization bias, so the stimuli were presented only once (instead
of 3 times, as it was in the previous step). In addition, exposure time depended on subject response time
rather than standardization. Regarding the questionnaire, participants had to answer, on a 7-point scale (1 =
very unlikely; 7 = very likely), the possibility that they would buy the presented products. This step was
designed to evaluate the participant's stated purchase intent for the 3 conditions, so that the participant made a
direct and comparative assessment between them.

3 Findings
The hypothesis was tested by analyzing the number of fixations in each stimulus, derived from eye
tracking data. In addition, descriptive statistics was used to calculate measures of central tendency and
variability for each condition, expressed as the number of fixations in each Area of Interest (AOI), previously
defined. For the stated purchase intention data, a descriptive frequency analysis was performed to evaluate
the response behavior for each condition.
3.1 Participants
Among the 31 individuals who participated in this research, 13 were male (41.9%) and 18 female (58.1%).
The mean age of the participants was 27.9 years, with a standard deviation of 6.1 years. Regarding familiarity
with the products presented, 30 participants (96.8%) stated that they already knew some of the products
presented and 29 (93.5%) said they would buy any of the products presented. All participants signed a
consent form and reported no visual problems.
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3.2 Eye-tracking data
Data obtained from eye tracking technology were analyzed taking into account the fixation number
generated by each variation of the product presented. Analysis of the average number of fixations suggests
that the coconut water product in plastic bottle form generates more fixations than the product in plastic cup
and carton box form. The average number of fixations obtained for the plastic bottle image was 15 fixations,
while for the plastic cup image it was 8.87 fixations, and for the cardboard box image, 8.16 fixations. Thus, it
is congruent to state that the participants fixed their gaze more often on the plastic bottle-shaped package,
then on the plastic cup, and fixed less on the cardboard box-shaped package.
3.3 Questionnaire
The questionnaire generated data regarding the participants' purchase intention assessment for each
variations of the products presented (bottle x cup x box). The results obtained followed a similar pattern to
the one suggested by the eye-tracking data, as it can be illustrated by Figure 2.
As shown in Table 1, the image of coconut water on the plastic bottle packaging obtained the best ratings.
81% of participants rated the bottle at levels 5, 6 and 7, indicating that it would be very likely that they would
buy this product (since the scale ranges from 1 to 7, level 4 is in the middle of the scale). The second highestrated product with regard to purchase intention was the variation of the plastic cup packaging, which had
61% of the votes between levels 5, 6 and 7. The cardboard box product got the worst ratings, with 52%
between levels 1, 2 and 3, and only 29% between levels 5, 6 and 7, meaning that participants indicated that it
would be unlikely that they would buy this product.
Therefore, it can be stated that products that received the highest number of fixation were better evaluated
in relation to the stated purchase intention. The product in plastic bottle form obtained the highest average
number of fixation and it was best rated on the scale of 1 to 7, compared to the others products. The product
in cardboard box form obtained the lowest average number of fixation and the worst evaluations regarding
purchase intention.

How likely would you be to purchase these products
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Fig. 2. Percentage of respondents for each Likert scale category on purchase intent
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Table 1. Frequency table for purchase intention assessment and percentage of respondents within each category

Package type
Bottle
Q: How likely would you be to purchase these products?
1 (Very Unlikely)
2
6%
2
0
0%
3
4
13%
4
0
0%
5
5
16%
6
8
26%
7 (Very Likely)
12
39%
Total
31
100%

Box
6
7
3
6
3
4
2
31

19%
23%
10%
19%
10%
13%
6%
100%

Cup
2
3
2
5
9
5
5
31

6%
10%
6%
16%
29%
16%
16%
100%

4 Originality
The results of this research suggest that, for the sample and evaluated products, there is a consistency
between consumers’ unconscious response, represented by the average number of fixations, and their
conscious responses, defined by the data obtained from the questionnaire, to marketing stimuli represented by
product packaging. Fixation number as variable is characterized as an unconscious consumer response that
cannot be controlled by the consumer when exposed to stimuli – a person will look at what most catches his
or her eye. On the other hand, the data obtained from the questionnaire is characterized as a direct and
conscious consumer response - they make an assessment, based on their own criteria, of their intention to
purchase those products.
Products that received the highest number of fixation were better rated by participants regarding their
purchase intention. This result can have significant ramifications not only for marketing but also for the
product development industry. Understanding what consumers want to see, what stands out in their eyes and
draws attention, becomes crucial to motivate the decision to buy a product. Future studies could examine
whether this relationship holds true for other product categories such as cosmetics or toys, as well as for
physical and visual aspects of products other than packaging.
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Resumo. Uma das maiores causas de mortes no mundo é provocada por acidentes de transportes terrestres
(ATT) envolvendo veículos, segundo a organização mundial da saúde. Este artigo apresenta uma aplicação
de decisão multicritério para ordenação de ações preventivas mitigadoras, na região Nordeste, no Brasil,
considerando os acidentes de trânsito envolvendo vítimas fatais. Por meio da base de dados da Polícia
Rodoviária Federal sobre acidentes de trânsito no ano de 2018, o estado da Bahia foi identificado como o
que apresentava o maior número absoluto de vítimas fatais. Considerando uma racionalidade não
compensatória, aplicou-se o método PROMETHEE II aos dados coletados e obteve como resultado a
ordenação de ações preventivas que deve ser incorporada pelo decisor. Os resultados enaltecem a
necessidade de intensificar fiscalização de trânsito no Estado da Bahia, pois em 2018, ocorreram 83 mortes
causadas por excesso de velocidade, representando 18% dos dados coletados envolvendo vítimas fatais no
mesmo ano. Além disso, ultrapassagem indevida e não acionamento do sistema de iluminação/sinalização
representou 9,6% dos óbitos ocorridos no ano de estudo. Logo, o decisor poderá definir estratégias, ações
e medidas para melhoria da segurança no trânsito.
Palavras-chave: Acidentes de transportes terrestres. Decisão Multicritério. PROMETHEE II.

