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About INSID
The INSID Meeting (INnovation for Systems Information and Decision
meeting), is an annual international event linked to the INCT-INSID
(http://insid.org.br), which is a Brazilian project with a cooperative interinstitutional scientific network through international extensions for
developing advanced research and applications on decision making and
aiding (including multicriteria and multiobjective methods – MCDM-A,
and group decision and negotiation – GDN).
INSID 2020 should be held in Universidade Federal de Pernambuco –
UFPE, Recife, Pernambuco, Brazil, 02-04 December 2020. Due to the
current situation of COVID-19, the INSID 2020 happened virtually.
The event provides 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.
This year the Meeting received attendees from China, France, Germany,
Sweden and Brazil. From Brazil, the attendees came from São Paulo, Rio
de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraiba, Rio Grande do Norte,
Sergipe e Pernambuco.
The INSID 2020 proceedings are published in two volumes. The first
volume contains the 8 full papers, selected in a rigorous blind review
process, published at Lectures Notes in Business Processing (LNBIP),
Springer (INSID 2020 was the first volume of proceedings in LNBIP
Series) (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-64399-7). The
current second volume contains 76 short papers, extended abstracts and
abstracts also selected in a rigorous blind review process. Note that
Springer holds copyright to the papers published in LNPIB and the authors
retain copyright to the papers published in this volume.
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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
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Software engineering
Interaction of human and software agents
Artificial intelligence
Auction theory
Collaboration engineering
Industry 4.0
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Models: Applications
Break
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Technical Session: Decision
models in service systems
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Technical Session: Potential applications
of decision and negotiation models strategy and business
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INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

The Relative Benefits of Pursuing Decision
Opportunities and Solving Decision
Virtual Meeting
Problems
Johannes Siebert1, Christian Hannes (Presenting Author)2
1

Management Center Innsbruck, Department Business and Management, 6020 Innsbruck,
Austria
2
Decision Theory and Financial Services, School of Business and Economics, RWTH Aachen
University, 52062 Aachen, Germany

johannes.siebert@mci.edu, hannes@efi.rwth-aachen.de,

Abstract. Nudging influences the behavior of decision-makers without having
to resort to prohibitions or commandments. Nudges are created by so-called
decision architects, who design a decision situation in such a way that the
decision maker is pushed to make the right decision. In many decision
situations there is no decision architects available creating nudges. Therefore,
Keeney extends the concept of nudging to decision situations where is no
decision architect available. In his book “Give yourself a nudge” he
recommends nudging oneself by creating decision opportunities proactively
and converting decision problems into decision opportunities. Keeney
assumes pursuing decision opportunities creates more satisfaction than solving
problems. We carried out three studies with overall 731 participants to test
this assumption. By doing so, we gathered comprehensive empirical evidence
suggesting that individuals facing decision opportunities are more satisfied
within their decision situation throughout the decision-making process than
individuals facing decision problems. Furthermore, our empirical findings
provide the very first link between how decision-making address decision
situations and life satisfaction.
Keywords: Behavioral OR, Decision problem, Decision opportunity, Value
focused thinking, Nudging, Proactive Decision Making
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Virtual Meeting

A Novel Probabilistic Hesitant Fuzzy Linguistic Information for MultiCriteria Group Decision Making
Virtual Meeting
Lu Chen1, Haiyan Xu1 and Ginger Y. Ke2
College of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics
and Astronautics, Jiangsu, 211106, Nanjing, China
2
Faculty of Business Administration, Memorial University of Newfoundland,
St. John's, NL A1B 3X9, Canada
chenlu@nuaa.edu.cn, xuhaiyan@nuaa.edu.cn, gke@mun.ca
1

Abstract. Complex multi-criterion group decision making (MCGDM) problems are very common in the real
world. In order to better solve the MCGDM problems, it is necessary to propose a method that is more in line
with the decision-making habits of decision makers. This paper proposed the integrated linguistic information,
Probabilistic Hesitant Fuzzy Linguistic Sets (PHFLSs), which combines the Hesitant Fuzzy Linguistic Sets and
Probabilistic Linguistic Term Sets for solving the multi-criterion group decision making problem. Firstly, in
order to calculate the distance of different PHFLSs, we extended the Hausdorff distance into PHFLSs.
Secondly, since the PROMETHEE II method is a decision-making method based on the optimal order
relationship of pair-wise comparison schemes, it can reasonably avoids information deviations in data
processing, and fully considers the objective facts of the preference of decision makers, so we combine the
PROMETHEE II method and the proposed PHFLSs method to solve the MCGDM problem and choose the best
one. Eventually, a practical case study was analyzed to verify the proposed method and the superiority of the
method is further demonstrated through comparative analysis.
Keywords: PROMETHEE II; Hausdorff distance; Multi-criterion group decision making; Probabilistic hesitant
fuzzy linguistic term sets
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Virtual Meeting

Prioritizing fossil-fuel subsidies reform-induced barriers in Ghana: A
large-scale group DEMATEL approach under hybrid preference
Virtual Meeting
Weiming Wang1*, Bismark Appiah Addae1, Haiyan Xu1 and Ginger Y. Ke2
1

College of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, Jiangsu, 211106,
China
2
Faculty of Business, Memorial University of Newfoundland, St. John’s,
NL, A1B 3X5, Canada
wwmlsy@nuaa.edu.cn, visitmark05@nuaa.edu.cn, xuhaiyan@nuaa.edu.cn, gke@mun.ca

Abstract. Fossil-fuel subsidies (FFS) have caused a series of social,economic and environmental issues and
hence need to be reformed. However, the social acceptance of these reforms faces challenges, especially in
energy export countries. Focusing on the FFS reform-induced barriers in Ghana, this study presents a novel
large-scale group decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) approach under hybrid
preference for prioritizing those barriers, which thus can be effectively overcome. To improve the transparency
and acceptance of the reform process, the proposed approach broadens the decision scope to include a wider
spectrum of experts as the stakeholders of the decision making. This novelty allows for the incorporation of
real-world situations where stakeholders exhibit both certainties and uncertainties over preference information
in making judgments. The analytical results indicate that scarce resources must be strategically committed to
addressing these prioritized barriers to aid in the sustainable implementation of fossil-fuel subsidy reforms in
Ghana.
Keywords: Fossil-fuel subsidy reform, Hybrid preference, Large-scale group DEMATEL, Prioritization, Social
sustainability, Strategic decision-making.
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Abstract. Based on the methods of inverse graph model for conflict resolution (GMCR) and hypergame, a
novel modeling and analysis method is proposed to assist an enterprise as an informational advantager in
resolving real-world asymmetric conflict situations considering different behavior patterns of opponent local
residents. The resolutions calculated by enterprise aims to obtain the residents’ misunderstanding preferences of
enterprise under different behavior patterns, which can assist the enterprise in taking the initiative in a conflict.
Specifically, this method uses a 0-1 integer programming rooted in the matrix representation of SEQ stability to
capture the cause and process of the abnormal individual stability (or stabilities) in the hypergame. Then, a
solution procedure is designed for solving the 0-1 integer programming to obtain the preferences that are
misunderstood by the residents. As demonstrated by analysis of a site selection in PX construction project
conflict between enterprise and residents that took place in the Chinese city of Xiamen, this novel conflict
resolution methodology can be readily applied to real-world strategic conflicts to gain an enhanced
understanding of the effects of inverse perspective.
Keywords: Site selection in PX project, Inverse problem, Graph model for conflict solution, Matrix
representation, Solution concepts, Integer programming

Acknowledgement
The authors appreciate financial support from the National Natural Science Foundation of China (71971115,
71471087, 61673209).

22

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

Utility-based model to assist physicians in the triage decision problem
of suspected Covid-19 patients

Virtual Meeting

Lucia Reis Peixoto Roselli1, Eduarda Asfora Frej1, Rodrigo José Pires Ferreira1, Alexandre Ramalho Alberti1, Adiel
Teixeira de Almeida1
1

Universidade Federal de Pernambuco Av. Acadêmico Hélio Ramos, s/n – Cidade Universitária, Recife,
PE, CEP 50.740-530, Brazil
lrpr@cdsid.org.br, eafrej@cdsid.org.br, rodrigo@cdsid.org.br, alberti@cdsid.org.br, almeida@cdsid.org.br

Abstract. The study performed presents a mathematical model, based on Multi-Attribute Utility Theory
(MAUT), to support the Triage of suspected Covid-19 patients. The Covid-19 pandemic increases the
number of severe patients requiring for healthy treatments, thus given the scarcity of medical resources,
many deaths are observed around the world. Therefore, in order to assist physicians to deal, in a rational
way, to this complex situation, a utility-based model has been proposed to support the triage decision
problem. Also, a decision information system (DIS), named SIDTriagem, is constructed to implement this
model. The SIDTriagem is a tool that can be very useful to assist physicians during the Covid-19
pandemic.
Keywords: Utility-based model, Multi-Attribute Utility Theory (MAUT), SIDTriagem, Covid-19.

1 Introduction
The Covid-19 disease is caused by the new coronavirus (SARS-CoV-2). The new coronavirus provokes an
acute respiratory syndrome in human lungs. The virus is transmitted human by human from droplets
condensations (sneeze or cough) or by infected objects. An important characteristic about this virus it is your
ability to survive for many hours in object surfaces. Thus, the Covid-19 disease is considered a very
contagious disease (Guan et al. 2020, Lai et al. 2020, Zhou et al. 2020).
The Covid-19 disease emerged in Wuhan, China in December 2019. However, this disease is transmitted
rapidly around the world, infecting different races of people in the five counties. Therefore, in this context, in
March 2020, the Covid-19 disease has been classified as a world pandemic.
Given the pandemic situation, the demand in hospital units increase rapidly, with severe patients requiring
for mechanical ventilation in Intensive Care Unit (ICU) beds. However, as medical resources are limited
(physicians, nurses, medications and installations), a great deficiency in medical resources is observed
generating unavailable treatments for severe patients, which caused many deaths.
Thus, considering the stressful routine faced by the health professionals, a decision tool to structure the
triage decision problem can be very useful to assist physicians to deal with the Covid-19 pandemic.
Therefore, in this study, a mathematical model is constructed to support the triage of suspected Covid-19
patients. This model is implemented in a decision information system (DIS), named SIDTriagem (System
Information and Decision for Triage of suspected Covid-19 patients), which is available at
http://insid.org.br/sidtriagem/app/.

2 Multi-Attribute Utility Theory
The triage of suspected Covid-19 patients is a decision-making process presented in a Multi-Criteria Decision
Making/Aiding scenario, where more than one alternative of health treatment can be adopted, and
alternatives can be evaluated in more than one attribute/criterion (Keeney and Raiffa 1976, Belton and
Stewart 2002, de Almeida et al. 2015). Medical problems are common to involve a MCDM/A scenario, as
presented in Jiang et al (2018), Wilson and Howe (2012) and Cooper et al (2010).
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the mathematical model used to support the triage problem. The MAUT Theory presents a robust axiomatic
structure to deal with uncertainty situations, which in the context of medical decision problems, especially
selection of healthy treatments, uncertainty is an intrinsically factor (Weatherall 2018).
The MAUT Theory incorporates Utility Theory concepts (von Neumam and Morgenstern 1953) and
Decision Theory concepts (Raiffa 1968; Berger 1985; Edwards et al. 2007). Based on Utility Theory, the
axioms to elicit utility functions are considered. Also, based on Decision Theory, states of world can be
included in the decision model.
It is worth mentioning that states of world are characterized as uncontrolled factors presented in the
decision problem (de Almeida et al. 2015). For each state of world, a priori probability distribution can be
assigned to compute it chance to occur (Berger 1985, de Almeida et al. 2015 ).The probabilities can be
establish by experts or by the decision-maker, the Subjected Utility Theory consider the last case (Edwards et
al. 2007). Hence, in the decision situation investigated in this study, two states of world are considered chance to survive and chance to death.
Regarding Multi-Attribute context, three alternatives are considered in the triage problem, each one of
them corresponds to one option of treatment for a patient with suspected Covid-19. The alternatives are:
Isolation at Home, Hospital Stay and ICU Stay. Also, the attributes measured to model this problem are the
life of the patient being screened and the cost of the treatment adopted.
In order to construct the mathematical model, the first step is to elicit with the decision-maker (DM) the
marginal utility function for each criterion. Thus, for the criterion Patient Life, the marginal utility function is
the same for each one of the alternatives. Therefore, given the state of world survive the marginal utility
function presents value equal to one. For the state of world die, the marginal utility function presents value
equal to zero.
In the other hand, for the criterion Cost, the marginal utility function changes for each one of the
alternatives. Given the alternative Isolation at Home, the marginal utility function presents value equal to one
since this alternative is the best one in terms of cost. For the alternative Hospital Stay, the marginal utility
function is equal to 0.8. Finally, for the alternative ICU Stay, the marginal utility function is a function of
another variable. This additional variable measures the ICU occupation rate, i.e. the demand of severe patient
arriving in hospital and requiring for ICU bed.
In this context, the marginal utility function for ICU Stay is computed according to three scenarios. For
low occupation rate, the utility function is equal to 0.7. For an intermediate occupation rate, the utility
function is equal to 0.5, and for high occupation rate, the utility function is equal to 0.3.
After the obtaining of each marginal utility function, it is necessary to obtain the multi-attribute utility
function. In the MAUT Theory, one way to obtain the multi-attribute utility function is checking two
independence conditions. Thus, if one of these independence conditions is confirmed, the multi-attribute
utility function can be represented by an analytic equation (Keeney and Raiffa 1976, de Almeida et al. 2015).
2.1 Independence Condition
Two independence conditions are tested in the MAU Theory, named utility independence condition and
additive independence condition. Given the decision-maker preferences, if the additive independence
condition is confirmed, automatically the utility independence condition is also validated. However, if the
utility independence condition is confirmed, the additive independence condition must have to be tested.
Thus, for a decision problem with two criteria X and Y, if the decision-maker preferences for the
consequences in the attribute X do not depend for the consequences in the attribute Y, i.e. the decision-maker
preferences keep the same in X, even if the consequences in Y change, can be stated that preferences for X is
independent in utility for preferences in Y. Therefore, if the mutual independence in utility exists, the utility
independence condition is validated, and the analytic equation (1) can be used to represent the multi-attribute
utility function.
U(a) =

(1)

In equation (1), a is an alternative in the set of alternatives A,
is the scaling constant for the criterion x,
and
is the marginal utility function for the alternative a when evaluated in the criterion x. It is worth
mentioning that scaling constants should be obtained from an elicitation procedure with decision-maker, and
the sum of them is equal to 1 (Keeney and Raiffa, 1976).
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situations for the DM evaluate. Situation A: the decision-maker can obtain best consequences in attribute X
and Y or worse consequences in attributes X and Y. Situation B: the decision-maker can obtain the best
consequence in attribute X and the worse consequence in attribute Y or the worse consequence in attribute X
and the best consequence in attribute Y. If the decision-maker is indifferent between receive outcomes from
Situation A or Situation B, the additive independence condition is confirmed.
When the decision-maker is indifferent between receive these two outcomes, the scaling constant which
indicates preference interaction between attributes X and Y is equal to zero, and the analytic equation (1) is
reduced to the analytic equation (2).
U(a) =

(2)

Therefore, for the screening decision problem, which the criteria are patient life and cost of the treatment,
and given that the resources consumed by a patient, may cause the absence of resources for another patient
who arrives later to hospital, the decision-maker is indifferent between these two situations since the
expected number of lives is the same for both cases. Thus, the additive independence condition is validated
and the equation (2) is applied in this study.
2.1 Mathematical Model
As commented, the mathematical model constructed in this study is based on MAUT Theory. Thus, from the
validation of the additive independence condition, the multi-attribute utility function is obtained by applying
the equation (2).
In this context, given the marginal utility function elicited with the decision-maker and presented above,
the scaling constant for each criterion is also elicited with the decision maker and is equal to 0.5. Also,
according to state of world chance to survive π(S) and chance to death (the complementary chance, their
values are integrate in the mathematical model, and are assigned using the Uniform Probability Distribution
(Hines and Montgomery, 1990). Thus, the expected utility for each one of the alternatives is illustrated in
equations (3) to (5).
(3)

(4)

(5)
In equation (3 -5),
is the scaling constant regarding the criterion Patient Life,
is the scaling constant
regarding the criterion Cost,
is the marginal utility function given the state of world survive,
is the
marginal utility function given the state of world die, and
) is the marginal utility function concerning the
criterion Cost, which do not depend for the state of world. Hence, based on these equations, the alternative
which presents higher expected utility is recommended as the best option of treatment in the triage of
suspected Covid-19 patients.

3 Decision and Information System
The mathematical model described in the last section was implemented in a Decision and Information
System (DIS) named SIDTriagem. The SIDTriagem is constructed to assist physicians in the triage of
patients under Covid-19. As result, the DIS indicates the best alternative to conduct a healthy treatment with
a suspected/confirmed Covid-19 patient.
The SIDTriagem presents two different interfaces for physicians use. In the first one, physicians can
achieve a protocol about patient clinical conditions. Thus, based on the clinical information presented,
decision-rules are used to compute the patient chance of survive, being the chance of death the
complementary probability.
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In the second interface, physicians directly present the patient chance to survive based on their expertise
about the case, thus in this interface they have freedom to express their subjective information about the case.
Therefore, in order to assigned the chance of survive, a verbal scale based on the 5-point Likert scale is used
(very low, low, medium, high or very high chance to survive). For each point in the verbal scale a range of
probabilities is assigned, inside the range the specific probability is establish by the Uniform Probability
Distribution (Hines and Montgomery 1990).

4 Conclusion
In this study a utility-based model has been proposed to support physicians in the triage of suspected Covid19 patients. The mathematical model constructed is based on the MAUT Theory (Keeney and Raiffa 1976),
presenting a robust axiomatic structure to deal with uncertainty. Also, this mathematical model is implemented
in a DIS, named SIDTriagem, which is available at http://insid.org.br/sidtriagem/app/. The SIDTriagem is a
useful tool constructed to assist physicians in the conduction of a rational decision-making process given the
chaotic situation of absence of resource cause by the Covid-19 pandemic.
Acknowledgments. The authors would like to acknowledge the Academic Qualifications of Higher Education
Personnel – Brazil (CAPES), the Brazilian Research Council (CNPq) and the Foundation of Support in
Science and Technology of the State of Pernambuco (FACEPE) for the partial financial support for this
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Abstract. This work aims to propose a structured decision protocol for supporting doctors on decisions
related to the screening of patients with suspected or confirmed COVID-19. The protocol was built
together with doctors and specialists, and it takes into account the patient’s clinical conditions, risk
factors, comorbidities, signs of gravity and results of laboratory exams, in case they are performed. The
proposed decision protocol is used as a guide for estimating the probabilities of survival of the patient
under three possible scenarios: at home isolation, hospital stay or in Intensive Care Unit (ICU). Those
probabilities are estimated in the form of intervals, according to a set of decision rules proposed. Finally,
a Monte-Carlo simulation model is performed to compute the best recommendation alternative for the
patient, based on the expected utility value of each screening alternative, which is computed according to
a Multiattribute Decision model.
Keywords: Decision protocol; Screening; COVID-19; Multiattribute Decision Making.

1 Introduction
A highly contagious disease caused by the new coronavirus (SARS-CoV-2) has spread worldwide,
overcharging healthcare units and Intensive Care Unit (ICU) systems all over the world (Daeho Kim and
Neumann, 2020). Doctors and other health professionals who are in the front line of suspected COVID-19
patients treatment daily face hard decision situations, such as: how to allocate scarce resources presented in
health systems to a high number of patients who arrive there in different health situations and with several
different clinical conditions and comorbidities? ICU beds and infirmary beds are both scarce resources in
healthcare systems, which should be allocated in order to try to maximize the number of surviving patients.
This situation brings us to an important medical decision-making problem: the screening of patients with
suspected COVID-19, in scenarios of scarce resources faced by health units. Such type of decision should be
made based on a structured support, aided by a peculiar mathematical model especially directed to this
specific situation.
Using decision analysis techniques for screening patients is a very common finding in the literature, in the
most various diseases. Multicriteria decision analysis techniques have been applied for aiding colorectal
cancer screening (Dolan et al., 2014; Dolan & Frisina, 2002). Decision trees-based techniques are also very
often applied to aid the screening problem, for several diseases. Jiang et al (2018) evaluates alternatives for
patients after they went through an esophagectomy, based on the development of a decision tree with the
TreeAge Pro software. Factors such as costs, eventual complications, length of stay in the hospital are
analyzed in order to decide the best conduct for the patient. The authors also makes use of Monte-Carlo
simulation, in order to perform a sensitivity analysis on the proposed model. Xu et al. (2019) analyze
alternatives for screening patients with acute stroke symptoms throughout a stochastic approach. In the
context of the herpes simple disease that affect pregnant patients, Cleary et al (2005) developed a decision
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analysis model to compare three different screening alternatives. Kiberd & Forward (2004) propose a
decision analysis approach considering lost lives and gained lives resulted from the screening decisions for
West Nile virus in organ transplantation. A decision analysis model for screening patients with dysphagia
after stroke was developed by Wilson & Howe (2012), and they also performed a Monte-Carlo simulation for
sensitivity analysis purposes. Several other diseases’ screening problems were also treated based on decision
analysis techniques, such as: acute lymphoblastic leukemia (Donnan et al, 2011); breast cancer control
(Baeten et al, 2010); rheumatoid arthritis and systemic lupus (Oh et al 2004); pancreatic cancer (Rulyak et al,
2003); colorectal cancer (McGrath et al, 2002); among others.
In this context, this paper proposes a structured decision-making protocol for screening suspected COVID19 patients, based on the patient’s risk factors, comorbidities, signs of gravity and results of laboratorial
testes performed. Based on a decision rules approach, developed together with experts, doctors and built
based on international protocols, the patient’s conditions determine the magnitude of the chances of survival
of that patient, considering three possible scenarios: at home isolation, at hospital stay or at the Intensive
Care Unit (ICU). Furthermore, the probabilities of survival and death of the patient in each alternative
scenario are considered, since this is a stochastic decision making problem. In order to select the best
alternative for a suspected COVID-19 patient, a multiattribute decision model is applied to calculate the
expected utility of each alternative, considering both the life of the patient and overall cost/impact for the
health unit system.

2 Methodology
When a patient is suspected COVID-19 or any other disease arrives at a health unit, a first step to be
conducted is a screening of this patient. Talking specifically about the COVID-19 case, doctors should decide
where to send the patient, considering three basic alternatives. The first alternative is sending the patient to a
bed at the Intensive Care Unit (ICU). The second alternative is to send the patient to infirmary stay, so the
patients needs to be at the hospital to be monitored by doctors, but not in ICU. Finally, the third alternative is
sending the patient to home isolation, and recommend him/her to be isolated from other people and to take
the appropriate care measures indicated by health governmental authorities. This is how the screening
decision problem is treated in this work.
In order to aid doctors with this screening process, this work proposes a structured protocol for guiding
medical decisions. When a patient with suspected or confirmed COVID-19 arrives at a healthcare unit,
his/her signs of gravity (e.g. hypotension, altered consciousness, hypoxia, etc.) are going to be evaluated by
the doctor. Moreover, the doctor will ask him/her about the presence of possible comorbidities, such as
diabetes, hypertension, obesity, oncological disease, among others. If signs of gravity are detected on that
patient, laboratory testes such as lymphocyte count and lactate dehydrogenase (LDH) may be performed, in
order to have more information about the patient’s clinical conditions. Based on comorbidities information,
age of the patient, and results of the lymphocyte count and LDH exams, it is possible to calculate the CALL
score (comorbidities-age-lymphocyte-LDH) (Ji et al., 2020). The CALL index is considered as a basis for
creating decision rules for the patient’s chances of survival in each of the three decision alternatives: isolation
at home, hospital stay and ICU stay.
As a result of the decision protocol, decision rules were created in order to define the ranges of
probabilities of survival of the patient in each alternative scenario. This imprecise information based on
intervals are used to estimate chances of survival at home isolation, hospital stay and ICU, considering the
inherent imprecision and subjective factors associated to this type of information. A multicriteria decision
approach based on the Multiattribute Utility Theory (MAUT) (Keeney and Raiffa, 1976) was also developed
in order to measure the expected utility of each of these three possible alternatives. In the proposed model,
both the life of the patient being screened and the overall cost for the health system should be taken into
account. Finally, a Monte-Carlo simulation model is performed based on those probability ranges, in order to
find a recommendation for the best conduct that should be adopted for that patient. The proposed approach is
operated by means of a Decision Information System (DIS), which is available online for use of doctors
worldwide.
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3 What would be expected
The expectation of this work relies mainly on saving the greatest possible amount of lives of patients with
suspected of confirmed COVID-19. The decision protocol for screening patients developed in this research
has great potential for aid doctors in their routines during the COVID-19 pandemic in health systems
worldwide. Doctors all over the world can easily use the proposed approach. The Decision Information
System that operationalizes the proposed methodology is available online, for free, at
www.insid.org.br/sidtriagem/app. The data obtained from the application in the system are stored in a
database, which will be useful in future researches to analyze several aspects regarding the decision-making
processes during the COVID-19 pandemic. Moreover, the proposed decision protocol can be adapted for
aiding the screening processes of other diseases, without limiting to COVID-19.
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Abstract. The covid-19 pandemic has led to crises in the health, economic
and social systems around the world. Despite the policies of social distancing
and personal hygiene care, the high contagion rate of the virus makes the
disease hard to contain, leading to the saturation of the many conventional
medical systems. This scenario requires new strategies to attend a large
number of patients and also increases the demand for remote monitoring
systems, since many patients are sent to isolation in their own homes. In this
paper we describe a protocol to screening patients with suspected of covid-19
infection, aiming to quickly guide the urgent cases to medical care and also
remotely monitor people that are not hospitalized. The patients are guided
web-based chatbots, that collect self-reported data about symptoms and health
conditions. The data collected are submitted to a clinical decision support
system (CDSS), which is designed to order patients by the risk of being
contaminated with covid-19 and the urgency of medical care. The CDSS is
designed from a multicriteria approach and combines epidemiological
information, specialist doctors’ preferences and clinical decision trees. The
system is implemented in the women's health center (CAISM) of the State
University of Campinas, in Brazil and is aiding doctors to monitor and assist
cases of covid-19 in pregnant women.

Keywords: covid-19, screening patients, remote medicine, pregnant women.
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Abstract. The COVID-19 pandemic has led health systems to the collapse in several regions around the
world. In the face of this crisis, many health professionals have faced the difficult situation of having to
choose who receives life-supporting health care and who does not, especially intensive care. This study
addressed the problem of allocating intensive care unit (ICU) beds when the number of patients requiring
intensive care is greater than the number of beds available. The ICU allocation problem is addressed in an
innovative way: a portfolio selection approach is proposed, and a binary linear programming model is
presented, which seeks to maximize the overall utility (expected number of surviving patients) for all the
patients among all those for who ICU admission is requested. A methodological apparatus is presented to
support the use of the decision model, and an Information and Decision System (IDS) is made available
in order to allow the operationalization of the proposed methodology in an easy way. The IDS, named
SIDTriagem, is available online for free for users worldwide and has potential to have a positive impact
in the response to public health crises caused by the COVID-19 pandemic.
Keywords: ICU allocation, resources scarcity, COVID-19 pandemic, SIDTriagem.

1 Introduction
Health systems in several regions around the world has collapsed in the face of COVID-19 outbreaks, which
have resulted in a demand for care greater than their service capacities. The situation is more critical
regarding the resources for intensive care, which are more limited and cost-intensive (Edenharter et al.,
2019). In this context, health professionals have faced a difficult question: who should be admitted to an
intensive care unit (ICU)? This is the ICU allocation problem, which has often been named in the media as
the “Sophie’s choice”, making reference to the William Styron’s novel, since when choosing who receives
life-supporting intensive care, one also chooses who does not.
The ICU allocation problem has been addressed in the literature for a long time. Resources for intensive
care are usually limited and cost-intensive, thus situations where the resources available are not enough to
serve all the patients requiring for them are not uncommon (Kim et al., 2000). This problem acquires a
special dimension in the face of public health emergencies, which can emerge as a result of diverse events,
such as natural disasters and epidemics (White et al., 2009; Cao and Huang, 2012).
A plan for defining how to allocate scare resources for health care during a public health emergency is an
important part of the preparation for a proper response to such a situation: more lives can be saved when a
proper plan is established (Christian et al., 2006). In this sense, some papers have presented different
proposals of protocols to support the ICU allocation problem, based on different principles. Cao and Huang
(2012) compared four different principles for prioritizing patients to access scarce resources: most serious
first, least serious first, first come first served, and random allocation. Through simulation, the authors
verified that a protocol that prioritizes the patients with the least serious health conditions for accessing the
resources for health care results in the lowest death tool. However, this principle may be problematic from an
ethical perspective.
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Ethical issues are always present in proposals of protocols for allocation of scare resources for health care.
Ghanbari et al. (2019), in a systematic review of the current evidence, observed that several clinical and nonclinical aspects have been considered in protocols for prioritizing patients, but there is no clear definition on
the most proper principle for prioritization. The authors highlighted that, despite this undefinition,
maintaining clear and explicit guidelines for the prioritization of patients is very important to improve the
perception of the public. White et al. (2006) emphasized the importance of engaging the public in the
definition of allocation strategies.
This study addressed the ICU allocation problem in an innovative way: the problem is characterized as a
portfolio selection problem (Belton and Stewart, 2002), where the objective is to choose a set of patients for
admission to the ICU in order to maximize the expected number of surviving patients considering the entire
group of patients requiring intensive care. It is proposed a binary linear programming model, which considers
as parameters the probabilities of survival of the patients inside and outside the ICU. Considering that
assessing the patients’ probabilities of survival can be a difficult task for health professionals, we present a
method for supporting this process: the method was developed together with experts (doctors and
researchers) and considers objective information to infer the patients’ chances of survival. The chances of
survival are defined as ranges of the possible values of the patients’ probabilities of survival: this approach is
proper for dealing with uncertainties and variability that are inherent to this problem. Then, in order to treat
this imprecise information, a method based on Monte Carlo simulation (Fishman, 1995) is proposed to
calculate the robustness index of the recommendation of each patient for admission to the ICU: the
robustness index is the probability of such a recommendation being the most proper under the presented
conditions.
The proposed methodology was implemented in an information and decision system (IDS) named
SIDTriagem (System Information and Decision for Triage of suspected COVID-19 patients), which is
available online for free at http://insid.org.br/sidtriagem/app/.

2 Methodology
The methodology is divided in two main parts: 1. definition of the decision model for allocating ICU beds,
and 2. development of a method to support the assessment of the patients’ chances of survival.
2.1 A portfolio selection approach to support the allocation of ICU beds
Consider the following scenario: in a generic health unit, ICU admission was requested for n patients who
previously went under a triage process, however, there are only m (m < n) ICU beds available. In this context,
the professional responsible for allocating the resources in the health unit faces the following question: which
of those n patients should occupy the m ICU beds available? Consequently, which of those n patients should
remain in the ICU queue?
The described decision situation has a stochastic factor related to the life of the patients, which brings up
two important states of nature for each patient in this problem: patient’s survival or patient’s death. The
patients can survive or die in both the situations: when he/she is admitted to the ICU and when he/she is not,
but the probabilities of survival vary according to the situation.
Let yi (i = 1,…,n) be a binary decision variable in such a way that yi = 1 if patient i is admitted to the ICU
and yi = 0 otherwise. Let pi (Sicu) be the probability of survival of patient i inside the ICU and pi (Sout) be the
probability of survival of patient i outside the ICU. Considering those probabilities, an expected utility model
(Keeney and Raiffa, 1976) is proposed to evaluate each alternative situation. For each patient i, expected
utility of going to ICU and not going to ICU is calculated according to equation (1) and (2), respectively.
EUi (yi = 1) = ui (1) = pi(Sicu).u(Sicu) + [1 – pi (Sicu)].u(Dicu)

(1)

EUi (yi = 0) = ui (0) = pi(Sout).u(Sout) + [1 – pi (Sout)].u(Dout)

(2)

In (1) and (2), u(Sicu), u(Sout), u(Dicu) and u(Dout) are, respectively, the utilities of survival in the ICU,
survival outside the ICU, death in the ICU and death outside the ICU. These utilities are preference-related
parameters, which were set in this study as 1 for survival and 0 for death, regardless whether inside or outside
the ICU, because we are only concerned with the lives, and not with the costs.
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In order to find the best allocation of the available ICU beds, we propose to maximize the overall expected
utility of the entire group of patients requiring intensive care. Therefore, a binary linear programming model
(equations (3)-(5)) is proposed to find the best portfolio of patients that should be admitted to the ICU,
seeking to maximize to maximize the global expected utility (gEU) of the entire group of patients analyzed.
(3)
Subject to:
(4)
(5)
This optimization model presents as a result an allocation of the ICU beds that maximizes the expected
number of surviving patients. This portfolio selection approach is based on the ethical concept of
utilitarianism (Ghanbari et al., 2019), in a way that we seek to provide the greatest good for the greatest
number of people through maximizing the number of lives saved.
2.2 A method for assessing the patients’ chances of survival
In order to apply the binary linear programming model presented above to solve the ICU allocation problem,
the patients’ probabilities of survival inside and outside the ICU have to be estimated. However, estimating
such probabilities can be a difficult task for health professionals, especially estimating such probabilities
punctually. Thus, in order to support the assessment of the patients’ probabilities of survival, we have
developed together with experts (doctors and researches) a method for estimating the patients’ chances of
survival.
The patients’ chances of survival are defined as ranges of possible values of the probabilities of survival,
according to an approach that is proper for dealing with uncertainties and variability that are inherent to this
problem. A verbal scale is considered, in a way that the patients’ chances of survival are classified as one of
five possible classes: very low (probability of survival between 0 and 20%), low (20-40%), medium (4060%), high (60-80%) and very high (80-100%).
The Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score is proposed to support the assessment of the
patients’ chances of survival inside and outside the ICU. This score describes quantitatively the of organ
failure/dysfunction of patients, and considers six organ systems (respiratory, cardiovascular, neurological,
renal, hepatic and hematological). The SOFA score was initially developed to support the assessment of the
health conditions of patients with sepsis, but it was early recognized as a useful tool for assessing morbidity
and even mortality for a wide range of critical illnesses (Vincent et al., 1996; Ferreira et al., 2001). Christian
et al. (2006) and White et al. (2009), for example, proposed the use of the SOFA score in protocols to support
allocation decisions in the face of a pandemic.
The method for assessing the patients’ chances of survival inside and outside the ICU based on the SOFA
score is presented in Alberti et al. (2020). The method can be used for COVID-19 patients and also for
patients with other illnesses.

3 Findings
A simulation study was performed to compare the proposed principle with other principles that have been
presented in the literature, and the results showed that the decision rule proposed in this study results in a
greater number of surviving patients when adopted in a systematic way. The results of the simulation study
are presented in Alberti et al. (2020).
The method for estimating the patients’ chances of survival presented above can be very useful to support
health professionals when making decision based on the proposed portfolio selection approach. However, the
method presents as a result the ranges of the possible values of the patients’ probabilities of survival inside
and outside the ICU, and through considering these ranges directly it is not possible to apply the binary linear
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programming model presented in section 2.1, since for different combinations of values within the
indicated ranges, the recommendation of patients to be admitted to the ICU may change. Thus, when such
changes occur, what recommendation could be indicated as the one that is probably the most appropriate?
In order to treat this imprecise information, Monte Carlo simulation (Fishman, 1995) was used to
estimate the robustness index of the recommendation of each patient for admission to the ICU. The
robustness index is the probability of a recommendation being proper under the presented conditions. For
applying the Monte Carlo simulation, the possible values of the patients’ probabilities of survival were
considered to be uniformly distributed within the indicated ranges of values.
Considering the complexity of the methodology proposed to support the ICU allocation problem, we
verified the need of a tool to operationalize its use. Thus, the methodology was implemented in an IDS,
named SIDTriagem, which is available online for free. The IDS SIDTriagem operationalizes the proposed
methodology in an easy way, thereby it can be an important tool to assist the allocation of ICU beds during
public health emergencies, such as those caused by the COVID-19 pandemic.

4 Value and originality
This study addressed the ICU allocation problem in an innovative way. A new principle is proposed to
support decisions related to the allocation of ICU beds, which can result in a greater number of lives saved
in a public health emergency. Furthermore, a methodological apparatus is proposed to support the
application of this decision rule, addressing difficulties that can be faced in this process. Finally, an IDS is
made available for free for users worldwide, in order to operationalize the proposed methodology in an
easy way. Therefore, this study has potential to have a major positive impact in the response to public
health crises caused by the COVID-19 pandemic.
Acknowledgments. The authors would like to acknowledge the Academic Qualifications of Higher
Education Personnel – Brazil (CAPES), the Brazilian Research Council (CNPq) and the Foundation of
Support in Science and Technology of the State of Pernambuco (FACEPE) for the partial financial support
for this research.

References
Alberti, A.R.; Frej, E.A.; Roselli, L.R.P.; Britto, M.A.; Campelo Junior, E.B.; de Almeida, A.T.; Ferreira, R.J.P.
(2020). A Decision Model for Allocation of Intensive Care Units Beds Under Resources Scarcity with Considerations
for COVID-19. Working paper.
Belton, V.; Stewart, T. (2002). Multiple criteria decision analysis: an integrated approach. Springer Science &
Business Media, Berlin.
Cao, H.; Huang, S. (2012). Principles of Scarce Medical Resource Allocation in Natural Disaster Relief: A
Simulation Approach. Medical Decision Making, 32, 470-476.
Christian, M.D.; Hawryluck, L.; Wax, R.S.; Cook, T.; Lazar, N.M.; Herridage, M.G.; Muller, M.P.; Gowans, D.R.;
Fortier, W.; Burkle Jr, F.M. (2006). Development of a triage protocol for critical care during an influenza pandemic.
CMAJ, 175(11), 1377-1381.
Edenharter, G.; Gartner, D.; Heim, M.; Martin, J.; Pfeiffer, U.; Vogt, F.; Braun, K.; Pforringer, D. (2019). Delay of
transfer from the intensive care unit: a prospective observational analysis on economic effects of delayed in-house
transfer. European journal of medical research, 24(1), 1-5.
Ferreira, F.L.; Bota, D.P.; Bross, A.; Mélot, C.; Vincent, J.L. (2001). Serial Evaluation of the SOFA Score to
Predict Outcome in Criticaly Ill Patients. JAMA, 286(14), 1754-1758.
Fishman, G.S. (1995). Monte Carlo: concepts, algorithms and applications. Springer, New York.
Ghanbari, V.; Ardalan, A.; Zareiyan, A.; Nejati, A.; Hanfling, D.; Bagheri, A. (2019). Ethical prioritization of
patients during disaster triage: A systematic review of current evidence. International Emergency Nursing, 43, 126–
132.
Keeney, R.L.; Raiffa, H. (1976). Decision analysis with multiple conflicting objectives. Wiley & Sons, New York.
Kim, S.C.; Horowitz, I.; Young, K.K.; Buckley, T.A. (2000). Flexible bed allocation and performance in the
intensive care unit. Journal of Operations Management, 18(4), 427-443.
Vincent, J.L; Moreno, R.; Takala, J.; Willatts, S.; De Mendonça, A.; Bruining, H.; Reinhart, C.K.; Suter, P.M.; Thijs,
L.G. (1996). The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure.
Intensive Care Medicine, 22: 707-710.
White, D.B.; Kats, M.H.; Luce, J.M.; Lo, B. (2009). Who Should Receive Life Support During a Public Health
Emergency? Using Ethical Principles to Improve Allocation Decisions. Annals of Internal Medicine, 150(2): 132–138.

34

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting
Recife-PE,
Brazil
Control
Performance Assessment as an aid for MCDM in Multi-

objective Control Problems
Tyene Zoraski Zanella1, Gilberto Reynoso-Meza1
1 Programa de Pós-Graduação em Eng. de Produção e Sistemas – PPGEPS
Pontificia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Curitiba, Paraná, Brazil
tyene.zanella@pucpr.br, g.reynosomeza@pucpr.br

Abstract. In control engineering, tuning problems must be rightly assessed to correctly regulate complex
dynamic industrial systems; therefore, they must follow specific requirements to behave properly. Given
the conflicting behavior among requirements and objectives, multi-objective optimization design
procedures are an interesting tool for control engineers. Nevertheless, this means that a multi-criteria
decision making stage must be performed by designers; for such a purpose, there is a lack of measures or
procedures to select a solution form the Pareto front, for the specific case of control engineering
problems. In this work we expect to fill this gap by merging ideas from the area of control performance
assessment (CPA) with decision making techniques via a Pareto front analysis.
Keywords: Multi-objective optimization, multi-criteria decision making, control performance
assessment.

1 Introduction/Purpose
In control engineering, tuning problems must be rightly assessed to correctly regulate a complex dynamic
industrial system; therefore, they must follow specific requirements to behave properly. The use of Multiobjective Optimization (MOO) to address such requirements and specificities so that the best set of solutions
can be found based on a tradeoff between related criteria can be extremely useful (Molina, 2020).
For the evaluation of the satisfactory performance of a controller, in addition to standard performance
criteria, the area of Control Performance Assessment (CPA) allows the use of specific techniques that aim to
ensure adequate performance not only at the moment of tuning but continuously.
The proper functioning of a controller is extremely important and has a direct impact on profits, raw
material costs, and sustainability. However, the successful application of CPA algorithms that can measure
the quality of these controllers in the industry is low. There are still areas that need attention, analysis, and
development (Domański, 2020).
A multi-objective algorithm is successfully implemented by fulfilling 3 steps. The creation of a parametric
model with the necessaries objectives and restrictions, an optimization algorithm for approximating the
Pareto front, that is, the set of feasible solutions, and the Multi-Criterion Decision Making (MCDM) step
where there is the selection of the ideal solution (Meza et al., 2020).
MCDM techniques aim to find methods and metrics that assist in subjective decision-making processes
with a finite number of criteria and consequences (Behzadian, 2012). Therefore, this study in progress aims
to combine multi-objective optimization techniques applied to a control problem, using the Hurst exponent
algorithm as an aid to the decision-making process, exploring different implementations of CPA algorithms.
The remainder of this work is structured as follows. In Section 2, the methodology applied with a description
of the Benchmark used; In section 3, what should be expected in the following studies.

2 Methodology
In this section, the Benchmark worked for study, the multi-objective process and the CPA algorithm will be
detailed.
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2.1 MOO Benchmark
The process used is a Peltier cell model developed by Huilcapi et al. (2017), proposed as a technology
applied for the future of refrigeration systems, where its temperature must be controlled from an input signal
within a range of 0 to 6 volts and an output signal that can vary from -10º C to room temperature. Proposed
by Meza et al. (2020) as a Benchmark for studies referring to the application of multi-objective optimization
algorithms, it was modeled in Simulink® (Fig. 1) for Matlab® and available on the ResearchGate 1 and File
Exchange 2 platforms.

Fig. 1. Simulink Peltier Cell Process.

2.2 Control Tuning with MOO
Firstly, the parameters of a PI controller were tuned using the Skogestad (2003) approach. Intended to
achieve better results, a controller with improved performance was sought with the multi-objective algorithm,
adopting the previous controller as a reference and based on the parameters normalized by the reference
values, of the integral value of the absolute error (IAE) and normalized total variation of control action (TV).
2.3 MOO Process
The optimization algorithm used was spMODEx available on the File Exchange3 platform, where the
objectives (J1 and J2) were the minimization of the normalized IAE and TV values from the reference
controller.
(1)

.
.

(2)

Where the IAEc is the current calculated IAE and IAEr the value from the reference controller. Same for the
TVc and TVr variables, but for the total variation of the signal control.
2.4 CPA Process
The model was tested with the values obtained from the optimization in the Pareto front and then analyzed
with the Hurst Exponent (H). This index is used to analyze fractal behavior and persistence in time series and
has been explored in CPA to determine the quality of control loops [3, 4, 8]. Developed by Hurst et al (1965)
for river flood analysis, its definition is through the R/S analysis, where R is the range of observations, the
difference between the maximum and minimum observed, and S the standard deviation. This dimensionless
ratio allows the rescheduling of the temporal series and the comparison between several natural phenomena.
Hurst proposed the empirical relationship according to:

1

https://www.researchgate.net/project/Control-engineering-benchmarks-and-competitions
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/75408-control-engineering-benchmark-peltier-cell
3
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/65145-extended-multi-objective-differential-evolution-withspherical-pruning-spmodex-algorithm
2
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(3)

Where k is a positive constant, N is the number of observations. Using logarithms, it is possible to
calculate Hurst exponent (H) as:
(4)

In a logarithm plot of R/S the line slope is H and can assume the following values:




H = 0.5 implies that all observations are statistically independent.
0 < H > 0.5 is anti-persistent time series.
0.5 < H < 1 persistent time series.

When a time series is persistent or anti-persistent, past events have an impact on future observations. If
H > 1 the process has no dependency in time domain.
For PCA evaluation, Domański (2019) shows that a short-memory H evaluation is robust to quality
assessment of control loops, indicating that values close to the interval [0.4, 0.5] are optimal values, whilst
lower indicates aggressive control and sluggish for greater values.
2.5 MCDM Process
From the values of the index obtained in process 2.4, it is possible to analyze the results in a wide-ranging
way. Taking all factors into account and selecting the best solution found, based on the performance criteria
of the controller, normalized IAE, and TV, in conjunction with Hurst exponent index.

3 What Should be Expected
The application of a CPA algorithm in the MCDM phase can provide the decision-maker with a metric that
contributes to specifically estimate the quality of the controller. Despite the use of two consolidated
performance metrics in the multi-objective stage, the Hurst exponent can contribute to emphasize previous
knowledge of the control engineer in choosing the optimal solution.
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Resumo. Projetos na área de construção civil normalmente necessitam de uma elevada quantidade de
recursos monetários, tempo e equipamento. Assim, a seleção de parceiros adequados pode auxiliar na
realização destes projetos de maneira mais eficiente. Um dos fatores de sucesso destas relações é a
maneira como se conduz tal escolha. Este problema é complexo, pois pode considerar vários critérios e
stakeholders. Dessa forma, é importante que se realize uma reflexão estruturada acerca dos critérios
envolvidos no problema para que estejam alinhados aos objetivos da organização. Neste sentido, esta
pesquisa propõe utilizar o método Value-Focused Thinking para estruturar os critérios e as classes de
parcerias desejáveis para a classificação dos potenciais parceiros de um projeto, a fim de aprimorar o
processo de seleção, em etapa posterior. Como resultado, a empresa poderá avaliar os potenciais parceiros
de acordo com suas preferências e estabelecer estratégias distintas para seleção, considerando as
diferentes classes de parcerias.
Palavras-chave: Value-Focused Thinking. Parceria. Construção Civil.