Abstract. One of the leading causes of death in the world is caused by road traffic accidents (RTA)
involving vehicles, according to the World Health Organization. This article presents a multicriteria
decision application to rank mitigating preventive actions in the Northeast region of Brazil, considering
traffic accidents involving fatalities. Through the Federal Highway Police database on traffic accidents in
2018, the state of Bahia was identified as having the highest absolute number of fatalities. Considering a
non-compensatory rationality, the PROMETHEE II method was applied to the collected data and obtained
as a result the ranking of preventive actions that should be incorporated by the decision maker. The results
highlight the need to intensify traffic enforcement in the State of Bahia, as in 2018 there were 83 deaths
caused by speeding, representing 18% of the data collected involving fatalities in the same year. In addition,
improper overtaking and non-activation of the lighting / signaling system represented 9.6% of deaths in the
year of study. Thus, the decision maker can define strategies, actions and measures to improve traffic safety.
Keywords: Road traffic accidents. Multicriteria decision. PROMETHEE II.
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1 Introdução
Os acidentes de transportes terrestres (ATT), em 2012, foram responsáveis por 1,2 milhão de mortes em todo
o mundo (WHO, 2012). Exercendo forte impacto sobre os serviços de saúde, bem como para a sociedade em
geral. Em vez, desses números alarmantes decrescerem, o que se observa é um aumento dos acidentes de
transportes terrestres. Atualmente, os ATT são responsáveis por 1,35 milhão de óbitos registradas no trânsito
em 2018, alerta a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018).
O Brasil, infelizmente, tem influência nesses números. Em 2012, de acordo com projeção feita pelo Instituto
Avante Brasil (IAB, 2012), o número de mortes no trânsito estimado foi de 41 mil mortes em todo o Brasil.
No primeiro semestre de 2018, de janeiro a junho, os acidentes de trânsito provocaram 19 mil mortes no país,
segundo o centro de Pesquisa e Economia do Seguro (Prado, 2018). Considerando, uma mesma tendência para
o segundo semestre, temos por previsão um valor estimado de 22 mil mortes. Ou seja, para o ano de 2018
temos aproximadamente 41 mil mortes em todo o Brasil. Logo, observa-se que os acidentes de transportes
terrestres no Brasil não diminuíram, impactando custos para a sociedade brasileira. Segundo o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2015) estima-se um valor de R$ 40 bilhões com acidentes em rodovias
e R$ 10 bilhões nas áreas urbanas no Brasil.
Nas últimas décadas o Brasil tenta conter o alto número de acidentes, isso é observado com a implantação
do novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1998 (DENATRAN, 2008). Além disso, adoção de políticas
públicas para enfrentar o problema, como por exemplo o decreto da Organização das Nações Unidas (ONU),
em maio de 2011, em que se refere a Década de Ação pela Segurança no Trânsito. No qual, até 2020, os países
signatários deveriam se comprometer e atuar para prevenir e reduzir pela metade o número de mortes no
trânsito. Em 2016, último ano com dados sobre mortes no trânsito do departamento de informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS), o Brasil estava longe de atingir a meta estabelecida pela ONU. Exemplificando,
morreram mais de 37 mil pessoas no país em decorrência de acidentes de trânsito. Em termos comparativos, é
como se a população de um município brasileiro de médio porte desaparecesse por ano.
É observado também que a taxa de mortalidade se mantém constante, e o controle municipal do trânsito, a
melhoria da segurança dos veículos e a fiscalização eletrônica não conseguiram diminuir as mortes no trânsito
(BRASIL, 2015). Ao comparar o Brasil com os demais países da América do Sul, o país apresenta a segunda
maior taxa de mortos por ATT (1.230/100 mil habitantes), atrás apenas do Paraguai (1.270/100 mil habitantes)
e com taxas mais elevadas do que países com piores indicadores socioeconômicos, como Equador e Bolívia
(Prado, 2018).
Os esforços desenvolvidos nas três esferas de governo não são suficientes para entender quais são os reais
motivos do número constante de ATT. Logo, seriam necessários estudos para aperfeiçoar as informações.
Estudos estes que abordam de forma conjunta a carga de mortalidade e as principais causas que ocasionam os
ATT no Brasil. Para que assim, consiga se analisar quais são as principais medidas a serem tomadas para a
modificação desses números alarmantes. Dados preliminares do Sistema Único de Saúde (SUS) mostram que
em 2016 ocorrem 35,7 mil óbitos por acidentes de transporte no Brasil e as regiões com maiores registros foram
Nordeste (11,2 mil óbitos), Sudeste (10,9 mil óbitos), Sul (6 mil óbitos) e Centro-Oeste (3,9 mil óbitos)
(BRASIL, 2015). Logo, a região selecionada para o presente estudo foi a região Nordeste.
Destarte, as técnicas de análise multicritério viabilizam a tomada de decisão quando os problemas
apresentam aspectos que vão além da tangibilidade (Gomes et al., 2009). Com o procedimento multicritério
foi possível estabelecer prioridades, tornar o processo de decisão mais racional e robusto ao incorporar à análise
informações qualitativas relevantes. Para aplicação na área de transportes, as técnicas multicritério mais
utilizadas, de acordo com (Tsamboulas et al., 1999), são: AHP, ANP, técnicas da família ELECTRE, MAUT
e tipologia ADAM. Também são encontradas na literatura técnicas combinadas com o SIG (sistema de
informação geográfica), DEA (data envelopment analysis), programação linear e não-linear, RNA (redes
neurais artificiais), e o PROMETHEE (Preference Ranking Method for Enrichment Evaluation).
Portanto, o estudo busca identificar quais estados da região nordeste apresenta maior número de vítimas
ocasionada por acidentes de transportes terrestres no último ano, e assim por meio do método multicritério
PROMETHEE II, auxiliar o tomador de decisão na escolha de melhores ações preventivas. Considerando, que
dado um conjunto de ações preventivas sugeridas, as ações tornam-se conflitantes a partir do momento que
apresentam desempenhos distintos para os mesmos critérios.
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2 Apoio à Decisão Multicritério
O apoio a decisão multicritério (MCDM/A) pode ser considerada uma ferramenta de tomada de decisão que
procura integrar medidas objetivas com julgamentos de valor, tendo como principal benefício aos decisores
melhorar o entendimento do problema, enfrentando e identificando possíveis ações ou providências a serem
priorizadas. A atividade de ajuda de decisão multicritério não pode ser restrita apenas à resolução de um
problema em que é necessário agregar determinadas preferências em um determinado conjunto de potenciais
ações. A identificação do conjunto de ações, a construção dos critérios e a modelagem de preferências são
aspectos fundamentais e, muitas vezes, difíceis da ajuda à decisão (Costa, 1990).
O apoio à decisão multicritério torna possível solucionar problemas com objetivos geralmente conflitantes
por meio de abordagens quantitativas e qualitativas, além de possibilitar a inserção de percepções de grupos de
interesse. Para ser considerado “multicritério”, o problema deve abranger a análise de no mínimo duas
alternativas com relação a diferentes critérios para a tomada de decisão (Beria et al., 2012; Guarnieri et al.,
2015). Os métodos multicriteriais são ferramentas de grande importância e têm como finalidade auxiliar os
gestores a tomar a melhor decisão, encontrando alternativas de sistemas e ordenando-as conforme a melhor
escolha.
A utilização de técnicas multicritério pode ser de natureza simples ou combinada, além de constar na
literatura uma gama de metodologias que propõem essas técnicas aliadas a diferentes abordagens. Com relação
aos modelos simples, usualmente se separam em três diferentes grupos (Zabeo et al., 2011; Lima Júnior et al.,
2013; Guarnieri et al., 2015):
• Teoria da utilidade/valor multiatributo: Os tomadores de decisão fazem um trade-off entre
alternativas após compará-las a indicadores retornando um score para cada uma alternativa, a que
obtiver maior pontuação é escolhida. Técnicas desse grupo derivam da chamada “escola americana”,
entre elas podem ser mencionadas: MAUT/MAVT (siglas homônimas ao presente item), AHP
(analytic hierarchy process), SMART (simple multiattribute rating technique), TOPSIS (technique
for order preference by similarity to ideal solution), entre outras;
• Métodos de priorização/sobreclassificação: Essa categoria é proveniente da escola europeia,
agregando métodos tais como os da família Electre (elimination and choice expressing reality) e
família Promethee (preference ranking organization method for enrichment evaluation). Tem por
principal objetivo representar as preferências dos tomadores de decisão através de relações binárias.
A partir do confronto entre as alternativas baseado nos critérios (sem trade-offs) é revelada a
superioridade de uma alternativa com relação à outra;
• Métodos interativos: Desenvolvidos em ambiente computacional, em especial por meio de
programação linear multiobjetivo (MOLP), esses métodos possibilitam encontrar a dominância de
uma alternativa quando posicionada frente a todos os objetivos estabelecidos, incluindo preferências
dos “decisores” após avaliações sucessivas, interativas e lançando mão de cálculos matemáticos. Os
resultados podem até mesmo reconfigurar a estrutura de preferências ao considerar novas
informações. Métodos como o STEM (step method), ICW (interval criterion weights), PARETO
RACE e TRIMAP (método de aprendizagem em programação linear tri-critério) pertencem a essa
categoria.
Logo, modelos multicritérios podem ser definidos como um modelo de decisão que contém: um conjunto
de soluções (alternativas que precisam ser classificadas ou marcado pelo tomador de decisão); um conjunto de
critérios (normalmente medido em diferentes unidades); e um conjunto de medidas de desempenho (avaliações)
para cada solução (alternativa) contra cada critério. Esses métodos vêm cada vez mais sendo aplicados,
principalmente quando os problemas envolvem aspectos conflitantes, mas não necessariamente antagônicos
(Guarnieri et al., 2015).
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3 PROMETHEE
O PROMETHEE compara as alternativas par a par indicando o desempenho de cada uma alternativa, para um
determinado critério (Brans e Mareschal, 2005). Segundo os mesmos autores para a realização da metodologia
PROMETHEE, de acordo com a Equação 01, se faz necessário calcular:
∏

,

= ∑��=1 �� ∗ ��

,

(1)

Onde:
− ∏ ,
– Grau de preferência da alternativa a em relação à b, para todos os critérios;
− �� – Peso do critério i (i=1, 2, …, n);
− �� , − Função de preferência que pode assumir valores entre 0 e 1.

A função de preferência se apresenta de seis formas diferentes, cabendo ao decisor escolher a mais adequada
para o critério a representar, não necessariamente usando a mesma forma para todos os critérios. A Equação
02 é usada para construção dos critérios das funções de preferências apresentados na Figura 01.
∆ , = �� ( ) - ��
Onde:
− �� ( ) − representa o critério i da alternativa a;
− ��
− representa o critério i da alternativa b;
− ∆ , − é a diferença do critério entre as alternativas a e b.

(2)

Fig. 1. Critérios gerais para o PROMETHEE
Fonte: (Brans e Mareschal, 2005)

Logo, o método PROMETHEE é um método de fácil compreensão, pois envolve conceitos e parâmetros
com algum significado físico ou econômico de rápida assimilação para a tomada de decisão, construindo e
explorando uma relação de sobre classificação de valores. A utilização do método, no entanto, exige um grau
maior de conhecimento de alguns conceitos utilizados em sua fase de construção da relação de sobre
classificação, tais como o peso de cada critério, o valor de desempenho em relação ao critério, a função de
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preferência, o limite de indiferença, o limite de preferência, o grau de sobre classificação de uma ação em
relação à outra e a média desses graus, a partir de uma equação dada pelo método (Gomes et al., 2009).

4 Metodologia
Para o desenvolvimento do trabalho foi feito um levantamento sobre o número de vítimas fatais por estado do
Nordeste. Após identificar o estado que apresentou a maior quantidade de mortos ocasionados por ATT,
aplicou-se o PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations), método
escolhido mediante a racionalidade do decisor para o problema em questão, que por sua vez, foi identificada
como não compensatória. Ou seja, não existe a ideia de compensar um menor desempenho de uma alternativa
em um dado critério por maior desempenho em outro critério. A preferência pelo método deve-se também à
aplicação dos dados em software específico de tratamento de dados e pela leitura acessível de usuários leigos,
cujos resultados são de fácil interpretação. O método possui variáveis inteligíveis e adota critérios definidos
pelo próprio pesquisador. No caso específico deste estudo, foi adotado o critério usual, pois não há parâmetros
a serem definidos.
Para se atingir os objetivos estipulados, foram coletadas informações da Polícia Rodoviária Federal sobre
acidentes de trânsito no ano de 2018 (PRF, 2018). Esses dados são oriundos do Departamento de Polícia
Rodoviária Federal, associado ao ministério da justiça e segurança pública. O processamento das bases,
tratamento de variáveis e realização dos cálculos para aplicação do método PROMETHEE foi feito na versão
acadêmica do programa Visual PROMETHEE 1.4, disponibilizado pela VPSolutions. As tabelas e gráficos
foram realizados com o aplicativo Microsoft Excel.

5 Resultados e Discussões

5.1 Acidentes de transportes terrestres no Nordeste
Considerando os dados disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal, foi feito o levantamento da disposição
do número de acidentes na região Nordeste no ano de 2018, conforme apresentado na Tabela 1.

Table 1. Acidentes de Trânsito na Região Nordeste (2018).

Quantidade de
vítimas fatais
Maranhão (MA)
3323
232
Piauí (PI)
3324
159
Ceará (CE)
3983
179
Rio Grande do Norte (RN)
3280
118
Pernambuco (PE)
6434
295
Paraíba (PB)
3746
133
Sergipe (SE)
1298
41
Alagoas (AL)
1625
91
Bahia (BA)
8969
456
Fonte: (Adaptado da Polícia Rodoviária Federal, 2018)
Região

Quantidade de acidentes

A partir dos dados compilados, observa-se que o Estado da Bahia foi a região que apresentou o maior número
de acidentes e também a região que houve uma maior quantidade de vítimas fatais. É importante ressaltar a
importância de futuros estudos, no critério de identificação da região. Pode existir a presença de uma correlação
com outros fatores, tais como a sua dimensão territorial e populacional e consequentemente maior fluxo de
pessoas nas rodovias.
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5.2 Estabelecimento do decisor e da problemática
Considera-se como decisor, os gestores públicos, o qual será responsável pela tomada de decisões quanto à
implantação das ações de prevenção. A problemática do trabalho é de ordenação, pois pretende escolher as três
melhores ações de prevenção, ou seja, aquelas que apresentarem melhores desempenhos globais. Ressalta-se
que o PROMETHEE II estabelece uma pré-ordem completa entre as alternativas (Almeida, 2013).
5.3 Estabelecimento do decisor e da problemática
Para construção das ações de prevenção (alternativas) foi necessária identificar as principais causas de
acidentes. De acordo com os dados disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal, foram estabelecidas 6
alternativas:
−
−

−
−
−

−

Alterativa 1 - Intensificar fiscalização de trânsito: desobediência às normas de trânsito pelo condutor,
desobediência às normas de trânsito pelo pedestre e; ingestão de álcool e/ou substâncias psicoativas
pelo pedestre, justificam a necessidade de intensificar de forma estratégia a fiscalização de trânsito,
de forma que aumente o número de trabalhadores que buscam mitigar tais violações;
Alternativa 2 – Instalar mais plataformas de pesagem: um quadro alarmante são as cargas excessivas
e/ou mal acondicionadas, que podem causar acidentes significativos, principalmente quando se trata
de veículos de alto porte. Instalar plataformas de pesagem em pontos estratégia da região, prevenirá
que condutores compactem suas cargas de forma incorreta, permitindo um controle mais efetivo da
entrada e saída de veículos que transportam cargas para o setor industrial, comercial, agropecuário,
portos e pátios de armazenagem, em geral;
Alternativa 3 – Aumento das sinalizações das vias: sinalização da via insuficiente ou inadequada
ocasiona restrição de visibilidade para os condutores, tornando-se um fator primordial para a
ocorrência de acidentes. Nesse viés, é importante aumentar o número de sinalizações nas vias da
região, considerando também a execução de um plano de manutenção para as mesmas;
Alternativa 4 – Campanhas de conscientização: falta de atenção do pedestre e do condutor trata-se
de uma causa social que deve ser compreendida. Essa alternativa visa incentivar que a sociedade seja
alertada constantemente sobre seus deveres mediante as leis de trânsito;
Alternativa 5 – Aumentar número de equipamentos de controle e processamento de multas nas
rodovias: velocidade incompatível, ultrapassagem indevida, não acionamento do sistema de
iluminação/sinalização do veículo são motivos primordiais para ocasionar acidentes de trânsito. Nesse
sentido, as instalações de redutores de velocidade, por exemplo, alertaram os condutores para evitarem
ações indevidas;
Alternativa 6 – Aumentar ações de reformas das vias: pista escorregadia e defeito na via, estão citadas
entre as causas dos acidentes de trânsito na Bahia, o que justifica esta alternativa.