Abstract. Civil construction projects usually require a high amount of money, time, and equipment. Thus,
the selection of suitable partners can assist in carrying out these projects more efficiently. One of the
success factors of these relationships is how this selection process is made. This is a complex problem, as
it can consider various criteria and stakeholders. In this way, it is important to carry out a structured
reflection on the criteria involved in the problem so that they are aligned with the organization's
objectives. In this sense, this research proposes to use the Value-Focused Thinking method to structure
the criteria and classes of desirable partnerships for the classification of potential partners in a project, to
improve the selection process, at a later stage. As a result, the company will be able to evaluate potential
partners according to their preferences and establish different strategies for selection, considering the
different classes of partnerships.
Keywords. Value-Focused Thinking. Partnership. Civil Construction.

1 Introdução
Os projetos de construção civil apresentam uma complexa rede de stakeholders. Neste sentido, a criação
de parcerias com fornecedores estratégicos é determinante para o sucesso dos projetos (Wang e Liang, 2017;
Han et al., 2018). Uma questão essencial neste processo é a etapa de seleção dos parceiros para
relacionamentos de longo prazo. Para resultados adequados, é necessário a escolha de critérios de avaliação
que estejam alinhados aos objetivos da organização. Devido à necessidade de considerar vários fatores, Wu e
Barnes (2011) afirmam que a seleção de parceiros é considerada um problema de decisão multicritério.
É comum que, neste processo, os decisores se esforcem para analisar as alternativas, ou seja, os potenciais
parceiros, a fim de escolher a melhor dentre as alternativas disponíveis, considerando os critérios elencados
após a identificação destas alternativas, com a utilização de abordagens AFT (Alternative Focused Thinking).
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Porém, estabelecer o foco nas alternativas é um meio reativo e limitado para a tomada de decisão. Diferente
das abordagens AFT, a abordagem VFT (Value-Focuesd Thinking) busca identificar oportunidades de
decisões desejáveis e criar alternativas através de um considerável esforço em explicitar os valores,
permitindo aos decisores um maior controle sobre a situação que se enfrenta, uma vez que se propõe a
estruturação dos objetivos (KEENEY, 1992).
A partir de uma revisão bibliográfica, observou-se que não foi encontrada na literatura uma forma
estruturada para identificação dos objetivos quanto ao estabelecimento das parcerias nos projetos de
construção. Considerando esta lacuna, percebe-se o quão necessário é ter, como ponto de partida, uma
metodologia que possa estruturar e apoiar as decisões que permeiam o início de um grande projeto
envolvendo parcerias. A viabilidade de aplicar o VFT, neste contexto, vem do fato de que os valores que
sustentam as relações de parceria representam a parte mais importante em qualquer decisão acerca de seleção
de parceiros e o VFT é, por definição, um método sistemático para estudar e analisar valores.
Nesse contexto, a relevância da abordagem proposta neste trabalho reside em apoiar os atores envolvidos
no problema de seleção de parceiros na tomada de decisão estruturada, a fim de identificar as diferentes
preferências dos envolvidos, considerando o contexto em que estão inseridos, interesses específicos de cada
organização e as diferentes percepções da situação do problema. Assim, o presente artigo propõe a
estruturação do problema de classificação de parceiros na construção civil a partir do VFT, já que refletir
sobre os valores que norteiam a relação é indispensável e, baseado em tais valores, o VFT promove uma
reflexão estruturada sobre objetivos, ajudando na sua identificação.

2 Metodologia
Segundo Belton e Stewart (2002) ao resolver qualquer problema de decisão é necessário que haja um
procedimento de estruturação, independente do seu nível de complexidade. Dentre os métodos para
estruturação, Keeney (1992) destaca o Value Focused Thinking (VFT), cuja abordagem tem pensamento
focado no valor que, segundo o autor, são princípios para avaliar o quanto cada possível alternativa ou
consequência é desejável. Neste sentido, de Almeida (2013) afirma que o VFT sugere tratar a situação que se
pretende analisar como oportunidade de decisão, na qual são focadas as necessidades do decisor e, em
seguida, é iniciado um processo criativo de elaboração de alternativas. Assim, Keeney (1992) determina os
seguintes passos para a aplicação da metodologia: (1) Reconhecer o problema de decisão; (2) Especificar os
valores; (3) Criar alternativas; (4) Avaliar as alternativas e (5) Selecionar uma alternativa.
O VFT inclui um processo para identificar objetivo estratégico, objetivos fundamentais e objetivos meio.
Este processo pode se dar através de discussões, entrevista ou questionário. Como resultado inicial deste
processo, tem-se uma lista de objetivos identificados. A lista inicial de objetivos irá conter muitos itens que
não são, na verdade, objetivos. Para o aprofundamento dessa análise faz-se uma distinção entre objetivos
fundamentais e objetivos-meios. O objetivo fundamental é uma das razões essenciais de interesse do
problema, enquanto o objetivo meio possui implicações nos objetivos fundamentais. Objetivos estruturados
fornecem a base para qualquer uso de modelagem quantitativa. A hierarquia dos objetivos fundamentais
indica o conjunto de objetivos sobre quais atributos devem ser definidos. O modelo de valor é então
desenvolvido para avaliar as consequências em termos desse conjunto de objetivos. (KEENEY, 1992).
Como resultado da aplicação da metodologia VFT, Keeney (1992) sugere que oportunidades de decisão ou
alternativas podem ser geradas. No contexto desse estudo, as alternativas são os perfis de parcerias desejáveis
pela empresa, para que, em etapa posterior, as empresas possam ser classificadas em concordância com esses
perfis criados. Para isto, um método multicritério de classificação deverá ser empregado.

3 Resultados
A aplicação do método foi realizada em um projeto de rodovia a ser executado na República de Gana por
uma empresa multinacional brasileira. Assim, a fim de alcançar a validade aparente das informações obtidas,
optou-se por envolver o conhecimento de especialistas. Segundo Lucko e Rojas (2010), pelo menos duas
iterações com especialistas são necessárias: na primeira procede-se a coleta de dados, enquanto na segunda os
mesmos especialistas recebem todos os dados compilados e fornecem novos comentários, a fim de obter um
consenso. As etapas de estruturação do problema são expostas nas subseções a seguir.
A primeira etapa consistiu na identificação dos decisores e do contexto. Apesar da vasta cadeia de atores
envolvidos em projetos de construção, optou-se por analisar o relacionamento da parceria sob a ótica da
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empreiteira. Considerando que o VFT é uma metodologia complexa e que demanda profundas reflexões
acerca do contexto de decisão, é primordial que o decisor seja totalmente familiarizado no contexto da
decisão, tenha experiência no tipo de projeto que está sendo estudado e possua forte envolvimento com a
cultura organizacional. Neste sentido, o diretor de contrato foi eleito como o decisor deste estudo de caso.
Em seguida, explorou-se, junto aos decisores, o contexto do problema, a partir de questões que
promoveram reflexões acerca do contexto de decisão relacionado ao tema “parcerias” e as circunstâncias do
projeto, em busca de identificar valores. De acordo com Keeney (1992), o VFT se baseia no princípio de que
os valores são mais bem alcançados se forem declarados e compreendidos antes de pensar em alternativas.
Neste sentido, observou-se que, apesar da empresa ser de grande porte e o projeto da rodovia não apresentar
alta complexidade construtiva, deve-se considerar que este é seu primeiro projeto a ser executado na
República do Gana.
Assim, buscou-se identificar suas particularidades, bem como compreender os desafios enfrentados pelo
gerente de projeto, uma vez que se trata de um ambiente totalmente novo, envolvendo novas rotinas, nova
cultura dos prestadores de serviços e novas maneiras de se negociar. Questões relativas a logística de
importação dos equipamentos da empresa, bem como a viabilidade de tais importações, considerando as
expectativas comerciais futuras no país, apontou algumas intenções de parcerias com empresas locais que
dispusessem de equipamentos próprios e em boas condições de trabalho. Porém, deve-se considerar que Gana
ainda é um país com muita escassez de empresas bem estruturadas neste sentido. Outro ponto levantado é a
dificuldade de comprovação da capacidade técnica das empresas, bem como da obtenção de licenças para
atuação técnica. Tais particularidades vão se apresentando como importantes questões a serem consideradas
no contexto das parcerias deste projeto.
Em seguida, os decisores foram conduzidos pelo analista a refletir sobre os objetivos relacionados à
parceria. Estes objetivos foram categorizados como objetivos estratégicos, objetivos fundamentais e objetivos
meios. Assim, elaborou-se um questionário com 22 perguntas exploratórias, com base na revisão
bibliográfica acerca do tema “parcerias na construção civil” e nas orientações propostas por Keeney (1992)
para identificar os valores do respondente diante do problema de decisão proposto. Após aplicação do
questionário, o analista ponderou as respostas e as estruturou de acordo com as orientações do VFT. Além
disso, foi necessária também a interação entre analista e gestor para validação dos dados estruturados, a fim
de evitar equívocos de má interpretação das respostas.
Após a validação do questionário, pôde-se concluir que o objetivo estratégico da empresa, no que se refere
ao estabelecimento de uma relação de parceria, é a “maximização de resultado financeiro”. Já os objetivos
fundamentais refletem o que se deseja ao se decidir estabelecer uma parceria em determinada área de
contratação, a fim de atingir o objetivo estratégico. Os objetivos fortemente mencionados foram:
minimização de riscos, maximização de competitividade e maximização de performance. Das respostas do
gestor foram extraídos condições, objetivos e ações que foram identificados como objetivos meios para se
alcançar os objetivos fundamentais já listados. Após esta análise criteriosa, algumas redundâncias foram
identificadas e eliminadas. Uma rede de objetivos meio foi gerada e enviada ao respondente para sua análise
e validação. Após alguns alinhamentos e sugestões, chegou-se à proposta exposta na Figura 1.
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Fig. 1. Rede de objetivos

Posteriormente, foram criados os atributos. Para cada objetivo fundamental o analista deve extrair do
decisor um atributo que possa ser medido para mensurar se este está sendo atingido. A cada etapa o decisor é
levado a fazer uma reflexão mais aprofundada acerca do tema. Eventualmente, o decisor pode sentir
necessidade de voltar a etapa anterior e ajustar alguma definição feita previamente. Isto é consequência do
aprofundamento da reflexão sobre o tema. Neste sentido, os atributos foram identificados com base na
literatura estudada e nas entrevistas com especialistas da empresa em questão. Com relação ao risco,
considerou-se os seguintes atributos: percentagem de overcost do projeto por retrabalho e atrasos;
percentagem de satisfação do cliente na pesquisa de satisfação e; percentagem de contratos geradores de
disputas repostadas pelo setor jurídico. Com relação ao objetivo competitividade analisou-se: percentagem de
economia gerada no preço médio da obra por proposta inovadora; percentagem de redução de tempo de
mobilização para início de obras em função do tempo planejado. Por fim, para a performance considerou-se:
percentagem de conformidade de qualidade dos serviços com a política de qualidade; percentagem de
acidentes graves em relação ao número de ocorrências registradas; percentagem de atraso do projeto em
relação ao planejamento inicial; percentagem de meses fechados com caixa negativo ao ano; percentagem do
capital imobilizado em relação ao lucro líquido; percentagem de projetos finalizados com claims;
percentagem de contratos com problemas de compliance e; percentagem de confiança no parceiro medida
através de avaliação do parceiro.
Como resultado dos insights promovidos no processo, são determinados perfis de parceria, que
representam a importância de um parceiro para o projeto. A partir destes perfis, a organização poderá
gerenciar adequadamente sua relação com os potenciais parceiros, ou seja, as empresas relacionadas aos
fornecedores importantes para o projeto. Porém, é importante entender alguns pontos que levaram a
caracterização das três classes de parcerias no contexto de projetos rodoviários. Os aspetos listados para cada
classe na Tabela 1 apenas delimitam cada uma destas classes, servindo como base para a criação dos critérios
na sequência da sistemática. Para que um potencial parceiro esteja inserido dentro de uma determinada
classe, deve apresentar a maioria dos aspectos listados, mas não necessariamente todos.
Tabela 1. Classes de Parcerias.
Parceria de Potencial alto
Proposta técnica detalhada e coerente
Excelente reputação
Histórico de disputas nulo

Parceria de Potencial Moderado
Proposta técnica coerente
Boa reputação
Baixo histórico de disputas

Parceria de Potencial Baixo
Proposta técnica objetiva
Boa reputação em construção
Moderado histórico de disputas
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Perfil inovador
Capacidade financeira para assumir
estudos de propostas
Possui licenças para iniciar trabalhos
imediatamente
Excelente capacidade técnica
Histórico de política de segurança
bem consolidado
Capacidade financeira para suportar
prazos de pagamento alongados
Muitos de equipamentos próprios
Política de compliance alinhadas com
a empresa
Histórico de parcerias bem sucedidas
e alta confiabilidade

Abertura para inovação
Capacidade financeira moderada para
assumir estudos de propostas
Não possui licenças, mas tem agilidade
nesses trâmites
Boa capacidade técnica (atestada)
Possui histórico de política de segurança

Perfil tradicional
Não possui capacidade financeira
para assumir estudos
Não possui licenças e precisa de
auxílio do contratante
Boa capacidade técnica (não atestada)
Políticas de segurança adaptáveis

Capacidade financeira para prazos de
pagamento alongados (não atestada)
Alguns equipamentos próprios
Política de compliance desejáveis

Não possui capacidade financeira
para prazos de pagamento alongados
Não possui equipamentos próprios
Política de compliance desejáveis

Histórico de parcerias bem sucedidas

Forte interesse em construir parcerias

Desta forma o problema de decisão pode ser simplificado para os decisores, ao eliminar do processo
alternativas que não estariam alinhadas com os valores que conduzem os objetivos da empresa para o
estabelecimento das parcerias. Assim, a identificação dos potenciais parceiros é um exercício que deve ser
feito no início do projeto para que as devidas estratégias sejam adotadas de acordo com cada perfil de
parceiro ao longo das contratações.

3 Resultados
A indústria da construção tem buscado estratégias que proporcionem ganhos para toda a cadeia da
construção através de parcerias. Como a parceria é a criação de um relacionamento de longo prazo, iniciar
acordos sem entender as aspirações e a cultura dos parceiros pode ter consequências desastrosas. Assim,
observa-se a importância da estruturação do problema de seleção de parceiros neste setor, pois tal sistemática
permitirá eleger bem os critérios envolvidos no processo de seleção alinhados ao contexto de decisão e aos
objetivos da organização, o que implicará em um processo de seleção de parceiros mais sólido, e
consequentemente, numa relação de parceria com maior potencial de sucesso.
Apesar de existirem muitos modelos para seleção de parceiros disponíveis na literatura, não foram
encontradas pesquisas para a identificação dos objetivos reais da organização quanto ao estabelecimento da
parceria. Neste sentido, foi proposto um modelo que tem como principal diferencial a aplicação do VFT para
identificação dos perfis de parcerias desejáveis. Neste contexto, antes de estabelecer a parceria, verifica-se a
necessidade de entender as suas motivações e estruturar os objetivos da empresa quanto ao relacionamento.
Assim, observa-se que o método escolhido apresenta uma metodologia que facilita o decisor expressar
seus valores e preferências, não exigindo grande esforço de raciocínio analítico, já que os parâmetros
requeridos fazem parte da sua vivência gerencial. Neste sentido, durante o estudo de caso, observou-se a
importância de envolver pessoas inseridas no contexto da decisão para que as escolhas estejam alinhadas às
necessidades reais da organização, pois, ainda que o modelo seja bem estruturado, escolhas equivocadas dos
parâmetros não levam à resolução de problemas reais.
Ainda que esta aplicação tenha como foco projetos da indústria da construção, o modelo proposto pode ser
utilizado para a classificação de parceiros em organizações de diversos setores, como forma de melhorar as
práticas de gerenciamento da cadeia de parceiros estratégicos, a fim de atingir os objetivos organizacionais e
melhorar a competitividade no mercado. Observou-se que as classificações dadas aos potenciais parceiros
foram validadas pelo diretor e sua equipe e, para as parcerias que ainda não foram estabelecidas, se dará o
tratamento recomendado de acordo com a classe.

4 Originalidade / Valor
Quanto à originalidade do presente artigo, observa-se que os modelos encontrados na literatura tomam
como pressuposto que os conceitos de parceria são bem definidos nas organizações e utilizam critérios
generalistas para avaliar os parceiros, o que nem sempre se adequam a realidade do projeto. No entanto, pela
própria natureza subjetiva das parcerias, é preciso que seja promovida uma reflexão acerca dela para cada
circunstância de projeto e organização. Assim, este artigo apresenta uma solução para este gap na literatura,
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pois utiliza o método VFT para promover uma reflexão acerca da parceria, identificar os objetivos para
estabelecê-la e criar perfis para o parceiro.
Como resultado da aplicação do modelo, a empresa poderá classificar os potenciais parceiros de acordo
com os níveis de potencial de parceria, e, a partir daí, estabelecer estratégias distintas para a seleção e
relacionamento com tais organizações, considerando sua classificação.
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Abstract. Financial resource allocation is one of the main decisions of public sector organizations, since
it is challenging, as the availability of resources can affect the effectiveness in implementing strategic
actions. In this context, multiple criteria decision-making methods (MCDM) are suitable to deal with
these problems, typically characterized by the need to take decisions in the face of uncertainty, conflicting
objectives, limited evidences and complex trade-offs. Thus, we propose a multicriteria resource allocation
model to select strategic actions in public organizations. Our model consists of an MCDM project
portfolio selection problem, where every budgetary unit has different actions to select, considering
investment levels to be allocated to each one of them, and based on the impact that they will provide. We
expect to perform a numerical application with real data to test the model. Also, we expect that the model
will be able to select actions according to the organization’s strategic objectives and from each unit, as it
will allocate resources more fairly, considering their effect on the organization's performance.
Keywords: Resource allocation; MCDM /A; Project Portfolio Selection; Strategic Actions; Public Sector.

1 Introduction/Purpose
The allocation of financial resources is one of the main decisions of public sector organizations, since it
affects their performance and the effectiveness in implementing their actions. In this context, it is necessary
to have resource allocation models with a robust theoretical basis and capable of integrating different
objectives into a single decision problem.
Multiple criteria decision-making (MCDM) methods are useful to support decision-makers (DMs) in
addressing problems concerning resource allocation or budgeting problems (Montibeller et al., 2009),
particularly in public organizations, since they use their taxpayers' money to provide services. Consequently,
there is a societal interest in the way such money is distributed, in order to avoid failures in this process
(Williams, 2009). Also, MCDM methods are suitable to deal with these challenges, typically characterized by
the need to take decisions in the face of uncertainty, conflicting objectives, limited evidences and complex
trade-offs.
Therefore, we propose a multiple criteria decision-making model as an appropriate approach to this
problem. Our model comprises an MCDM project portfolio selection problem, in which a public sector
institution has different budgetary units and possible strategic actions to be selected, taking into account
different investment levels to be allocated to each of them, based on the impact that they will provide. This
research can provide ways for more assertive, fairer and less uncertain decision-making.

2 Methodology
To reach the objective of this study, Figure 1 evidences the steps with the proposed methodology.

45

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

Fig. 1. Decision-making model proposed for resource allocation to select strategic actions

The first step comprises the characterization of the resource allocation problem, by defining the decisionmaking actors and the purpose of the problem. The second step is to characterize the DM’s preferences and
rationality regarding compensation amongst criteria (de Almeida et al., 2015). Step 3 involves the definition
of the strategic actions for each budgetary unit, the criteria and alternatives of the model.
Following this, we can choose the MCDM model. Our model lies on a special case of portfolio
problematic (Belton and Stewart, 2002), adapted for a resource allocation problem or budgetary problem. In
this case, every strategic action is seen as an alternative and each budgetary unit is seen as a criterion of the
model. The definition of the model, thus, depends on the context and the amount of information available
provided by the DM, by the unit and by the organization.
Finally, we can implement the model and analyze its results. We expect to perform a numerical
application with real data to test the model.

3 What would be expected
We expect that the model will be able to select actions according to the organization’s strategic objectives
and from each unit, as it will allocate resources more fairly, considering their effect on the organization's
performance. It is worth mentioning that the model we propose must be applied in organizations that have
units with a more advanced level of strategic action planning, making it necessary a bigger amount of
information provided by decision-making actors.
We also expect that the model will be able to select a combination of values to find the best compromise
solution, making the process of allocating internal resources more coherent, transparent, and allowing people
involved to define tangible metrics to achieve their goals. The model may also provide a basis for defining
action plans that will affect the allocation of financial resources and, consequently, the performance of
public sector organizations.
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Abstract. The COVID-19 pandemic has achieved high levels of infection and lethality worldwide in
recent months. As a result, both public and private health systems have shown high occupancy rates. In
addition to issues related to patient treatment, vaccine development and strategies to reduce virus
contamination through social isolation, use of protective and hygienic devices, one of the main public
health challenges we have been facing in this context has been how use scarce health systems to promote
the greatest possible saving of lives. Definitely, triage of patients with suspected COVID-19 in healthcare
units involves medical decisions that play a key role in this issue. This paper brings a discussion about a
development of a system information and decision, named SIDTriagem. This system was developed in
order to support physicians in their day-to-day decisions regarding the choice of the best conduct to be
adopted considering the scarcity of resources resulting from the pandemic based on the use of a
probabilistic model and the multi-attribute utility theory to propose a recommendation that maximizes the
number of lives saved, considering the patient's diagnostic variables. Among the variables considered in
the model, which are based on international protocols validated by the academic community and health
professionals, the following can be mentioned: the patient's age, symptoms, risk factors, comorbidities,
clinical evaluations and results of laboratory tests. In addition, the system also considers the ICU
occupation scenario to indicate a more appropriate patient treatment recommendation. The system
assesses the robustness of the patient's treatment recommendations for intensive care units, hospital stay
or home isolation, based on a Monte-carlo simulation model.
Keywords: COVID-19 pandemic, patient screening, system information and decision, multiattribute
utility theory.

1 Introduction
Medical decision-making problems have been investigated in the literature with decision analysis techniques
to support how to structure and solve these problems such as Kiberd and Forward (2004), Cleary et al.
(2005), Jiang et al. (2018), Xu et al. (2019). For instance, McLay et al. (2010) use cost effective analysis in
order to evaluate screening strategies for cervical cancer, Jiang et al. (2018) and Xu et al. (2019) use the
decision tree technique to support how best to structure the screening problem; and Underwood et al. (2012)
address the screening of patients with prostate cancer based on decision analysis techniques.
In this perspective, Janssen et al. (2015) perform a literature review on methods which were used to
structure the screening problem. Thus, based on this review, it was observed that the main result showed that
the Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) (Keeney and Raiffa, 1976; Belton and Stewart, 2002; de
Almeida et al., 2015) approach was used to compare these different methods.
The main motivation of this research is how MCDA can support medical recommendations in order to
maximize the amount of lives saved of patients with suspected or confirmed COVID-19. For this purpose,
two main medical decision situations were taken into account: i) screening of patients and ii) patients
allocation to Intensive Care Units (ICU).
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Firstly, screening of patients with suspected COVID-19 on arrival at hospitals demands a medical decision
with three decision alternatives: the patient may be sent home isolation, admitted to a hospital ward or sent
directly to an ICU, depending on the patient’s chances of survival in each of these situations.
Also, allocate a patient to an ICU bed demands a medical decision when the number of ICU beds is lower
than the number of candidate patients that need to stay in an ICU. A medical recommendation can be based
on the chances of survival of the patient in the ICU or outside the ICU. Those chances of survival can
estimated subjectively by the doctors depending on the patient’s clinical state and symptoms.
This way, this research brings the development of the System Information and Decision for triage of
patients with suspected COVID-19 in healthcare units with resource constraints, SIDTriagem, based on the
multi-attribute utility theory and a probabilistic model to propose a recommendation with objective of
maximizing the number of lives saved, considering patient diagnosis variables.

2 System Information and Decision for triage of patients with suspected COVID-19
in healthcare units with resource constraints
SIDTriagem is a software web-based developed in order to support medical decisions such as screening of
patients and patients allocation to Intensive Care Units (ICU). The screening module of SIDTriagem can be
used with two types of information: patient conditions or chances of patient survival. The interface based on
patient conditions has five groups of input data: i) basic patient’s data; ii) risk factors; iii) severity signs in the
initial care; iv) severity signs after initial intervention to stabilize the patient; and v) results of laboratory
tests. Figure 1 shows an example of a patient, 45 year-old male and other input data such as symptoms and
the results of laboratory tests (Lymphocyte count and Lactic dehydrogenase). At the end of the screen, it is
shown the results obtained by the simulation performed.

Fig. 1. Interface of the screening module of SIDTriagem based on patient conditions.
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The results presented in Figure 1 shows the robustness index of each of alternatives. The recommendation
of the system, in this case, is to send the patient for Hospital stay, with 88% of robustness - which means that
in 88% of the simulated scenarios, this alternative had higher expected utility compared to the ICU and
isolation at home alternatives. The alternatives ICU and Home isolation obtained 12% and 0% on the
robustness index respectively. As an alternative to the tabular visualization shown in Figure 1, the system
offers the user the option of switching to graphical visualization, in which the information of the robustness
index is reproduced in the form of a bar chart.
An example with 4 candidate patients for 3 available ICU beds is presented. Firstly, the chances of
survival in the ICU and outside the ICU for each of these patients should be provided. These chances should
be based on the symptoms, exams and clinical assessment of each of them. In this example, “Patient 1” has a
very high (80% - 100%) chance of survival in the ICU and a high (60% - 80%) chance of survival outside the
ICU, “Patient 2” has a very high (80% – 100%) chance of survival in the ICU and a medium (40% - 60%)
chance of survival outside the ICU, “Patient 3” has a high (60% – 80%) chance of survival in the ICU and a
low (20% - 40%) chance of survival outside the ICU. “Patient 4” has a low (20% – 40%) chance of survival
in the ICU and a very low (0 - 20%) chance of survival outside ICU. In terms of confidence level about the
information provided, “confident” was the option considered in this example. Figure 2 shows the interface
with these input data and the results obtained by the system.

Fig. 2. Interface of the ICU module of SIDTriagem.

The results in Figure 2 suggest that Patients 2, 3 and 1 should go to the ICU since the robustness index for
them is 99%, 99% and 55%, respectively. This means that in 99% of the simulation instances, Patient 2 and 3
were part of the optimal allocation; in 55% of the simulations instances, Patient 1 was in the optimal
allocation of the portfolio.

3 Contributions
During the COVID-19 pandemic, protocols for screening patients aid doctors in their routines in health
systems worldwide. This research contributes with the development of a protocol implemented in a webbased information and decision system, SIDTriagem, that innovates by bringing a probabilistic model based
on the multi-attribute utility theory to propose a recommendation that maximizes the number of lives saved,
considering patient diagnosis variables.

49

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting
Several relevant variables were considered in the model, which are based on international protocols
validated by the academic community and health professionals, such as: the patient's age, symptoms, risk
factors, comorbidities, clinical evaluations and results of laboratory tests.
In addition, the system developed also considers the ICU occupation scenario to recommend a more
appropriate treatment for the patient, taking into account the health system occupation. The system evaluates
the robustness of the patient's treatment recommendations based on a Monte-carlo simulation model.
SIDTriagem is available online, for free, at www.insid.org.br/sidtriagem/app and it is expected the system
data can be useful in future researches to analyze several aspects regarding the medical decision-making
processes during the COVID-19 pandemic and a proposed decision protocol can be adapted for aiding the
screening processes of other diseases.
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ABSTRACT: This work presents a multimethodological approach to support the structuring of aspects related to
the Covid-19 pandemic, including the interface between qualitative and quantitative models. We propose a systemic
view to support decision-making for effective interventions in a complex social problem, expressed in concept
maps. Thus, the quantitative model allows evaluating the impact of control parameters and variables on critical
variables, such as bed occupancy rate and mortality, while the qualitative model facilitates the interpretation and
validation of results, as well as inquire on missing factors, essential to understanding the evolution of the pandemic
and its impacts on human life. We present two scenarios, using discrete simulation, which demonstrate the great
sensitivity to some parameters, manageable, but subject to uncertainties.

Keywords: Multimethodology, simulation, pandemic, cognitive map

1. Introduction and motivation
This article aims to contribute to a multimethodology approach, focusing on the interface between the formal
representation of the current cognitive structure and the mapping of the unknown, committed to interventions to
mitigate complex social problems. The proposed methodology represents a rupture with the current paradigm for the
study of a certain complex phenomenon, for the following reasons:
1.
Recognizes the ineffectiveness of restricting the scientific approach of soft sciences, such as political,
social and human sciences, to Popper's methodology, which requires the isolation of the system to control the
intervening variables, previously established, in the studied phenomenon.
2.
Maintains in perspective different possibilities of representation of the studied phenomenon,
formulated by different agents with different backgrounds and worldviews.
3.
Adopts an enlarged concept of regulation of a system, which may consist in managing both the known
processes and the uncertainties and unknowns.
The proposed approach is in line with the recently created systems science (Mobus & Kalton, 2015), however
incubated over half a century, through schools of thought such as cybernetics, general systems theory, systemic
thinking and, in the area of operational research, methods for structuring and multimethodology, among many other
initiatives. Moreover, the effective paradigm shift is driven by moments of planetary crisis when theoretical
innovations in gestation need to demonstrate their usefulness. We find ourselves today in one of these crucial moments,
hoping to overcome it and experience a new mental attitude in face of the evolutionary challenges.
The advent of the Coronavirus Pandemic is a calamity that urges society to seek all available resources for
combat. Humanitarian crisis management is addressed in recent areas of Operational Research known as humanitarian
logistics or disaster operations management. However, according to Pedraza-Martinez and Wassenhove (2016) despite
the growth of scientific research in this area, attention and the use of theoretical results have been limited, More than
that, the crisis highlights the complex nature of socio-technical systems, where in addition to the epidemiological
dimension, political, economic, social and psychological factors are determinant, requiring knowledge management
capable of integrating different resources and agents. To this end, the methods developed in the English School of
Operational Research as Methods of Problem Structuring (Rosenhead and Mingers, 2001) can contribute, and, in the
broad sense, as Systemic Thinking (Gharajedaghi, 2011). According to Leiras et al (2014) strengthening relations
between academia and humanitarian organizations can lead to further development of applied research at the tactical
and operational decision levels.
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Lins (2018) proposes a multimethodology with an emphasis on the interface between the qualitative context of
a complex social problem and the quantitative formal modeling of aspects of this problem. This interface is based on
conceptual maps, a spatial visual representation of knowledge, in network form, because this is the way in which the
brain organizes the information that arrives expressed in the linear form of spoken and written languages.
As a quantitative formal component, this paper formulates a simulation model to support epidemiological
studies in the State of São Paulo, Brazil. It presents the innovation of articulating a qualitative model with a quantitative
simulation model, integration performed from the initial stage of structuring the problem to the final stages of internal
and external validation of the results of the model. Thus, it allows to explain factors not included in the quantitative
model, which are generally not treated in a systematic way by epidemiological models, as well as by quantitative
models in general.
2.

Coronavirus Pandemic: Structuring the Problem

The fight against calamity takes place on two fronts: health care and the preservation of employment and
income. Health care, in turn, occurs in prevention and treatment; both require epidemiological studies for anticipation,
planning and monitoring. In the absence of specific prevention mechanisms (vaccine) and treatment (antiviral
medication), measures to reduce the spread of the virus (social isolation and mechanical barriers, such as the use of
masks), ensuring access to care and life support in severe cases are essential to mitigate the impact of the disease and
mortality on the population.
Figure 1 highlights the main themes to the organization of the epidemic management system: Means of
Transmission, Mitigation Measures, Medical Intervention and Control of the Epidemic. The most critical topic,
regarding mortality reduction, is the availability of hospital beds, and their occupancy rate constitutes a control
indicator, and is a function of means of transmission and mitigation measures.
Considering that transmission occurs mainly through respiratory droplets and aerosols, but also by physical
contact with a contaminated environment, we assume that mitigation measures can be characterized in two types,
respectively: physical containment measures (isolation, distancing, use of PPE, masks) and environment-conditioning
measures (cleanliness, ventilation, air treatment). Nevertheless, only the effectiveness of social isolation is accurately
quantifiable, being the most important factor in reducing the number of deaths. In the model, the higher the isolation
rate, the lower the chance of transmission, therefore, the demand for beds is also lower.
Thus, the organization of the health system to cope with the epidemic and mitigate its impact on morbidity
and mortality implies the search for balance between the demand (arising from severe cases) and supply of hospital
beds, both standard and ICU (intensive care).
However, the severity of the cases and case-fatality ratio observed in a given population are influenced by
some factors, among them: the age pyramid, the incidence of comorbidities in the population (Verity et al., 2020), the
infrastructure of the public and private health systems and the socioeconomic conditions of the population (Batista et
al. , 2020). Moreover, as was observed mainly in Italy, the capacity of the health system is of paramount importance
because, in a number of cases, the use of a mechanical respirator is vital for a positive outcome (Grasselli et al., 2020).
Therefore, the lack of hospital beds, especially ICU beds, becomes an alarming problem (Figure 2).
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Figure 1: Themes relevant to the organization of the epidemic management system.

Figure 2: Risk factors and mortality.
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3.Simulation Methodology
Kermack and McKendrick developed the SIR model (1927), which divides individuals into three categories:
susceptible, infected and recovered, correlated through nonlinear differential equations. The spatial and temporal
distribution of individuals is considered homogeneous, based on the premise that the population size is large enough
to allow the approximation by continuous variables of the categories. The simulation model of this study uses
population balance equations, based on the following classifications:
● Susceptible (S): individuals who may be infected with the virus;
● Infected (I): individuals who can transmit the virus during a certain period;
● Recovered (R): individuals who recovered from the virus and are not subject to new contamination.
However, the model treats these variables as discrete, which can facilitate the manipulation of hypotheses
about their dynamics. Also, we considered that the intensity of the infection can determine the rate of transmission.
Contamination occurs when a susceptible and an infected individual are in the same location.
Figure 3 presents a scheme to indicate the composition of the population of the focus area, which is divided
into susceptible, infected and recovered (the latter, not susceptible). It incorporates the hypotheses adopted so far:
within the infected category, only those hospitalized are subject to death and can contaminate susceptible individuals
before hospitalization, through contacts during the specified period. The simulation model considers that these
contacts are moderated by government isolation recommendation measures. Data from testing surveys is used to
estimate the underreporting rate (Hallal et al., 2020).
As seen in Figure 3, the indicators used to support the management of the pandemic consider, in a simplified
manner, the means of contagion and mitigation measures presented in Figure 1. We used the software Excel to simulate
the demand for hospital beds, both standard and ICU, in the State of São Paulo through the equation depicted in Figure
4 which includes the following variables: daily reproduction rate, virus contagion period, susceptible population,
underreporting rate and isolation rate.
The daily reproduction rate (Rd) is obtained by dividing the basic reproduction rate (R0) by the contagion
period of the virus (CPe). Regarding the R0, we considered data from published literature that indicates an R0 close
to 2, more specifically, equivalent to 2.47 (Filho et al., 2020) and 2.27 (Ganem et al., 2020). Furthermore, through
sensibility analysis using Excel, the best value of R0 - that allowed us to validate the model in view of the number of
admissions to hospitals observed during the period - was equal to 2.11.

Figure 3: Concept map to support model.
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According to the World Health Organization (2020), the incubation period is on average 5 to 6 days, ranging
from 2 to 14 days. It is understood that the virus contagion period is shorter than the average incubation period, since
- from the day the infected individual is exposed to the virus - he/she must present enough viral load to infect someone
else. It should be noted that the reproduction phenomenon has exponential nature, therefore it is highly sensitive to
the reproduction parameters. It was observed that the model is very sensitive to changes to the virus contagion period
and that the simulation result is more accurate in relation to the actual observed data when CPe equivalent to 4.6 days
is adopted.
The susceptible population is calculated subtracting the recovered population from the total population of the
state of São Paulo. The recovered population represents the total number of cases that evolved to recovery, with or
without the need for hospitalization. Among the latter, cases not notified by the Ministry of Health in Brazil are
included, thus the relevance of the underreporting rate. Underreporting of cases is due to the possibility of an infected
individual being asymptomatic, presenting mild symptoms, or not having access to a hospital, and therefore, not
having access to a diagnostic test. We considered the underreporting rate to be equal to 93.5%, as published by the
PUC-Rio Center for Science and Technology - CTC (Prado et al. 2020).
The isolation rate is estimated based on the actual information monitored by the government of São Paulo,
through the mobile data of citizens' cell phones. The simulated isolation rate was calculated daily, because we observed
a significant difference between the real isolation rates on weekends (Saturday and Sunday) and weekdays (Monday
to Friday).
Other parameters considered are: average Length of Stay (LoS) of COVID-19 patients in the hospital until case reaches
an outcome (death or recovery) and Fatality Rate (FR) in relation to the hospitalized patients. The LoS considered was
15 days and the FR was 18%, both parameters obtained empirically from health institutions in São Paulo.

Figure 4: Equation that estimates the new daily demand for hospital beds and description of the parameters Rd, Susceptible
Population and Isolation Rate.

Once the model was defined, values were applied to the equation parameters in Excel. The model was
implemented with data from April 16 onwards, 51 days after the detection of the first confirmed case of coronavirus
in the state, on February 25. For validation purposes, the results of the simulation were compared with the real data of
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deaths confirmed by COVID-19 and hospitalizations in the public health system (SUS) published up to the date of
elaboration of this paper. This also allowed us to test different values for the parameters and to carry out sensitivity
analyses, in order to adapt the parameters to the model, ensuring the result of the simulation would converge in the
best possible manner with reality. The information regarding the number of available beds was obtained from the
National Registry of Health Establishments (CNES).

4. Results and Discussion
We compare the result of the simulation with the real data of admissions to SUS – Brazilian public health
system, reported by the Health Department of the State of São Paulo and Contingency Center, from April 16 to July
12 (see Figure 5). The simulated curve is consistent with observed data along the months of April and May, indicating
that the parameters adopted generate results compatible with the actual scenario observed in São Paulo. However, as
of June the curve representing the simulated demand for beds grows in an accentuated manner, due to the progressive
decrease of the social isolation rate in the period; equal to 52%, 50%, and 48% in April, May and June, respectively.
However, the real data regarding hospital admissions indicates that the curve reached a plateau in June.
Three factors could possibly explain this detachment of the simulated curve. The first is the larger spread to
other cities outside the Metropolitan Region, each with different demographic densities, basic reproduction and
isolation rates, which could still be properly weighted in the aggregate model if there were data to quantify this factor.
A second possible explanation could be that, despite the low prevalence of immunized/recovered individuals
ascertained by serological testing of antibodies, there is the possibility of cellular immunity (not dependent on
antibodies), or cross-immunity with other coronaviruses, which justifies greater protection of the population against
COVID-19 (Grifoni et al., 2020). The mandatory use of masks in public places may be a third contributing factor to
reduce the impact of the decreasing isolation rate. As already mentioned, the model does not consider the effectiveness
of mitigating measures implemented other than social isolation, due to the impossibility of quantifying this
phenomenon accurately, as evidenced by Silva et al. (2020).

Figure 5: Simulated demand for hospital beds versus real observed bed occupancy in SUS hospitals.

Figure 6 illustrates the simulated occupation of beds in SUS, when considered the real isolation rate observed
during the period. The results indicate that by the end of June the available beds in both types of hospital, public and
private, would be exhausted. The fact that this scenario did not materialize, even with the decrease of the isolation
rate, supports the need to evaluate the above-mentioned factors that influenced the stabilization of the real demand.
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Figure 6: Simulated demand for beds in SUS hospitals (real isolation rate). Maximum capacity of beds as of July 9, 2020. Data
from the simulation, the government of SP press conference and CNES.

Figure 7 compares the simulated deaths with the real deaths reported by the São Paulo state Health
Department, from April 30 to July 12, also as a means to validate the simulation results.

Figure 7: Simulated versus real observed deaths (7-day moving average).

Figure 8 compares the number of deaths from scenarios A and B, the sole difference between them being the
isolation rate. We assumed the observed real isolation rate in scenario A and a hypothetically constant isolation rate
at 51% in scenario B. The latter fits the real daily observed data for deaths in July, suggesting a factor that further
restrains the spreading that is equivalent to the additional assumed isolation. The area between the two curves indicates
the amount of lives preserved with the conditions in scenario B, equivalent to an isolation rate above 50% during the
observed period. It is worth noting that the number of deaths during the entire epidemics in São Paulo is expected to
exceed the average mortality in the absence of an epidemic by 47,000, or 12.5%. These figures increase to 50,000 and
13.4%, when added the deaths caused by Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), which can be considered
mostly undiagnosed COVID-19 cases due to test shortage.
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Figure 8: Reported deaths versus simulated deaths in scenarios A and B. (7 -day moving average).

5. Concluding Remarks
The studies conducted by wha et al. (2020), Ganem et al. (2020) and Mellan et al. (2020) between March and
May of this year also pointed out the risk of overload of the health system in São Paulo, if measures were not
implemented and maintained to contain the virus and/or beds were added to the public health system. These align with
the result of the simulation performed here. The result of the simulation reinforces the need to maintain social isolation
and other mitigation measures, since, as explained above, these have a significant effect on the number of infections
and, consequently, on the demand for hospital beds.
In order to validate the results of this study it is important to identify its advantages and limitations. With
regard to problem structuring through cognitive maps, this is a differential that allows a systemic organization of the
diversity of factors that affect the impact of the pandemic, providing an integrated view of the relevant aspects, largely
not included in observed models. This becomes quite relevant when faced with surprising results such as the sudden
change in behavior in the curves of demand for beds and the occurrence of deaths. This graphic representation in maps
still has an important advantage by facilitating the understanding and sharing of perspectives by all actors involved in
coping with the epidemic, and not only by modeling specialists. This is essential to deal with a problem where the
solution requires multidisciplinary approaches and integrated actions at the various levels of strategies.
Some limitations arise from uncertainties due to the lack of data for modeling other measures that contribute to the
mitigation of the pandemic impact. However, we sought to outline the moment and intensity of these factors, by
adjusting the simulation to the observed data, and also raising alternative explanatory hypotheses.
More important than the predictive capacity of a model, in complex social problems, is the sensitivity of the
results to the input variables and identification of missing factors, necessary for the understanding and management
of processes. The present model allowed us to measure the enormous sensitivity of the demand for hospital beds and
mortality to variations of the isolation rate, the percentage of immune individuals and the contagion period,
considering that:
a) Sensitivity of the demand for beds to the percentage of immune individuals emphasizes the importance of
understanding the mechanisms of acquired immunity, besides the herd parameter. This high sensitivity indicates the
importance of the most immediate control possible, through testing. Projections for the immune population as of the
end of 2020 keeps us away from the prospect of herd immunity, leaving vaccines as the only viable solution.
b) Sensitivity of the demand for beds to the contagion period highlights the importance of containment measures
(social distancing, frequent hand washing, use of hand sanitizer and masks). As proven by other studies, we also
observe that if such measures are ignored and the isolation rate decreases, the number of infected individuals and,
therefore, the demand for beds grows drastically.
This work emphasizes the need to incorporate a multimethodology to advance the applied results in public
health policies, by ensuring access to healthcare, balanced supply and demand of hospital beds, the imposition of
measures to contain transmission and maximum effort in developing the vaccine - which also involves knowledge of
immunity mechanisms. Despite already observed in literature, the unknowns regarding the several factors referred
herein explains the diverse misunderstandings of lay people, so sensitivity is a necessary approach for supporting
decisions. It is worth noting that possible drastic reductions in isolation rates lead to rapid resumption with new peaks
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in the curves of demand for beds and deaths. This sensitivity was verified in the model and shows that an anticipated
control of the pandemic resurgence is essential through testing and monitoring.
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Abstract. The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a disease responsible for
infecting millions of people since the first notification until nowadays. Developing
efficient short-term forecasting models allow knowing the number of future COVID-19
cases. In this context, it is possible to develop strategic planning in the public health
system to avoid deaths. In this paper, autoregressive integrated moving average
(ARIMA), and machine learning approaches called cubist regression (CUBIST), k-Nearest
Neighbor (kNN), support vector regression (SVR), and stacked generalization (STACK)
are evaluated in the task of time series forecasting six- days-ahead of the COVID-19
cumulative confirmed cases in four Brazilian cities with high daily incidence. In the
STACK approach, the kNN and SVR models are adopted as base-learners and CUBIST as
meta-learner. The models’ effectiveness is evaluated based on performance metrics
including improvement index, mean absolute error, root mean squared error, and
symmetric mean absolute percentage error. In most of the evaluated COVID-19 cases, the
STACK reached a better performance regarding adopted criteria when compared with
other models. In general, the developed models can generate accurate forecasting,
achieving errors in a range of 0.28% – 1.62% in six-days-ahead. The ranking of the models
in most scenarios is STACK, ARIMA, SVR, and kNN. The use of evaluated models is
recommended to forecast and monitor the ongoing growth of COVID-19 cases, once these
models can assist the managers in the decision-making support systems.
Keywords: COVID-19, Autoregressive integrated moving average, Forecasting, Machine
learn- ing, Decision-making.

1

Introduction

In December 2019 a new coronavirus was identified, currently named Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2), causing the coronavirus disease 2019 (COVID-19). The first
cases were identified in Wuhan, the capital of Hubei located in Central China, being the beginning of
the outbreak. Since then the virus has spread all over the world, gaining the status of pandemic by the
World Health Organization and generating a public health crisis in many countries including the Brazil
(World Health Organization, 2020). The rapid spread of the virus has become a problem, causing
overcrowding of beds and lack of medical supplies to treat patients affected by the disease more
severely, being estimated that on average, the Brazilian municipalities will have a deficit of
approximately 17 beds (Requia et al., 2020).
Forecasting methods can be useful to predict future cases, and thus allow public authorities more time
to prepare. Some short-term public health decisions related to COVID-19 fighting that can be
employed are: (i) reallocating patients in health unities belonging to the State health system; (ii)
reapportion resources and staff in multiple state hospitals from different neighborhoods and cities; and
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(iii) alert residents of a determined region in case of a spike in the number of cases. Therefore, epidemiological models, such as Susceptible-Infectious-Recovered (SIR) model (Marinov and Marinova,
2020), Susceptible-Infectious-Recovered-Deceased (SIRD) model (Lalwani et al., 2020), SusceptibleExposed-Infectious-Recovered (SIR) model (Roda et al., 2020), and Artificial Intelligence (AI) based
models, as Long Short-Term Memory (LSTM) (Chimmula and Zhang, 2020), Exponential Smoothing
(Petropoulos and Makridakis, 2020), AI using exogenous climate data (da Silva et al., 2020), and
stacked generalization (Ribeiro et al., 2020), have been employed to model the dynamics of the spread
and forecasting the number of cases, possibly assisting decision making authorities.
In this paper the classical Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model and some
machine learning approaches including Cubist regression (CUBIST), k-Nearest Neighbors (kNN), and
Support Vector Regression (SVR) are used separately and in conjunction with Stacked Generalization
(STACK) to forecast the cumulative number of confirmed cases in four most affected cities in Brazil
until August 14th, 2020. The predictions are made using a one-step-ahead forecast in a recursive
manner, to achieve a forecasting horizon of 6 days. The out-of-sample error metrics are computed using
improved percentage index (IP), mean absolute error (MAE), root-mean-square error (RMSE) and
symmetric mean absolute percentage error (sMAPE) to evaluate the forecasting models’ performance
and compare them.
The main contributions of this paper can be summarized as follows:
Present
• a time series forecasting model based on the use of machine learning to predict cumula- tive
cases of COVID-19 achieving accurate predictions, being possibly useful for decision making authorities.
The use
• of forecasting models (ARIMA, CUBIST, kNN, and SVR) cooperatively in the form of a
Stacked Generalization to bring the accuracy level up.
The remainder of this paper is structured as follows: Section 2.1 describes the used dataset and
features. Section 2.2 details the AI models applied to create the forecast. Section 2.3 presents the
framework on applying the models, make predictions and evaluate them. The results and findings of
the analysis are presented in Section 3. Section 4 concludes the paper with considerations about the
results and directions for future research.