Para o problema em questão, foram considerados 5 critérios:
−
−
−
−
−

C1 - Custo (R$): Quanto menor, melhor;
C2 - Tempo de implantação (Meses): Quanto menor, melhor;
C3 - Empregabilidade (Número de pessoas): Quanto maior, melhor;
C4 - Número de mortes: Número de mortes ocasionadas pelas causas associadas a alternativa. Neste
critério, considera-se que quanto maior o número de mortes, melhor. Por exemplo, a alternativa que
apresentar o maior número de mortes, necessita de ações com mais urgência;
C5 – Facilidade de implementação: Para este critério foi considerado a escala de Likert (1932),
consistindo em 5 níveis. Neste critério, quanto maior a escala, melhor, mediante os seguintes níveis:
a)
b)
c)
d)
e)

1 – Muito difícil;
2 – Difícil;
3 – Média;
4 – Fácil;
5 – Muito fácil.
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5.4 Aplicação do PROMETHEE II
A Figura 2 apresenta a matriz de consequências, formulada por meio das alternativas e critérios préestabelecidos, foram considerados pesos iguais para o problema, que, após compilado, obteve o resultado
ilustrado na Figura 3.

Fig. 2. Matriz de consequências

Fig. 3. Ordenação completa - PROMETHEE II

O PROMETHE II apresentou de forma clara a ordenação das alternativas, permitindo identificar aquelas
duas ações de prevenção que serão implantadas pelo decisor, sendo elas: campanhas de conscientização,
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intensificação fiscalização de trânsito no Estado da Bahia e aumentar número de equipamentos de controle e
processamento de multas nas rodovias.

6 Considerações finais
Este trabalho aplicou o método PROMETHEE II para ordenar as ações preventivas que devem ser propostas
no Estado da Bahia, devido ao estado apresentar maior número de vítimas fatais de ATT, e assim, apresentou
resultados promissores para apoiar o processo de decisão relacionados às políticas, estratégias e ações de
segurança no trânsito. O ordenamento das ações preventivas, com base nas estatísticas de acidentes de trânsito
com a aplicação do método PROMETHEE II, é uma importante informação de apoio ao processo de decisão
envolvendo as políticas públicas para um trânsito mais seguro. Com relação aos acidentes com morte, a ênfase
deve ser dada para as campanhas de conscientização, intensificação fiscalização de trânsito e aumentar número
de equipamentos de controle.
Para trabalhos futuros implementação de ações para reduzir o nível de risco das rodovias, como por exemplo
o uso da metodologia IRAP para inspeção e avaliação das rodovias. Esta metodologia vem sendo utilizada em
muitos países como uma ferramenta eficaz na gestão da engenharia rodoviária, especificamente quanto a
segurança viária. A metodologia propicia o desenvolvimento de planos de investimento economicamente
viáveis e respectivo monitoramento do desempenho após implantação, em termos de prevenção efetiva de
óbitos e lesões graves, bem como eficiência econômica dos investimentos aplicados.
O resultado da análise alinha-se a referências de outros estudos sobre o tema segurança viária, ao qual
estimam que o elemento humano contribui para a ocorrência de mais de 90% dos acidentes de transporte
terrestre (ATT), grande parte envolvendo o comportamento do motorista, portanto, entre os elementos que
compõe o sistema de transporte terrestre, o elemento humano é o que contribui mais fortemente para a
ocorrência de acidentes com óbitos e lesões graves, principalmente, refletido pelo seu comportamento.
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Resumo A decisão sobre um investimento desempenha um papel muito importante na realização dos
objetivos de desenvolvimento de uma empresa. Ultimamente, numerosos estudos foram realizados para
construção de modelos para auxiliar gestores na tomada de decisões sobre o complexo e altamente incerto
ambiente de negócios. Dada a alta complexidade, cada vez mais as decisões são tomadas por grupos de
indivíduos, melhorando a qualidade e eficácia dos processos decisórios. A partir de uma decisão em
grupo, é possível reunir mais conhecimento da abordagem do que cada membro isoladamente, além de
elevar o nível de detecção de falhas nas alternativas. Todavia, pode haver influências e pressões, elevando
o tempo e os custos do processo decisório, dificuldade de negociação e consenso. Neste contexto,
problemas de decisão em grupo podem ser desenvolvidos com o apoio de métodos multicritérios, haja
vista a aderência em rotinas práticas em que as organizações se deparam comumente. Para tanto, este
trabalho apresenta um estudo de caso na área de agronegócio, sobre o problema de escolha de variedade
de manga a ser implementada numa empresa exportadora que pretende duplicar sua área cultivável nos
próximos quatro anos. Sendo assim, foi elaborado um modelo de apoio à decisão em grupo, com a
participação dos principais interessados (diretores, gerentes e analistas). O estudo é composto por 4
etapas: 1) estruturação do problema; 2) ordenação das preferências individuais; 3) agregação das
preferências do grupo; 4) análise de satisfação entre a escolha do grupo e a ordenação individual. Esperase obter resultados que demonstrem a praticidade de aplicação para problemas dessa natureza, bem como
enriquecimento da análise e debate da solução final no processo de planejamento estratégico da empresa.
Palavras chave: Decisão em Grupo. Sistema de Apoio a Decisão. Variedade de Manga.
Abstract. Deciding on an investment plays a very important role in achieving a company's development
goals. Lately, numerous studies have been conducted to build models to assist managers in making
decisions about the complex and highly uncertain business environment. Given the high complexity,
decisions are increasingly made by groups of individuals, improving the quality and effectiveness of
decision making. From a group decision, it is possible to gather more knowledge of the approach than
each member alone, and raise the level of failure detection in the alternatives. However, there may be
influences and pressures, increasing the time and costs of decision-making, negotiating difficulty and
consensus. In this context, group decision problems can be developed with the support of multicriteria
methods, given the adherence to practical routines in which organizations commonly encounter. To this
end, this paper presents a case study in the agribusiness area, about the problem of choosing mango
variety to be implemented in an exporting company that intends to double its cultivable area in the next
four years. Thus, a group decision support model was developed, with the participation of the main
stakeholders (directors, managers and analysts). The study consists of 4 steps: 1) problem structuring; 2)
ordering of individual preferences; 3) aggregation of group preferences; 4) satisfaction analysis between
group choice and individual ordering. It is expected to obtain results that demonstrate the practicality of
application to problems of this nature, as well as enriching the analysis and debate of the final solution in
the company's strategic planning process.
Keywords: Group Decision. Decision Support System. Mango variety.