2

Material and methods

This section presents a description of the dataset and models used to forecast COVID-19 cumulative
cases.

2.1

Dataset description

The dataset is composed of data from the Brazilian State Health Offices from March 13th until August
14th 2020 containing cumulative and day-by-day cases and deaths. The data is gathered in a
collaborative project with various contributors (Justen, 2020) and made available with an API or
direct download. From the available data, the four state capitals with higher incidence of COVID-19 at
the time of the analysis were selected. The selected cities are: São Paulo in the state of São Paulo;
Bras´ılia in the Federal District; Rio de Janeiro in the state of Rio de Janeiro, and Salvador in the state of
Bahia, as presented in Fig. 1. The main statistical indicators of the cumulative cases of COVID-19, with
the days since the first confirmed infection are presented in Table 1.

2.2

Forecasting models

This section describes a brief of each model employed in the data analysis.
Autoregressive Integrated Moving Average. ARIMA is a Box & Jenkins modelling usually
employed to deal with non-stationary time series. In fact, the ARIMA model is fully specified by
autoregressive (p), different degrees of trend differences (d), and moving average operators (q). These
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Table 1. Summary of the statistical indicators of datasets

Days since first Confirmed Case
Maximum
Mean
Median
Standard deviation

São Paulo

Brasilia

Rio de Janeiro

Salvador

172
233,987
70,869.58
40,458.50
73,171.91

161
117,374
27,978.93
6,451
36,102.35

162
79,865
30,647.22
22,878
28,340.99

155
66,904
20,036.32
10,353
21,593.37

Fig. 1. Cities location in the Brazil’s map
parameters are used to define the model order, and usually defined by grid-search, as well as by autocorrelation and partial autocorrelation function. In this context, the model is described as ARIMA(p, d, q)
(Box et al., 2015).
Cubist Regression. CUBIST is a rule-based algorithm used to build forecasting models (in the time
series field) based on the analysis of input data (Quinlan, 1992). It estimates the target values by
establishing regression models with one or more rules (committee/ensemble of rules) based on the
input set. These rules are employed based on a combination of conditions with a linear function (in
general linear regression). When the rule satisfies all conditions defined in the learning process, this
approach can execute multiple rules once and find different linear functions suitable to forecast
COVID-19 cases. However, if the standard deviation reduction value is smaller or equal to the expected
error for sub-tree, some leaves are pruned to avoid overfitting (Ribeiro et al., 2020).
k-Nearest Neighbor. kNN is an instance-based learner model designed to solve classification and
regression problems (Aha et al., 1991). In fact, in the time series context, the kNN searches k nearest
past similar values in the input set (past COVID-19 values, and climatic variables), in which these k
values are namely nearest neighbors. In this context, to find the nearest values, a similarity measure is
adopted. The k-nearest neighbors are those that similarity measures between past cases and new cases is
the smallest. Considering that the set of k-nearest neighbors are defined, the forecasting of new
COVID-19 cases is obtained through an average of past similar values. In contrast to the simplicity of
this supervised learning, the computational cost may be a constraint (da Silva et al., 2020).
Stacked Generalization. STACK or stacking-ensemble learning is an ensemble-based approach
(Wolpert, 1992) which combines through a meta-learner the predictions of a set of weak models
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(base-learners) to obtain a stronger learner. This approach usually operates into two levels, where in
the first level the base-learners are trained and its predictions are obtained. In the next stage, a metalearner uses, as inputs, the predictions of the previous level in the training phase. The stacking
predictions are obtained from meta-learner. The main advantage of the stacking-ensemble learning is
that this approach can improve the accuracy and additionally reduce error variance (Ribeiro and dos
Santos Coelho, 2020).
Support Vector Regression. SVR consists in determining support vectors (points) close to a
hyperplane that maximizes the margin between two-point classes obtained from the difference between
the target value and a threshold. To deal with non-linear problems SVR takes kernel functions using
statistical learning or Vapnik-Chervonenkis theory, which calculates the similarity between two
observations. In this paper, the linear kernel is adopted. The main advantages of the use of SVR lies in
its capacity to capture the predictor non-linearity and then use it to improve the forecasting cases. In
the same direction, it is advantageous to employ this perspective in this case study adopted, since that
the samples are small (Drucker et al., 1997).

2.3

Proposed forecasting framework

This section describes the main steps in the data analysis adopted by CUBIST, kNN, SVR, and STACK
models. Also, the ARIMA modelling is described.
Step 1: Firstly, the raw data is split into training and test datasets. The test dataset is composed of
six last observations, and the training dataset by the remain samples (Ribeiro and dos Santos Coelho,
2020). In a normalization step, the training data are centered by its mean value and divided by its
standard deviation. To develops multi-days-ahead COVID-19 cases forecasting, recursive strategy is
employed (Moreno et al., 2020). In this aspect, one model is fitted for one-day-ahead forecasting.
Next, the recursive strategy uses the forecasting value as an input for the same model to forecast the
next step, continuing this manner until reaching the desirable horizon. The training structure adopted
in this paper is stated as follows,
y(t+1) = f yt, . . . , yt+1−n

.
y

Σ

+ s s ∼ N (0, σ 2),

(1)

in which f is a function related to the adopted model in the training stage, yt+1 is the COVID- 19 case
one-day-ahead, ny = 5 are the past confirmed cases, s is the random error, following a normal
distribution with zero mean and constant variance. In this paper, the aim is to obtain the cases up to 6
next days (SDA, six-days-ahead). The following structures are considered,
Σ
Σ
ŷt+h = f ŷt+h−1 , . . . , ŷt+h−ny
if h ∈ [ny + 1, . . . , 6],
(2)
where ŷt+h is the forecast value at time t and forecast horizon up to h, yt+h−ny and ŷt+h−ny are the
previously observed and forecast cases lags in ny = 5 days. The ny value is chosen through grid-search
with purpose to capture the best data behavior.
Step 2: In the stacking learning modelling, the base-learners kNN and SVR are trained and its
forecasting are used as inputs for meta-learner CUBIST. In the training stage, leave-one-out crossvalidation with a time slice is adopted (Ribeiro and dos Santos Coelho, 2020). Finally, the out-ofsample forecasts are computed. These approaches are developed using the caret package (Kuhn,
{
}
2020). The ARIMA modeling is performed through the use of forecast package (Hyndman
{ et al., }
2020; Hyndman and Khandakar, 2008) with use of auto.arima function. To define the ARIMA
order, grid-search is adopted, and the most suitable order is that reach a lower Akaike and Bayesian
Akaike criteria information. Both analyses are developed using R software (R Core Team, 2020).
Step 3: To evaluate the effectiveness of adopted models, from obtained forecasts out-of-sample (test
set), IP (3), MAE (4), RMSE (5), and sMAPE (6) criteria are computed as
IP = 100

Mc

×

Mc − Mb

,

(3)
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Σ
1

n

MAE =
n

| yi − ŷi | ,

(4)

i=1

‚
n
.1 Σ

n

RMSE = ,

(yi − ŷi )2 ,

(5)

i=1
n
2Σ
|yi − ŷi |
sMAPE =
,
n i=1 |yi | + |ŷi |

(6)

where n is the number of observations, yi and ŷi are the i -th observed and predicted values,
respectively. Also, the Mc and Mb represent the performance measure of compared and best models,
respectively.

3

Findings

In this section, the main results achieved by the best model regarding MAE, RMSE, and sMAPE
criteria are presented for short-term forecasting six-days-ahead of cumulative cases of COVID-19 from
four Brazilian state capitals.
Brasilia. In these cases, STACK approach could be considered to forecast COVID-19 cases, once the
model outperformed the compared single models in all performance criteria. Regarding MAE, RMSE
and sMAPE, the performance improved in the ranges of 38.59% – 96.58%, 25.36% – 95.84%, and
37.51% – 96.65%, respectively.
Rio de Janeiro. For Rio de Janeiro’s cases, the SVR model achieved better accuracy than other
models, for all performance criteria in the task to forecast cumulative cases of COVID-19. The
improvement in MAE, RMSE, and sMAPE is ranged in 9.14% – 61.98%, 11.67% – 60.86%, and 9.16%
– 62.70%, respectively.
Salvador. Same as Bras´ılia’s cases, STACK approach outperformed the other models in Salvador’s
cases in all performance criteria. MAE, RMSE and sMAPE criteria ranged between 36.78% – 88.71%,
34.78% – 87.69%, and 37.13% – 89.05%, respectively.
São Paulo. Last, for São Paulo’s cases, STACK approach achieved better accuracy than other
models, for all performance criteria in the task to forecast cumulative cases of COVID-19. The
improvement in MAE, RMSE, and sMAPE is ranged in 20.30% – 78.01%, 21.62% – 79.00%, and
19.44% – 78.38%, respectively.
Remark . In this experiment, 16 scenarios (4 datasets and 4 different models) were evaluated for the
task of forecasting cumulative COVID-19 cases. In an overview, the best models for each city, obtained
sMAPE ranged between 0.28% – 1.62% for six-days-ahead forecasting. The ranking of models in Brası́lia,
Salvador, and São Paulo’s scenarios is STACK, ARIMA, SVR, and kNN model. For Rio de Janeiro’s
scenarios, the ranking is SVR, ARIMA, STACK, and kNN model. In all scenarios, ARIMA model
presented the closest results from the most accurate model, and kNN model was the worse.
For all models, the dataset consisted of lagged incidence values from the previous five days for each date.
The use of five days of lagged values was adopted after a grid search for the optimal number of lags, as
described in Section 2.3.
The difference in the ranking for Rio de Janeiro might be explained by some conjunction of factors: the
predictions of the weak models of the STACK overlap, causing poor performance; STACK can be overfitting, returning a poor generalization on new data; changes made by public authorities, or the public
in general, might have changed the behavior of the time series, which can make the predictions differ,
and so a more general model as SVR to have the best accuracy. Also, the difference in the
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predicted and real values for Rio de Janeiro might come from the intricate difficulties of predicting
epidemiological time series, as COVID-19, where changes in people’s behavior can significantly impact
future values.
From a broader perspective, the efficiency of SVR is due to its ability to deal with small size dataset (da
Silva et al., 2020), while the stacking-ensemble learning combines the advantages of several single
models to learn the data behavior and obtain forecasts similar to observed values (Ribeiro et al.,
2020). On the other hand, the difficulty of the kNN model to forecasting cumulative COVID-19 cases
could be attributed to the fact that this approach requires more observations to effectively learn the
data pattern (Wang and Mao, 2020).
The performance measures results for the models in the four Brazilian state capitals out-of-sample
analyzed are presented in Table 2. The best result for each state capital is highlighted in bold. In
addition, Fig. 2 presents the COVID-19 cumulative cases of each city, i.e., state capital (black line) with
its respective prediction from its most accurate model (red dashed line), for both training and test
sets.
Table 2. Performance measures of the models
State

Criteria

ARIMA

kNN

STACK

SVR

Bras´ılia

MAE
RMSE
sMAPE

501.83
528.16
0.44%

9020.17
9471.26
8.27%

308.17
394.21
0.28%

3982.00
4196.15
3.56%

Rio de Janeiro

MAE
RRMSE
sMAPE

1374.83
1700.76
1.78%

3285.83
3838.18
4.33%

2120.83
2734.95
2.76%

1249.17
1502.23
1.62%

São Paulo

MAE
RMSE
sMAPE

673.33
766.89
1.05%

3769.67
4064.64
6.02%

425.67
500.17
0.66%

2346.83
2429.35
3.57%

Salvador

MAE
RRMSE
sMAPE

3784.83
4242.16
1.69%

13716.50 3016.50 5277.33
15833.98 3324.96 7355.84
6.30%
1.36%
2.35%

4 Conclusion and directions of future research
In this paper, four machine learning approaches named CUBIST, KNN, SVR, and STACK, as well as
ARIMA classical forecasting model, were employed in the task of forecasting six-days-ahead the
COVID-19 cumulative confirmed cases in four Brazilian state capitals with a high daily incidence. The
COVID-19 cumulative number of confirmed cases of COVID-19 in Bras´ılia, Rio de Janeiro, Salvador,
and São Paulo were used. The IP, MAE, RMSE, and sMAPE criteria were adopted to evaluate the
performance of the compared approaches.
In respect of obtained results, it is possible to infer that stacking-ensemble learning and SVR models
are suitable tools to forecast COVID-19 cases for most of the adopted cities, once that these approaches
were able to learn the nonlinearities inherent to the evaluated epidemiological time series. Also, ARIMA
can be considered in some aspects for a six-days-ahead time window. Therefore, the ranking of models
in Rio de Janeiro’s scenarios is SVR, ARIMA, STACK, and KNN models, and for the remaining
scenarios STACK, ARIMA, SVR, and KNN models are ranked. However, even though the models
discussed in this paper presented forecasting cases similar to those observed, they should be used
cautiously. This fact is attributed to the dynamics of the analyzed data, as well as the diversity of
exogenous factors that can affect the daily notifications of COVID-19.
For future works, it is intended (i) to use multi-objective optimization to tune hyperparameters of
adopted models, (ii) to adopt different models in both layers of the stacking-ensemble learning, and
(iii) to adopt urban mobility exogenous features which can help to explain the future cases of the
COVID-19.
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Fig. 2. Prediction versus observed COVID-19 cumulative cases
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Resumo. Este artigo tem como objetivo propor um novo método de Apoio à Decisão Multicritério – ELECTREMOr. A nova ferramenta proposta neste artigo consiste em um método com entrada de pesos ordinal, que inclui
múltiplos decisores e distribui as alternativas em categorias predefinidas. Para a construção das relações de
sobreclassificação, o ELECTRE MOr utiliza uma adaptação do método Simple Aggregation of Preferences
Expressed by Ordinal Vectors (SAPEVO), para gerar os pesos. Visando encontrar uma forma de auxiliar no combate
à pandemia no estado do Amazonas, foi realizado um estudo de caso para aquisição de novos meios fluviais pela
Marinha do Brasil, utilizando o novo método proposto. O ELECTRE-MOr mostrou-se bastante eficiente na análise,
apresentando tanto uma classe de alternativas indicadas, quanto uma alternativa considerada como a melhor. Após a
aplicação do método, as lanchas Guardian 25, CB-90H e RAC foram escolhidas para serem empregadas no combate
à pandemia.
Palavras-chave: ELECTRE-MOr; Análise Multicritério; COVID-19; Marinha do Brasil; Ajuda humanitária.

Abstract. This paper aims to propose a new method of Multicriteria Decision Support - ELECTRE-MOr. The new
tool proposed in this article consists of a method with ordinal weights input that includes multiple decision makers
and distributes alternatives into predefined categories. For the construction of outranking relationships, the
ELECTRE MOr uses an adaptation of the Simple Aggregation of Preferences expressed by Ordinal Vectors method
(SAPEVO) to generate the weights. In order to find a way to help in the fight against the pandemic in the Amazonas
state, a case study was carried out to acquire new speedboats by the Brazilian Navy, using the proposed new method.
The ELECTRE-MOr proved to be very efficient in the proposed analysis, presenting both a class of indicated
alternatives and an alternative considered as the best. After applying the method, the Guardian 25, CB-90H e RAC
speedboats were chosen to be used in the fight against the pandemic.
Keywords: ELECTRE-MOr; Multicriteria Analysis; COVID-19; Brazilian Navy; Humanitarian Aid.

1 Introdução
Coronavírus disease 2019 (COVID-19) é uma pandemia viral em curso que emergiu do leste da Ásia e se
espalhou rapidamente para o resto do mundo (Guan et al., 2020). Os vírus são partículas proteicas que parasitam
os organismos vivos para conseguir replicar seu material genético. Por isso, não pode-se afirmar que um vírus
vive ou morre (Xavier & Ottoni, 2020).
Esta infecção é causada pelo severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Ramanathan et al.,
2020), e até agora é responsável por mais de 400.000 mortes em todo o mundo. De acordo com Lai et al. (2020),
para diminuir os danos associados à COVID-19, são necessárias medidas urgentes de controle de infecção e
saúde pública para limitar a propagação global do vírus.
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Noronha et al. (2020) analisaram a pressão sobre o sistema de saúde no Brasil decorrente da demanda adicional
gerada pela COVID-19. A organização regionalizada dos serviços de saúde, em momentos de pandemia, implica
desafios adicionais, especialmente se a distância que o paciente tiver de percorrer for muito grande. Ainda
segundo aqueles autores, a distribuição da distância a ser percorrida por pacientes para obtenção de atendimentos
médicos é bastante desigual entre as grandes regiões, sendo maior no Norte, Nordeste e Centro-oeste. Entre os
estados, chama a atenção o Amazonas, com distância média de 615 km (Noronha et al., 2020).
Considerando as fases epidêmicas (epidemia localizada, aceleração descontrolada, desaceleração e controle), o
Ministério da Saúde informa que na maior parte dos municípios ocorre a transmissão localizada. Dentre os
estados, tendo como referência nacional a incidência de 4,3 casos por 10 mil habitantes, chamam atenção os
cenários do Distrito Federal (13,2/100 mil) e dos estados de São Paulo (9,7/100 mil), Ceará (6,8/100 mil), Rio de
Janeiro (6,2/100 mil) e Amazonas (6,2/100 mil), que apresentam os maiores coeficientes. Nesses locais, parece
iniciar- se a fase de aceleração descontrolada da epidemia, principalmente se considerar a provável
subnotificação dos casos, em especial, dos assintomáticos ou com sintomas leves (Portela et al., 2020).
Neste contexto de crise, a assistência humanitária prestada pelas forças armadas é essencial em situações em que
a presença de agências humanitárias é inexistente ou insuficiente, ou quando o ambiente de segurança é
proibitivo, impedindo o acesso (Burkle Jr, 2005). Alguns ativos que são implantados de maneira rápida e
eficiente em resposta às necessidades de desastres são frequentemente fornecidos pelos militares (Oloruntoba,
2010), como combustíveis, equipamentos de transporte e comunicação, equipamentos de engenharia e
construção, medicamentos e estoque de provisões, como alimentos e água. (de Mendonça et al., 2019).
Segundo Andrade (2019), atualmente a Marinha do Brasil (MB) possui organizações militares do Corpo de
Fuzileiros Navais (CFN) localizadas na região Amazônica, mantendo um quantitativo de tropas relativamente
pequeno, quando comparado ao desafio de salvaguardar a Amazônia, além de apresentar baixos investimentos
em meios fluviais.
Dentre as pesquisas e recomendações de especialistas para aumentar a capacidade hospitalar e gestão do fluxo
de pacientes, destaca-se o recebimento naval de pacientes (Knudson et al., 2020). Tendo em vista a situação
crítica que o sistema de saúde do estado do Amazonas está enfrentando, uma ação a ser tomada pelas Forças
Armadas, em especial a MB, seria a aquisição de novos meios fluviais, objetivando proporcionar capacidade de
evacuação de pacientes das regiões ribeirinhas da Amazônia, tendo em vista que o apoio militar muitas vezes é a
única alternativa de atendimentos médicos nessas regiões isoladas, muitas das quais não apresentam ao menos
hospitais com leitos de UTI.
A aquisição das lanchas viria acompanhada de um aparelhamento das mesmas, com equipamentos médicos e
montagem de hospitais de campanha (HCamp) a bordo, visando efetuar primeiros socorros e evacuação de
pacientes da COVID-19 a hospitais capacitados, além de proporcionar transferência entre hospitais que não
possuem mais leitos disponíveis para unidades que ainda pudessem receber pacientes. As lanchas também
seriam utilizadas para transportar insumos básicos para as populações ribeirinhas, como água, alimentos e
materiais de higiene e de proteção individual.
De acordo com Corrêa (2020), vários estudos de viabilidade e testes têm sido realizados a fim de decidir qual
modelo de embarcação fluvial de patrulhamento e de transporte de tropa com proteção blindada deve ser
adquirido no esforço conjunto entre o Exército Brasileiro e a MB.
Com o objetivo de selecionar os meios fluviais mais indicados para o cumprimento da missão supracitada, neste
artigo são analisadas oito classes de lanchas, dentre as mais modernas empregadas nas Forças Armadas dos
países desenvolvidos.
No processo para a tomada da decisão, a Engenharia de Produção se torna um mecanismo fundamental no
assessoramento dos gestores (Santos et al., 2019). Dentro desta grande área da Engenharia, a Pesquisa
Operacional (PO) é o campo abrangente e multidisciplinar que emprega modelos matemáticos e analíticos para a
solução de problemas complexos do cotidiano (Teixeira et al., 2019). Nesse contexto, os sistemas de
informação, aliando métodos da literatura em situações reais, revestem-se de grande importância (Pereira et al.,
2015).
A ferramenta de PO usada neste artigo para a seleção dos meios fluviais mais indicados para o cumprimento da
missão é o método ELECTRE-MOr, uma nova ferramenta de Apoio Multicritério à Decisão (AMD), com
entrada de pesos ordinal, que inclui múltiplos tomadores de decisão e distribui as alternativas em categorias
predefinidas.
Os métodos de AMD vêm sendo largamente utilizados para encontrar soluções no combate à pandemia, como
na seleção de um Navio de Assistência Hospitalar da Marinha do Brasil a ser empregado no combate à
pandemia em Manaus (Costa et al., 2020). Pode-se citar também o uso da PO para melhoria do atendimento
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do sistema hospitalar de emergência no município do Rio de Janeiro (Santos et al., 2015), que pode ser replicada
no combate à pandemia.
Este artigo visa, portanto, fornecer uma nova ferramenta de apoio à tomada de decisão de alto nível, trazendo uma
valiosa contribuição para a academia e sociedade, uma vez que representa a aplicação de um método de AMD
no estado da arte para contribuir com a solução de um problema real que afeta milhões de pessoas no Brasil e no
mundo.

2 Revisão da literatura
Os métodos da família ELECTRE baseiam-se na lógica não compensatória para estabelecer relações de
sobreclassificação entre pares de alternativas (Nepomuceno & Costa, 2015). Uma alternativa “a” sobreclassifica
uma alternativa “b” (aSb) se é pelo menos tão boa quanto “b” no critério em questão, e essa é a principal ideia
expressa pelo conceito de sobreclassificação (Almeida-Dias et al., 2012).
O método de comparação entre pares permite avaliar a importância de diferentes alternativas para obter um
ranking final, utilizando um algoritmo apropriado (Kułakowski, 2018).
Segundo Petrović et al. (2018), esse processo exige que o tomador de decisão avalie o desempenho de cada
alternativa em relação aos critérios estabelecidos e permite a expressão de seu conhecimento sobre o problema a
ser resolvido.
Os métodos ELECTRE são adequados para situações em que o tomador de decisão considere pelo menos três
critérios, preferencialmente mais de cinco, até o limite de doze ou treze critérios (Figueira et al., 2005).
A modelagem das relações de preferência considera relações de indiferença, preferência estrita e
incompatibilidade (Figueira et al., 2005), e a relação de superação é submetida a níveis de corte estabelecidos
por níveis de concordância mínima e discordância máxima. (Gomes & Costa, 2015).
Os métodos da família ELECTRE abrangem dois procedimentos principais: a construção de uma ou mais
relações de sobreclassificação e, posteriormente, um procedimento de exploração (Figueira et al., 2005).
Para estabelecer essas relações, os métodos ELECTRE I e II utilizam o verdadeiro critério, enquanto os métodos
ELECTRE IS, III, IV e TRI utilizam pseudo-critérios (H. G. Costa, 2016). Assim, verificam-se as relações de
preferência – indiferença (I), preferência fraca (Q) e forte preferência (P) – dependendo do tipo de critério
(1)(2)(3):
aPb if g(a) > 𝑔(b)
 Critério-verdadeiro:
{
aIb if g(a) = g(b)

(1)

aPb if g(a) − g(b) > 𝑞
 Semi-critério: {
aIb if g(a) − g(b) < 𝑞

(2)

aPb if g(a) − g(b) > 𝑝
 Pseudo-critério: {aQb if p > 𝑔(a) − g(b) > 𝑞
aIb if g(a) − g(b) < 𝑞

(3)

Os métodos da família ELECTRE diferem operacionalmente de acordo com o tipo de problema. Os métodos
relacionados à escolha (problemática P.α), também chamado de seleção, e ao ranking (problemática P.γ)
comparam as alternativas entre si; já os métodos de distribuição (problemática P.β) comparam as alternativas a
um conjunto de alternativas de referência (Govindan & Jepsen, 2016). As alternativas são avaliadas de acordo
com os critérios estabelecidos.
Os métodos ELECTRE I e ELECTRE IS são usados para problemáticas de escolha; os métodos ELECTRE II, III
e IV são aplicados a problemas de classificação; ELECTRE TRI destina-se a problemática de distribuição
(Nepomuceno & Costa, 2015). A Tabela 1 apresenta um resumo das propriedades dos métodos ELECTRE:
Tabela 1 - Principais propriedades dos métodos ELECTRE.
Métodos
ELECTRE I
ELECTRE IS

Tipo de problema
Escolha
Escolha

Critério
Verdadeiro
Pseudo

Pesos
Sim
Sim
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ELECTRE II
Ranking
Verdadeiro
Sim
ELECTRE III, ELECTRE-GD
Ranking
Pseudo
Sim
ELECTRE IV e IV-H
Ranking
Pseudo
Não
ELECTRE TRI, TRI-B, TRI-C, TRI-nB, TRI-nC, TRI-Rc, ME
Distribuição
Pseudo
Sim
ELECTRE INTERCLASS
Distribuição
Pseudo
Sim
ELECTRE-SORT
Distribuição
Pseudo
Sim
ELECTRE-CBR
Data mining*
Pseudo
Sim
ELECTREGKMS, Hierarchical ELECTREGKMS
Escolha / Ranking
Pseudo
Sim
* O método ELECTRE-CBR é um modelo híbrido que utiliza as propriedades da família ELECTRE para resolver
problemas de data mining.

Fonte: Autores (2020).
Todos os métodos ELECTRE são cardeais e não compensatórios. A partir dessa classificação, a Figura 1 mostra
o fluxograma que distribui os métodos ELECTRE de acordo com suas propriedades:

Figura 1 - Fluxograma com as propriedades dos métodos ELECTRE. Fonte: Autores (2020).
Verificou-se a inexistência de métodos ELECTRE com entrada de dados de forma ordinal. A seção seguinte
propõe um método que preenche essa lacuna. Existem na literatura dois softwares de apoio à obtenção de pesos
para os métodos ELECTRE. Um deles é o IRIS, uma análise interativa de robustez e parâmetros de inferência
para problemas de classificação com múltiplos critérios. Este Sistema de Apoio à Decisão foi construído para
apoiar a atribuição de ações descritas por sua avaliação em múltiplos critérios para um conjunto de categorias
ordenadas predefinidas, utilizando uma variante do ELECTRE TRI (Dias & Mousseau, 2003).
A outra é a SFR, que foi projetada para determinar os coeficientes de importância relativa para os métodos da
família ELECTRE. Baseia-se em um procedimento muito simples (a técnica de cartas criada por J. Simos) e
tenta avaliar esses coeficientes questionando o tomador de decisão de forma indireta (Mousseau, 1995). A
proposta de elicitação ordinal, neste artigo, permite a obtenção dos pesos por diversos decisores, não abrangida
pelas duas propostas anteriores.

3 O método ELECTRE-Mor (multi-criteria sorting method with ordinal weight input
and multiple decision makers,
A proposta da sobreclassificação busca enriquecer a relação de dominação por preferências fortemente
estabelecidas, aceitando incomparabilidade e não impondo completude nem transitividade de preferência:
indiferença, permitindo a preferência fraca, e a preferência estrita e aceitando a incompatibilidade. Às vezes não
é uma tarefa fácil para um tomador de decisão, pois requer fixação de um valor numérico preciso para
parâmetros como coeficientes de importância (pesos) de critérios (Greco et al., 2011).
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O ELECTRE MOr é uma proposta de classificação multicritério, com entrada de pesos ordinal, que inclui
múltiplos tomadores de decisão e distribui as alternativas em categorias predefinidas. Os procedimentos do
ELECTRE MOr são desenvolvidos em duas etapas:
1. Transformar preferências ordinais de critérios em um vetor de pesos de critérios;
2. Integrar os critérios vetoriais de diferentes tomadores de decisão.
No procedimento de construção das relações de superação, o ELECTRE MOr utiliza uma adaptação do método
Simple Aggregation of Preferences Expressed by Ordinal Vectors (SAPEVO), desenvolvido por Gomes et al.
(1997), para gerar os pesos. Esta primeira etapa reúne três passos:
 Notações:
δij = elementos gerais i, j =
criterios
≺≺ é muito menos importante que
≺ é menos importante que
≈ é tão importante quanto
≻ é mais importante que
≻≻ é muito mais importante que
a)

Passo 1:

δ𝑖𝑗 = 1 ↔ i ≈ j
δij > 1 ↔ i ≻ j

δij ≫ 1 ↔ i ≻≻ j

δij < 1 ↔ i ≺ j

δij ≪ 1 ↔ i ≺≺ j

b) Passo 2: Uma escala de cinco pontos expressa a relação entre as alternativas, na qual são
mensuradas, relativamente, a importância entre cada opção. A partir da avaliação entre alternativas,
é obtida uma matriz com a representação numérica correspondente. A relação entre a escala de
preferência e o valor numérico é expressa na Tabela 2.
Tabela 2 - Relacionamento e escala.

Relação
Muito menos importante que
Menos importante que
Tão importante quanto
Mais importante que
Muito mais importante que

Operador
<« 1
«1
1
»1
>» 1

Escala
2
1
0
1
2

Fonte: Autores (2020)

Seja D um conjunto de atores responsáveis por avaliar os critérios - DM (Decision Makers) -, D = {DM1, DM2,
…, DMk}, que expressam suas opiniões sobre os critérios em ordem de preferência. Para um agente decisor
DMk, estas informações geram uma matriz de avaliação MDMk (Gomes et al., 2020). A relação entre as duas
escalas da tabela 2 permite a transformação da matriz MDMk = [δci cj] em um vetor coluna [Vi] de tal forma que:
c)

Passo 3: essa relação associada a uma escala permite transformar a matriz Dk= [ij], onde k =
tomadores de decisão, em um vetor coluna [vi], de tal forma que (4):
Vi =∑𝑚 (𝑐𝑖), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, … , 𝑚 𝑒 𝑘 = 1, … , 𝑛.
𝑗=1

(4)

Método de normalização (5):
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𝑎𝑖𝑗 − min 𝑎𝑖𝑗
𝑐̅𝑖 = (
)
max 𝑎 − min 𝑎
𝑖𝑗

(5)
𝑖𝑗

A partir do estudo dos métodos da família ELECTRE, foram desenvolvidos os índices de concordância,
discordância e credibilidade. Na segunda etapa do método, esses índices são calculados de acordo com as
seguintes fórmulas:
a) Índice de concordância:
A condição (p>q) deve ser atendida para que o resultado do cálculo não seja igual a zero (6).
0 𝑠𝑒 𝑔𝑗(𝑏ℎ) − 𝑔𝑗(𝑎) ≥ 𝑝𝑗(𝑏 ℎ)
1 𝑠𝑒 𝑔𝑗(𝑏ℎ) − 𝑔𝑗(𝑎) ≤ 𝑞𝑗(𝑏 ℎ)
𝑐𝑗(𝑎, 𝑏ℎ) = 𝑠𝑒 𝑝𝑗 ≥ 𝑔𝑗(𝑏𝑛) − 𝑔𝑗(𝑎) > 𝑞𝑗
−𝑔𝑗(𝑏ℎ) + 𝑔𝑗(𝑎) + 𝑞𝑗
1−(
)
−𝑝𝑗 − 𝑞𝑗
{

(6)

b) Índice de concordância global (7):
∑j∈F wj cj(a, bh)
c(a, bh) =
j∈F

j

∑

w

(7)

c) Índice de discordância:
A condição (v>p) deve ser atendida para que o resultado do cálculo não seja igual a zero (8).
0 𝑠𝑒 𝑔𝑗(𝑎) − 𝑔𝑗(𝑏) ≤ 𝑝
1 𝑠𝑒 𝑔𝑗(𝑎) − 𝑔𝑗(𝑏) > 𝑣
𝑑𝑗 = 𝑠𝑒 𝑣 > 𝑔𝑗(𝑎) − 𝑔𝑗(𝑏) ≥ 𝑝
𝑔𝑗(𝑎) − 𝑔𝑗(𝑏) − 𝑝
(
)
{
𝑣−𝑝

(8)

d) Índice de credibilidade (9):
Π
𝜎(𝑎, 𝑏ℎ) = 𝑐(𝑎, 𝑏ℎ)

1 − 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏ℎ)
𝑗 ∈ 𝐹 1 − 𝑐(𝑎, 𝑏 ) ℎ

(9)

e) Nível de corte:
A afirmação aSbh significa que "a alternativa a não tem desempenho pior do que o perfil bh". Na validação da
afirmação aSbh, calcula-se um índice de credibilidade σ (a, bh), o qual expressa o grau de confiança da
declaração "a não é pior que bh". Para definir a relação de sobreclassificação, é adotado o nível de corte λ (10).

aSbh ↔ σ (a, bh) ≥ λ

(10)

A distribuição é realizada por meio de dois procedimentos:
 otimista: consiste em comparar a alternativa sucessivamente à alternativa b, a partir do último
perfil (categoria, classe);
 pessimista: consiste em comparar a alternativa a sucessivamente à alternativa b, partindo do
primeiro perfil (categoria, classe), sendo esta a classificação mais exigente.

4 Aplicação do método ELECTRE-MOr
Para a viabilização do presente estudo, foram convidados três Oficiais do CFN, com experiência em operações
ribeirinhas, para serem os decisores na análise proposta.
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Após consulta a esses oficiais, e com base no mapa mental proposto por Santos et al. (2016), é possível obter as
alternativas e critérios que irão compor o modelo do problema a ser analisado, mediante o esquema da figura 2.

Figura 2 - Esquema referente à análise proposta. Fonte: Autores (2020).

4.1 Obtenção dos pesos dos critérios
Após análise do esquema proposto, chega-se aos critérios que comporão o modelo de análise:
i.

Comprimento da lancha: É a distância de proa (parte da frente) à popa (parte de ré) da embarcação.
Tendo em vista que as regiões ribeirinhas muitas vezes apresentam difícil manobrabilidade, buscase o menor valor possível para este critério, portanto, quanto menor o comprimento, melhor.

ii.

Velocidade máxima: Velocidade obtida com regime máximo de máquinas da lancha. Levando em
consideração a missão proposta nesta análise – apoio no combate à pandemia -, faz-se necessário
que a lancha escolhida obtenha a maior velocidade máxima possível, portanto, quanto maior,
melhor.

iii.

Velocidade de cruzeiro: Considerada como a velocidade obtida mediante funcionamento do motor
no regime mais apropriado, isto é, desenvolvendo o máximo do seu rendimento, portanto, quanto
maior, melhor.

iv.

Autonomia: Considerada como o tempo máximo e/ou distância máxima que uma embarcação pode
permanecer navegando sem necessidade de reabastecimento de gêneros e/ou combustível, portanto,
quanto maior, melhor.

v.

Peso de deslocamento: Considerado com a massa de água por si deslocada quando a embarcação
flutua, sendo geralmente expresso em toneladas. Quanto menor, melhor.
vi.

Quantidade de pacientes transportados: Considerado como a capacidade de transportar com
segurança a maior quantidade possível de pacientes, visando evacuações médicas e espaço para
levar gêneros e mantimentos para as populações ribeirinhas. Quanto maior, melhor.
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vii.
Calado: Considerado como sendo a distância entre o ponto mais baixo da quilha de uma
embarcação, em relação à linha d'água (superfície da água). Tendo em vista o fundo muitas vezes
repleto de troncos e galhos nas regiões ribeirinhas, busca-se o menor calado possível. Quanto
menor, melhor.
Para a obtenção dos pesos (tabela 3), foi utilizada uma adaptação do método SAPEVO, conforme a relação
constante na tabela 2, equações (4) e (5).
Tabela 3 - Pesos dos critérios obtidos.
Resultado
1

Comprimento

Pesos dos critérios
normalizados
0,10

2,3

0,22

Velocidade de Cruzeiro (Nós)

2

0,19

Autonomia (Milhas Náuticas)

1,7

0,16

Peso de Deslocamento (Ton)

0,8

0,08

2

0,19

0,7

0,07

Velocidade Máxima (Nós)

Quantidade de pacientes
Calado (m)

Fonte: Autores (2020).
A coluna “Resultado” representa os valores obtidos após aplicação do método SAPEVO, levando em
consideração as avaliações dos três decisores. Tais valores foram normalizados e apresentados na coluna “Pesos
dos critérios normalizados”.
4.2 Apresentação das alternativas
Para compor o conjunto de alternativas, foram selecionadas oito das principais lanchas militares em operação
nas Forças Armadas de países desenvolvidos, após consulta aos especialistas com elevada experiência na área,
conforme abaixo:
1 - Guardian 25: Embarcação de origem Norte-Americana produzida pela empresa Brunswick Commercial
& Government Products (Tibúrcio, 2018);
2 - DGS: Embarcação de origem civil, que pode ser adaptada ao emprego militar. É fabricada com casco de
polietileno de alta densidade, material que propicia resistência a fogo, choque (pedras, madeiras, etc.) e
excelente flutuabilidade (de Pinho, 2014).
3 - Special Operations Craft Riverine (SOCR): projetada pela Naval Special Warfare. É uma embarcação
rápida para rios e pode atingir a velocidade máxima de 40 nós (72 Km/h), tem capacidade de carga de 4,2 ton
e uma blindagem de 650 Kg (de Pinho, 2014).;
4 - Patrol Boat Light (PBL) é uma baleeira Boston construída de fibra. Tem dois motores externos e é muito
manobrável devido ao seu sistema de propulsão por hidrojato (de Pinho, 2014);
5 - Riverine Assault Craft (RAC) é uma plataforma ribeirinha com características de velocidade,
manobrabilidade e sobrevivência para conduzir operações de escolta armada, comando e controle, transporte e
patrulha em ambientes ribeirinhos;
6 – CB90-H: Fabricada na Suécia pelo estaleiro Dockstavarvet. Sua principal característica é a propulsão
por hidrojato, podendo ser empregada em operações ribeirinhas, reconhecimento, patrulhamento, operações
especiais e apoio logístico (de Pinho, 2014);
7 - Mini-Armored Troop Carriers (MATC) - Embarcação de casco totalmente em alumínio projetada para
patrulha de alta velocidade, interdições, missões em rios, portos e áreas costeiras protegidas (Bahmanyar,
2012);
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8 – Lancha de Patrulha de Rio (LPR) – Embarcação de patrulha colombiana bastante empregada em
operações ribeirinhas.
A Tabela 4 apresenta as alternativas de lanchas, critérios, limiares de preferência (p, q), discordância (v), pesos
dos critérios e limites das classes predefinidas (b1, b2 e b3) utilizados na análise.
A primeira coluna é composta pelas alternativas, e as sete colunas seguintes, pelos critérios. Cada célula
corresponde a uma alternativa de navio classificada no seu respectivo critério.
Tabela 4 - Dados operativos, limiares de preferência, pesos dos critérios e limites das classes predefinidas.
Velocidade
Máxima
(Nós)

Velocidade
Autonomia
Peso de
Quantidade
de
(Milhas Deslocamento
de
Calado
Cruzeiro
Náuticas)
(Ton)
Pacientes
(Nós)

Lanchas

Comprimento
(m)

CB-90H

15,9

45

37

300

18

20

0,9

Guardian 25
DGS
Patrol Boat Light
(PBL)
Riverine Assault
Craft (RAC)
Special Operations
Craft Riverine
(SOCR)
Mini-Armored
Troop Carriers
(MATC)
LPR

8,2
8,8

43,19
35

36
28

168
270

3
1,7

12
10

0,4
0,6

7,5

40

30

135

3

11

50

38

280

7,5

10

40

32

195

4,2

18

35

28

135

15

20

1

12,7

35

28

270

12,5

16

0,6

Peso dos critérios

0,10

0,22

0,19

6
10

0,45
0,55

8

0,66

0,16

0,08

0,19

0,07

b3

9

41

34

240

5

15

0,2

b2

12

39

32

210

7

13

0,4

b1

15

37

30

180

9

11

0,6

q

0,5

2

1

50

2

5

0,3

p

1

4

3

100

4

9

0,5

v

10

11

11

180

17

q

0,7

1

0,8

60

1

p

1,2

4

3

120

4

10

0,5

v

11

14

13

200

18

16

1,1

q

0,6

4

3

40

5

3

0,5

p

0,9

6

5

75

9

7

0,8

v

13

12

11

190

19

Decisor 1

Decisor 2

Decisor 3

15

1
6

17

0,2

1,2

Fonte: Autores (2020).

Ressalta-se que os valores dos pesos foram obtidos anteriormente e, tendo em vista que foi levada em
consideração a opinião dos três decisores para a elicitação deles, será atribuído o peso coerente com a integração
das preferências dos decisores para cada critério.
4.2 Resultados obtidos
Para a análise inicial, foi considerado o nível de corte λ = 0,7, conforme a Tabela 5.
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Tabela 5 - Classificação das alternativas nos cenários otimista e pessimista, para nível de corte λ = 0,7.
Alternativa
CB-90H
Guardian 25
DGS
Patrol Boat Light (PBL)

Pessimista
A
A
C
B

Otimista
A
A
C
B

A

A

B

B

C
C

C
C

Riverine Assault Craft (RAC)
Special Operations Craft Riverine (SOCR)
Mini-Armored Troop Carriers (MATC)
LPR

Fonte: Autores (2020).
Analisando os resultados obtidos após a aplicação do método ELECTRE-MOr, observa-se que as lanchas CB90H, Guardian 25 e RAC apresentaram a melhor classificação possível (classe A) tanto no cenário otimista quanto
no pessimista, sendo, portanto, o cluster mais indicado para o cumprimento da missão. Outro ponto importante
de se observar é que todas as alternativas apresentaram a mesma classificação nos dois cenários.
Tendo em vista o alto valor agregado para aquisição de cada lancha analisada, aliado ao fato de o país estar
passando por um período de grave restrição orçamentária, será realizada análise de sensibilidade, variando o
nível de corte e verificando o comportamento das alternativas nos cenários mais exigentes, com o objetivo, se
possível, de diminuir o número de alternativas mais indicadas.
4.3 Análise de sensibilidade
Como três das alternativas avaliadas apresentaram as mesmas classificações nos cenários otimista e pessimista,
será feito um aumento gradativo do nível de corte, adotando os valores de λ de 0,8 a 0,95, conforme a tabela 6.
Tabela 6 – Ordenação após análise de sensibilidade.

λ = 0,8
Alternativa

λ = 0,9

λ = 0,95

Pessimista Otimista Pessimista Otimista Pessimista Otimista

CB-90H

C

A

D

A

D

A

Guardian 25

A

A

A

A

B

A

DGS

C

C

C

B

D

B

Patrol Boat Light (PBL)

C

C

C

A

C

A

Riverine Assault Craft (RAC)

A

A

B

A

B

A

Special Operations Craft Riverine (SOCR)

B

B

B

B

B

B

Mini-Armored Troop Carriers (MATC)

D

D

D

B

D

B

C

C

D

C

D

C

LPR

Fonte: Autores (2020).

Analisando o aumento do valor do nível de corte λ para 0,8, que torna a análise mais exigente, observa-se
variações sensíveis na classificação pessimista de boa parte das alternativas, inclusive da lancha CB-90H, que
era uma das mais bem avaliadas na análise anterior, o que reduz a possibilidade de escolha às duas únicas que se
mantiveram na classe A nos dois cenários – Lanchas Guardian 25 e RAC.
Aumentando agora λ para 0,9, observa-se que a RAC apresenta queda na classificação pessimista, enquanto a
Guardian 25 mantém-se na classe A nos dois cenários, o que a torna a lancha mais indicada para o cumprimento
da missão.
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Em relação às duas alternativas que haviam apresentado classificação A para λ = 0,7, observa-se que a CB- 90H,
apesar de ter grande velocidade e quantidade de pacientes transportados, apresenta desempenho muito ruim no
peso de deslocamento, comprimento e calado, o que justifica sua queda com o aumento de λ.
No que tange à RAC, observa-se que a lancha apresenta excelente desempenho na velocidade e autonomia,
porém é deficiente na quantidade de pacientes, peso e calado, o que justifica sua queda nos cenários mais
exigentes.
Avaliando agora os motivos que levaram à manutenção da Guardian 25 na classe A mesmo com o aumento do
nível de corte, é possível observar que esse meio fluvial apresenta excelente desempenho nos critérios
velocidade de cruzeiro e velocidade máxima, que obtiveram os maiores pesos atribuídos pelos especialistas na
análise proposta. Além disso, apresenta regularidade em todos os critérios, o que justificaria sua escolha em
detrimento às demais, caso a Alta Administração Naval optasse por adquirir apenas uma lancha.

5 Conclusão
O objetivo deste artigo foi atingido, com a obtenção do conjunto de alternativas mais indicado para ser
empregado no combate à pandemia no Amazonas. Além disso, no caso do tomador de decisão optar por escolher
apenas uma alternativa como a mais indicada, o método permite, mediante análise de sensibilidade com a
variação do nível de corte, a escolha de apenas uma lancha – a Guardian 25.
Ressalta-se que o método ELECTRE-MOr se mostrou eficiente para a análise proposta, possibilitando entrada
de pesos ordinal, levando em consideração a opinião de múltiplos decisores, tanto na obtenção dos pesos, quanto
na elicitação dos limiares de preferência, veto e limites das classes predefinidas. Além disso, a análise de
sensibilidade, com aumento do nível de corte, permite verificar o comportamento das alternativas em cenários
mais exigentes, o que torna a análise muito mais rica e complexa.
Em face ao exposto, resta claro que o método pode ser utilizado para resolução de problemas reais dos mais
diversos tipos: táticos, operacionais e estratégicos; sendo assim um método de grande utilidade voltado para a
contribuição da tomada de decisão de alto nível.
Além disso, a facilidade, flexibilidade, confiabilidade e rapidez de aplicação do método podem facilitar
sobremaneira os cálculos, muitas vezes complicados, que envolvem a AMD.
Por fim, sugere-se que este modelo de distribuição em classes predefinidas de alternativas usando o ELECTREMOr pode ser expandido em outras aplicações tanto no meio civil quanto no militar, servindo de base para
tomadas de decisão nas mais diversas áreas dos setores público e privado.
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Abstract. Multi-Criteria Decision Making/Aiding problems are a common type of problem in
organizational contexts presenting specific challenges. In order to support decision makers with such
problems, several methods have been developed over the years. One of these methods is FITradeoff
which is based on the tradeoff. However, unlike the tradeoff, FITradeoff requires less cognitive effort and
time from the decision maker, implying a reduction in the inconsistencies observed in the preference
elicitation process. Despite this, some questions remain unclear about the consistency in FITradeoff.
Therefore, the present study aimed to analyze the elicitation process with FITradeoff and the underlying
cognitive aspects. For this, an experiment was conducted in which the participants solved a decision
problem developed by each one using a decision support system in which FITradeoff is implemented.
Two neuroscience tools were also used: Eye-Tracking and EEG. As expected, there was a significant
reduction in the number of inconsistencies compared to the tradeoff. In addition, it was found that there
was no difference in terms of cognitive effort and engagement between the problems in which
inconsistencies were observed and those in which it was not observed. However, for consistent problems,
cognitive effort increased over the stages in line with the increase in complexity. These results serve to
direct analyzes about the factors that imply the generation of consistent responses.
Keywords: Multi-Criteria Decision Making/Aiding; FITradeoff; Neuroscience; Eye-Tracking; EEG.

1 Introduction/Purpose
Many problems that people deal with daily are classified as Multi-Criteria Decision Making/Aiding
(MCDM/A) problems. In general, such problems are characterized by the presence of multiple decision
alternatives and multiple objectives to be achieved, conflicting with each other (de Almeida et al. 2015).
Present in business environments, such problems commonly involve high-impact decisions and decision
makers (DM) with little time available to resolve them. Thus, in order to offer support to DM in such
contexts, methods and systems have been developed over the years, like FITradeoff. Developed within the
scope of Multiattribute Value Theory (MAVT), FITradeoff is a recently created method, based on the
tradeoff procedure from which it inherits a strong axiomatic structure. However, FITradeoff seeks to offer an
interactive and flexible approach to DM with the request for partial information rather than complete
information as in the tradeoff. As a result, less time and cognitive effort are required from DM with
implications for the rate of inconsistencies in responses (de Almeida et al. 2016). Such inconsistencies
represent a serious problem in the preference elicitation process, reaching 67% according to behavioral
studies with the tradeoff (Borcherding et al. 1991; Weber and Borcherding 1993). Inconsistencies are
contradictions in the preference information provided by the DM and impact on the decision recommendation
for the problem.
The present study, therefore, seeks to analyze the consistency in the FITradeoff method and the underlying
cognitive processes in order to obtain insight that allows the improvement of the method and the decisionmaking process as a whole. Two neuroscience tools were used, providing psychophysiological data that
deepened the analysis: Eye-Tracking and EEG.
This work is structured as follows: initially the methodology is presented with details about the sample,
experiment and equipment used; then, the results are presented; and, finally, the originality and value of the
study are discussed.
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2 Methodology
The experiment consisted of solving a MCDM/A problem using FITradeoff DSS in which 57
undergraduate, master and PhD students from the Federal University of Pernambuco (UFPE) solved a
decision problem developed by each of them. All participants received instructions in advance and signed a
consent form to participate in the experiment approved by the UFPE Ethics Committee.
Two neuroscience tools were used: Eye Tracking and EEG. For Eye Tracking, the equipment used was the
Tobii X120, while the EMOTIV Epoch + with 14 channels was the EEG model. Tobii Studio was the
software used to design the experiment and record the eye tracking data. In turn, neural data was recorded
using Open Vibe software. The synchronization between data sources took place through the use of a trigger.
A monitor with a resolution of 1920 x 1080-pixel was used to present the stimuli. In this study, only pupil
size data was used from Eye-Tracking. The pre-processing of pupil size data was done through Microsoft
Excel software and consisted of the following steps: removal of blinks, the interpolation of the lost data and
the removal of outliers. It was also considered a baseline defined at the beginning of the experiments for each
participant which was applied for treatment and analysis purposes. In turn, for EEG data, the EEGLab
software was used for pre-processing; the steps consisted of: re-referencing based on the average activity
calculated along the electrodes; filtering the data (lowpass: 0.1 Hz, and high pass: 40Hz); visual inspection
with exclusion of bad portions of data; and correcting artefacts using the Independent Component Analysis
(ICA) method. The potential spectral density (PSD) was obtained from data for delta (1-4 Hz), theta (4-8 Hz),
alpha (8-13 Hz), beta (14-30 Hz) and gamma (30-40 Hz) frequency bands and for each EEG channel
(Pizzagalli 2007). The values were then log transformed in order to normalize the distributions (Davidson et
al. 1990) and the frontal alpha asymmetry (FAA) calculated from the F8 / F7 and F4 / F3 channel pairs
(Moridis et al. 2018) according (1) and (2).
log PSD F8 – log PSD F7

(1)

log PSD F4 – log PSD F3

(2)

Low quality recordings were not considered, so the final sample consisted of the data from 49 subjects.

3 Findings
Just 10 out of 49 problems considered in this study showed inconsistencies in the responses, which represents
a rate of 20.41%. This value is lower than the 67% observed with the tradeoff (Borcherding et al. 1991;
Weber and Borcherding 1993) and confirms FItradeoff's ability to reduce inconsistencies.
From there, the problems were divided into two groups according to the occurrence or not of
inconsistencies and analyzes were made with pupil size and FAA data considering the two groups of
problems and the three main steps of the elicitation process: ordering the scale constants; exploration of the
space of consequences and flexible elicitation. In ordering the scale constants, the DM evaluates the criteria
of the decision problem and defines a ranking, considering the space of consequences of the problem. For
that, each criterion is chosen one at a time. At the step of exploration of the space of consequences, the DM
evaluates hypothetical consequences pairs in which the performance of three criteria varies at a time. At this
step, the DM must answer which consequence is preferable or whether he/she is indifferent. The information
provided here is used to test the consistency of his/her responses at the end of the process. It should also be
noted that at this step the number of questions is fixed and dependent on the number of criteria. Finally, in
flexible elicitation, the DM also evaluates hypothetical consequences and provides information of strict
preference, indifference or may not respond. The difference between this and the previous step is that in
flexible elicitation the performances of two criteria vary at a time and the answers given serve to seek an
optimal solution to the problem. The number of questions is variable, depending, among other factors, on the
answers provided throughout the process. After this step, the DM is informed about the occurrence or not of
inconsistencies in his/her answers and is asked if he/she wants to redo the flexible elicitation step, correct the
inconsistencies automatically or continue with the inconsistencies.
Regarding pupil size, this measure is positively related to cognitive effort (Rosch and Vogel-Walcutt
2013; van der Wel and van Steenbergen 2018). The Wilcoxon test was done to compare the dilation values
between the two groups of problems given the sample size. The results are shown below in Table 1.
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Table 1. P-Value for the difference in pupil size between problems with or without inconsistencies through FITradeoff
steps.

Step
Ordering scale constants
Exploration of the space of consequences
Flexible elicitation

Consistent x Inconsistent
P-Value
0.3988
0.2745
0.2348

As can be observed, there were no statistically significant differences in the pupil size between the types
of problem at any step. The behavior of pupil size along the FITradeoff steps was also evaluated for each
group of problems. For the group of consistent problems, the paired T test was applied, while for the group of
problems in which inconsistencies were observed, Wilcoxon paired test was applied and the results are
shown in Table 2.
Table 2. P-Value for the difference in pupil size between FITradeoff steps for problems with or without inconsistencies.

Step
Ordering scale constants x Exploration of the space of consequences
Ordering scale constants x Flexible elicitation
Exploration of the space of consequences x Flexible elicitation

Consistent
P-Value
0.09607
0.0001375
0.001196

Inconsistent
P-Value
0.2754
0.04883
0.4316

Here, the results indicate the growth of the pupil size between all steps for problems without
inconsistencies, whereas, for problems with inconsistencies, a growth was identified between the first and the
last step. In other words, there was an increase in cognitive effort throughout the elicitation process for
consistent problems, especially during the last step in which there is the definition of the space of the scale
constants and the search for an optimal solution. That is true for problems with inconsistencies just between
the ordering scale constants step and the flexible elicitation step.
As for the FAA, this consists of measuring the difference in alpha activity between the right and left
hemispheres of the brain in the frontal regions which is related to engagement (Coan and Allen 2004;
Davidson et al. 1990; Reznik and Allen 2018). Thus, positive FAA values indicate a tendency to respond
more intensively to stimuli in a positive way, while negative values relate to a negative involvement
behavior. The first FAA analysis compared the values between the problems classified as consistent and
inconsistent in each of the FITradeoff steps and the results of the Wilcoxon test are shown in Table 3.
Table 3. P-Value for the difference in FAA between problems with or without inconsistencies through FITradeoff steps
for channel pairs F8-F7 and F4-F3.

Step
Ordering scale constants
Exploration of the space of consequences
Flexible elicitation

F8-F7
Consistent x Inconsistent
P-Value
0.2391
0.4119
0.3724

F4-F3
Consistent x Inconsistent
P-Value
0.4587
0.1866
0.1129

The results did not indicate any statistically significant differences. Another analysis made compared the
FAA values between the steps for each type of problem. The results of the paired T test, for consistent
problems, and Wilcoxon paired test, for inconsistent problems can be seen in Table 4 below.
Table 4. P-Value for the difference in FAA between FITradeoff steps for problems with or without inconsistencies and
for channel pairs F8-F7 and F4-F3.

Step
Ordering scale constants x Exploration of the space of
consequences
Ordering scale constants x Flexible elicitation

F8-F7
Consistent
P-Value
0.2205

Inconsistent
P-Value
0.1641

F4-F3
Consistent
P-Value
0.8956

Inconsistent
P-Value
0.4961

0.5719

0.7344

0.9712

0.7344
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Exploration of the space of consequences x Flexible elicitation

0.5877

0.3008

0.9293

0.1641

No statistically significant difference was observed, indicating that there was no variation in engagement
throughout the elicitation process for any type of problem.

4 Originality/value
Initially, the results of this study show that FITradeoff significantly reduces the inconsistency rate compared
to the tradeoff procedure. In addition, it was observed that problems with or without inconsistencies do not
demand different levels of cognitive effort, although, for consistent problems, an increase was observed
between all the steps. For inconsistent problems, however, a difference was only observed between the first
and the last step. In FITradeoff, complexity grows over the steps, with an emphasis on the flexible elicitation
in which the number of questions is not fixed and the information provided defines the decision
recommendation. In turn, the step of exploration of the space of consequences is also important for the DM to
evaluate the consequences space over which he/she must express his/her preferences. In this way, the increase
in cognitive effort in line with the increase in complexity through the steps becomes important. Such
behavior, being better observed for the first group of problems, may explain the non-occurrence of
inconsistencies. Another aspect considered in this study was engagement. However, in this study was not
possible to observe statistically significant differences. Despite these findings, other factors were not
analyzed, such as the characteristics of the decision problems. These characteristics can provide new insights
and help explain inconsistencies. For example, if the sample in which inconsistencies were observed consists
of problems with greater complexity (example: greater number of criteria), the absence of difference in terms
of cognitive effort between those problems and those without inconsistencies may indicate the adoption of
some strategy of effort minimization that has compromised the elicitation process.
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Abstract. The decision making process is affected by many different variables: how
many criteria the problem has, the actions, the number of alternatives and the
decision maker preferences. When the problem is complex, more cognitive effort is
necessary to solve it and several aspects that are beyond the human control influence
the final results, such as the unconscious factors. This work aims to explore how the
decision makers brain activity profile is affected when they solve calculations
problems and when they listen to different kind of music, them the results are
compared to when the same decision maker solve a problem using the Tradeoff
elicitation method.

Keywords: Neurodecision, Tradeoff Elicitation, neuroscience tools for decision
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Abstract. This study aims to investigate the relation between negotiation styles and the party’s behavior
when negotiating with a neutral profile using pupillometry data to evaluate their cognitive workload. To
accomplish this goal, a negotiation experiment will be performed where participants will respond a
questionnaire that will identify their negotiation styles, and will participate in a simulated negotiation with
a neutral partner. Statistical analysis will be performed to evaluate the relation between gender and value
of agreement with the participant’s negotiation style. Also, this paper will use the pupillometry data to
understand the participant’s cognitive effort when performing a distributive negotiation and its relation to
their negotiation style.
Keywords: Pupillometry. Negotiation Styles. Distributive Negotiation.

1 Introduction/Purpose
Negotiations are a very powerful tool that allows two or more parties to reach acceptable
agreements. According to Raiffa (1982), they can be characterized as distributive, when there is two parties
and one issue to be negotiated and each part tries to gain maximum advantage, and as integrative, when there
are at least two parties and more then on issue to be negotiated. In the first type, the parties’ interests are
completely opposite to each other. In the second, the parties are not strict competitors, i.e. they can cooperate
in order to maximize their gains.
A distributive negotiation imply that the gain of one party is loss for the other, and each party tries to
maximize their gains (Kersten, 2001). Here exists a zone of agreement, which is the region of the undisclosed
values of the negotiators, i.e., the region between the parties’ reservation price (Raiffa, 1982). An example of
distributive negotiation is a buyer-seller problem.
A person can have specifics characteristics that shape their form of handling negotiations or conflict
situations and it can vary during these processes. It can be described in terms of conflict management or
negotiation styles. There is evidence that conflict management styles could predict negotiation behaviors in
some cultures (Ma, 2007). There are different models that tries to measure these styles exists in the literature.
One very commonly used is Rahim’s (1983) model of interpersonal conflict handling styles and it is based in
two dimensions: concern for self and concern for others. The author classifies these styles in integrating (high
concern for self and for others), obliging (low concern for self and high concern for others), dominating (high
concern for self and low concern for others), avoiding (low concern for self and for others), and
compromising (intermediate in concern for self and others).
In order to better understand the behavior of a party in a negotiation process, a tool often used is
simulation. It can help to teach and study negotiation and to perform training of negotiators (Kersten and
Noronha, 1999; Vahidov et al., 2014).
Since negotiations requires a high cognitive workload (Vahidov et al., 2014), neuroscience tools can
aid in the understanding of behavioral factors of the negotiators when negotiating. Since the participants
cannot consciously manipulate their physiological responses, it becomes a reliable source of data (Zhao and
Siau, 2016). Despite of the advantages of neurophysiological tools’ use, there are some challenges to
overcome. For example, the artificial setting created to collect the data can influences the behavior of the
participant and the labor-intensive effort to collect and analyze the data can lead to a difficulty in data
interpretation (Dimoka et al., 2012).
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Neurophysiological data has been used in different areas of research like anatomy, physiology,
biochemistry, marketing, human-computer interaction and so on (Zhao and Siau, 2016) to provide reliable
data. Pupillometry has been used as a reliable measure of cognitive workload. For example, Roselli et al.
(2019) used eye tracking and electroencephalography tools to evaluate decision maker behavior in the
Tradeoff elicitation process.
As for studies related to negotiation styles, few researches used neurophysiological tools to provide
an analysis of the negotiator behavior based on biological data. One of them was Moura et al. (2017) that
investigated whether exist any significant difference in terms of cognitive workload by gender and
negotiation styles when they are analyzing an information about opponent's negotiation style during an enegotiation trial, and whether exist any interactive effect between gender and negotiation styles in how they
act during an e-negotiation.
Seeking to fulfil this gap, this study aims to investigate the relation between negotiation styles and
the party’s behavior when negotiating with a neutral profile using pupillometry data to evaluate their
cognitive workload.

2. METHODOLOGY
2.1. Participants
To achieve this study objective, we intend to collect data of 50 voluntary participants from the
production engineering course from the Federal University of Pernambuco.

2.2. Data Collection
The data will be collected in the Neuroscience for Information and Decision (NSID) Laboratory and
the research protocol will follow the recommendations from the ethical committee of the university.
Participants will respond the Rahim Organizational Conflict Inventory – II (ROCI-II) 28 questions
in a 5 items Likert scale varying from strongly disagree to strongly agree. The questionnaire measures which
style people use to handle conflict situations, among integrating (ex: I try to investigate an issue with the
other part to find a solution acceptable to us), obliging (ex: I generally try to satisfy the needs of the other
part), dominating (ex: I use my influence to get my ideas accepted), avoiding (ex: I usually avoid open
discussion of my differences with the other part) and compromising (ex: I try to find a middle course to
resolve an impasse). The higher the score, the greater the proportion related to one of the five styles.
Next, they will be presented with a buyer-seller problem representing a pure distributive negotiation,
which they were settled as the sellers, and had to reach a minimum common value to complete the
negotiation. Since negotiations can require a high cognitive effort from the participant, the problem has to be
simple to guarantee that the participant will engage in the negotiation. They will have to complete the sale to
a neural buyer. The negotiations does not have time restrictions, but they all end at the 12th iteration (in this
case, the buyer call off the negotiation). A time limit could add pressure to the negotiation and not having a
time limit could make the negotiation last a long time. The participants will be informed that the buyer could
quit the negotiation at any time.
Eye movement measures and pupil sizes of participants were gathered during the negotiations using
Tobii X120 eye tracker with a capture rate of 120 Hz and the data is processed in the Tobii Studio software.
The statistical analysis will be performed in the software R.

3. EXPECTED RESULTS
A statistical analysis will be performed to identify gender differences in negotiation styles and to
evaluate the relation between the negotiation style and the participant’s value of agreement.
We divided the negotiation iterations in two parts: the first is when the participant sees the
opponent’s offer and decide if accepts it or not, and the second is when they have to decide which value to
make their counter-offer. With that, we will use the pupillometry data to understand the part of the
negotiation that required more effort from the participant.
Before considering the dataset as valid for analysis, a linear interpolation of pupil data will be
performed to remove artifacts and blinks.
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Abstract. This paper proposes a framework for combining Problem Structuring Methods (PSM) and
Agent-based Modeling (ABM). The ABM support to problem structuring is provided in terms of the PSM
stages and the main characteristics. The PSM support to agent-based modeling and simulation projects is
defined in terms of a facilitated-modeling process. The expected results of this work is an improvement of
problem structuring and agent-based models development.
Keywords: Agent-based Modeling, Problem Structuring Methods, Modeling and Simulation

1 Introduction/Purpose
Wicked situations are characterized as changing over time, having a high degree of uncertainty and
conflicting positions of the stakeholders (Rittel and Weber, 1973). Alford and Head (2017) characterizes
wicked and less-wicked problems according to their political and social complexity.
Different fields of knowledge approach these types of situations and their underlying characteristics, such
as complexity and ambiguity. Roberts (2000) defines three strategies that are used to tackle these types of
problems: authoritative, competitive and collaborative. The Design literature contains methods that
iteratively brings solutions to the clients based on abductive thinking (Pourdehnad et al, 2011) and the Design
Thinking is considered universal enough to deal with wicked situations (Buchanan, 1992). Volatility,
Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA) topic is frequently studied in the fields of Project
Management and Strategy definition (Mack et al., 2015).
In Operations Research and Management Sciences, Problem Structuring Methods (PSMs) are a set of
methods that were developed for tackling ill-structured problems with the following characteristics: multiple
actors, multiple perspectives, incommensurable and/or conflicting interests, important intangibles and key
uncertainties (Mingers and Rosenhead, 2004). These methods were developed in a context of increasing
limitations experienced with traditional quantitative OR methods, as noted by Ackoff (1979), that describes
the ‘increasing inappropriateness of OR’s methodology’.
The most known PSM methods are (Mingers and Rosenhead, 2004; Ackermann 2012): Soft-Systems
Methodology - SSM (Checkland, 1981), Strategic Objective Development and Analysis – SODA (Eden and
Ackermann, 2001), Strategic Choice Approach - SCA (Friend and Hickling, 1987), Robustness Analysis
(Rosenhead, 2001) and Drama Theory (Bryant, 1997). Examples of unstructured problems include
organizational restructuring and strategy development (Mingers, 2004).
The PSMs are often combined with other methodologies according to the problem characteristics (Mingers
and Brocklesby, 1997). One technique that is suitable to be used with PSMs is Modeling and Simulation
(Mingers and Brocklesby, 1997).
Modeling and simulation are useful and contribute to the understanding of the object under study and to
the scientific process in the sense that it can represent and test a scientific hypothesis (Lima at al., 2009).
Borshchev and Filippov (2004) describes three main types of simulation techniques: Systems Dynamics,
Discret-Event Simulation and Agent-Based Modeling.
More specifically, Agent-Based Models (ABM) consist of a series of elements (agents) characterized by
attributes that interact with each other through the definition of appropriate rules on a given environment
(Macal and North 2010). ABM is used on a variety of applications, such as social sciences, economy
(Barbati, Bruno and Genovese 2012), logistics optimization, biology and urban planning (Bandini et al.,
2009). ABM is also associated with the simulation of sociotechnical systems where real experiments with
different scenarios is not possible to be accomplished (Bandini et al., 2009).
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Robinson et al. (2014) describes facilitated modeling as being consistent with PSMs, which can provide
systemic view and stakeholders engagement to the simulation project.
The use of ABM with SSM is described in Novani and Mayangsari (2017), where the modeling and
simulation is used in the root definitions and in the model comparison with reality. Elsawah et al. (2015)
shows the process from cognitive maps elaboration to agent-based modeling. Ramanath and Gilbert (2004)
describes the design of participatory agent-based social simulations. Regarding other types of simulation
techniques, Eden (1994) shows the integration between cognitive maps and system dynamics. Tako and
Kotiadis (2015) proposes a framework that integrates SSM and Discrete Events Simulations in healthcare.
Smith and Shaw (2019) shows how Discrete Event Simulation and Systems Dynamics are related to the
PSMs main characteristics. In the best of our knowledge, no previous work describes how ABM can be used
with PSMs in general and also how ABM projects could benefit from the PSMs.
This paper proposes a framework describing how to combine PSMs and ABM.

2 Methodology
The framework elaboration methodology is divided in two parts. The first one refers to the method for
defining how ABM can support PSMs. The second part describes how PSMs can be used as a facilitated
modeling approach for ABM projects.
2.1 ABM support to PSMs
The definition of how ABM can support PSMs comprises two main dimensions: the first one is the PSM
stages, which defines the process of a problem structuring intervention. The second dimension is the PSMs
pillars, that represents the main aspects that the model and simulation shall comply to be considered as a
support to the PSM.
The PSM stages considered in this work are the ones defined by Mingers (1997) and comprises:
appreciation, analysis, assessment and action. The appreciation stage is manly related to data production and
initial identification of the problem to be structured with its associated restrictions and limits. Here
interviews, observation and meetings with stakeholders are performed. The analysis stage as the name
implies contains the analysis of the retrieved information and further understanding of the cause and effect
relationships. The assessment stage evaluates how the situation could be different from what it currently is
and changes mechanisms are explored. Finally, the action stage defines actions that address the problematic
situation.
The other dimension considered here for the framework elaboration are the PSM Pillars. Smith and Shaw
(2019) defines four characteristics of a PSM: systems characteristics, knowledge & stakeholders’
involvement, the values of model building and structured analysis. The systems characteristics is related to
the model building process that identifies a system to a model with a holistic understanding and that seeks to
include in the model the participants subjective view of the world. The knowledge and involvement of
stakeholders pillar includes the need of qualitative models the involve the facilitation of the participants and
the knowledge sharing between them, taking into account politically feasible outcomes. The values of model
building pillar refers to the required model characteristics such as credibility and confidence. The structured
analysis pillar describes how different stages of analysis are required for a PSM.
Table 1 shows the proposed use of ABM in terms of the PSMs pillars and stages.
Table 1 – ABM support regarding the PSMs pillars and stages
Systems Characteristics

Knowledge and
involvement of
stakeholders

The values of model
building

Structured analysis

Appreciation

Yes

Yes

No

No

Analysis

Yes

Yes

No

No

Assessment

Yes

Yes

No

No

Action

No

No

No

No
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According to Zacharias et al. (2008), ABM provides empirical description of aspects of the problematic
situation, what is consistent with the systems characteristics and stakeholders knowledge pillars during the
appreciation phase. Here the ABM can be performed on existing models of the literature.
Regarding the analysis phase, Taylor et al. (2016) shows that ABM helps in understanding relationships
and thus possible causal mechanisms in complex systems (system characteristics pillar) and it provides
raising awareness and/or social learning about a situation (stakeholders knowledge & involvement).
Zacharias et al. (2008) also shows that ABM improves behavior and cultural understanding. Here the ABM
can be an existing one or developed specifically for the problematic situation under structuration.
During the assessment phase, Zacharias et al. (2018) shows that ABM improves the understanding of
desired changes through the test of new rules/behaviours and scenarios (systemic view). Raising awareness
and social learning, as mentioned in the previous stage, can also improve the stakeholders’ involvement
pillar.
Since ABM is not supposed to modify the PSM structure and its associated model, it is not applicable to
these PSMs pillars.
2.2 PSM support to ABM projects
The situations where ABM projects are to be developed, PSMs characteristics can potentially improve the
modeling process outcomes.
Here the stages associated with a modeling and simulation project are compared to the PSMs pillars as
defined by Smith and Shaw (2019). The modeling process adopted here is the one from Robinson (2014) that
divides a simulation projects into fours stages: conceptual modeling, model coding, experimentation and
implementation. The conceptual modeling stage refers to the model and simulations goals definition and a
conceptual design of the solution. The model coding refers to the codification in specific tools of the
conceptual model. Experiments are performed to validate and verify the model. Finally, the model is
implemented in the specified environment.
Table 2 shows how the PSMs can provide support to the ABM project. The conceptual modeling can be
improved by a better stakeholders, involvement and knowledge sharing. Also, the holistic emphasis of PSM
can also improve the ABM conceptual model. Here, differently than other simulation techniques, ABM can
benefit from a more intuitive specification that is focused on the agent’s behaviors. The experiments results
can be assessed with the use of PSMs specially the stakeholder’s knowledge sharing. Implementation can
evidence problems in real world situations that can be structured with PSM. Model coding, that is closely
related to software implementation, is not suitable to be supported by PSMs.
Table 2 – PSM support to the ABM stages
PSM support
Conceptual modeling

Yes

Model coding

No

Experimentation

Yes

Implementation

Yes

3 What would be expected
The described framework is expected to produce improvements in the holistic understanding and
stakeholders’ involvement. This improvement is planned to be measured with the answers of a questionnaire
delivered to the participants of experiments of problem structuring methods combined with ABM as
described in this work. It is expected that the stakeholders will provide answers that evidence the benefits of
the integration of PSMs and ABM.
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Abstract. The current model for the sorting problematic using flexible and interactive tradeoff method
(FITradeoff) asks the decision maker to provide precise values for the categories' profiles. However, since
these values are too abstract and may have no meaning for the DM, they should be elicited from the DM's
preferences. Therefore this work aims to improve the elicitation process of the FITradeoff method applied
to problems with sorting problematic. Ideas for such improvement, focusing on a way of eliciting profiles,
are presented, which will be further investigated in research.
Keywords: FITradeoff, sorting, Multicriteria Decision Making

1 Introduction
A multicriteria decision problem is defined as a situation in which a decision maker must choose one of
several courses of action, in order to achieve multiple objectives, which can be in conflict with each other
(De Almeida, 2013). The alternatives are evaluated according to criteria, each of which is related to one of
the multiple objectives pursued. The performance of each alternative in each criterion is measured using the
consequence variable.
Given the set of alternatives, the analyst must determine how the problem should be posed, thereby
defining his problematic: the way he sees the help he will provide to the decision maker in solving the
decision problem. Roy (1996) defines four reference problematics:
P.αchoice
– problematic: it aims to help the decision maker to select a subset of alternatives as small as
possible, so that a single action can be chosen.
P.β – sorting problematic: it aims to assist the decision maker through a sorting process that leads to the
allocation of each action to one of several categories, which are defined in advance according to certain
rules related to the fate of the alternatives allocated to them.
P.γ – ranking problem: it aims to assist the decision maker by placing all shares in equivalence classes,
which are completely or partially ordered according to the decision maker's preferences.
P.δ – description problem: it aims to assist the decision maker by developing a description of the actions
and their consequences in appropriate terms.
Several decision-aid methods have been developed to address problems with each of these problematics.
In particular, the approach to a problem through the additive model makes it possible to reach a conclusion
for the problematics of choice, ordering and classification. In the following sections, some methods for
solving a decision problem using this model are presented, focusing on the current model for the sorting
problematic, its problems and possible (yet to be investigated) solutions.

2 Methodology
2.2

Additive model

Multicriteria decision aid methods (MCDA methods) can be classified according to the compensation that
may exist between the criteria in the aggregation model, which may be of compensatory or noncompensatory rationality. Outranking methods have a non-compensatory assessment, whereas single
synthesis criterion methods are compensatory.
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The additive aggregation model is the most typically employed single criterion method of synthesis (de
Almeida, 2013) . In problems whose consequences have a deterministic nature, the model assesses each
alternative’s global value, given by:
n

v ( ai )=∑ k j v j ( xij )

(1)

j=1

where xij is the consequence of alternative i in criterion j, vj is the intracriteria value function and kj is the
scale constant of criterion j. The scale constants must be such that their sum is equal to 1.
For this model, the criteria are aggregated in a single criterion, the global value function, and the
alternative to be chosen should be the one that has the highest global value. Since the intracriteria value
function is known, the global value results directly from the values of the scale constants, so determining
these values is the objective of the process of eliciting preferences, in addition to being one of the most
difficult and important tasks in multicriteria decision problems. (Fernandez et al., 2008).
2.3

Tradeoff procedure and FITradeoff method

The values of the scale constants can be elicited by the tradeoff procedure (Keeney & Raiffa, 1976),
which consists of obtaining equations that relate pairs of scale constants from statements of indifference
between pairs of situations. The procedure is based on a robust axiomatic structure, but imposes on the
decision maker the difficulties inherent in obtaining points of indifference between consequences, which
demands a high cognitive effort. Moreover, such difficulties can lead to high rates of inconsistency, as has
already been observed in a behavioral study (Borcherding et al., 1991).
Seeking to reduce the cognitive effort made by the decision maker and, consequently, the inconsistency
rates in the elicitation process, de Almeida et al. (2016) proposed the FITradeoff method, which works not
only with relations of indifference, but also of strict preference. Using linear programming, the method
searches for a set of possible values of the scale constants for which only one alternative dominates the
others. Since it does not look for exact values for the constants or for the aggregate values of the alternatives,
the method does not require complete information from the decision maker, asking questions that are easier
to answer.

2.4

FITradeoff for sorting and its problem

Initially designed only for problems with choice problematic, the FITradeoff method was later extended to
other kinds of problems. To solve ordering problems (Frej et al., 2019), the concept of pairwise dominance
was incorporated into the original model, so that an order is obtained at each cycle of interaction with the
decision maker, based on a ordering diagram. The decision maker can stop the process at any time, or
proceed with the elicitation until a complete order (or pre-order) is found.
For the sorting problematic (Kang et al., 2020, in press), the maximum and minimum values of the global
value functions of each alternative that meet the preference restrictions given throughout the process are
calculated. These values are compared with reference values (profiles), provided by the decision maker, and
the corresponding alternative is included in one of the categories previously established, according to a set of
decision rules that aims to determine between which reference values are the maximum and minimum limits
for the value of the alternative.
It should be noted that there is a problem in the sorting model described above that should be addressed.
The decision maker must provide the reference values that delimit the categories, a task that can be extremely
difficult (or even impossible), since these values are global value functions of fictitious alternatives, not
present in the set of alternatives of the decision problem. Those are real numbers between 0 and 1, which
may have no meaning whatsoever for the decision maker. Furthermore, providing accurate profile values can
lead to errors in the elicitation process as a whole, as the decision maker is led to evaluate the various criteria
as if they had been aggregated already. Establishing profile values for the consequences in each criterion
separately would be a more natural and feasible way to do the evaluation.
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4 What would be expected
In this research, ways to improve the FITradeoff method model applied to the sorting problematic will
be investigated. The objective is to find a way to avoid the direct supply, by the decision maker, of profile
values for the categories. Being global values of fictitious alernatives, the profiles are of a too high
abstraction for the DM to grasp their meaning. On the contrary, providing category limits for the
consequences in each criterion would be a more intelligible, easier way of doing the evaluation.
Therefore, the decision maker should be asked to provide category limits for consequence values in
each criterion (and not for global values of alternatives), which would make the process more realistic.
Then those values should be aggregated in single global values that would serve as profile values.
It will be analyzed how FITradeoff’s linear programming model can be improved, such that the partial
information obtained from the DM can be used to assess the global values of reference alternatives and to
compare these values with the values of the decision problem’s alternatives, in order to assign them to
each category. This represents a new challenge to be faced, since the profiles would no longer be fixed
values, but ranges of possible values, which increases the complexity of the problem. Finally, it is
planned to provide the public with a decision support system that implements the results of this study.
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Abstract. In the FITradeoff Decision Support System (DS), the Holistic Evaluation phase is an important
phase which provides flexibility for decision-makers. The Holistic Evaluation phase is composed by
graphics which represent the performance of alternatives in Multi-Criteria Decision Making/Aiding
(MCDM/A) problems. Therefore, in order to investigate how decision-makers evaluate these graphics
three experiments were constructed with the support of neuroscience tools. Based on these experiments,
the Three Region Decision Rule has been proposed. This decision-rule provides more assurance regarding
the use or not use of graphical visualizations, improving the decision process in the Holistic Evaluation
phase.

Keywords: Three Region Decision Rule, Holistic Evaluation, Neuroscience experiments, FITradeoff
method, Multi-Criteria Decision Making/Aiding (MCDM/A).

1 Introduction
The Flexible and Interactive Tradeoff method (de Almeida et al. 2016) is a Multi-Criteria Decision
Making/Aiding (MCDM/A) method (Keeney and Raifaa 1976, Belton and Stewart 2002, de Almeida et al
2015) used to elicit scaling constant. This method is presented in the context of Multi-Attribute Value Theory
(MAVT) (Keeney and Raiffa 1976), and is based on the traditional Tradeoff method (Keeney and Raiffa
1976).
Given the FITradeoff method (de Almeida et al. 2016), a Decision Support System (DSS) was constructed
to implement this method. In the FITradeoff DSS, the Holistic Evaluation Phase is an important phase to
assist DMs during the decision-making process. In this phase, some graphics are presented to illustrate the
performance of Potentially Optimal Alternatives (POAs). Thus, if DMs desire a final alternative can be
selected as solution using this tool, occasioning the end of the FITradeoff process.
In this context, the Holistic Evaluation Phase is considered an important phase in DSS, which provide
Flexibility to DMs. In other words, in the FITradeoff method, DMs can interrupt the decision-making process
at any moment by selecting an alternative as solution in the Holistic Evaluation Phase.
Therefore, in order to investigate the Holistic Evaluation Phase, experiments have been performed with
the support of the Neuroscience approach. The aim of these experiments is improve the FITradeoff DSS from
the investigation of DMs behavioral. At the moment, three experiments were constructed. Based on them
some studies were performed and as already presented in the literature (de Almeida and Roselli 2017a,b;
Roselli et al. 2019a,b; Roselli and de Almeida 2019a,b; Roselli et al. 2018a,b; Roselli et al. 2017, Roselli and
de Almeida 2017).

2 FITradeoff Method
As the FITradeoff method (de Almeida et al. 2016) is based on the traditional Tradeoff method (Keeney and
Raiffa 1976), it presents a robust axiomatic structure. However, compared to the former, the FITradeoff is
considered easier for DMs since it requires less information for them using partial information concepts.
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The FITradeoff is characterized as Flexible, because it process can be interrupted at any moment. Also it is
characterized as Interactive, because DMs participated in the whole process expressing their preferences. The
FITradeoff is composed essentially by two steps.
In the first step, DMs must have to order the scaling constants, considering the substitution rate between
criteria, according to the range of consequences presented in each criterion (Keeney and Raiffa 1976). In the
second step (elicitation phase), DMs can express their preferences between consequence pairs. Thus for each
preferences expressed, an inequality is constructed and inserted in a Linear Programing Problem (LPP) in
order to reduce the scaling constant space.
In the final of the FITradeoff process, given a space of scaling constant, a final alternative or a final set of
alternatives is indicated. As commented, a DSS was constructed to implement the FITradeoff method, this
DSS is available by request at www.fitradeoff.org.
In this DSS, the Holistic Evaluation phase is included in order to assist DMs to proceed in the FITradeoff
method. The Holistic Evaluation phase can be used during FITradeoff process in order to provide a better
understanding about the problem. This phase is composed with three types of graphics (bar graphic, spider
graphic and bubble graphic), these graphics can be used to represent the performance of Potentially Optimal
Alternatives (POAs).Therefore, given the importance of this phase, the Holistic Evaluation has been
investigated with the support of the Neuroscience approach.

3 Graphical Visualization Experiments
Three experiments are constructed since 2017, they are constructed using different graphical visualizations,
such are: bar graphics, spider graphics, bubble graphics, tables and bar graphic with tables. The graphical
visualizations were constructed based on hypothetical decision-making problems. Hypothetical problems
were used in order to generalized the results and do not allow biases of preferences by DMs.
Thus, with these hypothetical MCDM/A problems, the additive model (MAVT Theory) was applied to
define the best alternative in each problem. It is worth mentioning that, given a decision matrix, a difference
in 5% in the alternative global score was defined between the alternatives. This difference is considered in
order construct visualizations which represent realistic problems, since MCDM/A problems are generally
complex for DMs select the best alternative. After the adjustment in each decision matrix and the additive
model has been applied, the graphical visualizations were generated using the Excel tool.
Therefore, these visualizations were distributed in a random sequence to construct the experiment design.
The only task required for DMs was evaluate each visualization and select the best alternative, DMs do not
have limit of time to evaluate each one of them. Figure 1 illustrates some graphics constructed.

Fig. 1. Bar graphic and Spider Graphic used in the experiments

The participants in these experiments were undergraduate and postgraduate management engineering
students of Federal University of Pernambuco (UFPE). They attended to MCDM/A classes before
participating in the experiments. Also, before the meetings, the experiments were approved by the university
ethical committee. The meetings were held in the NeuroScience for Information and Decision (NSID)
laboratory and two Neuroscience tool were used - X120 Eye-Tracking by Tobbi Studio and
Electroencephalogram (EEG) with 14 channels by Emotiv.
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4 Three Region Decision Rule
As remarked, the aim of these experiments is investigate the Holistic Evaluation phase in order to improve
the FITradeoff DSS. In this context, the research question raised is “How DMs evaluate MCDM/A problems
represented by graphical visualization, and use them to select the best alternative?”. Thus, based on the
experiments, it was possible to compare the visualizations regarding their positively use to select the best
alternative.
An important result obtained with the experiments is the Three Regions Decision Rule. This decision rule
has been proposed to support DMs in determining if the visualization should be adequate to evaluate the
MCDM/A problem, and can be used in the holistic evaluation phase. In other words, based on this rule, DMs
can estimate if a particular visualization is reliable to select the final alternative, and consequently conclude
the FITradeoff process.
The Three Region Decision Rule is constructed considering an important variable obtained in the
experiments, the Hit Rate variable (Roselli et al. 2019a, Roselli et al. 2018a). This variable is used as an
estimator of the probability of success, since the selection of the best alternative is a Bernoulli even. In this
context, with the probability of success, the standard deviation is also computed based on the Bernoulli
distribution (Hines and Montgomery 1990). Thus, given the probability of success between 0 and 1, standard
deviations are computed, and the Three Region Decision Rule has been proposed. Figure 2 illustrates the
Three Region Decision Rule.

Fig. 2. Three Region Decision Rule

According to Figure 2, Regions A, B and C can be used to define if a particular visualization is reliable to
select the final alternative. In this context, in Region C the analyst can strength advice DMs about the
reliability in use the visualization. However in Regions A and B (right side) the analyst cannot strength
advice DMs about the use of the visualization.
In left side of Region C the analyst can strength advice DMs to not use the visualization to select the best
alternative given the lower probability of success. However, in the right side of Region C the analyst can
strength advice DMs to use the visualization to select the best alternative given the higher probability of
success.
In left side of Region B the analyst can strength advice DMs to not use the visualization to select the best
alternative given the low probability of success. However, in right side of Region B, the analyst should
advice DMs to be careful in using the visualization to select the best alternative, since even with high
probability of success, the visualizations present high variation in these probabilities.
Finally, in left side of Region A, given the higher variability and low probability of success (p ≤ 0.5), the
analyst can strength advice DMs to not use the visualization to select the best alternative. For the right side of
Region A, the visualizations present higher variation in the probabilities, thus the analyst should advice DMs
to be careful in using the visualization to select the best alternative (these visualizations have “risk in use” to
select the best alternative).
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5 Conclusion
The Holistic Evaluation is an important phase in the FITradeoff DSS which provides Flexibility to DMs. Thus,
in order to investigate the graphical visualization presented in this phase, three neuroscience experiments have
been constructed, since 2017.
An important result from these experiments is the Three Region Decision Rule. Therefore, based on this rule,
the Holistic Evaluation phase can be performed with more assurance regarding the use or not use of the
visualizations to select the final alternative and conclude the FITradeoff process, or to continue advancing in the
elicitation process in order to reduce the scaling constant space.
Acknowledgments. The authors would like to acknowledge the Academic Qualifications of Higher Education
Personnel – Brazil (CAPES) and the Brazilian Research Council (CNPq) for the partial financial support for this
research.
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Resumo. A pandemia do novo coronavírus ocasionou diversas perdas e dúvidas para os investidores por todo o
mundo. Neste cenário econômico de riscos e incertezas, este artigo tem por objetivo apresentar uma nova ferramenta
de apoio à decisão para a confecção de um portfólio de investimentos. Com esse intuito, foi aplicado o método
multicritério SAPEVO-M para obter a distribuição de recursos em um portfólio composto por investimentos de
renda fixa e variável presentes no mercado brasileiro, levando em consideração a liquidez, risco, volatilidade e
rentabilidade apresentados pelas alternativas nos últimos doze meses. Para a estruturação do problema, foram
consultados três decisores com diversos perfis de investimento e analisados diversos cenários. O método SAPEVOM mostrou-se muito eficiente ao ser aplicado, tanto na classificação das alternativas, quanto na composição do
portfólio de investimentos, apresentando uma carteira diversificada e segura, levando em consideração a opinião de
múltiplos decisores de diferentes perfis.
Palavras-chave: SAPEVO-M, Distribuição, Investimentos, Portfólio, Multicritério.

Abstract. The new coronavirus pandemic caused several losses and doubts for investors around the world. In this
economic scenario of risks and uncertainties, this paper aims to present a new tool to support the decision for the
composition of a portfolio of investments. For this, the SAPEVO-M method was applied in order to obtain the
distribution of resources in a portfolio composed of fixed and variable income investments present in the Brazilian
market, taking into account the liquidity, risk, volatility and profitability presented by the alternatives in the last
twelve months. To structure the problem, three decision makers with various investment profiles were consulted and
several scenarios were analyzed. The SAPEVO-M method proved to be very efficient when it was applied, both in
the classification of alternatives, as well as in the optimization of the investment portfolio, presenting a diversified
and safe portfolio, taking into account the opinion of multiple decision makers of different profiles.
Keywords: SAPEVO-M, Distribution, Investments, Portfolio, Multicriteria.