1 Introdução
As decisões estão presentes no cotidiano de todas as pessoas, e especialmente das organizações (DE
ALMEIDA, 2013). Podem envolver apenas um decisor ou múltiplos e podem ter impacto sobre poucas ou
muitas pessoas (DE ALMEIDA, 2013; ROY, 1996). Diante disso, vem a necessidade de se oferecer suporte à
decisão. Um tipo específico de decisão é a multicritério. Tais decisões estão relacionadas a problemas que
contam com duas ou mais alternativas e múltiplos objetivos a serem atingidos, geralmente conflitantes entre
si. Nesses casos, a depender do número de critério e alternativas, o problema de decisão pode se tornar muito
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complexo e requerer uma abordagem estruturada (DE ALMEIDA, 2013). Neste contexto, problemas de
decisão em grupo podem ser desenvolvidos com o apoio de métodos multicritérios, haja vista a aderência em
rotinas práticas em que as organizações se deparam comumente.
Uma área de relevância na economia brasileira e que constantemente se depara com decisões importantes
é o agronegócio, tendo a cultura da manga destaque nesse cenário. Entretanto, o Brasil vem perdendo
posições no ranking de produtores manga ao longo dos anos. As exigências de novos mercados e a
globalização vêm demandando da agricultura brasileira uma nova dimensão, levando ao surgimento de
inovações tecnológicas nessa área, bem como moldando fatores competitivos existentes. Consequentemente,
aqueles que não aprimorarem suas técnicas de gerenciamento e produção de seus produtos podem perder
espaço nas disputas mercadológicas.
Segundo De Lima et. al (2018), o mercado interno absorve atualmente 75% a 80% da manga produzida no
Vale do São Francisco, o restante é destinado para o mercado externo. Assim, é necessário desenvolver mais
o mercado internacional. A atual necessidade para o setor produtivo da manga passa a ser chegar em
mercados mais distantes possíveis, com uma fruta de qualidade, para minimizar problemas com
superprodução.
Sendo assim, uma empresa produtora e exportadora de manga, que busca se manter entre as primeiras
empresas atuantes no mercado, tem como definição estratégica duplicar sua área produtiva em um intervalo
de quatro anos. Para tanto, esse estudo busca propor um modelo de decisão que forneça uma solução viável
para definir quais variedades deverão ser plantadas nas novas fazendas, considerando o contexto de decisão
em grupo, haja vista que a empresa possui um corpo técnico composto por três engenheiros agrônomos, um
diretor, engenheiro eletricista e um gerente, engenheiro de produção.

2 Metodologia
A metodologia multicritério é uma ferramenta de importância significativa para as organizações. De
acordo com de Almeida (2013) a elaboração de um modelo de decisão multicritério deve observar certos
passos que são cruciais para entender a problemática, o decisor, as alternativas e os critérios, conforme
ilustrado na Figura 1.
Figura 1 – Etapas do desenvolvimento de um Modelo Multicritério.

Fonte: de Almeida (2013).
Assim, foi elaborado um modelo de apoio à decisão em grupo, com a participação dos principais
interessados (diretores, gerentes e analistas). O estudo é composto por 4 etapas: 1) estruturação do problema;
2) ordenação das preferências individuais; 3) agregação das preferências do grupo; 4) análise de satisfação
entre a escolha do grupo e a ordenação individual.
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3 Resultados esperados
Haja vista o destaque da cadeia produtiva da manga para o semiárido nordestino, a gestão dos processos
interligados ao beneficiamento deste fruto tem um caráter ainda mais decisivo na garantia da colheita,
volume de exportações e geração de empregos. Assim, dentro do planejamento estratégico das empresas, é
preciso tabular de forma robusta, quais os principais critérios e alternativas serão delineadas para garantir a
participação de mercado, seja em âmbitos de inovação de processos, novos negócios, novos clientes, novos
cultivares, ou até mesmo estratégias de manutenção.
Isto posto, do ponto de vista da comparação e escolha de qual variedade a ser escolhida para investimentos
em novas áreas, alguns cultivares podem apresentar bons resultados para determinados indicadores e ser
menos expressivos em outros. Integrar informações advindas de um contexto macro é, comumente, o método
mais utilizado para definir a melhor estratégia. É possível, portanto, definir esse processo como um problema
de decisão que pode ser analisado pelo enfoque multicritério de apoio à decisão (BERGEZ et al., 2010,
LOYCE; WERY, 2006). Desta forma, espera-se obter resultados que demonstrem a praticidade de aplicação
para problemas dessa natureza, bem como enriquecimento da análise e debate da solução final no processo de
planejamento estratégico da empresa.
Acknowledgments. Os autores expressam agradecimentos ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico).
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Resumo. Uma das principais responsabilidades do gerente de um projeto é a constante tomada de decisões
durante todo o seu ciclo de vida. Os gerentes de projetos lidam com diversas informações durante todas as
fases dos projetos e, com o aumento da complexidade ao longo dos anos, o volume de dados relacionados
aos projetos tem aumentado consideravelmente, gerando desafios e, ao mesmo tempo, grandes
oportunidades no âmbito de análise de dados que podem apoiar as decisões a serem tomadas. O objetivo
deste trabalho é apresentar a importância do uso de uma abordagem chamada analytics na gestão de
projetos, por meio de um mapeamento em estudos anteriores, e validar a necessidade do desenvolvimento
desta competência pelos gerentes de projetos. Como uso de analytics pelo gerente de projeto, pode-se
destacar: análises e simulações de alternativas de ações, painéis de monitoramento, otimizações de recursos,
análises preditivas e prescritivas, e o apoio à seleção de portfólios de projetos. A partir da revisão de
literatura, foram apresentados trabalhos associados às competências de gestão de projetos, bem como de
analytics, e, então, foram evidenciados os resultados da aplicação conjunta destas competências e seus
principais usos. Este trabalho esclareceu como gerentes de projetos podem aumentar seus desempenhos,
melhorando a tomada de decisões nos projetos através do uso da abordagem de analytics, entregando,
assim, melhores resultados às suas organizações.
Palavras-chaves: Gestão de Projetos; Gerente de Projeto; Competências; Habilidades; Analytics; Apoio à
Decisão.
Abstract. One of the key responsibilities of a project manager is constant decision making throughout its
life cycle. Project managers deal with a wealth of information throughout all project phases, and with
increasing complexity over the years, the volume of project-related data has increased considerably,
creating challenges and great opportunities that data analysis can support decisions to be made. This paper
aims to present the importance of using an approach called analytics in project management, through a
mapping in previous studies, and validate the need for the development of this competence by project
managers. As the project manager's use of analytics can be highlighted: alternative actions and simulation
analysis, monitoring dashboards, resource optimizations, predictive and prescriptive analytics, and support
for project portfolio selection. From the literature review, studies associated with project management skills
as well as analytics were presented, and then, the results of the joint application of these competencies and
their main uses were highlighted. This paper clarified how project managers can increase their performance
by improving project decision making through the use of the analytics approach, thereby delivering better
results to their organizations.
Keywords: Project Management; Project Manager; Competencies; Skills; Analytics; Decision Support.