1 Introdução
A pandemia do novo coronavírus está provando ter impactos profundos na economia global: trilhões de dólares
evaporaram das bolsas de valores do mundo antes de fecharem suas portas para evitar um colapso absoluto, seja
porque os corretores ficaram doentes ou os ativos financeiros despencaram; milhões de pessoas perderam seus
empregos. (Ozamiz-Etxebarria et al., 2020).
O comércio global e as cadeias de suprimentos foram interrompidos pelas incertezas desse evento inesperado
(Ahani & Nilashi, 2020). Liu et al. (2020) avaliaram o impacto em curto prazo do surto da COVID- 19 em
diversos países desenvolvidos, dentre os mais afetados pela pandemia, como Estados Unidos, Alemanha, Itália,
Reino Unido, entre outros. O referido estudo mostra o impacto direto da pandemia na economia e no mercado
de ações dos países citados, levando em conta também o sentimento pessimista dos investidores sobre retornos
futuros e medos de incertezas.
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Os sentimentos e impressões dos investidores influenciam significativamente os mercados de ações. Quando o
mercado está tendendo para cima e há menos risco percebido, o investidor se comporta de maneira mais
otimista. Quando o mercado está tendendo para baixo, os sentimentos tornam-se relativamente pessimistas e os
investidores tendem a esperar para entrar no mercado até que o mercado volte a apresentar crescimento (Burns
et al., 2012; Lu & Lai, 2012).
No Brasil, também se observa uma frustação do mercado financeiro com o desempenho recente da economia, o
que tem trazido para baixo as previsões de crescimento das instituições mais otimistas com nosso crescimento
em 2020 (Borges et al. 2020).
Neste contexto de incertezas e variações bruscas no mercado financeiro, o investidor se depara com dificuldades
de compor seu portfólio de investimentos de maneira segura. Lee e Eid Junior (2020) afirmam que uma das
decisões mais complexas no mundo dos investimentos é a construção da carteira.
Para Ceretta e Costa (2001), dependendo do perfil do investidor, este apresenta-se mais ou menos propenso a
assumir riscos em prol dos possíveis ganhos provenientes de suas aplicações. Ao buscar a diversificação da
carteira de investimentos, o investidor busca reduzir a sua exposição ao risco individual dos ativos (Basilio &
Rego, 2017).
Segundo Rotela Junior et al. (2014), fundos de renda fixa e poupança, que representaram grande parte dos
portfólios investidos nas últimas décadas, vêm perdendo atratividade em função da queda das taxas de retorno.
Para Lopes et al. (2009), a seleção de ativos para formação de carteiras no mercado de renda variável é de
extrema importância para quem opta por investimentos de alto risco. A diferença entre o sucesso e o fracasso
dos investimentos passa, invariavelmente, pela escolha de ativos que possam assegurar maior rentabilidade, ou
menor perda em períodos de crise no mercado financeiro, a exemplo do que vem ocorrendo desde o início de
2020, com a crise provocada pela COVID-19.
Segundo Gartner (2012), os investidores devem diversificar suas carteiras de modo a reduzir seus riscos,
formando uma fronteira eficiente, pois o investimento em um único ativo envolve um alto nível de exposição à
variabilidade do mercado.
Para Markowitz (1968), uma boa carteira de investimentos é mais do que uma longa lista de boas ações e
títulos. É um todo equilibrado, oferecendo ao investidor proteções e oportunidades em relação a uma série de
contingências.
Krokhmal et al. (2013) afirmam que o trabalho de Markowitz (1952) estimulou o desenvolvimento de vários
outros modelos de seleção de carteiras. Este modelo considera que um investidor típico, ao tomar a decisão de
compra, embora espere altos retornos, também espera que este seja o mais seguro possível. Assim, ao tentar
maximizar o lucro, bem como minimizar o risco, encontra-se diante de dois objetivos conflitantes que devem
ser equilibrados entre si, com isso, o investidor deve diversificar seus investimentos, aportando em diversos
ativos ao invés de apenas um (Fernandez et al., 2007).
Para Vieira (2017), ao analisar um investimento, os modelos de seleção de carteiras clássicos costumam
considerar apenas as relações de risco e retorno. Geralmente, estes modelos não consideram a liquidez dos
ativos envolvidos, o que pode trazer efeitos negativos ao investidor, assim, durante o processo de decisão, além da
rentabilidade e do risco, o prazo mínimo de manutenção do capital no investimento, bem como sua
possibilidade de saída com o ativo, devem ser considerados.
A otimização dos portfólios foi por muitos anos vista como um desafio no emprego de técnicas para seleção das
melhores alternativas para a relação entre risco e retorno que dado grupo de ativos formam, conforme acenado
por Aouni, Colapinto e La Torre (2014). Steuer et al. (2007) propuseram a inclusão de critérios adicionais a
serem relevados para a elaboração de portfólios, tais como liquidez e preferências pessoais, por exemplo. Nesta
abordagem de seleção multicritérios, monta-se os cenários de decisões.
Nestes cenários de incerteza, em que a tomada de decisão se dá em meio a diversos critérios a serem ponderados
para se concluir a escolha, os métodos multicritério surgem como ferramentas para auxiliar o tomador
individual de decisão ou determinado grupo de decisores neste processo (Silva et al., 2017). Nesse contexto, os
sistemas de informação, aliando métodos da literatura em situações reais, revestem-se de grande importância
(Pereira et al., 2015). Os primeiros estudos sobre a aplicabilidade de apoio multicritério a decisão no campo das
finanças tiveram início em meados do século XX (Steuer & Na, 2003).
Zopounidis et al. (2015) realizaram um estudo sobre a aplicação de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) à
área de finanças e chegaram à conclusão de que a subárea de otimização de portfólios foi a que apresentou
maior crescimento em aplicações de métodos.
A aplicação de métodos quantitativos na seleção de carteiras pode ser encontrada nos estudos de Powers e
McMullen (2000), Gregouriou (2006), Choi e Murthi (2001), Basso e Funari (2001), e Ceretta e Costa (2001),
obtendo resultados positivos. De Souza, De Barros e Gomes (2018) utilizaram o método AHP-TOPSIS-2N para
analisar a distribuição e priorização de um portfólio de projetos de investimentos de Tecnologia da Informação
(TI), obtendo resultados satisfatórios.
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Bouri, Martel e Choubchoub (2002) incluíram variáveis de comportamento, englobando tanto a opinião do
investidor quanto a solvência e liquidez do ativo usando o Rating Scale Method (RSM) como método de
ordenação, o qual compreende a combinação dos métodos de AMD ELECTRE e PROMETHEE. Xidonas,
Mavrotas e Psarras (2009), utilizaram o método ELECTRE TRI para seleção de ações que poderiam compor
uma carteira de investimento de médio a longo prazo, enquanto Ehrgott, Klamroth, e Schwelm (2004)
utilizaram o método MAUT para otimização de portfólios a partir de uma extensão da teoria de Markowitz
(1952), acrescentando aos critérios clássicos - risco e retorno - a performance de empresas compostas nos
estudos.
Este artigo tem por objetivo introduzir a aplicação do método SAPEVO-M na problemática de distribuição,
especificamente para a escolha de opções de investimento e divisão de recursos em uma carteira. A flexibilidade
e interatividade do método pode ajudar o decisor a escolher qual a alternativa mais atrativa entre os tipos de
investimentos avaliados, além de possibilitar uma distribuição segura do seu aporte financeiro pelas opções
disponíveis.
Diante do exposto, o desenvolvimento desta pesquisa justifica-se por oferecer uma nova ferramenta de AMD para
escolha de investimentos por indivíduos. Cabe destacar que, neste artigo, foi feita uma aplicação do método
SAPEVO-M visando obter um portfólio otimizado, entretanto, o modelo pode ser aplicado em outros
problemas, sejam de nível estratégico, operacional ou tático.
Sobre a sua classificação, segundo Bertrand e Fransoo (2002), a presente pesquisa pode ser classificada, quanto
à natureza, como aplicada, pois visa proporcionar melhorias práticas para a literatura, com objetivos empíricos
normativos, uma vez que o modelo visa compreender ações que melhorem uma situação atual. Quanto à forma
de abordar o problema, a pesquisa é quantitativa, sendo o método de pesquisa adotado a modelagem.

2 O método ordinal SAPEVO-M
De um modo geral, o resultado pretendido em determinado problema de Apoio Multicritério à Decisão (AMD)
pode ser identificado entre quatro tipos de problemática de referência, descritas por Gomes e Gomes (2019)
como:
I - Problemática P.α – visa esclarecer a decisão pela escolha de um subconjunto de alternativas o mais restrito
possível. Portanto, o resultado pretendido é uma escolha;
II - Problemática P.β – visa esclarecer a decisão por uma triagem resultante da alocação de cada alternativa a
uma classe (ou categoria). Portanto, o resultado pretendido é uma ação de classificação;
III - Problemática P.γ – visa esclarecer a decisão por uma organização obtida pelo reagrupamento de parte ou
de todas as ações em classes de equivalência, que são ordenadas de modo parcial ou completo, conforme as
preferências do(s) decisor(es). Portanto, o resultado pretendido é um procedimento de ordenação ou ranking;
IV - Problemática P.δ – visa esclarecer a decisão por uma descrição das ações e de suas consequências.
Portanto, o resultado pretendido é um procedimento cognitivo ou uma descrição.
O método SAPEVO-M (Simple Aggregation of Preferences Expressed by Ordinal Vectors - Multi Decision
Makers) representa uma nova versão do método de AMD ordinal SAPEVO, proposto inicialmente por Gomes,
Mury e Gomes (1997), para problemas especialmente do tipo P.γ. Esta evolução da versão original estendeu o
emprego do método para múltiplos decisores (Teixeira et al. 2019).
Os métodos que empregam múltiplos critérios em auxílio à tomada de decisão têm um caráter científico e,
concomitantemente, subjetivo, trazendo consigo a capacidade de combinar, de maneira ampla, as características
consideradas importantes, inclusive as não quantitativas, com o objetivo de possibilitar a transparência e
sistematização do processo referente aos problemas de decisão (Santos et al., 2017).
No método SAPEVO-M, uma escala de sete pontos expressa a relação entre as alternativas, na qual são
mensuradas, relativamente, a importância entre cada opção. A partir da avaliação entre alternativas, é obtida
uma matriz com a representação numérica correspondente. A relação entre a escala de preferência e o valor
numérico é expressa na Tabela 1.
Tabela 1. Relação entre a escala de preferência e valor numérico.
Preferência

Escala numérica

<<« 1

-3

<« 1

-2

«1

-1
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1

0

»1

1

>» 1

2

>>» 1

3
Fonte: Autores (2020).

Seja D um conjunto de atores que decidem DM (Decision Makers - decisores), D = {DM1, DM2, …, DMk,
… , DMn , …} que expressam suas opiniões sobre os critérios em ordem de preferência. Para um decisor DMk,
estas informações geram uma matriz de avaliação MDMk. A relação entre as duas escalas da tabela 1 permite a
transformação da matriz MDMk = [δci cj] em um vetor coluna [Vi] de tal forma que:
𝑚
Vi = ∑ ( 𝑚 ) , observando-se a escala 2 da tabela 1 para i={1,…,m} e k={1,…,n}. O vetor V representa
𝑗=1

𝑗=1

as preferências entre critérios de cada DM.
Este método propões, que terminado o processo de integração da matriz, a normalização do vetor resultante. Esta
normalização garante a geração de valores não negativos, por meio da equação ʋ = [(aij – Mín aij) ÷ (Máx aij –
Mín aij)]. Durante a normalização dos critérios, os menores valores, dos pesos dos critérios, assumem valor
zero, sendo substituídos por um valor arbitrado de 1% do valor imediatamente superior; este procedimento
deve-se ao fato de não fazer sentido que um determinado critério possua peso nulo. A escolha da fórmula de
normalização foi feita após uma análise dos quatro métodos matemáticos de normalização.
De maneira análoga ao procedimento para obtenção do vetor peso dos critérios, dado um conjunto de
alternativas, estas são comparadas par a par, à luz de cada critério. Desta forma, transforma-se a matriz E =
{ei,k,l] em um vetor coluna Ai, onde ei,k,l é o valor da comparação pareada da alternativa ak com a alternativa al
dentro do critério I, para cada agente decisor DM. Logo, obtém-se o vetor coluna A, onde A = ∑ADM da matriz
M (n x m)). Alterando-se o critério I no qual as alternativas foram avaliadas, procede-se novamente a
comparação pareada e a integração do vetor, de modo que a matriz M seja toda preenchida (Teixeira et al.
2019).
Finalmente, o resultado da preferência entre as alternativas é expresso pelo vetor resultante da multiplicação
matricial entre o vetor peso dos critérios V e a matriz de avaliação das alternativas M. As alternativas são, então,
ordenadas em ordem decrescente dos valores numéricos obtidos, gerando-se o ranking desejado (Teixeira et al.
2019).
O SAPEVO-M é possibilita comparar critérios qualitativos e quantitativos, o que amplia sobremaneira a gama
de possibilidades de seu uso no apoio à decisão em diversos problemas complexos. Muitas vezes, não é possível
obter valores confiáveis de todos os parâmetros na análise, porém, o simples fato de saber se uma alternativa é
melhor ou pior que outra em um determinado critério, permite que seja feita a comparação pelo decisor.
Desta forma, tanto em aspectos objetivos como subjetivos, é possível comparar o desempenho das alternativas
dentro do universo de cada critério, estabelecendo a preferência de cada decisor. Em especial, cabe salientar, que
este método permite que a preferência em critérios quantitativos expressos por valores numéricos seja avaliados a
partir da percepção de cada decisor, tornando a solução menos inflexível e, portanto, mais robusta e próxima da
realidade.
O método tem sido aplicado em diversas áreas, como na seleção de um navio de desembarque de tropa para a
armada Argentina (Grego et al. 2019), na escolha de um sistema TMS para uma transportadora (Castro et al.
2019), na seleção de alternativa de projeto de desenvolvimento da produção de um campo offshore (Miranda et al.
2019), na escolha de equipamentos para uma panificadora (Santos et al. 2019) e na seleção de um navio da
Marinha do Brasil a ser empregado no combate à pandemia da COVID-19 (Costa et al. 2020).
2.1 Sistema Computacional SapevoWeb
O sistema SapevoWeb foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o corpo técnico do Centro de Análise de
Sistemas Navais (CASNAV), um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Produção da Universidade Federal Fluminense (UFF) e um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia de Sistemas e Computação do Instituto Militar de Engenharia (IME) (Teixeira et al. 2019).
O código do SapevoWeb foi desenvolvido na linguagem Python, pelo uso do framework Django, e HTML por
Teixeira, Santos e Gomes (2018). O programa permite a inclusão de um número inteiro suficientemente grande
de decisores, critérios e alternativas, limitado apenas pela capacidade de processamento do servidor.
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A ferramenta pode ser acessada em www.sapevoweb.com (Teixeira et al. 2018).

3 Metodologia
Este artigo tem por objetivo utilizar o método SAPEVO-M a fim de obter a distribuição e a composição de uma
carteira de investimentos considerada mais adequada de acordo com a necessidade e o perfil do investidor. A
avaliação dos investimentos ocorreu em quatro cenários diferentes, com decisores avaliando oito tipos de
investimentos diversos, de renda fixa e variável, levando em consideração os critérios de liquidez, risco,
volatilidade e rentabilidade apresentados por esses investimentos nos últimos doze meses.
Em cada cenário proposto, foram convidados três decisores para avaliarem os investimentos à luz dos critérios
estabelecidos nesta pesquisa. Ao término das quatro análises, os resultados foram consolidados na forma de
quatro portfólios de investimentos distintos.
A aplicação do método em quatro situações distintas, levando em consideração opiniões muitas vezes
conflitantes de diversos decisores, visa verificar se o método apresenta resultados confiáveis e robustos em cada
situação, podendo consolidar-se como uma ferramenta de Apoio à Tomada de Decisão nas problemáticas de
composição de portfólio de investimentos.
3.1 Estruturação do problema
Santos (2018) apresenta a espiral do processo decisório, concebida como uma abstração mental, uma vez que o
processo decisório acerca de um problema se desdobra em oito etapas, partindo de uma situação problemática, até
a decisão de implementação ou não do modelo. A partir daí a percepção da situação problemática ganha uma
nova dimensão, incorporando novos fatos da realidade subjacente que antes não tinham sido levados em
consideração. Isso levará a um novo entendimento do problema, e, talvez, conduzirá a um novo objetivo,
fazendo com que todo o processo se repita.
Com base no estudo do mapa mental proposto por Santos, Gomes e Oliveira (2016), e visando facilitar a
ilustração gráfica e representação explicativa da utilização do SapevoWeb, foi realizado brainstorming pelos
autores, bem como consultas a diversos especialistas da área de investimentos para a confecção do mapa mental
referente à análise proposta na presente pesquisa (Figura 1).

Fig. 1. Mapa mental referente à análise proposta. Fonte: Autores (2020).

A partir do estudo do mapa mental, é possível definir as alternativas de investimentos, critérios de avaliação,
decisores e cenários para posterior aplicação do método SAPEVO-M.
3.2 Escolha dos Critérios
Os critérios de avaliação escolhidos para compor o modelo foram os mais comumente utilizados no mercado
financeiro (Costa et al. 2020).
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I - Rentabilidade: indica o percentual de remuneração do capital investido.
II - Risco: Pode ser definido como probabilidade de perigo, insucesso de determinado empreendimento, em
função de acontecimentos eventuais e incertos, ou seja, o risco está ligado à uma ameaça e no cenário
econômico-financeiro, há sempre ameaças para um investimento não dar o lucro esperado pelos seus
investidores, portanto, para que essa “ameaça” seja administrada, surgiu a área de gestão de risco, a qual aborda
diversos meios de reduzir essa exposição ao insucesso. Representa o nível de segurança do investimento
(Campos et al. 2020);
III - Liquidez: facilidade do investimento ser transformado em dinheiro sem perdas significativas em seu valor.
Cabe destacar que alguns dos investimentos possuem data de retirada previamente estabelecida;
IV - Volatilidade: Definida como a variação, ao longo do tempo, da variância condicional de uma série
temporal. Pode ser considerada a principal medida de risco (Dos Santos, 2012).
3.3 Alternativas de Investimentos analisadas
A tabela 2 contém os investimentos supracitados, de renda fixa e variável, com diferentes níveis de risco e
rentabilidade, os quais abrangem os mais diversos perfis de investidores: Tesouro SELIC, CDB, LCA,
Debêntures, Fundos Multimercado, imobiliários, cambial e de ações.
Os dados da tabela 2 foram obtidos pelos autores deste artigo em 20 de junho de 2020, por meio de consulta a
uma corretora de investimentos muito atuante no mercado financeiro brasileiro.
Tabela 2. Alternativas de investimentos analisadas.
Tipo

Rentabilidade (últimos 12
meses)

Risco

Liquidez

Volatilidade
(últimos 12 meses)

Tesouro Selic

4%

Baixo

D+1

0,40%

CDB prefixado

6,00%

Muito Baixo

Vencimento

0,80%

LCA

6,50%

Muito Baixo

Vencimento

1,15%

Debêntures (IPCA +5%)

8%

Médio

Vencimento

2,10%

Fundos Multimercado

11,37%

Alto

D+30

10,66%

Fundos imobiliários

15%

Alto

D+1

9,57%

Fundo cambial (dólar)

22,26%

Alto

D+45

11,28%

Fundo de ações

29,77%

Muito Alto

D+30

12,80%

Fonte: Autores (2020).

3.3 Escolha dos decisores
Ao todo, foram convidados doze decisores com pontos de vista distintos sobre investimentos para avaliarem os
critérios, visando obter maior imparcialidade e exatidão na aplicação do método SAPEVO-M nos quatro
cenários propostos.
Segundo Ribeiro e Machado (2013), os três comportamentos básicos em relação ao risco são: aversão,
indiferença e propensão; e pode-se definir os perfis de investidores da seguinte forma:
I - Investidor conservador é aquele que não está disposto a correr riscos e a aplicar dinheiro em investimentos
com grande oscilação, ou ainda, sua atual situação não permite investimentos que envolvam altos riscos e que
possam comprometer o capital investido.
II - Investidor moderado está disposto a correr um risco um pouco mais elevado para obter uma rentabilidade
maior, está propenso a aplicar uma parcela significativa do dinheiro em investimentos que oscilam muito,
destinando o restante para aplicações mais seguras.
III - Investidor agressivo ou arrojado está disposto a correr riscos para conseguir a máxima rentabilidade, está
propenso a investir a maior parte de seu dinheiro em aplicações que apresentam grande oscilação e a destinar
uma parcela mínima para aplicações mais seguras que preservem o capital investido.
Levando em conta a classificação proposta por Ribeiro e Machado (2013), foram convidados decisores dos
perfis citados, compondo os DM dos quatro cenários. Na primeira situação, foram convidados três decisores,
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sendo um de cada perfil – conservador, moderado e arrojado – para a análise dos oito tipos de investimentos. Já
no 2º, foram convidados três decisores com perfil conservador, enquanto no 3º cenário, foram convidados três
decisores de perfil moderado. Por último, três decisores de perfil arrojado fizeram a análise do 4º cenário.

4 Aplicação do método SAPEVO-M
Conforme estabelecido anteriormente, no primeiro cenário, os DM que avaliarão as alternativas à luz dos
critérios pertencem a três perfis diferentes: conservador, moderado e arrojado.
Salienta-se que os critérios Rentabilidade e liquidez são critérios monotônicos de lucro, ou seja, quanto maior
melhor. Entretanto, os critérios Risco e Volatilidade são monotônicos de custo, ou seja, quanto menor melhor.
Com os parâmetros de comparação definidos, é possível inserir os dados no sistema computacional SapevoWeb,
seguindo as etapas citadas por Teixeira et al. (2019a).
Após cadastrar o projeto, decisores e alternativas de investimento, os DM avaliarão, um a um, a importância dos
critérios entre si. A figura 2 apresenta a avaliação dos critérios pelo DM ¨Conservador¨:

Fig. 2. - Avaliação dos critérios pelo DM “Conservador”. Fonte: Autores (2020).

Ressalta-se como deve ser feita a comparação entre os critérios, sempre avaliando o critério da esquerda em
relação ao mais à direita. Na primeira avaliação da figura 2, o DM Conservador considerou o critério
Rentabilidade absolutamente pior que o Risco.
Analisando a avaliação feita pelo DM “Conservador”, observa-se grande peso dado aos critérios Risco e
volatilidade em relação à Rentabilidade e Liquidez. Esse tipo de investidor procura investimentos mais seguros,
mesmo que com rentabilidade menor, ou seja, na sua análise, Risco e Volatilidade possuem um peso mais
elevado no auxílio à decisão. A figura 3 apresenta a avaliação dos critérios pelo DM ¨Moderado¨:
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Fig. 3. Avaliação dos critérios pelo DM “Moderado”. Fonte: Autores (2020).

Abordando agora as avaliações do DM Moderado, observa-se uma importância equivalente entre os critérios
Rentabilidade e risco, tendo em vista que esse tipo de investidor geralmente aceita correr um risco um pouco
mais elevado para obter uma rentabilidade maior. Chama atenção também a maior importância dada ao Risco
em relação à Liquidez. A figura 4 apresenta a avaliação dos critérios pelo DM ¨Arrojado”:

Fig. 4. Avaliação dos critérios pelo DM “Arrojado”. Fonte: Autores (2020).

Com relação ao DM “Arrojado”, chama atenção uma importância muito maior à Rentabilidade comparada ao
Risco ou liquidez, tendo em vista que esse tipo de investidor está disposto a correr riscos para conseguir a
máxima rentabilidade.
Ao término das avaliações intercritérios, analogamente, deve ser feita a avaliação par a par das alternativas, por
cada decisor à luz de cada critério. Após a realização das avaliações das alternativas, são obtidos os seguintes
resultados para os pesos dos critérios (Tabela 3).
Tabela 3. Pesos dos Critérios.
Critério

Peso

Rentabilidade

1,885714

Risco

2,3

Liquidez

0,118574

Volatilidade

2,1
Fonte: Autores (2020).

Analisando os pesos dos critérios, verifica-se que a Liquidez foi o critério que obteve o menor peso na avaliação
dos DM, enquanto o Risco foi o critério com a maior importância. Segundo Teixeira et al. (2019), o método
SAPEVO-M permite conhecer o quanto uma alternativa ficou melhor ordenada, relativamente a outra, passando
uma informação adicional ao tomador de decisão. O critério Risco (Peso 2,3) foi considerado cerca
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de 20 vezes mais importante que o critério Liquidez (Peso 0,118574). Essa característica do método SAPEVO- M
permite obter diversas análises dos resultados obtidos, como é visto a seguir (Tabela 4).
Tabela 4. Classificação das alternativas de investimentos.

Ranking

Investimento

Pontuação

1º

Tesouro Selic

0,121053

2º

LCA

0,12012

3º

CDB prefixado

0,119339

4º

Debêntures (IPCA +5%)

0,080464

5º

Fundo cambial (dólar)

0,069883

6º

Fundos imobiliários

0,066557

7º

Fundos Multimercado

0,057895

8º

Fundo de ações

0,056853

Fonte: - Autores (2020).

Analisando a classificação dos investimentos, pode-se observar que o investimento mais bem avaliado pelo
método foi o Tesouro Selic, mas este ficou muito próximo do LCA e CDB. De acordo com os resultados, o
Tesouro Selic pode ser considerado cerca de duas vezes melhor que o Fundo de ações, último colocado. Nota- se
um cluster dos investimentos Tesouro Selic, LCA e CDB, com pequena diferença de atratividade. O
investimento em Debêntures fica em um cluster único. Seguem-se dois clusters, um formado pelo Fundo
Cambial com os Fundos Imobiliários, e o último cluster com Fundos Multimercado e Fundo de ações.
Aprofundando mais a análise, normaliza-se a pontuação das alternativas, obtendo-se a porcentagem relativa de
cada investimento, chegando-se à tabela 5. Para a coluna “Total investido” foi considerado o montante de R$
100.000,00 aportado pelo investidor, com a aplicação distribuída entre os investimentos.
Tabela 5. Porcentagem relativa entre os tipos de investimentos.

Investimento

Pontuação

Porcentagem

Total investido

Tesouro Selic

0,121053

0,174890633

R$ 17.489,06

LCA

0,12012

0,173542686

R$ 17.354,27

CDB prefixado

0,119339

0,172414341

R$ 17.241,43

Debêntures (IPCA +5%)

0,080464

0,116249906

R$ 11.624,99

Fundo cambial (dólar)

0,069883

0,100963067

R$ 10.096,31

Fundos imobiliários

0,066557

0,096157847

R$ 9.615,78

Fundos Multimercado

0,057895

0,083643472

R$ 8.364,35

Fundo de ações

0,056853

0,082138048

R$ 8.213,80

Fonte: - Autores (2020).

A aplicação do método considerou a avaliação de três perfis de investidores diferentes com base nos critérios em
questão e dos pesos provenientes de suas avaliações, tendo interferido sobre o resultado final. A divisão da
carteira encontrada como a mais adequada corrobora com Gartner (2012), Markowitz (1952) e Fernandez
(2007), que recomendam a diversificação dos ativos para dirimir riscos, formando uma fronteira de proteção
eficiente para os ativos aplicados.
Extrapolando o passo a passo realizado anteriormente para os demais cenários, obtém-se os pesos dos critérios
(Tabela 6).
Tabela 6 - Pesos dos critérios.

Critério

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4
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(Misto)

(Conservador)

(Moderado)

(Arrojado)

Rentabilidade

1,885714

0,1

1,62

2

Risco

2,3

3

2,1

0,52

Liquidez

0,118574

0,5

0,24

0,1

Volatilidade

2,1

0,9

1,9

0,43

Fonte: Autores (2020).

Analisando os pesos obtidos no cenário 2 (Conservador), observa-se que o Risco foi o critério com a maior
importância, com peso 3,0, podendo ser considerado cerca de 30 vezes mais importante que a Rentabilidade
(Peso 0,1). Os valores corroboram com o perfil dos três decisores do cenário 1, pois a prioridade para esse tipo de
investidor normalmente é procurar investimentos com menor risco, mesmo que com rentabilidade menor.
No cenário 3 (Moderado), é interessante observar que os pesos obtidos são bem semelhantes aos do cenário 1
(Misto). Essa situação ocorre porque, provavelmente, as opiniões dos decisores arrojados e conservadores no
cenário 1 se contrabalanceiam, aproximando-se dos valores do decisor moderado.
Já no cenário 4 (Arrojado), observa-se um peso maior atribuído ao critério Rentabilidade em relação aos demais,
corroborando com esse perfil de investidor, que procura maiores retornos, mesmo que corra mais riscos. A
tabela 7 apresenta a porcentagem de cada investimento no respectivo cenário.
Tabela 7 - Porcentagem dos investimentos em cada cenário.

Porcentagem do aporte em cada investimento
Investimento

Cenário 1
(Misto)

Cenário 2
(Conservador)

Cenário 3
(Moderado)

Cenário 4
(Arrojado)

Tesouro Selic

17,49%

21,33%

19,57%

4,34%

LCA

17,35%

20,34%

16,96%

7,07%

CDB prefixado

17,24%

21,51%

15,36%

6,60%

Debêntures (IPCA +5%)

11,62%

14,63%

15,94%

6,17%

Fundo cambial (dólar)

10,10%

4,09%

10,29%

20,77%

Fundos imobiliários

9,62%

7,33%

7,39%

17,24%

Fundos Multimercado

8,36%

9,98%

6,81%

17,03%

Fundo de ações

8,21%

0,79%

7,68%

20,77%

Fonte: Autores (2020).

5 Análise dos resultados e conclusão
Analisando o portfólio do cenário 2, observa-se a preferência pelos investimentos de renda fixa, com risco
muito menor, que compõem aproximadamente 80% do total. Salienta-se que porcentagem de aplicação em
fundo de ações sugerida foi menor que 1%.
Em relação ao cenário 3, observa-se, assim como nos pesos dos critérios, uma semelhança com a carteira do
cenário 1, apresentando uma divisão mais uniforme entre as opções de investimentos. No cenário arrojado,
observa-se uma situação inversa ao segundo cenário, com aproximadamente 75% aplicados nos investimentos de
renda variável (maior risco e rentabilidade).
Levando em consideração a aplicação da ferramenta estudada nesse ramo da Econometria, foi possível notar sua
gama de aplicabilidade, desde escolhendo um determinado ativo em relação a outro, até fornecendo uma
distribuição das alternativas de forma ordenada.
Diante do exposto, o método SAPEVO-M mostrou-se muito eficiente ao ser aplicado, resultando em uma
carteira diversificada, levando em consideração a opinião de múltiplos decisores de diferentes perfis, em
diferentes cenários. Cabe ressaltar que, devido à facilidade de aplicação do método, os critérios e alternativas
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também poder ser livremente alterados, de modo a personalizar cada vez mais os resultados para os objetivos
esperados.
O método SAPEVO-M pode ser utilizado para resolução de problemas dos mais variados tipos – estratégicos,
operacionais e táticos -, sendo assim um método de grande utilidade voltado para a contribuição da tomada de
decisão. Ressalta-se também a facilidade, flexibilidade, confiabilidade e rapidez de aplicação do método, o que
pode facilitar sobremaneira os cálculos, muitas vezes complicados, que envolvem a AMD. Finalmente,
pesquisas futuras poderiam empregar o método SAPEVO-M para abordar outros problemas do cotidiano
referentes à problemática de distribuição, tais como repartição de recursos públicos, seleção de doações e
patrocínios, etc.
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Resumo. Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma proposta de extensão do método flexível e
interativo, o FITradeoff, para análise de decisão de portfólio na presença de possíveis informações
parciais sobre as preferências dos decisores. A seleção de portfolios de projetos é sem dúvida considerada
uma escolha robusta, considerando que existe recursos limitados, múltiplos critérios e informações
incompletas. O método proposto, especificamente, utiliza do conceito de portfolios c-ótimos e estratégias
de refinamento durante o processo de geração de portfólios de modo a manter tanto o esforço
computacional quanto o cognitivo dentro de limites razoáveis.
Palavras-chave: Método FITradeoff. Problemas de Portfolio. Análise Multicritério.
Abstract. This paper aims to present a proposal for extending the flexible and interactive method,
FITradeoff, for portfolio decision analysis in the presence of possible partial information about the
preferences of decision-makers. The selection of project portfolios is undoubtedly considered a robust
choice, considering that there are limited resources, multiple criteria, and incomplete information. The
proposed approach, specifically, uses the concept of c-optimal portfolios and refinement strategies during
the portfolio generation process to keep both computational and cognitive efforts within reasonable limits.
Keywords: FITradeoff method. Portfolio problems. Multiple criteria analysis.

1 Introdução/Propósito
A seleção de projetos é um problema complexo e um ponto crítico de um bom gerenciamento, uma vez que
se constitui num processo contínuo que demanda engajamento no processo de tomada de decisão. Dessa
forma, os gestores devem tomar decisões na priorização de projetos com o uso adequado dos recursos
limitados, não excedendo sua disponibilidade e satisfazendo outras restrições relevantes também, analisando
múltiplos critérios e muitas vezes em cenários com limitações no acesso às informações de preferências dos
decisores para alcançar a eficácia da implementação da gestão de portfólio.
A respeito disso, Eisenhardt e Brown (2000) afirmam que a tomada de decisões não é uma tarefa trivial;
pois engloba incertezas de mercado e tecnológicas; negociação por recursos quase sempre escassos entre
diferentes áreas da companhia e constantes mudanças devido à turbulência do mercado.
Com a complexidade e importância da seleção dos projetos em um portfólio, diversos modelos e técnicas
são utilizadas para dar suporte à tomada de decisão. Como afirmam Huang et al. (2008) muitos modelos com
abordagens quantitativas e qualitativas aparecem na literatura para a seleção de projetos, dentre esses estão
incluídos modelos matemáticos, financeiros, checklist, scoring models, modelos de teoria da decisão e
modelos de portfólio (Baker, 1974; Liberatore e Titus, 1983; Schmidt e Freeland, 1992; Cooper et al., 1999).
Problemas de seleção de portfólios ocorrem nas mais diversas áreas, na literatura muito se aborda sobre
seleção de projetos no setor privado em comparação com o setor público (Fernandez et al., 2013; Hsu et al.,
2003; Kutlaca, 1997), a aplicação clássica em investimentos financeiros (Markowitz, 1959), planejamento do
uso de terras (Higgins et al., 2008; Fasth et al., 2020), aplicações ambientais (Lahtinen et al., 2017), setor
elétrico (Lourenço et al., 2017), seleção de projetos P&D (Phillips e Bana e Costa, 2007; Toppila et al.,
2011).
Os problemas de seleção de portfólio envolvem também outro nível de complexidade além do próprio
processo de seleção do portfólio que visa maximizar os benefícios limitados a algumas re strições, o processo
de agregação tantos dos projetos em portfolios, problema combinatório, e também a formação dos outcomes
com a agregação das propriedades dos itens selecionados (Vetschera, de Almeida, 2012; Litvinchev et al.,
2010).
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As aplicações utilizando a abordagem do processo de agregação das propriedades dos itens (projetos)
inicialmente para a posteriori realizar a análise multicritério dos portfolios formados pode ser limitadas
devida a natureza combinatória do problema, o qual a medida que o tamanho da amostra (número de
projetos) do problema aumenta o número muito grande de portfolios podem ser gerados por suas
combinações, o que torna difícil e demorado tanto o processo de geração de portfolios eficientes e viáveis.
quanto pode ser um desafio para o decisor (de Almeida et al., 2014).
Modelos de programação inteira utilizando o branch and bound (Vetschera, 1994) bem como a utilização
de heurísticas e metaheurísticas, as quais fornecem um tradeoff entre a quantidade de tempo de computação
necessária e a qualidade do espaço aproximado da solução (Adewumi; Moodley, 2012; Doerner et al., 2004),
também são bastantes utilizados para a resolução de problemas de seleção de port folios (Urli and Terrien,
2010; Fernandez et al.,2015; Baldeiras et al., 2018).
Seleção de portfólios de projetos geralmente envolve múltiplos atributos para a avaliação das propostas e
tradicionalmente este problema é abordado pela Teoria de Valor Multiatributo (MAVT) com métodos de
sobreclassificação. Vetschera e de Almeida (2012) trazem um review da literatura neste contexto e destacam
dentre esses o frequente uso do PROMETHEE na problemática de portfólio.
Muitas pesquisas também são desenvolvidas utilizando modelos aditivos e com o objetivo de diminuir o
esforço cognitivo dos descisores em fornecer informações sobre os exatos tradeoffs entre os critérios,
utilizando então informações incompletas ou parciais (Fliedner and Liesio, 2016; Liesiö et al., 2008 ;
Lourenço et al., 2012).
O objetivo deste trabalho é propor uma extensão do método flexível e interativo, FITradeoff (De Almeida
et al., 2016) com utilização de informações parciais do decisor para a seleção de portfólio dentre todo o
conjunto possível, utilizando estratégias para redução de esforço computacional e cognitivo do tomador de
decisão.
Este trabalho está disposto da seguinte forma, na próxima sessão apresenta as estratégias utilizadas para
formular a extensão do método proposto no contexto de problemas de seleção de portfólios. Na sessão 3 são
destacados os resultados esperados com o desenvolvimento do método em suas possíveis aplicações.

2 Metodologia
A proposta deste trabalho se baseia no método do FITradeoff o qual utiliza informação parcial com
respeito às constantes de escala dos critérios no contexto MAVT. Esse método foi desenvolvido tomando
como base a forte estrutura axiomática do tradeoff tradicional (Keeney and Raiffa, 1993), no entanto, não
requer que o decisor estabeleça valores exatos de indiferença entre vetores de consequências de alternativas
hipotéticas. Ao invés disso, o FITradeoff utiliza as relações de preferência estrita fornecidas pelo decisor a
fim de encontrar uma solução para a problemática de escolha.
O método FITradeoff pode ser dividido em três etapas. O primeiro passo corresponde à avaliação intra critério, na qual é obtida uma função de valor marginal para cada critério. A segunda etapa do método
corresponde à ordenação dos pesos dos critérios, considerando seu espaço de consequências. E o terceiro
passo lida com o processo de elicitação flexível. Neste último, o tomador de decisões expressa suas
preferências em relação a duas alternativas hipotéticas (Kang et al., 2018).
Para que este método seja aplicado no contexto de problemas de seleção de portfólios precisa-se realizar
as seguintes etapas inicialmente: [1] o processo de geração de todas combinações de portfólios de projetos
possíveis, [2] a verificação da sua viabilidade e eficiência, contudo ainda assi m podem resultar em um
número muito grande de alternativas a serem analisadas.
Dessa forma, propõe-se a utilização do conceito de portfólio c-ótimos (Vetschera and de Almeida, 2012),
o qual fornece uma solução ótima de um portfólio c-ótimo para um dado valor de c.

(1)
A proposta é então de gerar a combinação de portfólios viáveis e eficientes para cada valor c e através do
método FITradeoff encontrar o portfólio c-ótimo para todos os c possíveis. Por exemplo, considere um
conjunto X de projetos, projetos individuais são representados pelo índice x ϵ {1, ..., X}. Na análise, apresenta
um total de K critérios considerados, cada individual sendo representado por k ϵ {1, ..., K}. O processo de
geração de portfólios é feito através da combinação dos projetos e pode ser representado por uma árvore de
busca (Fig.1 ilustra um exemplo).
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Fig. 1. Árvore de busca para geração de portfólios de projetos. Adaptado de (Vetschera, 1994).

Então, serão gerados conjuntos de portfolios contendo c projetos (conforme equação 1), c variando de
{1,...,X}. Para cada conjunto de portfólio são executadas as técnicas de redução de complexidade de
viabilidade e eficiência descritas em (Vetschera, 1994), eliminando todos os portfolios que não atendam as
restrições de recursos e os portfólios dominados para assim ser executado o método FITradeoff para seleção
do portfólio c-ótimo.
Este processo se repete X vezes, então ao final se obterá X portfólios c-ótimos, e por fim o decisor poderá
analisar dentre esses melhores qual o portfólio que resultará em um maior benefício global, necessitando
executar pela última vez o método FITradeoff para escolha.

3 Resultados esperados
Com a aplicação da metodologia proposta espera-se obter um método que exija um esforço computacional
razoável mesmo com a geração explícita dos portfólios, bem como um menor esforço cognitivo do decisor ao
utilizar um método que respeitando a forte estrutura axiomática de um método já consolidado permite o
fornecimento de informações parciais pelo tomador de decisões.
Além disso, esta abordagem permitiria ao decisor analisar em tempo hábil todas as combinações dos
projetos e obter como resultados portfólios c-ótimos e ainda, por fim, poder selecionar aquele que maximiza
a performance em relação a vários critérios, sujeito à exigência de que os recursos consumidos pelo portfólio
não excedam a disponibilidade de recursos e, além disso, satisfazem também outras restrições relevantes.
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Project portfolio selection in response to risks: a multidimensional approach
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Abstract. Portfolio selection includes a periodic process in the choice and
financing of projects to achieve organizational strategic objectives. In real- world
decision problems, a relevant issue for decision-makers (DMs) is to deal with the
dilemma of investing in a mix of candidate projects that will attend their
objectives without exceeds the organizational resources. From this perspective,
identifying the optimal distribution of these projects becomes a complex process.
It is a delicate aspect for natural gas distribution and transportation companies, as
they need significant efforts to ensure efficient risk management to prevent
serious pipeline incidents from occurring. Also, relevant contributions in
assessing only financial impacts, when performing risk-related analyses on
projects, it is common in the literature. Therefore, this work seeks to contribute to
the decision process, exploring a mechanism that allows DMs to select a portfolio
of strategic projects, for multidimensional risk mitigation in natural gas pipelines,
which involves human, environmental, and economic dimensions. The procedure
proposed in this work structures the best compromise solution to allocate
additional resources for managing actions against risk, based on the use of the
solid concept of the c-optimal portfolio, on considering the prior realization of
mandatory actions and other analysis perspectives. A sensitivity analysis is
implemented to verify the robustness of the recommendation, based on a
numerical application.
Keywords: Portfolio selection; Multidimensional risks; C-optimal portfolio;
Natural gas pipelines.

Acknowledgement
This paper is part of a research study funded by the National Council for
Scientific and Technological Development (CNPq) and by the Brazilian Council
for Improving Higher Education (CAPES).

116

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting
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Abstract. The goal of this work is to present a new model for handling portfolio
selection problems under multiple criteria, based on partial information from
Decision Makers (DMs). We introduce a benefit-to-cost ratio based model,
through which the candidate projects are evaluated. Dominance relations between
candidate projects are obtained based on linear programming models (LPPs),
which are formulated according to the available partial information obtained from
the DM. Then, a ranking of candidate projects is built based on these dominance
relations, and projects that fit within the available budget are selected. The whole
preferences elicitation process is conducted based on the structure of the
FITradeoff method. The proposed methodology is illustrated based on an R&D
portfolio selection problem of a Brazilian electric energy facility.
Keywords: Portfolio selection; Benefit-to-cost ratio; Multicriteria decision
making; Partial information; FITradeoff.
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo selecionar o melhor portfólio de fornecedores, uma vez que em situações
reais o decisor precisa escolher qual fornecedor atende melhor suas necessidades de forma que atenda as metas da
organização, no entanto abordagens que selecionam apenas um fornecedor desconsideram as interações que podem
afetar essas metas. Foi proposto um modelo que considera uma abordagem de portfólio, gerando as combinações de
fornecedores e realizar uma avaliação multicritério sobre as combinações (portfólios de fornecedores) não dominadas.
O modelo foi aplicado a um problema adaptado da literatura, considerando fornecedores para 7 componentes. Foram
encontradas, para o problema, 50 combinações não dominadas de fornecedores, sobre as quais foi aplicado um modelo
multicritério de agregação aditiva. O modelo foi capaz de encontrar e recomendar uma combinação de fornecedores
que atendessem bem aos critérios de decisão estabelecidos, considerando as interdependências entre cada um deles
devido às características do sistema de produção. Além disso, foi realizada uma simulação de Monte Carlo, para avaliar
a robustez da solução, utilizando pesos gerados aleatoriamente num intervalo de 20% na vizinhança do peso original.
Foi possível perceber que apesar de tratar de um modelo que exige maior esforço computacional, a análise de
sensibilidade e a interação com o decisor não são afetadas.
Palavras chaves: Seleção de Fornecedores, Seleção de portfólio, MCDA.

Abstract. This work aims to select the best portfolio of suppliers, since in real situations the decision maker needs to
choose which suppliers that best meets his needs in a way that meets the goals of the organization, however approaches
that select only one supplier disregard the interactions that can affect those goals. A model has been proposed that
considers a portfolio approach, generating combinations of suppliers and conducting a multicriteria assessment on the
non-dominated combinations (portfolios of suppliers). The model was applied to a problem adapted from the literature,
considering suppliers for 7 components. For the problem, 50 non-dominated combinations of suppliers were found, on
which a multicriteria additive aggregation model was applied. The model was able to find and recommend a
combination of suppliers that well met the established decision criteria, considering the interdependencies between
each one due to the characteristics of the production system. In addition, a Monte Carlo simulation was carried out to
assess the robustness of the solution, using weights generated randomly in a range of 20% around of the original
weight. It is possible to realize that despite being a model that requires greater computational effort, the sensitivity
analysis and interaction with the decision maker are not affected.
Keywords: Suppliers Selection, Portfolio selection, MCDA.
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1 Introdução
A competitividade entre as empresas está sendo alavancada progressivamente com o passar dos anos, isso vem
ocorrendo devido a vários fatores, mas principalmente por causa da globalização. Uma das opções para a empresa
aumentar sua competitividade no mercado é saber selecionar seus fornecedores de forma eficaz, de forma a
possuir capacidade de se adaptar a esse ambiente dinâmico.
Além disso, para o funcionamento de uma empresa, necessita-se de matéria-prima e funcionários para poder
desenvolver e/ou produzir produtos e serviços. No entanto, ela precisa de não apenas um item, mas de vários itens
para ocorrer a produção ou prestação de serviço, logo, carece de um conjunto de fornecedores. Com isso, o
impacto que os fornecedores têm na organização faz com que o decisor, que no caso representa a empresa, procure
métodos que selecione o melhor conjunto de fornecedores.
Segundo (Nobar e Steak, 2010), a escolha, avaliação e revisão dos fornecedores escolhidos pela empresa é
conhecido como seleção de fornecedores. O problema de seleção de um conjunto de fornecedores se enquadra na
problemática de portfólio, em que tem como finalidade escolher um subconjunto de um conjunto de alternativas
(Belton e Stewart, 2002), ou seja, escolher de todos os fornecedores disponível um conjunto que atenda todas as
restrições imposta pela empresa, mas também consiga alcançar os objetivos propostos. Entretanto, obter esse
portfólio de fornecedores que atenda todas as metas da empresa torna-se complexo apenas analisando um critério
de decisão, de forma que deve ser analisado com um modelo multicritério.
De acordo com (Brans e Mareschal, 2005), os modelos multicritérios de tomada de decisão são como ferramentas
matemáticas, competentes para solucionar problemas com critérios conflitantes. (Vincke, 1992), ressalta que a
vantagem da utilização desses modelos é a seleção de uma solução de compromisso dentre as outras, pois não
existem, de maneira geral, uma solução que otimize todos os critérios.
A partir disso, o presente trabalho tem como intuito aplicar um modelo multicritério com para selecionar o melhor
portfólio de fornecedores, assim auxiliando as empresas na tomada de decisão de seleção de fornecedores, além
também de poder contribuir com futuros trabalhos na área.
O restante do artigo encontra-se estruturado em cinco seções, referencial teórico, descrição do modelo, aplicação
do modelo, discussão dos resultados e considerações finais.

2 Referencial teórico
2.1 Seleção de fornecedores
Segundo (Aissaoui et. al., 2007), as empresas possuem prioridade continua na busca por novos fornecedores, com
o intuito de estar sempre atualizando a variedade e tipos de produtos, visto que há redução do ciclo de vida dos
produtos. Com isso, analisa o problema da seleção de fornecedores e a sua avaliação sendo como um dos maiores
tópicos na literatura de gestão de operações e produção (Genovese et. al., 2013).
A diversidade dos produtos e serviços adquiridos e as variações qualitativas e quantitativas no comportamento da
demanda acabam dificultando a seleção de fornecedores. Portanto, é essencial realizar uma análise contextual,
considerando aspectos como a relação com os fornecedores, abastecimento como fonte única ou múltiplas e as
possíveis situações de compra, ajudando a desdobrar cada uma das fases do processo de seleção e influenciando a
complexidade e importância da decisão (Castro et. al., 2009).
De acordo com (De Boer et al., 2001), a seleção de fornecedores é compreendida em quatro etapas principais, as
quais são:
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a)

Formulação do Problema: baseia-se em analisar se um determinado problema pode ser ou não resolvido
por meio da seleção de um ou mais fornecedores;
b) Definição dos Critérios de Avaliação: esse processo define quais critérios deverão ser adotados na
avaliação dos fornecedores com o intuito de encontrar melhorias;
c) Qualificação: constitui em identificar quais fornecedores dentre todos já conhecidos devem participar
de um processo de avaliação, reduzindo assim o conjunto de alternativas;
d) Escolha: obtêm se um conjunto reduzido de fornecedores com base nos critérios definidos, para
estabelecer qual ou quais deverão ser realmente escolhidos.
A seleção de fornecedores é muito retratada na literatura como sendo um problema de decisão de multicritério
com o foco em achar os fornecedores ideais que ofereçam a empresa compradora de serviços ou produtos com a
qualidade desejada, preço adequado, tempo correto e quantidade especificada (Boran et al., 2009).

2.2 Decisão de multicritério
Decisão de multicritério consiste na análise das alternativas para selecionar aquela que melhor atenda os múltiplos
objetivos da organização, muitas vezes conflitantes entre si. Esses objetivos são representados como variáveis que
podem ser intituladas como critérios, atributos ou dimensões. No entanto, o decisor tem que determinar uma
problemática que se enquadre no problema de decisão que enfrenta (De Almeida, 2013).
Logo, (Roy, 1996) determinou quatro problemáticas:
 Problemática de escolha: tem como proposito realizar a escolha de uma alternativa;
 Problemática de ordenação: tem como proposito ordenar as alternativas;
 Problemática de classificação: tem como proposito alocar as alternativas em classes ou categorias préestabelecidas;
 Problemática de descrição: tem como proposito descrever as alternativas e suas consequências para o
decisor avaliá-las.
Além disso, (Belton e Stewart, 2002) propõem mais duas problemáticas:
 Problemática de design: tem como proposito buscar, identifica e criar alternativas conforme o
problema;
 Problemática de portfólio: é um problema específico da problemática de escolha que tem como
proposito selecionar, do conjunto de alternativas, um subconjunto que alcance os objetivos sob
determinada restrição.
2.2.1 Modelo multicritério de seleção de fornecedores
Quando se obtém um número relativamente pequeno de peças externamente, a demanda total pode se satisfazer
por apenas um fornecedor. Portanto, a decisão consiste em selecionar um fornecedor para um pedido, para atender à
demanda total do comprador, sendo considerado um único critério ou vários critérios (Aissaoui et. al., 2007). (De
Boer et. al., 2001) afirma que aproximadamente dois terços dos modelos de seleção de fornecedores existentes
pode ser denominados como modelos de oferta única ou pacote. Sendo assim, esses modelos utilizam a seleção de
um fornecedor para um produto ou um grupo de itens de uma só vez.
Entretanto, em uma empresa real o decisor precisa selecionar mais de um fornecedor para conseguir todos os
insumos para a produção ocorrer, no entanto, é pouco explorado na literatura como obter esse conjunto de
fornecedores de forma que consiga atender todas as restrições e alcance os objetivos que a organização almeja. Um
exemplo encontrado na literatura foi (Sun, 2017) que utiliza um modelo max-max para auxiliar na seleção da
combinação de fornecedores.
Conforme a literatura, pode se observar que o uso da tomada de decisão multicritério é a mais utilizada na seleção
de fornecedores. (Ho et. al., 2010) revisam detalhadamente o uso da tomada de decisão por multicritério na seleção
de fornecedores, com base em artigos de 2000 a 2008 e (Chai et. al., 2013) revisam a literatura sobre a aplicação de
métodos de tomada de decisão na seleção sistemática de fornecedores, porém utilizando artigos de 2008 a 2012.
Segundo (Chai et. al., 2013), o modelo de tomada de decisão multicritério pode ser categorizado de quatro
maneiras, sendo (1) Métodos de utilidade de múltiplas contribuições como o AHP (Analytic Hierarchy Process ) e
ANP (Analytic Network Process ), (2) Métodos outranking como ELECTRE e PROMETHEE,
(3)
Métodos
de
compromisso
como TOPSIS
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(Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution ) e VIKOR (Multicriteria Optimization and
Compromise Solution) e (4) Outras técnicas: como SMART (Simple Multiattribute Rating Technique)
e DEMATEL (Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory).

3 Descrição do modelo
O presente artigo tem como objetivo aplicar uma abordagem de portfólio ao problema de seleção de fornecedores,
considerando nesse caso, não a seleção de um único fornecedor, mas de uma combinação.
Imagem 1 – Seleção de fornecedores

A imagem 1 demonstra toda a descrição do modelo, onde é dividida em etapas. A etapa um, sinalizada com a cor
azul, expõe a estruturação dos problemas de seleção de fornecedores, a serem agregados posteriormente no
problema de seleção de portfólio de fornecedores. Primeiramente deve se determinar quais componentes devem
ser fornecidos. Isto significa que devem ser identificados os pontos do sistema de produção que terão como inputs
componentes comprados de outras empresas. Para cada um destes componentes, deve ser definida o número de
unidades a serem compradas, onde é considerada como unidade a quantidade de componentes necessários para
realizar o processo para o qual ele servirá de input. O número de unidades revela a proteção para o sistema de
produção através de redundância, caso haja falha em alguma delas.
Em seguida são definidos os fornecedores candidatos de cada componente. Além disso, é preciso estabelecer os
critérios e obter os desempenhos de cada um dos fornecedores candidatos em cada um dos critérios. Por fim, a
definição dos caminhos subsequentes ao fornecimento de cada componente no sistema de produção revela os
processos que formam o caminho entre a entrada do componente no sistema até a obtenção do produto a ser
entregue ao cliente.
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Em seguida, a etapa dois, exposta em verde na imagem 1, mostra o procedimento de obtenção das combinações de
fornecedores não dominadas. Cada possível combinação é gerada, sendo testada a sua viabilidade e a relação de
dominância com o conjunto de combinações não dominadas até o momento. Ao gerar e testar a última combinação,
o conjunto de portfólios não dominados de fornecedores é obtido. A geração de todas as combinações possíveis,
suas viabilidades e relações de dominância são analisadas de acordo com as restrições e critérios estabelecidos.
Para definir a viabilidade de uma combinação, é necessário calcular o tempo para entregar o produto final ao
cliente, ou seja, se a empresa conseguirá atender ao prazo do cliente, considerando os fornecedores selecionados
pela combinação. O tempo total de entrega do produto acabado ao cliente, considerará que todos os produtos serão
feitos sob encomenda, logo restringirá que o tempo de fabricação/montagem/entrega deve ser menor ou igual ao
tempo acordado com o cliente. Portanto, o tempo total de entrega do produto acabado ao cliente é dado através da
equação 1:

𝑇 = 𝑀𝑎𝑥𝑖(𝑡𝑖𝑗 + 𝑡′𝑖) .

(1)

Onde tij e t’i são o tempo de fornecimento do componente i determinado pelo fornecedor j e a soma dos tempos
dos processos que sucedem o fornecimento do componente i, sendo j = {1, 2,..., fi} e fi o número de fornecedores
candidatos para o componente i.
Caso a combinação não seja viável, será descartada. Se a combinação for viável, o modelo calcula o desempenho
dela de acordo com critérios pré-estabelecidos. Para este artigo, foram considerados os critérios:
 Tempo: Representa o tempo esperado para entregar o produto final ao cliente e é calculado pela
equação 1;
 Qualidade: Representa a chance de o sistema não falhar, ou seja, a chance de conseguir entregar o
produto ao cliente com sucesso, considerando a chance de falha cada componente fornecido. É
calculada pela equação 2;
 Custo: Representa o custo de fornecimento de todos os componentes, calculado pela equação 3;
 Credibilidade de entrega no prazo: Representa a chance de entrega no prazo definido pelo critério
tempo, onde se considera que pode afetar o planejamento de outras operações da empresa e até
mesmo não entregar o produto a tempo para o cliente. É calculado pela equação 4.
A qualidade do produto acabado está relacionada aos seus componentes. Há 3 formas de calcular a qualidade do
sistema, sendo elas para sistemas classificados como em série, paralelo ou misto. Para o sistema em paralelo, pelo
menos k unidades deve ter sucesso para o sistema obter sucesso. Para o sistema em série, todos os componentes
devem ter sucesso para que o sistema seja bem sucedido. Por último, e que se encaixa melhor na problemática de
seleção de fornecedores, é quando o sistema são maiores e envolvem séries e paralelos na configuração do sistema
geral, sendo calculado de acordo com a equação 2:

𝑅 = 𝛱 𝑛 𝑅𝑖 ,
𝑅 = ∑𝑘
𝑖

onde

𝑖=1
𝑏𝑖!

𝑄 (𝑏𝑖−𝑧)(1 − 𝑄 )𝑧 .

𝑧=0 𝑧!(𝑏 −𝑧)!
𝑖

𝑖

(2)

𝑖

Fonte: Adaptado de (Sun, 2017)
Onde, R é a qualidade do sistema de produção, ou seja, a chance de sucesso de produzir o produto, Ri é a
qualidade do componente i, considerando um sistema em paralelo com redundância, Qi e bi é a qualidade medida
em chance de uma do componente i não falhar e o número de unidades (redundância) do componente i,
respectivamente e n é o número de componentes do sistema de produção, que revela também o número de
caminhos de processos.
(Sun, 2017) define que o custo de compra do produto acabado, ou seja, o custo de todos os fornecedores para uma
combinação, é dado pela equação 3:

𝑇𝐶 = ∑𝑛

𝑖=1

𝑏𝑖 𝑃𝑖 .

(3)

Fonte: Adaptado de (Sun, 2017)
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Onde TC é o custo total dos fornecedores e Pi é o preço de compra do componente i, considerando uma
combinação de fornecedores.
E por último, a credibilidade da entrega do produto final é definida através da credibilidade da entrega (DR) do
componente i, calculado através da probabilidade de entrega dos fornecedores dentro do prazo por eles definidos.
A equação 4 demonstra o cálculo dessa credibilidade para a combinação de fornecedores:

𝐷𝑅 = 𝛱𝑛 𝐷𝑅𝑖 .

(4)

𝑖=1

Fonte: (Sun, 2017)

Onde DR é a credibilidade de entrega do produto final ao cliente e DRi é a credibilidade de entrega do fornecedor
do componente i.
Após calcular os desempenhos da combinação em cada critério, o modelo realiza o teste de dominância,
analisando se a combinação é dominada ou não dominada, comparando com os desempenhos de outras
combinações não dominadas até o momento. Caso, a combinação seja dominada, ela é descartada, já se a
combinação for não dominada, é verificado se ela domina alguma combinação do conjunto atual de não
dominadas. Se ela dominar, as combinações dominadas são excluídas do conjunto de não dominadas, a
combinação nova é registrada no conjunto, assim como seus desempenhos são armazenados na matriz
consequência. Caso a combinação nova não domine nenhuma antiga, ela entra no conjunto de não-dominadas sem
que nenhuma do conjunto seja excluída. E esse processo é feito com todas as combinações viáveis geradas. É
importante ressaltar que até este momento não é necessário realizar nenhuma interação com o tomador de decisão,
uma vez que os pesos dos critérios, considerando um modelo compensatório só podem ser obtidos uma vez que
se tenha uma escala de desempenhos para cada critério. Essas escalas são obtidas apenas quando se obtém a matriz
de consequências dos portfólios que serão considerados no problema, ou seja, do conjunto
final de combinações não dominadas.
Ao finalizar a geração de combinações, é obtido o conjunto de combinações, ou seja, de portfólio de fornecedores
a serem considerados no problema de seleção. Pode-se verificar que neste momento, o problema de seleção de
portfólio foi reduzido a um problema de escolha, pela classificação de problemáticas definidas por (Roy, 1996),
seguindo-se assim para a avaliação multicritério de portfólio de fornecedores, representada pela etapa três da
imagem 1, exposto de cor amarela.
Para agregar os critérios é necessário elicitar os pesos e normalizar a matriz de consequência pois, cada critério
tem uma forma diferente de representar seu desempenho. A conversão dos desempenhos é feita pela escala
intervalar descrita pela equação 5:

=
𝑣ℎ (𝑎𝑔 )𝑀𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟

𝑎𝑔ℎ − 𝑃𝑖𝑜𝑟 (𝑎ℎ)
(𝑎ℎ)− 𝑃𝑖𝑜𝑟 (𝑎 ℎ)

.

(5)

ℎ

Onde agh é o desempenho da combinação g no critério h, 𝑣ℎ(𝑎𝑔ℎ) representa o valor intracritério normalizado entre
0 ≤ 𝑣𝑦(𝑎𝑙𝑦) ≤ 1, onde o zero apenas representa o pior desempenho e 1 o melhor.
Em seguida, é aplicado o modelo aditivo através da equação 6 com os pesos elicitados com o decisor.

𝑢 𝑘 𝑣 (𝑎 ) .
𝑣(𝑎) = ∑ℎ=1
ℎ ℎ
𝑔ℎ

(6)

𝑢

(∑ 𝑘ℎ = 1) .

𝑘ℎ: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜 ℎ

ℎ=1

Por fim, se ordena as combinações de forma decrescente informando a combinação que possui melhor desempenho.
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4 Aplicação do modelo
O modelo foi aplicado utilizando dados adaptados do artigo de (Sun, 2017), onde ele apresenta um problema de
seleção de fornecedores de componentes para um sistema de produção, considerando que há uma sinergia entre
componentes. A combinação de fornecedores é avaliada através dos quatro critérios descritos no modelo. No
problema original, foram considerados sete componentes e seis candidatos a fornecedores em cada componente. A
estrutura do produto, representada na imagem 2 ilustra a entrada dos componentes (P) no sistema, que junto aos
processos (A), formam os caminhos que serão utilizados para calcular o tempo de produção através do caminho
crítico.
Imagem 2 – Estrutura do Produto

Fonte: (Sun, 2017)
Neste trabalho, o problema foi adaptado, de forma a considerar uma quantidade diferente de fornecedores
candidatos para cada componente. A consideração de um mesmo número de fornecedores gera uma simplificação
no modelo, porém se afasta da realidade. Conforme informada na tabela 1, observamos a nova reformulação da
quantidade de fornecedores para cada componente e seus respectivos tempos de entrega.
Tabela 1 - Tempo de cada fornecedor para cada componente
Componentes

P1

P2

Candidatos a
Fornecedores

Tempo de entrega
(dias)

S11

2

S12

5

S13

8

S21

20

S22

25

S31
P3

P4

P5

5

S32

12

S33

20

S41

45

S42

15

S43

27

S44

18

S51
S52

5
12
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P6

P7

S53

12

S54

16

S61

25

S62

23

S63

1

S71

18

S72

18

S73
Fonte: Adaptado de (Sun, 2017)

21

A tabela 2 apresenta o valor do tempo de processo de cada etapa que sucede cada um dos componentes, os quais
serão somados ao tempo de entrega de cada candidato a fornecedor conforme seus respectivos caminhos,
representados na imagem 2 e informados na tabela 1.
Tabela 2 – Valor do tempo de cada processo
A2
A3

A1
Tempo de

12

Processo

6

A4

5

9

Fonte: Adaptado de (Sun et. al., 2008)
A tabela 3 informa os quatro critérios adotados de cada componente relacionado a seu fornecedor. O tempo de
entrega total informado nesta tabela, já é o tempo final do caminho que se inicia com este componente, que seria o
tempo de entrega do fornecedor para determinado componente somado do tempo de cada processo que o sucede,
(tij e t’i) de acordo com a equação 1.
Tabela 3 – Informações dos Fornecedores
Componentes

P1

Número de
unidades dos
componentes
1

P2

2

P3

1

P4

2

P5

2

P6

3

Candidatos a
Fornecedores

Qualidade
(%)

S11
S12
S13
S21
S22
S31

99,7
99,6
99,7
98
99,7
98,8

S32
S33
S41
S42
S43
S44
S51

98,8
99
97,6
98,5
98,4
99,5
99,2

S52
S53
S54

98,5
98,7
98,8
99,6

S61

Tempo de entrega
total (dias)
28
31
34
46
51
31
38
46
65
35
47
38
25
32
32
36
39

Custo
(RMB)

Credibilidade
(%)

26
12
35
75
55
130

98,5
99,5
98,8
98
99
98,6

80
65
95
65
83
65
200

99,5
98,7
96,5
98,8
96,5
98,6
98,6

250
160
210
30

98,3
99,5
99
99,5

125

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

3

P7

S62

98,5

37

45

98,5

S63

99,2

15

55

98

S71

99,5

27

30

98,5

S72

98,5

27

40

99

30

32

98,5

S73
97,7
Fonte: Adaptado de (Sun, 2017)

Para cada combinação, tempo de entrega será o maior dentre os fornecedores selecionados, de acordo com a
tabela 3 e a equação 1. A qualidade será calculada de acordo com a equação 2, porém no problema foi
considerado que para todos os componentes, o sistema só falhará se todas as unidades falharem. Desta forma a
equação 2 pode ser representada de forma reduzida para este problema pela equação 7. O custo total e a
credibilidade são calculados pelas equações 3 e 4, respectivamente.
𝑅𝑖 = (1 − [1 − 𝑄𝑖]𝑏𝑖 ) .

(7)

Fonte: Adaptado de (Sun, 2017)
Após reunir todos esses dados é gerada todas as combinações possíveis de fornecedores. Foi considerada como
restrição, um prazo de 52 dias para entregar o produto ao cliente, de forma que qualquer combinação que gere um
caminho crítico maior que esse prazo é considerado inviável. Caso a combinação não seja viável, ela será
descartada, porém, se for viável será comparada com outras combinações, de acordo com a imagem 1.
No total, existem 2592 portfólios de fornecedores para o problema, sendo todos eles gerados pelo modelo, destes
1944 são viáveis e apenas 50 são não dominados, ou seja, dos mais de 2500 portfólios, apenas 50 precisam ser
avaliados pelo modelo multicritério.
O problema original não estabelece os pesos dos critérios, sendo considerado neste trabalho os pesos definidos na
tabela 4. A tabela 5 mostra as 50 combinações não dominadas, onde as sete primeiras colunas mostram a
combinação de fornecedores, ou seja, qual fornecedor foi selecionado para cada um dos sete componentes. As
quatro colunas seguintes descrevem seus desempenhos em cada um dos quatro critérios e a última coluna mostra o
valor global de cada portfólio de fornecedores, calculado de acordo com a equação 6.
Tabela 4 – Pesos dos critérios
Critérios

Qualidade

Tempo

Custo

Credibilidade

Pesos

0,2

0,2

0,3

0,3

Fornecedores

Tabela 5 – Combinações não dominadas
Critérios

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Qualidade Tempo Custo Credibilidade Valor
2

1

3 2

3

1

1

0,9853

46

857

0,9273 0,6878

2

1

3 4

3

1

1

0,9855

46

857

0,9254 0,6849

2

1

3 2

3

1

2

0,9853

46

887

0,9320 0,6752

2

1

3 4

3

1

2

0,9855

46

887

0,9301 0,6722

3

1

3 2

3

1

1

0,9862

46

880

0,9207 0,6586

3

1

3 4

3

1

1

0,9864

46

880

0,9189 0,6558

1

1

3 2

3

1

1

0,9862

46

871

0,9179 0,6523

1

1

3 4

3

1

1

0,9864

46

871

0,9161 0,6496

3

1

3 2

3

1

2

0,9862

46

910

0,9254 0,6457

3

1

3 4

3

1

2

0,9864

46

910

0,9235 0,6429

2

2

3 2

3

1

1

0,9856

51

817

0,9367 0,6397
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1

1

3

2

3

1

2

0,9862

46

901

0,9226 0,6393

2

2

3

4

3

1

1

0,9858

51

817

0,9348 0,6367

1

1

3

4

3

1

2

0,9864

46

901

0,9207 0,6365

2

2

3

2

3

1

2

0,9856

51

847

0,9415 0,6274

2

2

3

4

3

1

2

0,9858

51

847

0,9396 0,6243

2

1

2

2

3

1

1

0,9833

46

872

0,9348 0,6106

3

2

3

2

3

1

1

0,9866

51

840

0,9301 0,6100

2

1

2

4

3

1

1

0,9835

46

872

0,9329 0,6076

3

2

3

4

3

1

1

0,9868

51

840

0,9283 0,6071

1

2

3

2

3

1

1

0,9866

51

831

0,9273 0,6035

1

2

3

4

3

1

1

0,9868

51

831

0,9254 0,6006

2

1

2

2

3

1

2

0,9833

46

902

0,9395 0,5983

3
2

2
1

3
2

2
4

3
3

1
1

2
2

0,9866
0,9835

51
46

870
902

0,9349 0,5975
0,9376 0,5952

3

2

3

4

3

1

2

0,9868

51

870

0,9330 0,5945

1

2

3

2

3

1

2

0,9866

51

861

0,9320 0,5909

1

2

3

4

3

1

2

0,9868

51

861

0,9301 0,5880

3

1

2

2

3

1

2

0,9843

46

925

0,9329 0,5683

2

2

2

2

3

1

1

0,9837

51

832

0,9443 0,5630

2

2

2

4

3

1

1

0,9838

51

832

0,9424 0,5599

2

2

2

2

3

1

2

0,9836

51

862

0,9491 0,5510

2

2

2

4

3

1

2

0,9838

51

862

0,9472 0,5478

3

2

2

2

3

1

2

0,9846

51

885

0,9424 0,5206

3

1

3

4

1

1

1

0,9865

46

960

0,9106 0,4768

1

1

3

4

1

1

1

0,9865

46

951

0,9078 0,4707

3

1

3

4

4

1

1

0,9865

46

980

0,9143 0,4682

3

1

3

4

1

1

2

0,9865

46

990

0,9152 0,4635

1

1

3

4

4

1

1

0,9865

46

971

0,9115 0,4620

1

1

3

4

1

1

2

0,9865

46

981

0,9124 0,4573

3

1

3

4

4

1

2

0,9865

46

1010

0,9189 0,4551

1

1

3

4

4

1

2

0,9865

46

1001

0,9161 0,4488

3

2

3

4

1

1

1

0,9869

51

920

0,9199 0,4274

1

2

3

4

1

1

1

0,9869

51

911

0,9171 0,4212

3

2

3

4

4

1

1

0,9869

51

940

0,9236 0,4192

3

2

3

4

1

1

2

0,9869

51

950

0,9245 0,4145

1

2

3

4

4

1

1

0,9869

51

931

0,9208 0,4128

1
3

2
2

3
3

4
4

1
4

1
1

2
2

0,9869
0,9869

51
51

941
970

0,9217 0,4082
0,9283 0,4064

1

2

3

4

4

1

2

0,9869

51

961

0,9255 0,3999

A tabela 5 apresenta os portfólios já ordenados de acordo com o valor global de cada um deles, segundo o modelo,
o melhor portfólio de fornecedores seleciona os fornecedores S12, S21, S33, S42, S53, S61 e S71, possuindo um
valor global de 0,6878.

127

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

Para analisar a robustez da solução diante da incerteza dos pesos devido à subjetividade da informação
preferencial, foi realizada uma análise de sensibilidade através de uma simulação Monte Carlo, gerando e
resolvendo um milhão de casos, onde em cada um deles o peso de cada critério foi gerado aleatoriamente num
intervalo de 20% na vizinhança do peso original. Em 100% dos casos, a solução original se manteve como a
melhor.
É importante ressaltar que a variação nos pesos não afeta as relações de dominância, muito menos as condições de
viabilidade, de forma que a análise de sensibilidade apenas recalcula o valor dos 50 portfólios não dominados.

5 Discussão dos resultados
Ao aplicar o modelo multicritério para a seleção de fornecedores em um sistema de produção obteve-se como
resultado final 50 possíveis combinações, conforme pode ser analisada na tabela 5. Ao comparar as primeiras
combinações na ordenação, é possível perceber que as mudanças são muito discretas, geralmente se limitando à
troca de um ou dois dos sete fornecedores. Analisando as duas melhores combinações é possível perceber que a
segunda melhor combinação tem uma qualidade ligeiramente melhor que a primeira e o mesmo valor nos critérios
custo e tempo, porém ela acaba tendo um valor global menor, devido sua menor credibilidade, de forma que a
diferença de credibilidade é muito maior que a de qualidade. Ainda assim, a diferença no valor global é pequena.
A melhor combinação, revela um portfólio de fornecedores que possui uma qualidade de 0,9853, o que significa
que de acordo com a chance de falha dos componentes, a chance de entregar um produto com falha ao cliente é de
menos de 1,5%. O prazo esperado de entrega ficou como 46 dias, o que além de atender à exigência do cliente,
libera os recursos mais rapidamente para atender outros pedidos. O custo com o fornecimento dos componentes
ficou em $857 e a chance de cumprir o prazo dos 46 dias é de 92,73%, o que aumenta a segurança de planejar
atividades de outros pedidos após esse período.
Para efeito de comparação, foram calculadas as recomendações do modelo aditivo, considerando as
transformações dos pesos devido à mudança das escalas de performance para as decisões isoladas. A escolha
individual dos fornecedores levaria a combinação S11, S22, S31, S44, S51, S63 e S71. Tal combinação sequer
aparece nas combinações consideradas no nosso modelo, pois é eliminada por ser dominada. O desempenho dessa
combinação seria de $1051 para o custo, uma qualidade de 0,9849 e a chance de cumprir o prazo de 51 dias seria
de 90,23%, assim tendo um desempenho menor do que a fornecida pelo nosso modelo.
A análise de sensibilidade mostrou que a solução é bastante robusta, de forma que mesmo variando os pesos em
20%, a solução não muda em nenhum dos um milhão de casos gerados na simulação Monte Carlo.
Apesar de o modelo possuir uma desvantagem computacional no que se refere à geração dos portfólios, essa
desvantagem não necessariamente afeta o tomador de decisão, que só precisa se envolver após a definição do
conjunto de não dominadas. Isso significa que toda a geração de combinações pode ser realizada em momento
anterior ao decisor, levando a ele apenas um problema simples de ordenação com poucas alternativas. Outro ponto
a ser ressaltado é que, diferentemente de um problema tradicional de portfólios, onde o número de combinações
possíveis é 2n, o problema de seleção de portfólio de fornecedores inclui a restrição de que dois fornecedores não
podem ser selecionados para o mesmo componente, o que reduz significantemente o esforço computacional, uma
vez que são gerados portfólios com apenas um fornecedor em cada componente. Para o problema considerado,
que possui 22 fornecedores candidatos ao total, apenas 2592 combinações possíveis existem para serem geradas,
enquanto em um problema de portfólio tradicional, esse número é maior que quatro milhões.
A análise de sensibilidade, considerando a imprecisão dos pesos é outra vantagem, uma vez que apenas recalcula
o valor das combinações não dominadas.
6 Considerações Finais
O presente trabalho abordou o problema de seleção de fornecedores de componentes para um sistema de produção
através de uma abordagem de portfólio. A decisão de qual fornecedor selecionar pode afetar objetivos como a
qualidade, credibilidade, custos, entre outros, de forma que já é reconhecidamente tratado como um problema de
decisão multicritério. No entanto, a maior parte das aplicações de seleção de fornecedores, foca- se na escolha de
um único fornecedor, de maneira que não condiz com a realidade, uma vez que uma empresa depende de vários
fornecedores de componentes diferentes em seu sistema de produção.
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O uso de abordagens combinatórias, como a de portfólio, permite analisar não apenas os benefícios do fornecedor
de um componente, mas dos fornecedores de todos os componentes de um sistema de produção, incluindo as
interações entre eles. Um exemplo disso é o prazo, que comumente é considerado como um dos critérios de
decisão de seleção de fornecedores, uma vez que afeta a capacidade de a empresa atender ao prazo do cliente. Uma
variação no prazo pode ser irrelevante se o componente fornecido entra no sistema através de um caminho que
não é crítico. De maneira semelhante, pode haver interações entre os desempenhos dos fornecedores de diferentes
componentes em outros objetivos, que passa despercebido sem uma abordagem adequada que avalie a
combinação ao invés de um único fornecedor.
Foi proposto um modelo que analisa os objetivos considerados no problema de seleção de portfólio de
fornecedores, obtendo os dados referentes aos objetivos no nível de cada fornecedor isolado e posteriormente
gerando as combinações de fornecedores e agregando esses desempenhos de forma a obter os desempenhos
correspondentes aos mesmos objetivos para a combinação de fornecedores, considerando todas as interações entre
cada fornecedor selecionado. Para cada combinação possível, foi avaliada a viabilidade e a dominância, com o
objetivo de gerar um conjunto não dominado de portfólios de fornecedores, aplicando aos portfólios desse
conjunto uma avaliação multicritério a fim de identificar qual é o melhor.
O modelo foi aplicado a um problema adaptado da literatura, onde foram considerados sete componentes a serem
fornecidos, cada um com uma quantidade necessária diferente e com um número diferente de fornecedores
candidatos. Ao total foram considerados 22 fornecedores, que geraram 2592 combinações.
Apesar da abordagem de geração exaustiva das combinações exigir um esforço computacional mais alto, percebese que o número de combinações possíveis não cresce tão rápido para portfólio de fornecedores, quanto para outros
problemas, como portfólio de projetos, por exemplo, que para 22 projetos teriam em torno de quatro milhões de
combinações. Isso ocorre porque no problema de combinação de fornecedores permite apenas um fornecedor por
componente, o que reduz fortemente o número de possíveis combinações.
Outro aspecto positivo do modelo é que, como a etapa multicritério só é aplicada às combinações, a interação com o
decisor é mais rápida que em problemas em que a interação com o decisor é realizada antes ou durante a geração
das combinações, de forma que o processamento do modelo nesta etapa é bastante rápido. No problema
considerado, apesar de haver 2592 combinações, apenas 50 delas eram não dominadas, de forma que não fazia
sentido analisar as outras.
A recomendação encontrada pelo modelo, seleciona uma combinação de fornecedores que prevê a entrega do
produto final ao cliente seis dias antes do prazo, com menos 1,5% de chance de entregar um produto com falha e
com uma boa confiança no cumprimento dos prazos de todos os fornecedores.
A análise de sensibilidade também é favorecida pelo modelo, pois a avaliação e ordenação de 50 alternativas é
muito mais rápido do que o cálculo da melhor combinação partindo da avaliação dos itens que irão compô- la. A
análise de sensibilidade sobre a imprecisão dos pesos gerou aleatoriamente um milhão de casos, levando
aproximadamente dois minutos para ser finalizada. A solução encontrada para o problema original se manteve em
todas os casos simulados na análise de sensibilidade. O modelo pode ser aplicado a qualquer problema de seleção
de fornecedores dentro de um contexto de combinação com interdependências em um sistema de produção.
Para trabalhos futuros, sugerimos a aplicação do modelo em contextos nos quais outros critérios sejam
considerados, de forma que outras funções de agregação sejam exploradas e estudadas suas influências sobre a
avaliação dos portfólios de fornecedores.
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Resumo. Havendo a carência de atualização tecnológica dos instrumentos de combate empregados pelo Corpo de
Fuzileiro Navais da Marinha do Brasil, o artigo aborda uma análise de tomada de decisão objetivando a identificação
dos obuseiros mais favoráveis para emprego nas operações de combate táticas e estratégicas. Para o dado caso é
aplicado o novo método de apoio multicritério à decisão PROMETHEE-SAPEVO-M1, sendo detalhado a sua
correlação com a problemática apresentada e explorado sua estrutura axiomática. Relacionado ao estudo de caso, a
modelagem é implementada mediante a utilização de uma ferramenta computacional baseada no método,
viabilizando uma análise dos resultados por meio de scripts e gráficos. Na avaliação foi possível analisar os
resultados mediante três diferentes formas de avaliação, fornecendo uma espécie de análise de sensibilidade, além de
uma análise intra-critério com limiar de veto. A aplicação do método mostrou-se eficiente, identificando por meio de
uma ordenação as alternativas mais favoráveis quanto a problemática analisada, oferecendo a Marinha do Brasil e
Corpo de Fuzileiros Navais uma estrutura de análise decisória robusta e eficaz.
Palavras Chave: Multicritério, PROMETHEE e Corpo de Fuzileiros Navais.

Abstract. With the lack of technological updating of the combat instruments employed by the Brazilian Marine
Corps, the article proposes a decision-making analysis aiming at identifying the most favorable howitzer for
employment in the tactical and strategic combat operations. For the given case, a new method of multicriteria
support PROMETHEE-SAPEVO-M1 is applied to the decision analysis, detailing its correlation with the presented
problem and exploring its axiomatic structure. Related to the case study, the modeling is implemented through the
use of a computational tool based on the method, enabling an analysis of the results through scripts and graphics. In
the evaluation, it was possible to analyze the results through three different forms of evaluation, providing a
sensitivity analysis, in the application an intra- criterion analysis with veto threshold it is utilized as well. The
application of the method proved to be efficient, identifying by ranking the most favorable alternatives regarding the
analyzed problem, offering the Brazilian Navy and Marine Corps a robust and effective decision analysis structure.
Keywords: Multicriteria, PROMETHEE and Marine Corps.
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1 Introdução
Baseando-se na Estratégia Nacional de Defesa (Brasil, 2012), as Forças Armadas nacionais tem por dever
possuir meios à disposição do sistema de defesa nacional que permitam o aprimoramento da vigilância, controle
do espaço aéreo, das fronteiras terrestres, do território e das águas jurisdicionais brasileiras, e da infraestrutura
nacional, promovendo o aperfeiçoamento do emprego do poder, contribuindo para a defesa da Pátria, garantindo
os poderes constitucionais e assegurando a lei e a ordem.
Em um contexto mundial, o avanço tecnológico, que está em constante desenvolvimento, apresenta influência
em todas as áreas da atuação humana e pode ser visto como forma de poder. De modo mais específico no
cenário militar, a tecnologia determina a reestruturação contínua quanto aos meios tecnológicos, a partir do
momento em que o detentor da tecnologia oferece vantagem estratégica e tática frente ao seu oponente (Freitas,
2019).
No âmbito do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) pertencente à Marinha do Brasil (MB), muitos instrumentos
tecnológicos, que em boa parte dos casos não são de produção nacional, não apresentam a progressão
tecnológica necessária (Andrade, 2017). Neste contexto é identificada a necessidade de aquisição de novos
armamentos navais, especificamente obuseiros, em prol de obter a atualização tecnológica requerida conforme
as prospecções mundiais, para obtenção da efetividade quanto as operações estratégicas e táticas do CFN e em
última instância a Estratégia Nacional de Defesa.
Dada a hipótese de aquisição de novos obuseiros, os instrumentos serão empregados pelo Batalhão de Artilharia
de Fuzileiros Navais, atuando em apoio as operações anfíbias e subsequentes em terra. Em concordância com o
Manual de Artilharia de Campanha de Fuzileiros Navais (Brasil, 2008), inúmeras são as especificações técnicas
que devem ser consideradas, por exemplo, calibre, alcance do projétil, peso e tamanho do equipamento, meio de
locomoção entre outros.
Entretanto é necessário considerar que a tomada de decisão em âmbito militar é complexa e deve ser estratégica,
conforme abordado por Haerem et al. (2011), a partir do momento em que a decisão realizada gera influências
não só na esfera militar mas causa impactos nas outra áreas da sociedade. Segundo Santos et al. (2015), por
meio da Pesquisa Operacional (PO) e seus algoritmos, é possível estar modelando situações problemáticas em
prol da obtenção de soluções favoráveis para problemas presentes nas mais diversas áreas da atuação humana.
Dentro do cenário em estudo, uma análise decisória realizada mediante a utilização de métodos de Apoio
Multicritério à Decisão (AMD), conforme já abordado anteriormente por Botelho et al. (2017), permitiriam a
MB e CFN identificar o(s) obuseiro(s) mais propício(s) para se ter como solução favorável. Os métodos AMD
permitem analisar problemas complexos de avaliação, introduzindo múltiplos critérios de influência, e muitas
das vezes considerando diferentes cenários de análise, fornecendo resultados favoráveis quanto a problemática
explorada, ordenando, selecionando ou classificando as alternativas (Almeida et al., 2015).
Com o contexto apresentado, o artigo tem por objetivo estar apresentando uma análise decisória baseada na
hipotética de aquisição de novos obuseiros para emprego nas operações estratégicas e táticas do CFN. Para a
avaliação multicritério, será utilizado o método PROMETHEE-SAPEVO-M1, a partir do momento que a
modelagem apresentou propriedades favoráveis ao caso analisado, viabilizando não só analisar variáveis de
natureza quantitativa, mas também variáveis qualitativas presentes ao estudo de caso.
O artigo será dividido em cinco seções. Estando o assunto introduzido na seção 1, a seção 2 explorará a
metodologia utilizada na pesquisa. Na seção 3 serão apresentados os conceitos e estrutura axiomática do método
utilizado. A seção 4 é destinada a descrição do estudo de caso e aplicação numérica do método à problemática.
A seção 5 encerra o artigo, identificando os principais pontos da análise e benefícios viabilizados pelo método
trabalhado.

2 Metodologia
O artigo foi desenvolvido em uma estrutura de estudo de caso, onde a partir de uma situação problemática
identificada é realizada uma avaliação de tomada de decisão pela utilização do método PROMETHEESAPEVO-M1.
A modelagem empregada foi selecionada por apresentar concordância quanto a estruturação dos dados
pertencentes ao caso, constituídos por naturezas quantitativas e qualitativas, neste último caso em específico
sendo favorável para integrar os pontos de subjetividade do agente decisor ao caso em avaliação. Outro fator
relevante para a seleção do método é a disponibilização de uma ferramenta computacional, viabilizando a
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análise mediante resultados numéricos e gráficos, sendo este fator, como abordado por Cinelli et al. (2020), uma
condição necessária para um emprego eficaz de um método.
Além dos fatores descritos, a modelagem proposta para aplicação também se torna favorável por viabilizar uma
estruturação da avaliação de forma transparente, explicitando as indicações de preferências agregadas durante o
processo decisório, fator de grande importância, segundo Haerem et al. (2011), quando considerado decisões de
alto nível e que refletem de forma direta ou indireta na sociedade e estratégia de defesa de um país.

3 PROMETHEE-SAPEVO-M1
A modelagem proposta por Moreira et al. (2019) é uma variante do método PROMETHEE (Brans et al., 1984)
onde foram adicionadas conceitos axiomáticos presentes no método SAPEVO-M, evolução do método
SAPEVO (Gomes et al., 1997), realizando uma junção de dois métodos presentes no AMD.
O método PROMETHEE-SAPEVO-M1 viabiliza avaliações com dados de diferentes naturezas, sendo os dados
qualitativos avaliados de forma ordinal e os dados quantitativos avaliados de forma cardinal. Outro ponto do
método é permitir uma estrutura ordinal para obtenção dos pesos, fornecendo uma estrutura transparente quanto
a subjetividade do analista.
A modelagem provê três formas de análise, sendo elas avaliações de preferência parciais, totais ou por
intervalos, permitindo ao decisor ter uma espécie de análise de sensibilidade por meio da comparação entre
resultados apresentados mediante cada tipo de análise. Outro fator adicionado ao método, este ainda não estando
presente entre as modelagens passadas da família PROMETHEE, é a inserção da análise intra- critério com
limiar de veto.
3.1 Estruturação e avaliações qualitativas e quantitativas

Critério

O processo axiomático se inicia definindo um conjunto de alternativas A, onde ai ∈ A, i = 1, ... n, sendo
avaliadas quanto a um conjunto de critérios qualitativos h, h = 1, ... L, e um conjunto de critérios quantitativos j,
j = 1, ... k, compondo assim uma matriz M (1).

h1
hL
j1
jk

Alternativas
a1 a2 a3
a11 a21 a31
a1L a2L a3L
a11 a21 a31
a1k a2k a3k

...
...
...
...
...

an
an1
anL
an1
anK

(1)

A avaliação relacionada ao conjunto de critérios qualitativos h, h = 1, ... L, é baseada em uma avaliação
comparativa entre as alternativas no dado critério. Mediante a utilização da tabela 1, para cada par é definido
uma relação de importância.
Tabela 1. Relação de importância ordinal.

Absolutamente pior / Absolutamente menos importante
Muito Pior / Muito menos importante
Pior / Menos importante
Equivalente / Tão importante quanto
Melhor / Mais importante
Muito melhor / Muito mais importante
Absolutamente melhor / Absolutamente mais importante

-3
-2
-1
0
1
2
3

Mediante a utilização da equação (2), são obtidas as grandezas de cada alternativa no dado critério, que serão
submetidas a uma avaliação de maximização Pj(a1,a2) = f(a1)-f(a2) e normalizadas por uma função linear (3),
finalizando com uma matriz de preferências normalizadas para cada critério qualitativo.
𝑎𝑖𝑗 − min 𝑎𝑖𝑗
𝜐=

(2)
𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑖𝑗 − min 𝑎𝑖𝑗 .
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𝑃(𝑥) =

𝑥/𝑟

𝑥 ≤𝑟
𝑥>𝑟.

1

(3)

A análise prossegue avaliando os critérios quantitativos j, j = 1, ... k. Para cada critério é definido uma função
em prol de obter as relações de diferenças cardinais entre as alternativas do conjunto, indicando se o dado
critério deve ser maximizado Pj(a1,a2) = f(a1)-f(a2), ou minimizado Pj(a1,a2) = f(a2)-f(a1).
Obtida as matrizes de diferença entre as alternativas, para cada critério é definido uma função de normalização.
A literatura sugere seis tipos de funções, entretanto não se restringindo a estas. Para mais detalhes consultar
(Brans et al., 1986) e (Moreira et al., 2019).
3.2 Pesos e índices Globais
Considerando uma análise monodecisória, os critérios qualitativos e quantitativos são considerados em um
único conjunto j, onde j = 1, ..., L + k. Mediante entradas ordinais, conforme exposto na tabela 1, são definidas
as relações de preferências entre os critérios.
Para obtenção dos pesos, é considerado um valor de soma mínima e máxima possível dentro do contexto. A
pontuação de soma máxima de indicada por x = (n-1).3 e a soma mínima indicada por x = (n-1).-3, criando uma
escala onde as pontuações obtidas em cada critério, equação (4), serão distribuídas na escala. O quão mais
próximo um critério estiver dos limites da escala, este representará maior ou menor importância no contexto em
avaliação.
𝑎𝑖𝑗 − 𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑚𝑖𝑛

ʋ=
𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥 − 𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑚𝑖𝑛 .

(4)

Com as pontuações normalizadas, a soma delas será equivalente a 1, onde ∑aij = 1, logo após os valores são
ponderados indicando o peso final de cada critério.
Com os pesos obtidos, as matrizes de preferência normalizadas serão ponderadas, gerando um índice de
preferência global, indicando a relação de preferência entre duas alternativas no contexto avaliado, conforme
apresentado na equação 5.
𝑛

𝜋 𝑎1, 𝑎2 = 𝛼𝑗 𝑃𝑗 𝑎1, 𝑎2

(5)
.

𝑗 =1

3.3 Avaliações de Preferências
Mediante a obtenção dos índices de preferência global, são definidos os fluxos de importância positivo (6),
indicando o grau de dominância de cada alternativa sobre as demais, os fluxos negativos (7), indicando o quanto
uma determinada alternativa foi dominada pelas demais do conjunto e um fluxo líquido (8), representado pela
diferença dos fluxos positivos e negativos.
𝑛

𝛷+ 𝑎

1

=

1

.𝜋𝑎,𝑥
1
𝑛−1
𝑥∈𝐴

1
𝛷− (𝑎 ) = . 𝜋 𝑥, 𝑎
1
1
𝑛− 1

(6)
.

𝑛

𝑥∈𝐴

(7)
.
(8)

𝛷 𝑎1 = 𝛷 𝑎1 − 𝛷 (𝑎1) .
+

−

Por meio dos fluxos de importância, são viabilizados três tipos de análise de preferência, são elas: Parcial, total e
por intervalos.
Análise de Preferência Parcial
Viabilizada pelos fluxos positivos e negativos, uma pré-ordem parcial das alternativas é gerada onde (9) (10) (11):
𝛷 + 𝑎1 > 𝛷 + 𝑎 2 𝑒 𝛷 − 𝑎1 < 𝛷 − 𝑎 2
𝛷 + 𝑎1 = 𝛷 + 𝑎 2 𝑒 𝛷 − 𝑎 1 < 𝛷 − 𝑎 2
𝛷+ 𝑎1 > 𝛷+ 𝑎2 𝑒 𝛷− 𝑎1 = 𝛷− 𝑎2 .

(9)
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a1 é preferível a a2 (a1Pa2)

se



a1 é indiferente a a2 (a1Ia2)

+
+
−
−
se 𝛷 𝑎1 = 𝛷 𝑎2 𝑒 𝛷 𝑎1 = 𝛷 𝑎2 .



a1 é incomparável a a2 (a1Ra2)

(10)

se 𝛷𝛷++ 𝑎𝑎1 >< 𝛷𝛷++ 𝑎𝑎2 𝑒𝑒𝛷𝛷−− 𝑎𝑎1 ><𝛷𝛷−−𝑎𝑎2

1

2

1

2

.

(11)

Análise de Preferência Total
Utilizando os fluxos de importância líquidos, uma pré-ordem total das alternativas é gerada, onde (12) (13):


a1 é preferível a a2 (a1Pa2)

se

𝛷(a1) > 𝛷(a2) .

(12)



a1 é indiferente a a2 (a1Ia2)

se

𝛷(a1) = 𝛷(a2) .

(13)

Análise de Preferência por Intervalos
Mediante os graus de fluxos líquidos, é definido um valor de erro padrão, gerando limites inferiores (x) e
superiores (y) para cada alternativa, conforme a equação (14), por meio de intervalos, a avaliação de preferência
é realizada, onde (15) (16):
𝑥𝑎1 = 𝛷 𝑎1 − 𝛼𝜎𝑎1

(14)

𝑦𝑎1 = 𝛷 𝑎1 + 𝛼𝜎𝑎1 .


a1 é preferível a a2 (a1Pa2)

se

xa1 > ya2 .

(15)



a1 é indiferente a a2 (a1Ia2)

se

xa1 ≤ ya2 e xa2 ≤ ya1 .

(16)

3.4 Análise intra-critério
Complementando a análise de decisão, para cada critério é indicado uma limiar caracterizada como veto. O
valor não influencia diretamente na obtenção dos fluxos, mas serve como uma informação adicional para o
decisor, mantendo a restrição de que o veto dever ser maior ou igual ao parâmetro de preferência e indiferença,
onde vj ≥ pj ≥ qj.
Para os critérios qualitativos, o valor do veto será vh = 1, a partir das matrizes de preferência normalizadas, será
identificada uma relação com presença de veto entre duas alternativas. Quanto aos critérios quantitativos, o
valor do veto será a diferença máxima no critério, vj = max(aij), caso a limiar de preferência
(p) seja maior que a indicação de veto, o valor passa a ser equivalente a preferência vj = p.

4 Estudo de caso
Dada a hipotética de aquisição de novos obuseiros para emprego nas operações do CFN, o estudo de caso
abordará uma avaliação decisória buscando destinar, eficientemente, os recursos para a aquisição dos
armamentos. No contexto em análise, foram selecionadas cinco alternativas objetivando obter uma ordenação
dos obuseiros, identificando os modelos mais favoráveis para emprego (figura 1). A aplicação do método ao
dado caso foi viabilizada mediante a utilização de uma ferramenta computacional desenvolvida em linguagem
Python.
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Fig. 1. Conjunto de obuseiros para análise decisória.
Mediante uma entrevista realizada com oficiais do CFN, sendo estes especialistas quanto ao emprego de
obuseiros, foram definidos um conjunto de nove critérios. Dois destes critérios foram avaliados de forma
qualitativa e os outros sete de forma quantitativa. É interessante ressaltar que a possibilidade em se trabalhar
com diferentes naturezas foram fatores favoráveis para a escolha do método em aplicação. Na tabela 2 são
detalhados os critérios em avaliação.
Tabela 2. Detalhamento dos critérios em análise.