1 Introdução/Propósito
Um dado preocupante apresentado em uma pesquisa realizada pelo Project Management Institute
(PMI, 2019) revelou que a cada dólar investido em projetos, aproximadamente 12% é desperdiçado, o que
totaliza quase 120 milhões de dólares a cada bilhão empregado. Diversas pesquisas foram e ainda são realizadas
buscando revelar as diversas causas destes desperdícios. Não é o intuito deste trabalho explorar estas causas,
mas sim, focar nos meios de como melhorar o entendimento sobre os projetos, apoiando as decisões dos
gestores, através da análise de dados referentes aos projetos, programas e portfólios nas organizações, ao longo
de todo o ciclo de vida destes.
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De acordo com Kerzner (2016), tomada de decisões e solução de problemas são partes primordiais da
formação dos gestores de projetos (GPs), fazendo-os personagens cada vez mais importantes na estratégia das
organizações. Além destas, outras competências são necessárias, como: liderança, negociação, orientação a
resultados, comunicação pessoal, gestão de conflitos além conhecimentos e habilidades em práticas de gestão
de escopo, tempo, qualidade, finanças, riscos, mudanças, partes interessadas, dentre outras (IPMA, 2015).
Como base para a tomada de decisão em tantos aspectos dos projetos, são necessárias muitas
informações, advindas de dados de diversos tipos, fontes e níveis de detalhamento, desde o planejamento,
execução, controle, monitoramento até o encerramento. Com o aumento da complexidade dos projetos, esta
diversidade e volume de dados tem se tornado um desafio para os gestores de projetos, programas e portfólios.
O uso inteligente de dados tem se tornado um fator de impulso nos níveis de competitividade das
organizações, melhorando produtividade, entendimento das necessidades dos clientes, proporcionando
inovações e melhores decisões aos gestores (PROVOST e FAWCETT, 2013).
No intuito de explorar as oportunidades de melhoria na tomada de decisão através da análise de dados
de projetos, este trabalho trata de uma abordagem conhecida como analytics, termo cunhado por Thomas
Davenport, que vem ganhando notoriedade nas últimas décadas e tem sido amplamente usado, englobando
análises estatísticas, pesquisa operacional, ciência de dados, ciência da computação e engenharia industrial,
áreas que compartilham disciplinas ligadas à ciência de decisões quantitativas, utilizando modelos
exploratórios, preditivos e prescritivos de dados (INFORMS, 2016).
O objetivo deste trabalho é demonstrar, através de revisão de literatura, como o conhecimento e as
competências em analytics podem ser úteis para os gerentes de projeto, evidenciando trabalhos que ratifiquem
tais benefícios nas tomadas de decisões na gestão de projetos, corroborando, assim, para uma reflexão voltada
à necessidade desenvolvimento destas competências pelos GPs.

2 Metodologia
Este estudo está em desenvolvimento e explora os benefícios das competências dos GPs em analytics
no gerenciamento de projetos. Para tanto, estão sendo realizadas entrevistas com líderes de escritórios de gestão
de projetos (EGPs), visando identificar o conhecimento e competências em analytics dos GPs das organizações.
2.1 Competências do Gerente de Projetos
Apesar da gestão de projetos seguir um sequenciamento lógico, muitas vezes existem ocasiões que
exigem ações de ajustes para manter a consistência dos objetivos planejados. Para isso, é importante que o GP
tenha competências suficientes para agir de maneira inteligente, mantendo a visão estratégica, gerenciando
bem as partes interessadas, mantendo um clima saudável e entrega de valor (LARSON e GRAY, 2018).
Tanto o PMI (2017) quanto o IPMA (2015), descrevem competências dos gerentes de projetos em
aspectos importantes como métodos de controle de escopo, cronograma e custos, gestão de riscos, controle de
qualidade, gestão de partes interessadas e comunicação, aquisições, gestão de portfólios, dentre outras.
Estes métodos fazem parte de análises bem fundamentadas como Gerenciamento de Valor Agregado,
simulação de Monte Carlo e ferramentas de gestão da qualidade (PMI, 2017). Para desempenhar estas análises
e tomar decisões mais precisas, é necessária a utilização de métodos estatísticos, de pesquisa operacional e de
ciência de dados, como classificações, correlações, simulações, predições, prescrições e otimizações.
Estas competências fazem parte do conjunto de técnicas de analytics, detalhadas a seguir.
2.2 Analytics
Ao falar sobre analytics, vale citar um dos maiores casos de aplicação deste conceito: a Netflix. A
empresa criou um serviço de pedidos de filmes pela internet e entrega em domicílio, com um time de
especialistas em analytics, utilizando técnicas de modelagem matemática, estatística e gestão de dados.
Analisando padrões de comportamento e hábitos de compras dos clientes, desenvolveu um sistema de
recomendação de filmes, com sistema de avaliação, algoritmos de rota de entrega dos DVDs e mais uma série
de análises que guiaram seus gestores nas tomadas de decisão, sendo responsável por levar a empresa de um
faturamento de 5 milhões em 1999 a 8 bilhões de dólares em 2016 (DAVENPORT e HARRIS, 2017).
Apesar de casos de sucesso como este, muitas tentativas de uso de analytics nas organizações não
geram resultados tão expressivos. Ghasemaghaei et al. (2017) notificaram 73% de falhas nas estratégias de
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adoção de analytics nas organizações, e suas diversas causas como: baixa qualidade de dados, ausência ou mal
uso de ferramentas de análise de dados e falta de competências analíticas. Já as organizações que investem
nestes pontos e obtêm sucesso no uso de analytics, desfrutam dos benefícios de decisões melhores e mais
rápidas. Isto foi comprovado por Marr (2010), em pesquisa da consultoria Accenture com 371 organizações,
indicando que 65% das que obtiveram melhores desempenhos possuíam boas competências em analytics para
apoio às decisões, em contraste com as 23% com baixas capacidades em analytics.
Em meio à nova era digital e ao grande volume de dados, os projetos estão mais complexos e com
grandes desafios na gestão de informações e na tomada de decisões (SPALEK, 2019). Assim exposto, a
competência em analytics pode ser um fator que agregue ao desempenho dos gerentes de projetos.
2.3 Tomada de decisões na gestão de projetos com uso de analytics
Um estudo realizado pelo PMI (2018), com foco na nova era digital e como organizações e líderes de
projetos devem se preparar para poder lidar com as inovações tecnológicas, apontou as competências
necessárias aos gerentes de projetos, dentre as quais, está a competência em analytics. O estudo demonstrou,
ainda, que 80% das organizações ditas como inovadoras estão muito empenhadas na contratação de líderes de
projetos com tais habilidades, por acreditar que isso as levará à frente neste cenário digital.
E a cultura de dados como fonte de diferencial competitivo para as organizações é confirmada na
última edição de uma pesquisa desenvolvida há 18 anos pela Business Application Research Center (BARC,
2019), em 95 países, com mais de 3 mil participantes, que apresentou um aumento na tendência de abordagens
avançadas de analytics, de times voltados para analytics e do conceito de data-driven decisions (decisões
guiadas por dados). A pesquisa enaltece que o uso de analytics vai além de cálculos matemáticos elementares
como somas e médias e sim compreende algoritmos e modelos matemáticos e estatísticos para a geração de
novas informações, identificação de padrões, dependências e cálculos preditivos, que, integrados com os
sistemas de desempenho organizacional são extremamente relevantes para o suporte às decisões de negócio.
Através de uma abordagem evolutiva, a exemplo da apresentada na Figura 1 desenvolvida pelo
Gartner (2012), GPs e EGPs podem ampliar suas competências em analytics a fim de obter mais benefícios na
tomada de decisões na gestão de projetos.