Critério

Natureza

Descrição

Calibre

Qualitativa

Fator importante considerando a potência de destruição do
armamento;

Forma de Locomoção

Qualitativa

Variável influente quando considerável a aplicação em
terrenos diversificados;

Comprimento

Quantitativa

Critério relativo ao tamanho do armamento em posição de tiro,
sendo avaliado em metros;

Peso

Quantitativa

Critério com forte influência quando há a necessidade de
transporte aéreo, sendo mensurado em toneladas;

Guarnição

Quantitativa

Fator relevante, quando considerado o contingenciamento de
pessoal, o critério é avaliado conforme a quantidade de
pessoal necessária para o emprego do armamento;

Alcance útil

Quantitativa

Critério considerando a utilização de carga comum, sendo
avaliado em quilômetros;

Alcance máximo

Quantitativa

O critério é avaliado em quilômetros, entretanto
considerando a utilização de carga especial;

Cadência normal

Quantitativa

Caracterizado pela quantidade de tiros por minuto
considerando o desempenho normal do armamento;

Cadência máxima

Quantitativa

Quantidade de tiros por minuto considerando o limite
máximo de desempenho do armamento;

Com as alternativas e critérios estabelecidos, é criada então a matriz de avaliação do caso em análise, conforme
exposto na tabela 3. Na tabela 3 os critérios Calibre e Forma de locomoção foram avaliados qualitativamente,
desta forma, é realizado uma descrição da relação de importância de cada alternativa em cada critério, ambas
relações foram obtidas por um consenso entre os oficiais do CFN que deram suporte à análise. Observa-se
também que para cada critério quantitativo também foram definidas as funções de maximização ou minimização
e as funções de normalização junto aos respectivos parâmetros.
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Tabela 3. Matriz de avaliação da análise decisória.
Obus
L118

Calibre
Forma de locomoção

Obus
Obus
Obus
M119A3 M777A2 M114

Mediano Mediano
Ruim

Comprimento (m)
8,8
Peso (T)
1,86
Guarnição (qtd)
8
Alcance útil (km)
17,2
Alcance máximo (km)
20,6
Cadência normal (tiro/min)
6
Cadência máxima (tiro/min) 12

Bom

Favorável

Ruim

6,6
2,13
7
17,5
19,5
3
8

10,7
4,2
5
24
40
4
2

Bom

Obus
Função Normalização Parâmetros
CAESAR
Bom

Muito
Favorável
Favorável

7,3
5,8
12
12,7
14,6
1
4

10
18,5
6
34
42
6
6

--

--

--

--

--

--

min Semicritério
p=2
min Semicritério
p=1
min Semicritério
p=5
max Pseudocritério q = 1, p =5
max Pseudocritério q = 1, p=5
max Semicritério
p=3
max Semicritério
p=3

4.1 Aplicação do método PROMETHEE-SAPEVO-M1
Conforme o processo axiomático do método, após a definição das alternativas e critérios, é iniciado a avaliação
dos critérios qualitativos. Realizando uma avaliação comparativa, mediante entradas ordinais (figura 2), é
possível obter as relações de grandezas de cada alternativa no critério. No software, as grandezas são registradas
de forma numérica, conforme abordado anteriormente na tabela 1.

Fig. 2. Avaliação das alternativas nos critérios qualitativos, software PROMETHEE-SAPEVO-M1.
Com as grandezas indicadas, são realizados os cálculos e armazenado uma matriz com os graus de preferências
entre as alternativas normalizados para cada critério qualitativo, as matrizes geradas são expostas na área direita
da figura 2.
A próxima etapa é destinada a avaliação das alternativas nos critérios quantitativos. Para cada critério são
obtidas as diferenças entre as grandezas (tabela 3) dos pares avaliados, sendo necessário também definir se as
diferenças devem ser maximizadas ou minimizadas. Conforme exposto na tabela 3, dos sete critérios avaliados,
cinco destes foram normalizados por uma função semicritério, expressando uma grandeza que indicasse um
limite de preferência estrita, caso a diferença entre duas alternativas estivesse abaixo deste limite, ela seria
normalizada de forma linear. Os critérios Alcance útil e Alcance máximo foram normalizados por uma função
Pseudocritério com variação linear, indicando limites de indiferença e preferência estrita entre duas
alternativas.
Na figura 3 são apresentadas as matrizes normalizadas, já indicando os graus de preferência entre as alternativas
nos critérios de natureza quantitativa.
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Fig. 3. Matrizes normalizadas nos critérios quantitativos, software PROMETHEE-SAPEVO-M1.

Alcance útil 0
Alcance máximo -1
Cadência normal -1
Cadência máxima -2

3
2
0
0
0
3
3
3
3

3
1
-1
0
0
3
3
3
3

0
-3
-3
-3
-3
0
-1
-1
-2

1
-3
-3
-3
-3
1
0
-1
-2

1
-2
-3
-3
-3
1
1
0
-1

S Soma máxima = 24

Cadência máxima

3
2
0
0
1
3
3
3
3

Alcance máximo
Cadência normal

3
0
-2
-2
-1
3
3
2
2

Alcance útil

Guarnição

Peso -3
Guarnição -3

Peso

Forma de locomoção -3
Comprimento -3

Comprimento

Calibre 0

Locomoção

Calibre

Obtidas as grandezas normalizadas das alternativas nos critérios, é necessário realizar a obtenção dos critérios
em avaliação. Conforme abordado na seção 3.2, é realizado uma avaliação com indicação de preferências
ordinais entre os critérios objetivando identificar as relações de preferência no contexto avaliado. Conforme
exposto na figura 4, mediante as atribuições ordinais, são obtidas as pontuações de cada critério, sendo
normalizadas pelos valores de soma máxima e soma mínima, gerando uma pontuação normalizada e ao final um
peso para cada critério.

2
-2
-3
-3
-3
2
2
1
0

oma mínima = -24

Pontos
Obtidos

Pontos
Pesos

Normalizados

=

16

= 0,833

= 0,185

=

-8

= 0,333

= 0,074

=

-18

= 0,125

= 0,028

=

-17

= 0,146

= 0,032

=

-15

= 0,188

= 0,042

=

16

= 0,833

= 0,185

=

13

= 0,771

= 0,171

=

9

= 0,688

= 0,153

=

4

= 0,583

= 0,130

Fig. 4. Processo de obtenção dos pesos quanto aos respectivos critérios em avaliação.
O modelo de obtenção dos pesos do método aplicado se mostra eficiente a aplicação por mostrar de forma
transparente a uma análise decisória, construindo por etapas o grau de importância de cada critério na avaliação.
Na sequência as matrizes normalizadas nas etapas anteriores são ponderadas quanto aos seus respectivos
critérios. Com as matrizes ponderadas, a média das relações de preferência são obtidas, gerando a matriz final
com os índices de preferência global ponderada, os valores são apresentados na figura 5.
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Fig. 5. Índices de preferência global ponderada, software PROMETHEE-SAPEVO-M1.
Pelos índices globais, conforme apresentado na figura 5, também são gerados os fluxos de importância
positivos, negativos e líquidos. Os fluxos de importância viabilizam os três formatos de análise de preferência
presente na modelagem. Na figura 6 são apresentados os gráficos, gerados pelo software em aplicação,
referentes a cada modelo de análise.

Fig. 6. Gráficos de análises de preferência, software PROMETHEE-SAPEVO-M1.
Analisando o gráfico de preferência parcial e os resultados cardinais expostos na figura 5, é identificado que o
obuseiro CAESAR obteve o melhor desempenho, a partir do momento que apresentou maior grau de fluxo
positivo e menor de fluxo negativo quanto as outras alternativas do conjunto, vale ressaltar que, com o
desempenho apresentado, o CAESAR apresentou uma relação de preferência total no contexto analisado. Na
avaliação, o obuseiro M777A2 obteve o segundo melhor desempenho, sendo preferível parcialmente as demais
alternativas do conjunto. Na análise não foram identificadas relações de incomparabilidades.
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Na avaliação de preferência total, o obuseiro CAESAR continuou apresentando melhor desempenho, sendo
classificado como opção mais favorável, sendo precedido pelas alternativas: M777A2, L118, M119A3 e M114,
respectivamente nessa ordem.
Na figura 7 são detalhados os valores destinados a construção dos intervalos respectivos a análise de preferência
por intervalos, conforme abordado na seção 3.3.

Fig. 7. Limites inferiores e superiores para pontuação de intervalos, software PROMETHEE-SAPEVO-M1.
Considerando o valor de erro padrão de 0,077 foram gerados limites inferiores (x) e superiores (y) responsável
pela criação dos intervalos de cada alternativa. Observa-se que mesmo pela avaliação de preferência por
intervalos, o obuseiro CAESAR se manteve como melhor alternativa, a partir do momento que seu intervalo se
manteve acima dos limites superiores das outras alternativas, não havendo interseção entre seus limites na
avaliação.
Além das análises de preferência, o método sugere uma análise intra-critério por limiar de veto. Dentre as
relações equivalentes a limiar de veto presentes nos nove critérios, os critérios Peso e Cadência máxima, foram
os que mais se destacaram, a partir do momento em que o obuseiro L118 obteve preferências equivalentes ao
valor de veto em ambos os critérios.
Conforme apresentado na figura 8, o obuseiro L118 apresentou uma diferença de 16,64 toneladas quanto ao
peso do CAESAR e uma diferença de 10 tiros por minuto quanto a alternativa M777A2. Conforme apresentado
nos três formatos análises de preferência, o obuseiro L118 obteve desempenhos inferiores quanto as alternativas
CAESAR e M777A2, entretanto no conceito do veto, por apresentar uma relação de preferência alta, nestes
critérios, quanto as alternativas anteriormente preferíveis, em um contexto teórico, o obuseiro L118 se tornaria
equivalente aos outros. Conforme já abordado a indicação do veto não influencia na obtenção dos fluxos, mas
sim serve como uma forma de informação adicional à tomada de decisão.

Fig. 8. Análise intra-critério nos critérios Peso e Cadência máxima, software PROMETHEE-SAPEVO-M1.

140

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

Dada hipotética de aquisição de novos obuseiros para o CFN, é evidente que o obuseiro CAESAR se apresenta
favorável quanto ao seu emprego e a ordenação viabilizada pela aplicação da modelagem permite identificar
uma segunda ou terceira melhor alternativa, caso seja favorável adquirir não só um modelo de armamento mas
dois ou três tipos que possam ser empregados de forma integrada.
Vale ressaltar que por questões de sigilo por parte do CFN, os custos do obuseiros não foram avaliados, mas em
uma análise real, pressupõem que o critério seja necessário e apresentasse influência quanto aos resultados
obtidos. A modelagem se apresenta eficiente quanto a problemática analisada, dada uma análise futura, será
possível avaliar mais critérios, podendo ser analisado qualitativamente variáveis relacionadas à manutenção dos
equipamentos, emprego, durabilidade e blindagem por exemplo.

5 Conclusões
O artigo propôs uma análise de tomada de decisão real, dada a necessidade de a MB estar adquirindo novos
obuseiros para emprego nas operações do CFN. Relacionada a problemática de se estar ordenando as
alternativas mediante seus desempenho e relações de preferência, o método PROMETHEE-SAPEVO-M1 se
mostrou eficaz e propício quanto a estrutura de análise e resultados viabilizados.
A utilização da modelagem se mostrou eficiente, tendo como vantagem a estrutura de avaliação de critérios
qualitativos, permitindo considerar variáveis em que os oficiais do CFN tinham conhecimento, mas não eram
possíveis de avaliar de forma cardinal ou havia falta de precisão quanto aos valores. O formato de estruturação
dos pesos nos critérios se mostrou de grande valor, permitindo ponderar os pesos dos critérios em um modelo
transparente e que deixou evidente os critérios de maior importância e/ou preferência pelos avaliadores.
Os três modelos de análise de preferência permitiram uma espécie de análise de sensibilidade ao caso estudado,
a partir do momento em que pela mesma estrutura de dados foi avaliado o comportamento das alternativas em
diferentes formas de manipulação dos resultados, podendo comparar as formas de análises e identificar a
alternativa mais favorável. A avaliação intra-critério com limiar de veto, mesmo não gerando influência nos
resultados das análises, serviu como uma informação adicional para o decisor, mediante a indicação de relações
de diferença, que caso consideradas podem conduzir a uma mudança na decisão final.
Em relação a MB e ao CFN, é esperado que o artigo possa servir de base para uma análise futura quanto a
aquisição de novos obuseiros, obtendo assim a efetividade necessária nas operações estratégicas e táticas. Pelo
método aplicado, vale ressaltar que o órgão militar pode estar acrescentando novos critérios de avaliação,
qualitativos ou quantitativos, e também estar aplicando em outras problemáticas de avaliação multicritério, a
partir do momento que o método seja adequado ao problema estruturado.
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Resumo. Este artigo tem como objetivo aplicar o método híbrido AHP-TOPSIS-2N para seleção de um helicóptero
de ataque a ser adquirido pela Marinha do Brasil. Foram comparados seis modelos de helicópteros, dentre os mais
utilizados pelas Forças Armadas de países desenvolvidos. O helicóptero selecionado seria empregado no apoio de
fogo necessário às Operações Anfíbias do Corpo de Fuzileiros Navais. Os helicópteros tiveram seis critérios velocidade máxima, carga útil, quantidade de foguetes, quantidade de mísseis ar-terra, alcance, canhão principal e
quantidade de munições para os canhões – avaliados por oficiais aviadores da Marinha do Brasil. A aplicação do
método AHP-TOPSIS-2N apresentou como resultado duas listas de ordenação e priorização dos helicópteros,
proporcionando uma análise de sensibilidade mais rica e robusta, trazendo maior segurança, transparência e
simplicidade ao processo decisório. Após a aplicação do método, a aeronave AH-64E APACHE foi escolhida como
a mais indicada a ser adquirida para o cumprimento da missão.
Palavras-chave: AHP-TOPSIS-2N; Análise Multicritério; Processo decisório; Marinha do Brasil; Aeronave.

Abstract. This paper aims to apply the hybrid method AHP-TOPSIS-2N for the selection of an attack helicopter to
be acquired by the Brazilian Navy. Six helicopter models were compared, among the most used by the Armed Forces
of developed countries. The selected helicopter would be employed in the fire support required by the Marine Corps
Amphibious Operations. The helicopters had six criteria - maximum speed, payload, number of rockets, number of
air-to-ground missiles, range, main cannon and amount of ammunition for the cannons – evaluated by airship
officers of the Brazilian Navy. The application of the AHP-TOPSIS-2N method presented as a result two lists of
ordering and prioritization of the helicopters, providing a richer and more robust sensitivity analysis, bringing greater
security, transparency and simplicity to the decision-making process. After the application of the method, the AH64E APACHE aircraft was chosen as the most suitable to be acquired for the fulfillment of the mission.
Keywords: AHP-TOPSIS-2N; Multicriteria Analysis; Decision-making process; Brazilian Navy; Aircraft.

1 Introdução
Aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 a Estratégia Nacional de Defesa (END), que foi
atualizada em 2012, visa garantir a segurança do país tanto em tempo de paz, quanto em situações de crise,
estabelecendo diretrizes para a adequada preparação e capacitação das Forças Armadas Brasileiras (FFAA). A
END foi desenvolvida, também, para atender às necessidades de equipamento dos Comandos Militares,
reorganizando a indústria de defesa para que as tecnologias mais avançadas estejam sob domínio nacional e
instituindo ações estratégicas de médio e longo prazo objetivando a modernização da estrutura nacional de
defesa (Brasil, 2008).
Mesmo em períodos de paz, é imprescindível que o Brasil disponha de FFAA modernas, equipadas e
capacitadas para garantir sua soberania e interesses estratégicos, e que respaldem sua política externa e
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posicionamentos nos fóruns internacionais. Em 2019 foi promulgado pela Marinha do Brasil (MB) um
documento intitulado Política Naval (PN),
A PN orienta, em conformidade com a END, o planejamento estratégico da MB, cujo cumprimento impõe a
disponibilidade de forças navais aptas a atuarem em consonância com a magnitude político-estratégica e
econômica do Brasil no cenário internacional (Marinha do Brasil, 2019).
De acordo com os objetivos e diretrizes estabelecidos na Política Nacional de Defesa (PND) e na Estratégia
Nacional de Defesa (END), documentos de alto nível que condicionam o preparo e o emprego das Forças
Armadas, cabe à MB o emprego do Poder Naval (Marinha do Brasil, 2019).
Ainda de acordo com aquele documento, o Poder Naval deve possuir capacidade e credibilidade suficientes para
dissuadir eventuais forças adversas de conduzirem ações hostis nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). A
ação de presença de unidades navais no Atlântico Sul, onde se insere a “Amazônia Azul”, e nos rios das bacias
Amazônica e Paraguai-Paraná será fator essencial para o fortalecimento dessa dissuasão. Assim, a Força deve
estar preparada, tanto para atuar numa crise interestatal, como para fiscalizar e reprimir a atuação de grupos
adversos praticando atividades ilegais nas AJB.
Desde que a primeira versão da END colocou como missão elevar o patamar das FFAA, cada Força apresentou
a sua concepção de mudança militar: a Marinha do Brasil priorizou a modernização (Teixeira Junior, 2019),
O Poder Naval compreende a capacidade de utilização do mar e das águas interiores, ao dispor de uma força com
propriedade expedicionária, em permanente condição de pronto emprego, assegurando a projeção de poder sobre
terra. Esta força é caracterizada por um conjugado anfíbio, composto por uma Força Naval, um Grupamento
Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) embarcado, e os meios aeronavais adjudicados, em condições
de cumprir missões relacionadas às tarefas básicas do Poder Naval (Marinha do Brasil, 2017).
Dentre os meios aeronavais necessários para a realização de missões aeronavais, destaca-se o uso de
helicópteros de ataque, próprios para atividades de reconhecimento e de apoio de fogo aéreo, em virtude de sua
grande quantidade de armamentos e capacidade de engajar alvos aéreos e terrestres. Essa função atualmente é
exercida por helicópteros de porte menor e com baixo poder de fogo, os quais poderiam ser substituídos por
meios mais modernos, específicos para essa finalidade, garantindo assim um melhor desempenho na execução de
tais atividades.
Deste modo, seria de grande valia ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) que a MB adquirisse novos
helicópteros com capacidades para prover o apoio de fogo necessário às Operações Anfíbias (OpAnf), capazes de
efetuar reconhecimentos aéreos avançados e apoio aéreo ofensivo, principalmente no combate a veículos
blindados e tropas inimigas em solo.
A END prevê, sob a condução do Ministério da Defesa, a aquisição de helicópteros de transporte e de
reconhecimento e ataque, adquiridos com compensação comercial, industrial e tecnológica (Brasil, 2012).
Considerando tal necessidade, devido à quantidade, diversidade e complexidade de modelos existentes
atualmente, a tarefa de selecionar um meio que seja mais adequado às necessidades da MB, objetivando prestar
apoio às operações desempenhadas pelo CFN, não é nada simples.
Os modelos de helicópteros existentes e utilizados nas principais Forças Armadas do mundo podem ser
analisados à luz de vários critérios, sejam eles qualitativos ou quantitativos, como por exemplo: velocidade,
armamentos, autonomia e capacidade de carga, e alguns mais complexos, como manobrabilidade, sistemas e
tecnologias agregadas.
Para Santos et al. (2019), no processo para a tomada da decisão, a Engenharia de Produção se torna um
mecanismo fundamental no assessoramento dos gestores. Dentro desta grande área da Engenharia, a Pesquisa
Operacional (PO) é o campo abrangente e multidisciplinar que emprega modelos matemáticos e analíticos para a
solução de problemas complexos do cotidiano (Teixeira et al., 2019).
A PO é uma área que cuida da otimização dos processos organizacionais e de métodos de resolução de
problemas e apoio à decisão, entre outros. Procura aperfeiçoar as operações existentes e/ou ajudar no processo de
tomada de decisão, visando não só fornecer subsídios racionais, bem como proporcionar ferramentas
quantitativas ao processo de tomada de decisões (Gomes & Gomes, 2019). Nesse contexto, os sistemas de
informação, aliando métodos da literatura em situações reais, revestem-se de grande importância (Pereira et al.,
2015).
A ferramenta de PO usada neste artigo para a escolha do helicóptero de ataque mais adequado a ser adquirido pela
MB é o método de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) híbrido AHP-TOPSIS-2N. Este artigo visa, portanto,
aplicar um método de AMD no estado da arte para contribuir com a solução de um problema complexo da área
militar.
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2 Referencial teórico
Segundo Colombo et al. (2019), o método de AMD híbrido AHP-TOPSIS-2N, proposto inicialmente por Souza et
al. (2018), é constituído por duas técnicas de tomada de decisão multicritério que são usualmente adotadas em
cenários complexos, caracterizados pela presença de objetivos múltiplos e conflitantes: os métodos AHP e
TOPSIS. Para compreender o método, é necessário um entendimento prévio das duas técnicas que o compõem. O
Método Analytic Hierarchy Process (AHP), desenvolvido por Saaty (1980), consiste em uma técnica
quantitativa para o problemas de AMD, sendo uma das mais utilizadas no mundo, devido a sua facilidade e por
ser intuitiva. O método é utilizado para ponderar os pesos dos critérios, comparando-os dois a dois segundo
uma escala, como ilustrado na Tabela 1.
Uma das vantagens do método AHP é que ele permite identificar as inconsistências dos tomadores de decisão.
Uma Razão de Consistência (RC) menor que 0,10 é considerada aceitável, enquanto uma RC superior a 0,10 gera
a necessidade de a que o tomador de decisão faça avaliações ou julgamentos novamente (García et al., 2014).
Tabela 1 - Escala fundamental de Saaty.
Intensidade de
Importância
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Definição

Explicação

Igual importância

As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo
A experiência e o julgamento favorecem levemente uma
Fraca importância
atividade em relação a outra
A experiência e o julgamento favorecem fortemente uma
Forte importância
atividade em relação a outra.
Uma atividade é muito fortemente favorecida em relação a outra;
Muito forte importância
sua dominação de importância é demonstrada na prática
A evidência favorece uma atividade em relação a outra com o
Importância absoluta
mais alto grau de certeza
Quando se procura uma condição de compromisso entre duas
Valores intermediários
definições
Fonte: Adaptado de Saaty (1980).

O Método Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), apresentado por Hwang e
Yoon (1981), ordena as alternativas de acordo com a proximidade da Solução Ideal Positiva (SIP). A melhor
alternativa é aquela que está mais próxima da SIP e mais distante da Solução Ideal Negativa (SIN).
Para a aplicação do método AHP-TOPSIS-2N, Colombo et al. (2019) definiram nove passos, descritos a seguir:
I. Estabelecimento da Matriz de Decisão, expressando a pontuação de cada alternativa em relação a cada
critério analisado;
II. Confecção da Matriz de Ponderação, utilizando a escala fundamental de Saaty, através da avaliação par a
par de cada critério;
III. Mediante aplicação do método AHP, são obtidos os pesos de cada critério. Ressalta-se a importância do
cálculo da RC, a qual deve ser menor que 0,1 para garantia da consistência da análise;
IV. Obtenção da Matriz de Decisão normalizada: no caso do método AHP-TOPSIS-2N são utilizadas duas
diferentes normalizações (Souza et al., 2018) (1)(2):
𝑝𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗
√(∑ 𝑥

2

(1)

𝑖𝑗 )

𝑝𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑝𝑖𝑗
𝑝𝑖𝑗 =
𝑚𝑎𝑥𝑝 − 𝑚𝑖𝑛𝑝
𝑖𝑗

(2)
𝑖𝑗
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V. Construção da Matriz de Decisão Normalizada Ponderada: as matrizes ponderadas são obtidas mediante
multiplicação dos pesos calculados no passo III pelas matrizes normalizadas (3):
VI. Obtenção da SIP (A+) e SIN (A-);
+ = {𝑝+, 𝑝+ , … , 𝑝+ };
𝐴
1
2
𝑚

𝐴− = {𝑝−1 , 𝑝−2, … , 𝑝−𝑚}

(3)

VII. Cálculo das distâncias euclidianas de cada uma das alternativas em relação a SIP (D i+) e a SIN (D i-) (Souza
et al., 2018) (4)(5):
𝑛
2

𝐷+ = √∑(𝑝 − 𝑝+)
𝑖

𝑖𝑗

𝑗

(4)

𝑗=1

𝑛

2

𝐷− = √∑(𝑝 − 𝑝−)
𝑖

𝑖𝑗

𝑗

(5)

𝑗=1

VIII. Cálculo da proximidade relativa à alternativa ideal (6):
+ =
𝐶
𝑖

𝑖

𝐷𝑖−
𝐷 − 𝐷𝑖−
+

(6)

IX. Ordenação das preferências.
De acordo com Souza et al. (2018), esta metodologia tem as seguintes vantagens:
a.

Possibilidade de identificação da forma de normalização do AHP-TOPSIS;

b.

A possibilidade de duas normalizações coerentes permite uma análise de sensibilidade do Resultado;

c.

Essa análise de sensibilidade permite gerar regras de decisão para agrupar as alternativas em conjuntos;

d.

O conceito de hierarquia com pesos associado ao conceito de verificação de quanto uma alternativa está
mais perto e mais distante de uma alternativa ideal.

Como principais aplicações do método destacam-se a priorização e distribuição de portfólios de investimentos
(Souza et al., 2018), seleção da melhor configuração de poço de petróleo para o desenvolvimento de um campo
(Colombo et al., 2019) e ordenação da execução de furos de alívio em revestimentos de poços de petróleo sob
risco de colapso (Barbosa et al., 2019).

3 Metodologia e problema
Para a viabilização da análise, foram selecionados seis modelos de helicópteros empregados em Forças Armadas
de países desenvolvidos, de eficácia comprovada em combate. Visando trazer maior confiabilidade à avaliação,
foram selecionadas apenas informações disponíveis nos manuais dos fabricantes dos helicópteros.
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3.1 Apresentação das alternativas de helicópteros
I - AH-1Z VIPER - BELL
O Bell AH-1Z VIPER foi construído com o objetivo de atender as necessidades do United States Marine Corps,
sendo utilizado por esta força desde 2009 (BELL, 2020). Devido ao USMC operar em vários ambientes,
principalmente no mar, esta aeronave foi desenvolvida especialmente para suportar as intempéries marítimas. O
BELL apresenta flexibilidade de equipagem conforme cada missão específica, com capacidade de
transporte de 28 foguetes de precisão teleguiados APKWS; 16 mísseis Ar-Terra HellFire®; 76 foguetes Mk66® de 70 mm e um canhão principal M-197 de 20 mm com capacidade para 650 munições. Além disso, possui
dois mísseis Ar-Ar acoplados à lateral, permitindo a utilização do espaço destinado ao sistema bélico para o
armamento de ataque ao solo.
II - T129 ATAK – Turkish Aerospace
Fabricado pela Turkish Aerospace, o T129 ATAK foi desenvolvido para atender às necessidades das Forças
Armadas da Turquia. É um helicóptero de ataque bimotor, otimizado para a realização de missões de ataque,
reconhecimento armado e ataques de precisão, sob diversas condições climáticas e em períodos diurnos e
noturnos.
Segundo as informações do fabricante (TURKISH AEROSPACE, 2020), a aeronave é equipada com uma
metralhadora de 20mm com capacidade para 500 munições e 76 foguetes (70mm) integrados; Ainda, baseado
nas características das missões podem ser integrados a aeronave 16 x Mísseis Ar-Terra CIRIT® 70mm guiados
por laser, 8 mísseis anti-tanque de longo alcance UMTAS® e 8 mísseis ar-ar STINGER®.
III - Мi-35М – Russian Helicopters
O helicóptero Mi-35M, atualmente fabricado pela Russian Helicopters e desenvolvido originalmente pela Mil
Moscow Helicopter Plant , é um helicóptero de ataque que apresenta como diferencial o seu porte, pois
apresenta peso e dimensões relativamente maiores que um helicóptero de ataque comum. Além disso, possui
uma cabine de transporte, com capacidade de carregamento de até 08 paraquedistas equipados, cargas internas de
até 1500 Kg e até equipe médica para realização de evacuações aeromédicas.
Segundo o fabricante Russian Helicopters (2020), o Mi-35Ma possui uma metralhadora dupla de 23 mm com
capacidade para até 470 munições; até 80 foguetes (80 mm); até 20 foguetes de 122 mm do tipo S-13®; e até 08
mísseis ar-terra 9М114/9М120®.
A aeronave é empregada pelas Forças Armadas da Rússia, Venezuela, Azerbaijão e Brasil, sendo denominado
internamente pela Força Aérea Brasileira como AH-2 Sabre.
IV - Ka-52K Katran - Russian Helicopters
O Ka-52 Katran é a versão projetada para operar em ambiente naval do Ka-52 Aliggator, produzido pela
Russian Helicopters. Trta-se de uma aeronave de reconhecimento e combate de última geração com objetivo de
destruir alvos terrestres blindados e não blindados, tropas e helicópteros inimigos tanto na linha de frente quanto
em reservas táticas (RUSSIAN HELICOPTERS, 2020). Este helicóptero também possui um pequeno
compartimento de carga, é capaz de operar em períodos noturnos e diurnos e sob condições climáticas severas.
Este modelo é equipado com uma metralhadora de 30 mm com capacidade para até 460 munições, além dos
demais mísseis e foguetes que operam no Mi-35M.
V - HAD Tiger - Airbus
O HAD Tiger é o helicóptero de ataque multifuncional da Airbus Helicopters, que visa realizar reconhecimentos
armado, escoltas ar-terra, combates ar-ar, apoio de fogo aéreo e ataques a alvos blindados em terra, de dia ou de
noite e em condições adversas (HELIBRAS, 2020). Possuem uma versão especial para operação em ambientes
marítimos a partir de navios.
A aeronave é equipada com um canhão principal de 30mm com capacidade para 450 munições, 68 foguetes 68
mm ou 52 foguetes 70 mm e até 16 mísseis Hellfire® e infravermelhos ER Spike® ar-terra guiados por fibra
ótica.
Uma vantagem desta aeronave é a possibilidade de ter sua manutenção realizada no Brasil pela Helibras,
empresa subsidiária da Airbus Helicopters.
VI - AH-64E APACHE - Boeing
Um dos helicópteros de ataque mais conhecidos mundialmente, o AH-64E APACHE, produzido pela Boeing, é
largamente empregado por diversas forças armadas, tais como o Exército dos Estados Unidos, Egito, Grécia,
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Índia, Indonésia, Israel, Japão, Coréia, Kuwait, Holanda, Catar, Arábia Saudita, Cingapura, Emirados Árabes
Unidos e Reino Unido (BOEING, 2020).
Este modelo é equipado com um canhão principal de 30 mm com capacidade de até 1200 munições, sendo a
maior capacidade entre os helicópteros de ataque. Ainda, pode operar até 76 foguetes de 70 mm e 16 mísseis
Hellfire®.
Cabe ressaltar que este modelo de helicóptero já operava no Porta-Helicópteros Atlântico enquanto este
pertencia à Royal Navy, comprovando assim sua capacidade de operar em ambientes marítimos.
3.2 Critérios de Comparação
Tendo em vista as especifidades relativas de cada helicóptero avaliado, o que tornaria a comparação inviável,
neste artigo serão levados em consideração apenas os aspectos comuns a todas as aeronaves.
Para a determinação dos critérios, foram realizadas entrevistas com alguns Oficiais aviadores da MB com vários
anos de experiência.
Santos (2018) apresenta a espiral do processo decisório, concebida como uma abstração mental, uma vez que o
processo decisório acerca de um problema se desdobra em oito etapas, partindo de uma situação problemática,
até a decisão de implementação ou não do modelo. A partir daí a percepção da situação problemática ganha uma
nova dimensão, incorporando novos fatos da realidade subjacente que antes não tinham sido levados em
consideração. Isso levará a um novo entendimento do problema, e, talvez, conduzirá a um novo objetivo,
fazendo com que todo o processo se repita.
Considerando as aeronaves apresentadas neste trabalho, os critérios julgados importantes pelos militares da MB
entrevistados e as informações técnicas das aeronaves disponibilizadas pelos fabricantes em seus meios oficiais,
a situação problemática foi moldada em um esquema, baseado no mapa mental proposto por Santos et al. (Santos
et al., 2016), conforme a Figura 1:

Figura 1 - Mapa Mental da Escolha de um Helicóptero de Ataque. Fonte: Adaptado de Santos et al. (2016).

A partir deste mapa mental, foram selecionados os seguintes critérios de comparação:
i.

Velocidade Máxima: Velocidade desenvolvida com o regime máximo dos motores, essencial para
realização de reconhecimentos, interceptações e apoio de fogo às tropas em situações críticas;
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ii.

Alcance: Considerando que um Teatro de Operações possa ter grandes dimensões, quanto maior for
o alcance de uma aeronave maior será a capacidade de atuação em diferentes missões;

iii.

Carga Útil: Medida obtida ao se reduzir o peso da aeronave do peso máximo de decolagem da mesma.
Tal medida é importante pois influenciará diretamente no alcance, na quantidade de combustível e
munições/armamento que o helicóptero poderá carregar.

iv.

Canhão Principal: arma amplamente utilizada no combate aproximado, que consiste em ações aéreas
por aeronaves de asa fixa e rotativa contra alvos hostis que estão próximos a forças amigas. Tal
componente pode ser utilizado contra tropas em solo, veículos, edificações ou até mesmo aeronaves
hostis. Para este estudo serão comparados os calibres desta arma, aonde quanto maior o calibre maior
será o poder de destruição dos projéteis.

v.

Quantidade de Munições do Canhão Principal: Devido a importância de um apoio de fogo eficaz
e duradouro, é relevante a quantidade de munições do canhão principal que uma aeronave pode portar.

vi.

Quantidade de Foguetes: Este tipo de armamento é utilizado principalmente contra alvos em terra,
podendo ser guiados ou não. Devido a grande necessidade de apoio de fogo nas missões do CFN,
quanto maior for a quantidade de foguetes embarcados melhor este apoio será prestado.

vii.

Quantidade de Mísseis Ar-Terra: Possuem grande poder de destruição e normalmente são guiados
a laser, podendo ser utilizados contra veículos blindados, edificações e outros tipos de alvos. Todavia,
devido ao seu maior porte são transportados em menor número do que os foguetes nas aeronaves de
combate.

Um outro critério importante para compor o modelo seria o custo de aquisição de cada helicóptero. Entretanto,
por se tratarem de aeronaves militares, não foi possível obter dados diretos ou estimativas confiáveis de tais
valores, uma vez que esses parâmetros são sigilosos.

4 Aplicação do método AHP-TOPSIS-2N
Nesta seção, são realizados todos os passos descritos anteriormente para a aplicação do método AHP-TOPSIS2N.
4.1 Matriz de decisão
A partir dos critérios e alternativas estabelecidos anteriormente, obtém-se a matriz de decisão (Tabela 2).
Tabela 2 - Dados operativos dos helicópteros analisados.
Velocidad
Carga
e Máx
Útil (Kg)
(Km/h)

Canhão
Principal
(mm)

Qtd.de
Munições do Qtd. de
Foguetes
Canhão
Principal

Qtd.
Mísseis
Ar-Terra

Alcance
(Km)

T129 ATAK

281

2710

20

500

76

16

537

Мi-35М

310

2400

23

470

80

20

460

BELL AH-1Z VIPER

370

2615

20

650

76

16

485

Ka-52K Katran

300

3300

30

460

80

12

460
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Tiger HAD

271

2030

30

450

68

8

740

AH-64E APACHE

279

2835

30

1200

76

16

476

Fonte: Autores (2020).

4.2 Obtenção dos pesos dos critérios
Primeiramente, é feita a comparação par a par dos critérios, por meio do método AHP, pelos decisores, os
quais, após consenso, avaliaram as notas, observando a escala fundamental de Saaty.
Após a avaliação paritária pelos decisores, foi obtida a matriz de avaliação dos critérios (Erro! Fonte de
referência não encontrada.
Tabela 3 - Matriz de avaliação dos critérios.
Velocidade Máxima (Km/h)

Carga Útil
(Kg)

Canhão
Principal
(mm)

Qtd.de
Munições Qtd. de
do Canhão Foguetes
Principal

Qtd.
Mísseis
Ar-Terra

Alcance
(Km)

Velocidade Máxima (Km/h)

1

2

1/2

1/3

1/2

1/3

1/2

Carga Útil (Kg)

½

1

1/3

1/3

1/4

1/3

1

Canhão Principal (mm)
Qtd.de Munições do
Canhão Principal
Qtd. de Foguetes

2

3

1

1

1/2

1/2

3

3

3

1

1

2

3

4

2

1/2

1

Qtd. Mísseis Ar-Terra

3

3

2

1

2

Alcance (Km)

2

1

1

1/4

1/3

1
1/2
1
1/3

1
4
3
1

Fonte: Autores (2020).

A Tabela 4 - Consistência da matriz de avaliação dos critérios.mostra os valores relacionaos à consistência da
avaliação paritária dos critérios. Ressalta-se o valor de RC – 0,0585 -, menor que o valor mínimo aceitável, de
0,1. Portanto, os valores dos pesos obtidos após a análise dos decisores podem ser considerados consistentes.
Tabela 4 - Consistência da matriz de avaliação dos critérios.
Lambda máximo

7,4634

Razão de consistência

0,0585

índice de consistência

0,0772

Fonte: Autores (2020).

A Tabela 5 - Pesos obtidos após análise par a par dos critérios.apresenta os pesos dos critérios obtidos mediante
aplicação do método AHP. Analisando os resultados, observa-se um peso muito maior dado aos critérios
relativos ao poder de fogo das aeronaves, como quantidade de mísseis Ar-Terra, foguetes e parâmetros
referentes ao canhão principal dos helicópteros.
Tabela 5 - Pesos obtidos após análise par a par dos critérios.
Velocidade Máx (Km/h)

0,0757

Carga Útil (Kg)

0,586

Canhão Principal (mm)

0,1586
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Qtd.de Munições do Canhão Principal

0,191

Qtd. de Foguetes

0,1878

Qtd. Mísseis Ar-Terra

0,2467
0,0836

Alcance (Km)
Fonte: Autores (2020).

4.3 Obtenção das matrizes de decisão normalizadas
Utilizando a primeira normalização (equação 1), obtém-se a Tabela 6 - Matriz normalizada - 1ª normalização..
Tabela 6 - Matriz normalizada - 1ª normalização.
Qtd.de
Munições
do Canhão
Principal
0,3151
0,3016
0,3624
0,2835
0,3151
0,3921
0,4726
0,2775
0,4726
0,2715
0,4726
0,724
Fonte: Autores (2020).

Velocidad
Carga Útil
e Máx
(Kg)
(Km/h)
T129 ATAK
Мi-35М
BELL AH-1Z VIPER
Ka-52K Katran
Tiger HAD
AH-64E APACHE

0,3788
0,4168
0,4974
0,4033
0,3643
0,3751

0,4133
0,366
0,3988
0,5033
0,3096
0,4324

Canhão
Principal
(mm)

Qtd. de
Foguetes
0,4077
0,4291
0,4077
0,4291
0,3648
0,4077

Qtd.
Mísseis
Ar-Terra
0,4313
0,5392
0,4313
0,3235
0,2157
0,4313

Alcance
(Km)
0,4093
0,3506
0,3697
0,3506
0,5641
0,3628

A Tabela 7 - Matriz ponderada - 1ª normalização. apresenta os valores normalizados ponderados, após multiplicação
pelos pesos dos critérios obtidos anteriormente. Os valores normalizados variam de 0 < V < 1.
Tabela 7 - Matriz ponderada - 1ª normalização.

T129 ATAK

0,0286

0,0242

0,0493

Qtd.de
Munições do Qtd. de
Foguetes
Canhão
Principal
0,0576
0,0766

Мi-35М
BELL AH-1Z
VIPER
Ka-52K
Katran

0,0316

0,0214

0,0568

0,0541

0,0377

0,0234

0,0493

0,0305

0,0295

Tiger HAD
AH-64E
APACHE

0,0276
0,0284

Velocidade
Carga Útil
Máx
(Kg)
(Km/h)

Canhão
Principal
(mm)

Qtd.
Mísseis ArTerra

Alcance
(Km)

0,1064

0,0342

0,0806

0,133

0,0293

0,0749

0,0766

0,1064

0,0309

0,074

0,053

0,0806

0,0798

0,0293

0,0181

0,074

0,0519

0,0685

0,0532

0,0472

0,0253

0,074

0,1383

0,0766

0,1064

0,0303

Fonte: Autores (2020).

Utilizando a segunda normalização (equação 2), obtém-se a Tabela 8. Vale ressaltar que, nesta normalização,
diferentemente da primeira, os valores variam de 0 ≤ V ≤ 1, como por exemplo as alternativas T129 ATAK e
BELL AH-12 VIPER à luz do critério Canhão Principal, que obtiveram valor 0, pois apresentam o pior
desempenho neste quesito.
Em contrapartida, destaca-se a alternativa MI-35M, que obteve nota 1 nos critérios Quantidade de foguetes e
Mísseis de ar-terra, pois apresenta o melhor desempenho nos dois quesitos entra as alternativas avaliadas.
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Tabela 8 - Matriz normalizada - 2ª normalização.

T129 ATAK

Velocidade Carga Útil
Máx
(Kg)
(Km/h)
0,101
0,5354

Мi-35М
BELL AH1Z VIPER
Ka-52K
Katran

0,3939
1

0,3

0,0267

0,4606

0

0,2667

1

1

0,0133

1

0

1

0

0

1

1

0
0,008

0

Qtd.de
Munições do Qtd. de
Canhão
Foguetes
Principal
0,0667
0,6667

0,2913

0,2929

Tiger HAD
AH-64E
APACHE

Canhão
Principal
(mm)

0,6339

Qtd.
Mísseis ArTerra
0,6667

1

1

0,6667

0,6667
0,3333
0

0,6667

0,6667

Alcance
(Km)
0,275
0
0,0893
0
1
0,0571

Fonte: Autores (2020).

A Tabela 9 apresenta os valores normalizados ponderados, após multiplicação pelos pesos dos critérios obtidos
anteriormente.
Tabela 9 - Matriz normalizada ponderada - 2ª normalização.

T129 ATAK

Velocidade Carga Útil
Máx
(Kg)
(Km/h)
0,0076
0,0314

Мi-35М
BELL AH1Z VIPER
Ka-52K
Katran
Tiger HAD
AH-64E
APACHE

Canhão
Principal
(mm)
0

Qtd.de
Munições do Qtd. de
Foguetes
Canhão
Principal
0,0127
0,1252

Qtd.
Mísseis ArTerra
0,1645

0,0298

0,0171

0,047

0,0051

0,1878

0,2467

0,0757

0,027

0

0,0509

0,1252

0,1645

0,0222

0,0586

0,1566

0,0025

0,1878

0,0822

0,1566

0

0,1566

0,191

0
0,0061

0
0,0371

0

0

0,1252

0,1645

Alcance
(Km)
0,023
0
0,0075
0
0,0836
0,0048

Fonte: Autores (2020).

4.4 Obtenção das ordenações para as duas normalizações
A Tabela 10 apresenta as ordenações das alternativas após os dois processos de normalização.
Tabela 10 - Ordenação das alternativas nos dois processos de normalização.
1ª Normalização

2ª Normalização
Classificaçã
o
1º

Pontuação

Classificação

Pontuação

0,7587

AH-64E APACHE

1º

0,6852

Мi-35М

2º

0,4791

Мi-35М

2º

0,5684

BELL AH-1Z VIPER

3º

0,4421

3º

0,4965

T129 ATAK

4º

0,3778

4º

0,4785

Ka-52K Katran

5º

0,2809

5º

0,4333

Tiger HAD

6º

6º

0,3204

AH-64E APACHE

Ka-52K Katran
BELL AH-1Z
VIPER
T129 ATAK

0,2037
Tiger HAD
Fonte: Autores (2020).

Após aplicação do método AHP-TOPSIS-2N, observa-se que a existência de três clusters:
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(1) Cluster 1: Contempla as alternativas com pontuações entre 0,4791 e 0,7587 na primeira normalização e
entre 0,5684 e 0,6852 na segunda: Helicópteros AH-64E APACHE e MI-35M. Ressalta-se que o APACHE
apresentou a melhor ordenação nos dois cenários, podendo ser considerado o helicóptero mais indicado a ser
adquirido pela Marinha do Brasil;
(2) Cluster 2 – Engloba as alternativas com pontuações entre 0,2809 e 0,4421 na primeira normalização e
entre 0,4333 e 0,4965 na segunda: Helicópteros BELL AH-1Z VIPER, T129 ATAK e KA-52K Katran;
(3) Cluster 3 – Helicóptero Tiger HAD, que obteve o pior desempenho nos dois processos de normalização.