Figure 1- Escala de Valor Analítico (adaptado de Gartner, 2012)

Desta forma, GPs e EGPs podem evoluir de técnicas de análise descritivas, que têm a finalidade de
relatar as situações de diversos aspectos que aconteceram nos projetos através de relatórios e dashboards,
passando para um nível mais analítico, de diagnóstico, a fim de prover a capacidade de investigação e
entendimento de acontecimentos nos projetos e obtenção de ideias, a partir das percepções obtidas. Através de
competências mais especializadas, podem ser antecipadas situações através de análises preditivas e até mesmo
a prescrição de ações que podem ser feitas por meio de técnicas de inteligência artificial, aprendizagem de
máquina e algoritmos de otimização, como técnicas de melhor alocação de recursos baseadas em restrições
(Schlegel et al., 2013) e métodos de decisão multicritério (MCDM - Multi Criteria Decision Making) para
avaliação e seleção de projetos e outras decisões que envolvam preferências dos decisores (de Almeida, 2013).
À medida que os GPs avancem na escala de aplicação das técnicas de analytics, apesar do aumento
da dificuldade devida a uma necessidade de mais conhecimentos em manipulação de dados, estatística,
modelagens matemáticas e algoritmos de otimização, a obtenção de valor é proporcional ao grau de dificuldade.
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3 Resultados Esperados
Os benefícios do uso de analytics estão sendo explorados na gestão de projetos (HAZIR, 2014;
KERZNER, 2016; NADERPAJOUH et al., 2015; SINGH, 2016; SPALEK, 2019; VANHOUCKE, 2018).
Este estudo, que está em desenvolvimento, apresenta evidências do auxílio que as competências em
analytics podem trazer às organizações, e, através das entrevistas realizadas com os gestores de EGPs,
identificaremos como as técnicas de analytics estão sendo utilizadas nas organizações e como podem ser usadas
na gestão de projetos, como análises estatísticas, algoritmos de otimizações e outras técnicas de pesquisa
operacional, métodos de decisão multicritério (MCDM) e técnicas de ciência de dados.
Poucos trabalhos foram encontrados sobre este tema, o que demonstra uma lacuna para
desenvolvimento de estudos nesta área e futuros trabalhos visando o desenvolvimento de tais competências.
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Abstract. This paper aims to analyze the importance of industry 4.0 and big data management as a basis for decision
making and the use of potential applications of multicriteria decision and negotiation models. The hybrid integration of
this modeling will make it possible to formulate strategies in which industry 4.0 will work in a focused manner to meet
stakeholder needs by reducing store gondola disruptions, smart store layout optimization, inventory management and
customer buying behaviors. Enabling retail to evolve in a connected, fast and smart way. From this view, the main
criteria and variables were selected to formulate strategies for different segments of Retail. The selected research period
was from 2016 to 2019. With this database, the main criteria were identified, the methods and tools used in the research
were Radio Frequency Identification (RFID), Real-Time Information Sharing (RTIS), Internet of Things (IoT),
Blockchain, Wearables, Digital Supply Chain, among others. This will support future research to be developed in this
area.
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Abstract. Due to the increase of market competitors in different sectors, organizations are currently
looking for ways of continuous improvement, initially focused on their internal processes that may attract
to customers and stakeholders, interested in the acquisition of products, services and economic or social
returns. In this sense, having processes that demonstrate competitive advantage is relevant to gain market
advantage. The influence of project management is closely related to the identification of these needs to
be met, establishing clear and achievable objectives by balancing the conflicting demands of quality,
scope, time, cost and adaptation of market-consistent specifications. In this context, the present work aims
to propose a project performance evaluation system, aligning it with the organizational strategic planning
and the projects that are under development at any stage of the life cycle. The proposed methodology was
the result of a model that employs the adaptation of the Balanced Scorecard, Earned Value Management
indicators and basic aspects of the Project Excellence Model. In this system, quantitative and qualitative
key performance indicators were added, which is a tool of interest for the control and management of the
organization. This system will allow to control and measure the processes, to support decision makers in
making corrective and preventive actions ensuring better use of resources. It was concluded that the
system contributes to the integration of all sectors of the organization including the different quality
management systems or work safety required today, enabling maintenance and fluidity at all operational
levels.

Keywords: Project evaluation methodology, Indicators, Performance, Decision making.

1 Introdução
Tradicionalmente, para a medição do desempenho dos negócios, as organizações utilizam parâmetros
financeiros, como lucro, faturamento anual, retorno do investimento, vendas por funcionário, o qual tem sido
criticado ao longo do tempo devido aos diferentes elementos e fatores quantitativos e qualitativos que
deveriam ser medidos. No entanto, esses indicadores financeiros só avaliaram o desempenho passado das
organizações, então a mensuração do desempenho financeiro não pode lidar com as recentes mudanças que
acontecem no mercado, isso particularmente pelas novas tecnologias que vem em aumento para os negócios;
portanto, é importante que as organizações identifiquem as maneiras pelas quais um desempenho específico
foi atingido, tendo parâmetros atuais que misturem tanto aspectos financeiros como não financeiros para
contribuir na tomada de decisão (TRIPATHI; JHA, 2018). Neste contexto pretende-se realizar uma revisão
da literatura em relação as metodologias existentes sobre os diferentes modelos de avaliação de projetos,
além de estudar seus enfoques de avaliação, indicadores e fatores relacionados com eles. Posteriormente será
feita uma proposta de metodologia de avaliação de projetos incorporando seus aspectos quantitativos e
qualitativos.

2 Metodologia
O trabalho foi desenvolvido através de um enfoque descritivo, cujo o objetivo foi a descrição de tipos de
metodologias de avaliação de projetos, este foi possível através da pesquisa bibliográfica incluindo a coleção
de diferentes literaturas. Para reunir a informação necessária, foram utilizadas diferentes fontes principais de
informação como livros, estudos de caso, dissertações, documentos de revistas científicas obtidas na base de
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dados Web of Science, consideradas válidas no contexto de desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. Após
encontrar as diferentes metodologias para avaliação de projetos, escolheu-se as metodologias de acordo com
os objetivos específicos planejados, criando a proposta da metodologia integrada, onde poderão ser medidos
fatores quantitativos e qualitativos na avaliação de projetos. Quanto os dados, a pesquisa é classificada como
bibliográfica segundo Gil (2002).

3 Proposta sistemática para avaliação de desempenho de projetos
A sistemática agrupa três (3) tipos de modelos de avaliação de projetos estudados os quais são: o Balanced
scoredcard (BSC), Earned Value Analysis (EVA) e o Project Excellence Model (PEM). Partindo das
características do Balanced Scorecard se tem em conta a estruturação de mapa de processos, realizando a
compilação de informações da empresa organizadas com base em quatro (4) perspectivas da metodologia; o
EVA foi incorporado na metodologia em função dos indicadores que tem para medir o cronograma e por
último, foi adicionado uma avaliação geral em torno na organização para o logro da excelência empresarial
através do Project Excellence Model. A figura 1, mostra a sistemática proposta.

Figura 1 Sistemática proposta: Avaliação do desempenho em empresas e projetos.
Dentro dos estagios da metodologia criada encontramos; o primer estagio caracterizado pelo
esclarecimento e tradução da visão e da estratégia, este estágio foca-se para tudo tipo de organizações, tanto
para empresas que estão na etapa de definição do planejamento estratégico, como para as empresas que já
possuem uma estruturação no planejamento estratégico. O segundo estágio é o alinhamento da estratégia com
os objetivos organizacionais, após de ter claridade no planejamento estratégico da organização deacordo com
Norton e Kaplan (2009), será feito uma decomposição do planejamento baixo uns objetivos que abranjam
todos os aspectos organizacionais de forma clara, e precisa através das diferentes perspectivas. As
perspectivas iniciais são perspectiva financeira; descrevem-se as consequências econômicas da estratégia
bem sucedida. É muito importante iniciar pela definição de esta perspectiva já que de aqui é que inicia toda a
ligação das outras perspectivas (NORTON; KAPLAN, 2009). Os indicadores desta perspectiva refletem a
rentabilidade (ROI, fluxo de caixa, receita operacional e outros chaves) e a capacidade de atender às
necessidades dos acionistas (BASSOA; CASARINB; FUNARI, 2018). Seguindo com a perspectiva de
clientes relacionada aos segmentos de clientes e mercado onde a empresa deseja competir e ser identificado,
esta perspectiva inclui vários indicadores como satisfação dos clientes, retenção dos clientes, conquista dos
clientes, rentabilidade dos clientes, participação do mercado, participação nas compras dos clientes
(KAPLAN E NORTON,2004). Continuamos com a perspectiva de processos internos propiciando condições
nas quais a empresa possa entregar valor aos clientes e satisfazer os acionistas (KAPLAN; NORTON, 1997).
Para Kaplan e Norton (2004), os executivos devem identificar os processos internos mais críticos nos quais a
empresa deve alcançar a excelência. As medidas dos processos internos estão voltadas para os processos que
terão maior impacto na satisfação dos clientes e no atingimento dos objetivos financeiros da empresa. A
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perspectiva de aprendizado e crescimento focase na inversão de infraestrutura de pessoal, sistemas e
procedimentos para lograr os objetivos de crescimento financeiro a longo prazo (KAPLAN E NORTON,
2004). Além das perspectivas apresentadas por Kaplan e Norton (2004), poderão ser adicionadas mais
perspectivas segundo a necessidade da organização em medir outro aspecto crítico de sua empresa.
Para conhecer se realmente os objetivos extraídos do planejamento estratégico se encontram alinhados
deverá ser feito um “Mapa estratégico Organizacional”, sua estrutura constará com a divisão das perspectivas
criadas por seções, onde cada perspectiva terá um objetivo simplificado em palavras, que englobe o que se
quer obter. Após a descrição de todos os objetivos no mapa, deve-se verificar a interdependência relacionada
à causa e efeito entre cada objetivo verificando seu alinhamento. Na realidade a descrição dos objetivos
guarda estreita relação com o planejamento de longo prazo definido pela empresa, e sua representação gráfica
descrevera a história das estratégia através da conexão de cada objetivo, sendo o mapa estratégico
organizacional uma imagem central que ensine sua composição geral e como toda a equipe faz parte para o
alcance dos objetivos.
O terceiro estágio definição das iniciativas e recursos por perspectivas, deve-se estabelecer iniciativas,
indicadores, responsáveis e metas. Nesta etapa será necessária ajuda dos diferentes executivos ou líderes das
diferentes áreas da organização, graças ao conhecimento de seus processos, atividades, recursos e orçamento
que cada área precisa. Será necessário definir quais serão as inciativas ou as ações necessárias para cumprir
os objetivos, cada iniciativa terá seus respetivos responsáveis e indicadores para avaliar o estado de
desempenho de qualquer área específica, é possível a criação de mais de um indicador, sempre e quando,
cumpra com as características de ser: mensurável, útil, oportuno e que possa abranger o objetivo inicial, além
de isso nesta seção serão considerados os indicadores do modelo do EVA, para calcular em termos de tempo
e custos, processos ou atividades que estão por fora do programado, cada indicador terá uma meta para
alcançar, permitindo a quantificação dos resultados almejados ao longo prazo.
Dentro das caraterísticas do quarto estagio temos a incorporação do projeto em desenvolvimento, deverá
ser definido o projeto a desenvolver na empresa, a etapa em que se encontre o projeto e irrelevante, a razão
de que deverá ser contextualizado sobre o que se quer fazer até quais serão os recursos a utilizar para sua
execução. Descrevendo os aspectos mais importantes do projeto a desenvolver, como por exemplo; se é um
projeto público ou privado, quais são os processos e atividades críticas do projeto, o tempo que levará para
desenvolvê-lo, localização, Target, e assim por diante; descrevendo todas aquelas características
indispensáveis para ter um conhecimento solido do projeto, partindo desta descrição serão detalhados outros
objetivos que serão chamados de “específicos do projeto”, eles tomarão a mesma conformação dos objetivos
gerais da empresa, contarão com a estruturação de iniciativas, responsáveis, metas, indicadores e recursos.
Tendo em conta que são considerados dois grupos de objetivos, um grupo conformado por objetivos da
organização e outro grupo de objetivos do projeto, a diferença entre eles é que objetivos do projeto não
estarão dentro do Mapa estratégico organizacional, devido a que empresas focadas por projetos terão que
iniciar e finalizar um projeto com muita facilidade e prontidão, então sua estrutura organizacional não
mudara com tanta facilidade a não ser pôr as alterações nas estratégias empresariais. Ao descrever os
objetivos tanto gerais como específicos do projeto, serão incorporados em uma tabela macro, subdivida pelos
objetivos gerais e específicos exibindo uma visão mais ampla com a capacidade de ser melhorado, mudado
ou otimizado segundo critério da pessoa que lidere o modelo de avaliação.
A quinta etapa é o cumprimento de objetivos e metas, neste estágio será feito uma auto avaliação
organizacional, situação onde será analisada a empresa e o projeto de forma macro. Aqui foram criadas
seções para mesurar aspectos da empresa como do projeto, as seções divididas são; Liderança, processos
internos, metas e estratégias e partes interessadas. Neste estágio foi adaptado da estrutura do Project
Excellence Model, mas não inclui sua composição completa, realizando modificações na mesma.
Inicialmente os nomes das seções foram mudados para ter correlação com as perspectivas do primeiro estágio
da metodologia proposta. Dentro da sua constituição inicial mantem a mesma a estrutura do PME onde são
feitas perguntas relacionadas às seções de liderança, processos internos, partes interessadas e metas e
estratégias, também foi inserida a opção de evidências para a verificação da informação subministrada do
entrevistado, após deverá ser dado uma pontuação por seção, ao culminar todas as seções pretende-se
alcançar uma pontuação de 1.000. O resultado evidenciará que tão próximo ou não se está de alcançar as
metas projetadas além de encontra-se no sendeiro da excelência. Nesse contexto comenta-se que esta
metodologia é aplicada em qualquer estado da empresa e do projeto, envolvendo a equipe de trabalho com a
finalidade de conseguir capturar as informações correspondentes as perguntas feitas nas diferentes
perspectivas.
E por último estágio temos o feedback, no qual tem como objetivo que os altos cargos possam mudar ou
melhorar qualquer objetivo, processo ou atividade que não esteja dentro dos intervalos permitidos definidos
pela organização. Adicional poderá se conhecer que objetivos estão cumprindo-se e quais não, procurando-se
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uma solução rápida. Na Figura 1, poderão observar-se os estágios da metodologia proposta com suas
respectivas seções expostas para sua aplicação.

4 Considerações finais e uso da metodogia na tomada de decisão
O artigo apresenta as diferentes metodologias de avaliação de desempenho em projetos e como sua ligação
podem ser uma ferramenta forte para controlar todo o ciclo de vida de um projeto e apoiar na tomada de
decisão aos gerentes. Nota-se como pode ser possível misturar indicadores quantitativos e qualitativos que
integram a organização incluindo indicadores dos sistemas de gestão de qualidade como de segurança no
trabalho. Os resultados ao redor do estudo foram; coesão entre a equipe envolvida na criação e avaliação da
metodologia; criação e adaptação de indicadores gerais dos sistemas de gestão de qualidade como de
segurança no trabalho; Indicadores em relação ao projeto para controlar e melhorar os custos e cronograma e
atividades da obra; engajamento do pessoal e dos lideres tomadores de decisão em todas as atividades do
desenvolvimento, possibilitando compreensão e clareza nos objetivos e metas da organização; alinhamento
da gestão estratégia da empresa com o projeto em desenvolvimento e suas atividades; ferramenta de gestão
empresarial que abarca todos os setores da empresa, possibilitando uma manutenção e fluidez em todos os
níveis operacionais da organização. Tambem pode ser incorporado metodologia multicritério na sistemática,
avaliando os projetos em desenvolvimento de acordo com os indicadores definidos, obtendo-se um ranking
em relação aos projetos de acordo com a adequação a essas métricas e às preferencias do decisor, seja ele o
diretor da empresa ou o gerente de portfólio da empresa.
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