5 Análise de resultados e conclusão
Observa-se que os helicópteros APACHE e MI-35M apresentaram as melhores classificações nos dois
processos de normalização, pelo fato de apresentarem os melhores desempenhos nos critérios que obtiveram os
maiores pesos após análise dos decisores – Quantidade de mísseis ar-terra, canhão principal, foguetes e
munições.
É interessante observar que o APACHE foi a única alternativa que não apresentou nota igual a zero em nenhum
dos critérios analisados na segunda normalização, o que ilustra bem a regularidade dessa alternativa em todos os
critérios.
Em contrapartida, o TIGER, alternativa com a pior classificação, apresentou nota mínima em cinco dos sete
critérios avaliados, dentre os que obtiveram a maior relevância na avaliação paritária dos decisores. Esse
desempenho baixo justifica sua classificação ruim nos dois cenários.
Observa-se que as alternativas BELL AH-1Z VIPER, T129 ATAK e KA-52K, componentes do cluster 2,
apresentaram alterações significativas de posicionamento nas duas formas de normalização. Vale ressaltar que a
alternativa que apresenta a maior quantidade de notas máximas é o helicóptero Ka-52K Katran, que apresenta o
melhor desempenho em três dos sete critérios, porém nos demais critérios não apresenta bom desempenho. Essa
alternativa é a que apresenta a maior diferença nas classificações nos dois cenários (5ª colocada na primeira
normalização e 3ª na segunda), fruto dessa disparidade entre o excelente desempenho em alguns critérios e o
péssimo desempenho nos demais.
Nota-se também que as diferenças relativas de pontuação na primeira normalização são sensivelmente maiores
que na segunda. Em face ao exposto, pode-se afirmar que o objetivo deste artigo foi atingido, com a
determinação do helicóptero mais adequado a ser adquirido pela MB, tendo sido escolhido o AH-64E
APACHE, o qual apresentou o melhor resultado nos dois cenários.
A possibilidade de avaliação de duas formas de normalização fornece uma análise de sensibilidade mais rica e
robusta, permitindo observar o comportamento das alternativas nos dois cenários. Essa característica confere
mais transparência ao processo decisório acerca de um problema complexo, como o objeto deste artigo.
Ressalta-se que o método AHP-TOPSIS-2N se mostrou extremamente eficiente para a análise proposta,
possibilitando a obtenção dos pesos dos critérios, levando em consideração a opinião de múltiplos decisores,
além da robustez gerada pela análise de proximidade da Solução Ideal Positiva.
Conclui-se, portanto, que o método pode ser utilizado para resolução dos mais diversos problemas reais do
cotidiano, sendo assim um método de grande utilidade voltado para a contribuição da tomada de decisão de alto
nível.
Ressalta-se que não foram levados em consideração todos os critérios que compõem o problema, mas resta claro
que a aplicação do método pode ajudar sobremaneira os tomadores de decisão a estruturarem melhor os
problemas complexos do dia a dia. Por fim, sugere-se que este modelo de ordenação e distribuição em clusters de
alternativas usando o AHP-TOPSIS-2N pode ser expandido em outras aplicações, servindo de base para
tomadas de decisão nas mais diversas áreas dos setores público e privado.
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Resumo. Este trabalho apresenta a aplicação de abordagens de apoio à decisão na definição de critérios
de priorização a serem aplicados no Processo de Priorização de Projetos Estratégicos da Força Aérea
Brasileira (FAB). Inicialmente os critérios relevantes para tal alocação foram identificados por meio do
Value-Focused Thinking (VFT) e, em seguida, foram definidos guias para a aplicação destes critérios,
com vistas ao refinamento do processo de priorização já existente no âmbito do Estado-Maior da
Aeronáutica (EMAER). O resultado evidenciou que a estruturação dos critérios por meio do VFT
permite uma ampliação das alternativas originalmente consideradas no EMAER na priorização dos
projetos, considerando os valores alinhados com a visão de futuro estabelecida na Concepção Estratégica
Força Aérea 100 e nos objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico Militar da Aeronáutica
(PEMAER).
Palavras chave: Portfólio de Projetos, Balanceamento, PEMAER, FAB, VFT,.
Abstract. This research presents the application of decision support approaches for the definition of
criteria to be applied in the prioritization of the Strategic Project Portfolio of the Brazilian Air Force
(BAF). Initially the relevant criteria for such allocation were identified using the Value-Focused
Thinking (VFT) approach. Then, some guidelines were proposed, regarding the decision criteria defined
in the previous step, in order to improve the existing process in the BAF’s Staff. The result showed that
structuring the criteria using VFT adds new perspectives towards the identification of different
alternatives for the prioritization criteria, by considering values associated with the future vision
described in the Strategic Design for BAF and the strategic objectives defined in BAF’s Strategic
Military Plan.
Keywords: Project Portfolio, budget allocation, Strategic Military Plan, VFT.
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Abstract. The United States Marine Corps (USMC) teaches its commanders to make decisions based on
intuition due to the time constraints in combat and the importance of the experience the Commander
possesses. While intuition can be tremendously useful in some situations, it is often not ideal in others.
Specifically, for certain decisions that have the availability of time intuition might not be the best
approach. This paper proposes that part of the solution is a rational-analytical decision-making model.
More specifically, this article focuses on using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the
Multicriteria Decision Aiding Hybrid Algorithm 2 (THOR 2) to better assist Logistics Commanders in
making decisions. A sample problem dealing with the construction of a unit’s equipment density list is
used to demonstrate what the model could do to aid the decision making of a Commander. Both of these
models pointed to the Medium Tactical Vehicle Replacement (MTVR) as the top alternative. Lastly,
several recommendations are made to help implement a rational-analytical decision-making model.
Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), Multicriteria Decision Aiding Hybrid Algorithm 2
(THOR 2), United States Marine Corps and Logistics, Rational-analytical Decision Making

1 Introduction
United States Marine Corps (USMC) logistics is one of the most advanced in the world and has distinguished
itself in combat throughout many conflicts. However, currently most of its decisions, on the operational side,
are conducted via intuitive decision making. The reason for this is that the USMC teaches its Commanders to
make decisions intuitively due to the nature of combat operations. A one size fits all decision-making
approach for all its commanders is probably not the ideal way to achieve mission accomplishment.
Improvements can be made to better prepare the force for future conflicts. First, decision making has always
depended on a Commander’s preferred way of solving a problem when presented with different courses of
action; as Spicer (2013) observes, “decision-making style is an individual’s preferred way of perceiving and
responding when faced with a problem-solving situation. This represents a combination of a person’s innate
personality-driven preferences with his or her learned and habitual responses that have been developed over
time and through experience” (p. 188). All Commanders are different and will make decisions based on their
preferences, and in the USMC this usually means an intuitive approach to decision making. The problem
with only making decisions based on intuition is that not all aspects of the problem are evaluated to make the
best decision.
This paper proposes the implementation of an analytical decision-making model in order to assist
Logistics Commanders in improving their decision-making process. The two proposed decision-making
models are the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Multicriteria Decision Aiding Hybrid Algorithm 2
(THOR 2). Additionally, they would allow for the ideal use of any time available for decision making when
there is time available. Ultimately, these analytical decision-making models will help mitigate the
shortcomings of the intuitive decision-making approach by allowing the commander to fully evaluate all
variables and weigh each one according to its importance.
The paper will give evidence of that claim in the form of a case application of the AHP and the THOR 2
multi-criteria decision support system assisting a Logistics Commander in choosing the last piece of
equipment for a unit’s equipment density list. The problem at hand was deliberately made simple so that it

156

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

can be easier to demonstrate the application and benefits of a rational-analytical decision-making model. The
solutions to the problem were broken down step-by-step so that they could be used as examples in the future.
In short, USMC logistics should implement more rational-analytical decision-making methods into its
decision-making process to better assist Commanders in making decisions. First, an analytical decisionmaking model should be implemented and standardized throughout the USMC Logistics Combat Element.
Second, a collateral billet should be made at the Battalion level for a “Decision Sciences” officer. Lastly, all
commanders should be trained on the use of analytics for decision making before taking command of a
Battalion. The training for the officer holding the collateral billet and the incoming Commander could be
accomplished via the Naval Postgraduate School. This article is divided into seven sections: Introduction,
Theoretical Foundation, Marine Corps Planning Process, and Description of the Problem, Proposed Solution:
AHP Analytical Decision-Making Model, Proposed Solution: THOR 2 Multi-Criteria Decision Support
System and Conclusion.

2 Theoretical Foundation
Knowing the differences between rational-analytical and intuitive decision-making models will be key in
understanding why each is context dependent and how USMC logistics could use more rational-analytical
decision making in their planning process. So, what is intuitive decision making? According to Spicer (2013),
“an intuitive individual is seen as working on the basis of a hunch or impression of an issue or situation. This
is associated with iterative and trial-and-error decision-making approaches, where the individual’s focus
tends to be on the stimulus for the decision itself” (p. 188). Based on this definition, it makes sense that
USMC Commanders make decisions based on their experience and intuition because the institution
encourages that type of decision making (Caterinicchia, 2002). Sometimes, intuitive decision making is the
best option, and in certain situations it is the only option. In fact, when time is a constraint, intuitive decision
making is usually the decision-making process of choice.
According to Hensman and Sadler-Smith (2011), “In complex, uncertain and time pressured decision
environments where information about alternatives may be unavailable, incomplete, or overwhelming,
rational decision making is bounded both the complexity of the task and by the information processing
capacities of decision-makers.” (p. 51). During the execution of a mission, intuitive decision making
therefore becomes the default, and with good reason, because rational-analytical decision making may take
too long and actually hamper mission accomplishment. However, intuitive decision making is sometimes not
ideal for missions where time is available a rational decision-making model should be used to evaluate and
compare courses of action. Ultimately, the goal is to better assist the Commander in making intuitive
decisions by providing him with courses of action that have been vetted through a rational-analytical model.
Since not all military decisions are time constrained and require an impulsive or “snap” decision a
rational-analytical model could be put to good use - specifically in logistics. In logistics, many courses of
action can be fully planned. In such cases, a useful tool to give the commander a better understanding of the
decision he is making is the rational-analytical model. A rational-analytical approach to decision making is
defined by Spicer (2013) as an approach that “is typified by making decisions in a deliberate and logical
manner. This tends to be linked to a structured decision methodologies and reliance on existing concepts and
cognitive categories to filter data” (p. 188). Essentially, rational-analytical decision-making entails mapping
out a problem and using a logical methodology to compare two possible decisions. The model can be a
mathematical/axiomatic algorithm or something as simple as a flow chart. Regardless of what form it takes,
this methodology can be extremely helpful in logistics for course of action development and decision making
where time is available because it would help the commander make a better-informed decision through a
more systematic approach in establishing and evaluating criteria. The goal would be to achieve a “‘rational
intuition’ instead of becoming just a ‘hunch artist’” (Liebowitz et al., 2019, p. 3). The rational-analytical
approach is not meant to replace a commander’s intuition but rather complement it.

2.1 Multicriteria
The Decision Maker (DM) is endowed with a (Fernández et al., 2019):
•
set of alternatives A = { ,
ranked;

, ...,

}, A be a finite and stable set of potential alternatives to be
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•
set of criteria C = { , , ..., }, C be a set of criteria of performance with given ordinal
measurement scale on them, thus we have a total pre-order on each attribute
, the better
alternative on criterion ;
•
set of
decision-making agents ( ,
, ...,
}, expressing their opinion on the alternatives,
through preference orderings;
•
set of criteria weights W = {w( ), w( ), ..., w( )} associate each one agent preference W be an
attribute weight vector satisfying w(c) > 0, for all c ∈ C.
The decision-making process largely consists of two phases:
1. Construction of a decision-making problem and data preparation and
2. Aggregation and exploitation.

3.

Marine Corps Planning Process

It is true that, in some sense the Marine Corps Planning Process (MCPP) already has a method to evaluate
courses of action (COAs) based on a rational-analytical approach. According to the U.S. Marine Corps
(2010a):
Using his evaluation criteria, the commander, or his representative (deputy commander, chief of
staff, or operations officer) leads a discussion about the relative merits of each COA. The staff
records the advantages and disadvantages for each. To the extent that operations allow, subordinate
commanders, staffs, and planners should participate and provide input based on their estimates of
supportability. (p. 5-1)
The evaluation criteria used by commanders are twofold. The first requires that the suitability, feasibility,
acceptability, distinguishability, and completeness of a COA be asserted by the Commander’s staff. The
COAs that pass this first test are then run through a second evaluation criterion that determines which the
best is based on a commander’s preferences.
However, these criteria can be subjective because they are chosen intuitively by the commander. This
paper instead proposes using a less subjective method for evaluation through a rational-analytical approach.
To implement a rational-analytical step to decision making in USMC logistics, a holistic approach must be
taken–one where a staff officer is formally trained to be able to run rational-analytical approach models to
better assist the decision maker. Second, all incoming commanders should be trained in understanding and
interpreting information given to him by his staff before he takes command. Lastly, an analytical approach
model must be implemented and standardized throughout the Marine Corps to make it uniform and lasting.

4 Description of the Problem
To better demonstrate the benefits that a rational-analytical decision-making process would bring to the
USMC logistics community, this essay will use as an example scenario a situation common among logistics
units when preparing for a deployment: what equipment set to bring? More specifically, this example
problem will demonstrate how a rational-analytical approach to decision-making can help a commander
decide the cost-benefit of the last piece of equipment added to a deployment equipment density list. The
mission will be to provide direct support (DS) tactical logistics to the XX Marine Regiment beyond its
organic capabilities in the areas of transportation, intermediate level supply, field level maintenance, and
general engineering. To simplify the problem, this example will choose three different vehicles and analyze
the cost-benefit of each using AHP and THOR 2 to help the commander choose which vehicle adds the most
value based on its capabilities. One of the constraints of the problem is that the unit only has room for one
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more vehicle due to shipping costs and a preset budget. Additionally, this vehicle will not make or break the
deployment, but the commander is looking for the most cost-effective piece of equipment. This is a simple
problem, but it demonstrates the capabilities of a rational-analytical approach. One that could be expanded to
help the commander choose the best equipment set, personnel, and task organization for a mission. The
vehicles that are in the running to be part of the equipment set are displayed in Table 1. Vehicle data were
obtained from the U.S. Marine Corps (2010b).
Table 1. Vehicle comparison.

Length
Width
Fording Depth
CC Payload
Cab Capacity
Tank Capacity
Fuel Cons

M1123 HMMWV
182.5 in
73.5 in
30 in
4,450 lbs.
1+1
25 gal
11 mpg

MK23 MTVR
314.9 in
98 in
60 in
14,200 lbs.
1+1
80 gal
4.5 mpg

MKR18 LVSR
432.2 in
98 in
60 in
33,000 lbs.
1+1
166 gal
2.0 mpg

In this situation, the commander must decide if he would like to add a light, medium, or heavy vehicle to
the unit’s EDL. The reason for choosing one of each was to better differentiate between the vehicles options
available and thus make the models easier to read.

5 Proposed Solution 1: AHP Analytical Decision-Making Model
The AHP is one of the most widely used methods for aiding decision making. In fact, according to
Emrouznejad and Ho (2017):
The AHP has been studied extensively and used in nearly all applications related to multiple criteria
decision-making (MCDM) since its development. Besides being applied to the finance sector, the
AHP has been adopted in education, engineering, government, industry, management,
manufacturing, personal, political, and social systems, and sports. (p. vii)
Brunelli (2015) defines AHP as “a theory and methodology for relative measurement. In relative
measurement, we are not interested in the exact measurement of some quantities, but rather on the
proportions between them” (p. 1). What AHP aims to accomplish is to compare alternatives by producing
ratings of said alternatives based on relative measurement (Brunelli, 2015). Ultimately instead of producing a
“correct” answer, AHP aids the decision maker in finding the solution that best suits mission
accomplishment.
To dealing with the problem, the ranking is implemented using the compensatory model of AHP and the
non-compensatory model of THOR 2. In the present study, a comparison is made between the results
obtained by applying a compensatory and a non-compensatory method.
5.1 Step 1 – Construct a Decision Matrix
The first step in solving the problem using the AHP is to construct a decision matrix. The decision matrix for
the problem is portrayed in Table 2. The decision matrix criteria were ranked from 1 through 10. A value of 1
means that that vehicle has the least capability in that criterion, and a value of 10 means that the vehicle has
the most capability in that criterion.
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Table 2. Decision Matrix

M1123
HMMWV
MK23 MTVR
MKR18
LVSR

Bed Space

Personnel

Expeditionary

SelfSufficiency

Adaptability

3

2

5

6

5

6

8

9

3

10

8

2

9

10

7

The criteria used for the decision matrix are as follows:
1.
Bed Space: How many twenty-foot equivalent units can the vehicle carry? In layman’s terms: how
much stuff can I transport on the vehicle?
2.
Personnel: How much personnel can I transport?
3.
Expeditionary: How expeditionary is the vehicle? This considers fording, fuel capacity, fuel range
etc.
4.
Self-Sufficiency: Do we need extra equipment to load the vehicle?
5.
Adaptability: Can the vehicle do multiple things? Can it carry both personnel and equipment? Can it
haul a trailer?
The criteria were chosen based on what a commander will be looking for a vehicle to accomplish. A mental
map is presented in Figure 1 to better structure the vehicle evaluation process.

Fig. 1. Choosing the right vehicle.

5.2 Step 2 – Normalized Decision Matrix
To be able to compare the criteria used in the decision matrix, the results must be normalized within each
criterion as demonstrated in Table 3. For this, the values in Table 2 were divided by the sum of the values in
the column.
Table 3. Decision matrix normalized

M1123
HMMWV
MK23
MTVR
MKR18
LVSR
Sum

Bed Space

Personnel

Expeditionary

0,1765

0,1667

0,2174

SelfSufficiency
0,3158

0,3529

0,6667

0,3913

0,1579

0,4545

0,4706

0,1667

0,3913

0,5263

0,3182

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Adaptability
0,2273
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5.3 Step 3 – Criteria Comparison Matrix
The next step is to do a pair-wise comparison with the criteria to determine a relative ranking between the
criteria. Each criterion will be compared against each other criterion to determine the relative importance of
each. The ranking system that will be used is in Table 4 and was developed by Saaty (1980).
Table 4. Saaty Scale of relative importance published in 1980 by Saaty
Intensity of
importance

Definition

Explanation

1

Equal importance

3

Moderate importance

5

Essential importance
Very strong
importance

7
9

Extreme importance

2, 4, 6, 8

Intermediate values

Two activities contribute equally to
the objective
Experience and judgement slightly
favour one activity over another
Experience and judgment strongly
favour one activity over another
An activity is favoured very strongly
over another; its dominance
demonstrated in practice
The evidence favouring one activity
over another is of the highest
possible order of affirmation
When compromise is needed
between two definitions

The criteria comparison matrix in Table 5 shows that all the criteria are of importance as none of the
values in the table are higher than 5. This is because all the criteria are relevant to the importance of a vehicle
in a tactical environment.
Table 5. Criteria comparison matrix

Bed Space
Personnel
Expeditionary
Self Sufficiency
Adaptability

Bed
Space
1.00
1.00
1.00
0.33
0.33

Personnel

Expeditionary

1.00
1.00
1.00
0.33
0.33

1.00
1.00
1.00
0.33
0.33

SelfSufficiency
3.00
3.00
3.00
1.00
1.00

Adaptability
3.00
3.00
3.00
1.00
1.00

5.4 Step 4 – Normalized Criteria Comparison Matrix
Table 6 demonstrates the next step, which is to normalize the results by dividing each element in every
column in the Criteria Comparison Matrix by the sum of that column.
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Table 6. Normalized criteria comparison matrix

Bed Space
Personnel
Expeditionary
Self Sufficiency
Adaptability

Bed
Space
0.273
0.273
0.273
0.091
0.091

Personnel

Expeditionary

0.273
0.273
0.273
0.091
0.091

0.273
0.273
0.273
0.091
0.091

SelfSufficiency
0.273
0.273
0.273
0.091
0.091

Adaptability
0.273
0.273
0.273
0.091
0.091

5.5 Step 5 – Criteria Weights
Table 7 demonstrates the results of averaging the rows of each of the criteria in the normalized criteria
comparison matrix. The results demonstrate that Bed Space, Personnel and Expeditionary are the three most
heavily weighted criteria in our analysis and, therefore, are the most important.
Table 7. Criteria weights

1
1
2
3
4

Criteria Weights
Bed Space
Personnel
Expeditionary
Self Sufficiency
Adaptability

0.2727
0.2727
0.2727
0.0909
0.0909

5.6 Step 6 – Ranking the Alternatives
In this step, the normalized decision matrix is multiplied by the criteria weights in step 5. The results below
demonstrate that the vehicle that the commander should take is the MK23 MTVR. This is likely due to the
strength in the vehicle being able to carry personnel since the personnel weight was one of the two highest
criteria being prioritized (Table 8).

Table 8. Ranking the alternatives

M1123
HMMWV
MK23
MTVR
MKR18
LVSR

SelfAdaptability
Weight
Sufficiency
0.02871
0.02066 0.20224

Bed Space

Personnel

Expeditionary

0.04813

0.04546

0.05928

0.09624

0.18181

0.10671

0.01435

0.04131

0.44042

0.12833

0.04546

0.10671

0.04784

0.02892

0.35726

Ranking
3
1
2

6 Proposed Solution 2: THOR 2 Multi-Criteria Decision Support System
The THOR 2 method consists of an axiomatic evolution of the THOR method (Tenório, 2020). There are two
schools of thought for solving multi-criteria decision analysis problems: European (or French) and American
(Lootsma, 1990). The American school is comprised of AHP, ANP (Analytic Network Process), MAUT
(Multiple Attribute Utility Theory) and many other analytical decision-making models while the French
school is mainly composed of the ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realité) and
PROMETHEE (Preference Ranking Organisation MeTHod for Enrichment Evaluations) methods. THOR is a
hybrid of the American and French analytical decision-making models (Tenorio et al., 2019b).
The main contributions of the THOR method to multicriteria theory involve (Gomes et al., 2008):
•

Aggregate multiattribute utility theory and preference modelling.
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•
Order discrete alternatives in transitive or non-transitive decision-making processes.
•
Quantify uncertainties in the prioritization process, using fuzzy set theory, and then use it in the
multicriteria decision support process.
•
Eliminate the criteria that do not impact the ranking process, using rough set theory.
•
Enable simultaneous data entries from different decision makers, allowing judgments to be
expressed in ratios, intervals, or ordinal scales.
•
Enable decision makers to not need to attribute weights to each criterion but may make use of a
feature which attributes weights to the criteria in an ordinal scale.
•
Intuitive computer program that allows the user to analyze the problem quickly and efficiently.
The Decision Maker (DM) should represents the relative importance to the criteria in the form of a weight,
establishing a preference threshold ( ) and indifference ( ) for each criterion j, establishing discordance
and pertinence of the weight values assigned to each criterion, as well as the pertinence of the classification
of the alternative in the criterion (Gomes et al., 2010).
Faced with the lack of security and uncertainty in the value judgment employed in multicriteria support
methods, it is necessary to quantify the imprecision for each weight and for each classification of the
alternatives. The DM must express the levels of certainty using pertinence indexes, associating to an element
of the universe to a real number of the interval [0,1]. An index of relevance equal to 1 corresponds to
absolute certainty, that is, the decision maker is fully sure of the weight given to the criterion, while an index
of relevance equal to zero indicates absolute uncertainty. Two pertinence indexes are used to reflect the
degree of uncertainty of the decision makers, one of them referring to the criteria weights and the other to the
classification of the alternatives in each criterion (Gomes et al., 2008).
Given two alternatives a and b, three situations should be considered when using THOR: S1, S2 and S3. In
using the S1 context, the alternatives have their attractiveness punctuated in situations where
occurs.
Thus, comparing alternative with the other alternatives, we can identify the criteria in which
,
considering the preference threshold, indifference and discordance, checking whether the imposed condition
is satisfied. If satisfied, we know that dominates (Gomes et al., 2011). The relations (strict preference),
(indifference) and (weak preference) are expressed in equations (1), (2) and (3) respectively.
(1)
(2)
(3)

The equations (4), (5) and (6) reflect the three situations for an alternative to be ranked better than the
other (Gomes, 1999).
(4)
(5)
(6)

When using the S2 context, the alternatives have their attractiveness punctuated in situations where
and
occurs. When using the S3 context, the alternatives have their attractiveness punctuated in situations
where
,
and
occurs. In the situations S2 and S3, there is a more flexible scenario, where a
smaller difference between the alternatives allows classifying one alternative as better than another (Rangel
and Gomes, 2010).
It is recommended that THOR be used preferably in situations of pseudo-criterion and quasi-criterion,
since the method can be used to its full capacity. The use of THOR in the true criterion situation, when the
values of and assume a value of zero, lead to the equality of the orderings corresponding to S1 and S2
(Gomes, 2005; Gomes et al., 2008).
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The THOR 2 method contemplates an axiomatic evolution of THOR, presenting a distinction in the
attribution of weights in situations of indifference (
) and weak preference (
) in situations S1, S2 and
S3. The situations that occur
, bring with them half the weight value of the respective criterion and the
comparisons in which
occur, carry a proportion between half the value of the criterion weight and the
total value of the weight (Tenório, 2020).
THOR 2 also predicts that the weight value of the criterion will be multiplied by the fuzzy approximate
index, deteriorating the comparison according to the degree and security of the data. Unlike the original
THOR, THOR 2 proposes that in situations where
,
and
occur, the weight value should be
multiplied by the fuzzy approximate index, thus contemplating all the model's uncertainty. In THOR, the
weight value is deteriorated only in the weak preference situation (Tenório, 2020).
THOR 2 was used to rank the alternatives. The calculations were performed using a computer system
called THOR 2 (Tenorio et al., 2019a) developed at the Brazilian Military Institute of Engineering (IME)
located in Rio de Janeiro, Brazil. Data entry and results are present in subsections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 and 6.5.
6.1 Step 1 – Input the Alternatives and Criteria
The first step in using THOR 2 is to enter the number and name of alternatives and criteria into the system

Step 2 – Criteria Weight, Preference Threshold, Indifference Threshold
Discordance and Pertinence
6.2

The next step is to enter the weight, preference threshold, indifference threshold and discordance for each of
the criteria. The first input is the criteria weight; for this purpose, the same weights generated by AHP were
used. The preference threshold represents a relevant variation in the results between alternatives within a
given criteria and the indifference threshold q represents the limit of an irrelevant variation between
alternatives within a given criteria. Lastly, the discordance input is a comparative analysis between two
alternatives and , with the alternative that
dominates
in all but one criterion. For this criterion that
dominates , the difference in the
classification in this criterion is sufficient to compensate the
dominance of and cause doubt to the best alternative. The values used in the study are shown in Table 9.
Table 9. Preference threshold, indifference threshold and discordance

p
q
Discordance

Bed Space
3
1
5.5

Personnel
2
1
6.5

Expeditionary
4
2
4.5

Self-Sufficiency
3
1
7.5

Adaptability
4
2
5.5

6.3 Step 3 – Criteria Value Decision Matrix
The following step within THOR 2 is to input the criterion for each of the alternatives. For this, the values
present in the decision matrix in Table 2 were used.
6.4 Step 4 – Ranking the Alternatives
THOR ran three separate scenarios to compare the alternatives (Table 10). In the result generated by
THOR 2, the alternatives obtained the same score in the order S1, being not possible to differentiate the
attractiveness of the alternatives. In S2, MTVR was a better scored alternative, followed by LVSR and
HMMWV. In S3, the LVSR was the highest scoring alternative, followed by MTVR and HMMWV.
Table 10. THOR 2 results

M1123 HMMWV
MK23 MTVR

S1
1.000
1.000

S2
0.000
1.409

S3
0.000
1.527
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MKR18 LVSR

1.000

1.278

1.559

Since it was not possible to choose an alternative, a more detailed analysis was carried out by assessing an
additional scenario composed solely of the alternatives MTVR and LSVR. To do this, the THOR 2 was used
again. The result can be seen in Table 11.
Table 11. THOR 2 results (additional scenario)

MK23 MTVR
MKR18 LVSR

S1

S2

S3

0.500
0.500

0.500
0.500

0.618
0.559

In the additional scenario, in which the alternative HMMWV was discarded, the alternatives MTVR and
LSVR obtained the same score in situations S1 and S2. However, in S3, the MTVR alternative scored
slightly higher, indicating that it should be the alternative chosen.

6.5 Discussion
As the examples demonstrate, a rational-analytical decision-making model could be a useful and important
tool in assisting a commander in making decisions. A commander’s intuition is one of his greatest strengths
due to all the years of experience behind it and the use of a model such as the AHP or THOR 2 will only
make it better. As Spicer (2013) has said, “effective decisions and decision makers combine rational and
intuitive approaches” (p. 188). Ultimately, the goal is for the method to be explainable and understandable
for decision makers, without the need to go into complicated details. Both models pointed to the MTVR as
the top alternative.

7 Conclusion
The first recommendation is for an analytical decision-making model to be implemented and standardized
throughout the USMC Logistics Combat Element. Secondly, the Marine Corps should work with the Naval
Postgraduate School to create a quarterly one to two-week course to train a staff member in a Battalion to be
the Decision Sciences expert by utilizing the operations research branch in the school. Lastly, commanders
themselves should attend the course before taking command to gain an appreciation and understanding of the
work that their decision sciences officer will be producing.
After applying different methods in the same problem, the same result was obtained, although AHP is
configure as a compensatory method and THOR 2 as a non-compensatory method.
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Resumo. Com base na reciclagem de sucata, o processo de trituração transforma uma
grande variedade de objetos compostos predominantemente por aço em sucata triturada.
O triturador industrial Shredder, é principal equipamento usado neste processo. Devido
aos altos esforços envolvidos nessa transformação, a manutenção é um aspecto
essencial para garantir a continuidade da operação do triturador. Uma política de
manutenção não eficiente pode ter consequências negativas para o desempenho do
triturador, cuja falha pode interromper todos os processos subsequentes para os quais
fornece sucata triturada como matéria prima. Este artigo propõe uma política de
inspeção oportuna que leva em consideração o nível de estoque de sucata triturada e o
tempo operacional do triturador. A política de inspeção consiste em realizar inspeções
sempre que o triturador concluir T (horas) de operação desde a última ação de
manutenção ou quando o nível do estoque atingir h (toneladas) de sucata processada e
já tiver concluído t (horas) desde a última inspeção, o que ocorrer antes. Foi
desenvolvido um modelo de simulação de eventos discretos capaz de estimar o
desempenho da política de inspeção em termos de custo de longo prazo por unidade de
tempo. Para otimizar as variáveis de decisão e encontrar uma boa política de
manutenção a ser sugerida ao tomador de decisão, foi embutido no modelo um
algoritmo de minimização global utilizando Evolução Diferencial. Para enfatizar sua
aplicação prática, o modelo é aplicado em um estudo de caso real e comparado com a
política atualmente aplicada pelo setor. O modelo proporcionou redução econômica em
todos os casos analisados. A maior redução no custo esperado foi de 95,17%.
Palavras-chaves: Manutenção, Sistema multicomponente, Estoque, Shredder.
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Hanser Jiménez1, Cristiano Cavalcante2, Phuc Do3, Rodrigo Lopes4, Alexandre
Alberti5, Vinícius Tenório6
Random – Grupo de pesquisa em Risco e Análise de Decisão em Operações e
Manutenção-Universidade Federal de Pernambuco, Recife – PE, Brasil

1,2,4,5,6

3

Université de Lorraine, CRAN, UMR, France

h.s.j.gonzalez@random.org.br, c.a.v.cavalcante@random.org.br, phuc.do@univ-lorraine.fr,
r.s.lopes@random.org.br, a.r.alberti@random.org.br, v.a.s.Tenorio@random.org.br

Abstract. Multistate-multicomponent systems are complex systems
characterized by elements that often difficult to meet efficient maintenance
decisions. Some of these aspects include the interaction between components, the
high dimensionality of states and actions, the uncertainty of the environment, and
the conflicting nature of some objectives. To attend this issue, a novel Deep
Reinforcement Learning framework was developed for the optimal maintenance
management of multistate multicomponent systems considering the uncertainties
in the environment. The novel algorithm exploits the information about the
health state of components/system and identify the optimal set of actions by
maximizing the expected long term reward, which is composed of the expected
system reliability and the maintenance cost. The reward function is based on the
concept of Goal Programming in which the deviations from aspiration levels is
minimized and a trade-off between objectives is chased. The integration of
Reinforcement Learning and Goal Programming enables including the preference
structure of managers over reliability and maintenance cost objectives. The novel
algorithm is pre-trained using an Artificial Neural Network that allows
characterizing the decision environment by the prediction of the immediate
reliability and maintenance cost for each state-action pair. The obtained results
show good approximation capabilities of Deep Reinforcement Leaning
assembled with Artificial Neural Networks and Goal Programming.
Keywords: Deep Reinforcement Learning, Artificial Neural Networks, Goal
Programming, Opportunistic maintenance.
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Abstract. Maintenance has singular importance in production processes, directly contributing to
production costs. Although with the introduction of Industry 4.0 Predictive Maintenance has received
special attention from academic research, Preventive Maintenance is widely used in Industry benefiting
from the advances and gains caused by using Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and
MCDM (Multicriteria Decision Making). In the context of scheduling, to deal with planning the stoppage
of asset, two methods used together have received special attention from the literature: Time Delay
Modeling (DTM) and Multicriteria Decision Making (MCDM). We have been conducting systematic
review of literature to understand this domain space and be able to propose innovative solutions. We
would expect to identify possible gaps in the state of the art of planning and scheduling preventive
maintenance, aiming to propose improvements in the definition of maintenance window.
Keywords: Preventive Maintenance. Scheduling. DTM. MCDM. Process Mining. Literature Review.

1 Introduction/Purpose
Maintenance is of vital importance in production processes, in which unexpected equipment failures result in
process inefficiency and safety problems, making monitoring equipment conditions of great value,
contributing to the reduction of unplanned interruptions and maintenance prevention actions do not require
(Wu et al., 2018).
In the era of industry 4.0, the focus of data analysis is on predicting future possibilities and events, using
the information obtained to understand the current conditions of systems and / or assets to apply early actions
to solve problems before they occur (Bousdekis et al., 2019; Sami and Oztaysi 2018). According (Wang,
2018), the cost of maintenance activities in production varies between 15% to 40%, being the second highest
cost of the operating budget, behind only the cost of energy. In this way, the correct planning and execution
of maintenance actions implies significant gains.
Condition Based Maintenance (CBM) is the main maintenance policy researched, corresponding to 40%
of published articles (Ruschel et al., 2017). Although a Predictive Maintenance policy has attracted attention
with the advancement of Industry 4.0, presenting an exponential growth in research (Carvalho et al., 2019),
Preventive Maintenance has been widely used in the industry, benefiting from the advances and gains caused
by the use of AI, ML, MCDM and other techniques (Basri et al., 2017). Most companies still focus on Time
Based Maintenance (TBM) (De Jonge et al., 2017; Wang, 2012), making equipment condition monitoring a
demand to optimize maintenance and increase availability, facilitated by the increasing availability of data
provided by the adoption of Industry 4.0 bases (Wu et al., 2018). Based on the CBM strategy, we can adopt
preventive maintenance if the level of deterioration exceeds an M limit, which is a decision point, or we can
adopt an age-based maintenance, from the perspective of TBM, where the action of maintenance is
performed at a time T relative to the age of the asset (De Jonge et al., 2017).
A key problem in production systems is related with planning the stoppage of asset to do the necessary
maintenance activities. From the perspective of the TBM technique, preventive maintenance actions are
decided based on the estimated lifetime of the asset, depending on failure or user data (Ahmad and
Kamaruddin, 2012). Thus, for the establishment of a preventive maintenance policy, it is necessary to
determine the optimal time and frequency of inspection (Cavalcante et al., 2010), conditioned to conflicting
criteria that need to be optimized simultaneously.
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To deal with this type of maintenance problem, two methods used together to help the devisor to
scheduling the maintenance (Da Silva and Lopes, 2018) have received special attention from the literature:
Time Delay Modeling (DTM) (Werbinska-Wojciechowska, 2019; Wang, 2012) and Multicriteria Decision
Making (MCDM) (Syan and Ramsoobag, 2019). Regarding articles relating to the DTM and MCDM method
applied to the industrial maintenance area, in a search in research bases with the terms "Delay Time
Modeling" AND "MCDM", there is a few works in this line, and those who apply the method for scheduling
maintenance, define the parameters of the DTM model in subjective information from specialists and
technical information from maintenance manuals (Da Silva and Lopes, 2018 ; Emovon et al., 2016; Ferreira
et al., 2009).
In order to understand this domain space and be able to propose innovative solutions, we are conducting a
systematic review of literature, in order to identify possible gaps in the state of the art of planning and
scheduling preventive maintenance.

2 Methodology
A systematic review has been conducted to identify the current state of research on methods, tools and
data used to define the scheduling of preventive maintenance actions in the industry, focusing in using DTM
and MCDM. Figure 1 shows the domain space for research exploration.

Fig. 1. Domain space for systematic review

To conduct an initial exploration in the scientific databases in the identification phase, we use the
electronic databases, namely IEEE, SCOPUS, and Science Direct. Based on this initial research, some search
terms were defined to create search strings within the databases:
•
Maintenance Intervals
•
Preventive Maintenance
•
Schedule Maintenance
•
Periodic inspection
•
Delay-time / Delay-Time Model / Delay-time concept
•
MCDM / Decision Making
Using the results of this initial exploration, it was possible to establish a solution space, identifying tools,
methods and parameters and their interdependence relationships. Figure 2 shows the solution space defined
based on this preliminary exploration.

Fig. 2. Solution space for systematic review
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3 What would be expected
With the research in progress, we aim to identify the state of the art in scheduling of industrial maintenance,
under the perspective of TBM and CBM, in order to identify gaps in the solutions currently proposed and
propose improvements in the estimation of the optimal window for carrying out preventive maintenance
actions, using the TDM and MCDM methods associated with other tools.
The expected result is to develop a viable alternative to obtain, in an objective manner and based on real
information, the parameters necessary for use in the time estimates for the ideal moment of the maintenance
action
Acknowledgments. This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - Brasil (CAPES) Finance Code 001.
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Abstract. As a consequence of the technology advancing and manufacturing modernization, the current
scenario is marked by the presence of an accessible big mass of data from the machines and facilities that
compose the industrial processes. The maintenance function faces the opportunity of using those data to
perform effective actions seeking the effectiveness of resource usage, obtaining cost reduction, and
greater availability in the production line. Hence, the challenge faced is how to extract knowledge from
the available information to support maintenance management and planning decisions. This study aims to
apply technics of knowledge extraction and data mining in a discrete database of a manufacturing system
to learn sequential patterns and rules which will provide the bases for effective maintenance policies. For
this purpose, the processes of database knowledge extraction, known as KDD (Knowledge Discovery in
Databases) will be used and the data mining will be held by the GSP (Generalized Sequential Pattern)
algorithm. As a result of this study is expected to build a framework that integrates those technics into a
database related to maintenance events and use this framework to support the definition of maintenance
policies.

Keywords: Data Mining, Maintenance, Sequential Patterns.

Resumo. Como consequência do avanço tecnológico e da modernização da indústria, o cenário atual é
marcado pela presença de uma grande quantidade de dados disponíveis provenientes das máquinas e
equipamentos constituintes do processo industrial. A função manutenção se depara com a oportunidade
de utilizar estes dados para adotar ações mais efetivas buscando o uso mais eficiente dos recursos,
obtendo redução nos custos e maior disponibilidade da linha produtiva. Entretanto, o desafio enfrentado é
como extrair conhecimentos das informações disponíveis para apoiar as decisões no gerenciamento e
planejamento da manutenção. Este estudo tem como objetivo aplicar técnicas de extração de
conhecimento e mineração de dados em uma base de dados discreta de um sistema de manufatura para
descobrir padrões e regras sequenciais que servirão de base na elaboração de políticas de manutenção
efetivas. Será utilizado o processo de extração de conhecimento de bases de dados conhecido como KDD
(Knowledge Discovery in Databases) e a mineração dos dados será realizada pelo algoritmo GSP
(Generalized Sequential Pattern Algortihm). Como resultado do estudo é esperado a criação de um
framework que integre estas técnicas a bancos de dados de eventos relacionados a manutenção e que, por
meio de seu output, auxilie na definição de políticas de manutenção.
Palavras-chave: Mineração de Dados, Manutenção, Padrões Sequenciais.

1 Introduction/Purpose
Devido à alta dinamicidade dos negócios, necessidade de atender de forma rápida as necessidades dos
clientes e o desenvolvimento de sistemas cada vez mais automatizados, as organizações estão utilizando
técnicas de monitoramento das condições dos equipamentos para executar uma manutenção mais efetiva que
diminua o downtime, ou seja, o tempo de inatividade do sistema, reduzindo os custos totais da operação e
maximizando o tempo de vida dos dispositivos (Chemweno et al., 2016).
Para isso, a indústria está cada vez mais convergindo à utilização de máquinas e de sistemas que possuam
sensores e controladores. Estes dispositivos auxiliam o gerenciamento da manutenção em relação ao
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monitoramento da condição do equipamento. Junto a isto, surgem novos desafios para esta atividade, à
exemplo do tratamento dos dados e da detecção de regras e padrões para o apoio a decisão na função
manutenção (Chemweno et al., 2016).
Dada a grande quantidade de dados que os sensores e controladores geram são necessárias metodologias
apropriadas para tratá-los, a fim de transformar grandes massas de dados em informações essenciais para
suportar a tomada de decisão em tempo hábil, evitando graves consequências advindas do funcionamento
inadequado do sistema (defeitos), ou mesmo a falha. Esse processo de Extração de Conhecimento de Banco
de Dados é conhecido por KDD (Knowledge Discovery Databases) e tem como objetivo desenvolver uma
forma automatizada de lidar com o grande número de dados, interpretando-os e dando significado aos
mesmos. É importante não confundir Mineração de Dados (Data Mining – DM) e KDD, visto que KDD é
todo o processo até que se chegue ao resultado de um padrão de comportamento das variáveis e o DM é uma
das atividades do processo (Tan et al., 2009).
Monitorar continuamente um equipamento é, em geral, custoso. Além disso, em determinados sistemas
complexos o acompanhamento ininterrupto se torna impossível. Nestes casos, pode-se utilizar o
acompanhamento de dados discretos. Em comparação com o monitoramento contínuo que necessita de um
sensor dedicado, os dados de um evento discreto podem ser gravados e armazenados durante a operação da
máquina, formando um banco de dados de eventos ou de erros do sistema (Oliner et al., 2012).
Diversas técnicas computacionais estão sendo discutidas nesse contexto, em particular a mineração de
dados a partir de regras de associação. Esta técnica recebe destaque devido a sua abordagem de inteligência
computacional que busca a exploração e identificação de relações entre eventos de falha em grandes bancos
de dados. Embora seja amplamente utilizada em áreas do conhecimento como computação e identificação de
comportamento de compras, no auxílio à tomada de decisão em manutenção, esta técnica ainda é pouco
explorada (Chemweno et al., 2016).
Ao contrário de sistemas computacionais, sistemas mecânicos possuem mecanismos de falhas bastante
complexos, e isto pode ser atribuído pela natureza do desenho de tais sistemas que geralmente consiste em
vários componentes interligados e cada um destes possuem mecanismos de falha exclusivos. Portanto,
implementar algoritmos estatísticos ou técnicas de aprendizagem de máquina para explorar associações entre
eventos de falha é essencial para uma função manutenção eficaz (Chemweno et al., 2016).
A premissa em analisar banco de dados de eventos para a gestão eficaz da manutenção é que existe um
padrão identificável de ocorrências que precedem acontecimentos que resultam na falha da máquina. Este
padrão ou “assinatura de falha”, quando identificado, fornece informações valiosas para a predição da falha
do sistema. Na prática, os dados discretos de defeitos são analisados manualmente baseados na experiência
de especialistas. Porém, este é um processo que requer um tempo considerável de realização e pode se tornar
inviável no tocante a um sistema que registra um grande número de dados (Liu et al., 2017).
No tocante a aplicações de técnicas de mineração de dados em problemas de manutenção pode-se destacar
o estudo de Russo et al. (2015) que formularam um método que integra técnicas de aprendizagem de máquina
para predizer resultados em um sistema de telemetria. Já Antomarioni et al. (2019) desenvolveram uma
política de manutenção a partir de análises de regras de associação entre dados de paradas de uma usina de
refinaria de petróleo. E por fim, Accorsi et al. (2017) que utilizaram regras de associação para analisar
parâmetros de uma máquina antes da ocorrência de determinadas falhas.
O presente estudo tem como objetivo investigar a influência de dados de eventos discretos no
gerenciamento da manutenção. Para isto, será empregada a abordagem de mineração de padrões sequenciais
para identificar padrões entre eventos durante um determinado intervalo de tempo (Agrawal & Srikant,
1995). Comparado com outros métodos existentes, este se caracteriza pela sua flexibilidade, isto é, são
geradas diversas regras e padrões a depender dos parâmetros de entrada. Assim, o gestor da manutenção
poderá selecionar as regras que estão relacionadas com as consequências mais graves, priorizando, assim, as
regras que demandam mais atenção e precisam de um cuidado especial, visto que, os eventos mais frequentes
não necessariamente possuem consequências significativas.

2 Methodology
A análise do banco de dados para fim de apoiar decisões no tocante a ações de manutenção será realizada
através do processo de Descoberta de Conhecimentos em Banco de Dados (Knowledge Discovery in
Databases – KDD), que envolve desde a preparação da base de dados até a apresentação do conhecimento
deles extraído pelas técnicas de mineração. Esse processo não trivial identifica padrões potencialmente úteis

173

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

e compreensíveis em dados (Fayyad et al., 1996). Baseado nesse processo foi gerado sete etapas para o
estudo, que estão ilustradas na Fig 1.
Seguindo a primeira etapa, este estudo é realizado a partir de uma base de dados de eventos discretos de
uma grande empresa de manufatura na França, chamado Predict Inc. Esta empresa trabalha com
monitoramento de máquinas utilizando sensores dedicados. Por vezes, este método é custoso e tecnicamente
inviável em situações especiais.
O banco de dados fornecido pela companhia foi registrado por um Controlador Lógico Programável (CLP) e
por um Network Control Unit (NCU). O banco de dados original compõe uma planilha de dados de 23 Mb
com quinhentas mil linhas e onze colunas. Isto totaliza cinco milhões e quinhentas mil células, registrando
eventos no período entre 7 de Janeiro de 2015 e 6 de Dezembro de 2015.
A segunda etapa coincide com o objetivo do próprio estudo, que visa identificar relações entre eventos de
dados discretos de um sistema fabril para auxiliar na tomada de decisão do gestor de manutenção.
A terceira etapa é dada pela escolha do Algoritmo GSP (Generalized Sequential Patterns) para executar a
aprendizagem das regras de associação, pois ele é de fácil implementação e traz flexibilidade em suas
respostas.
A quarta etapa é o pré-processamento dos dados, que consiste em um dos maiores desafios de trabalhar
com Big Data, pois os bancos de dados geralmente não são estruturados.
Para tornar os dados dos eventos adequados a aprendizagem das regras de associação será necessário
seguir os seguintes passos de pré-processamento:
1.
Identificar o padrão de como os dados estão organizados;
2.
Extrair os dados que estão fora do padrão;
3.
Excluir os dados inválidos;
4.
Excluir os dados repetidos;
5.
Organizar os dados extraídos fora do padrão;
6.
Reinserir os dados extraídos, agora dentro do padrão;
7.
Criar um dicionário de códigos.
Embora os dados iniciais dos eventos contenham várias dimensões, o que se faz necessário para o estudo
são: o código do evento e a data de ocorrência associada. A primeira etapa para a aprendizagem das regras de
associação é tratar os eventos que ocorrem dentro de determinado intervalo de tempo como uma transação. O
intervalo de tempo é selecionado de acordo com a frequência em que ocorrem os eventos no sistema, como
10 minutos, 30 minutos, 1 hora ou outro período de tempo escolhido pelo especialista. Dentro de cada
intervalo de tempo, eventos idênticos deverão ser mesclados, ou seja, os eventos apenas serão gravados uma
vez dentro de cada transação, mesmo que ele ocorra diversas vezes dentro desse intervalo.
Na quinta etapa será utilizado o algoritmo GSP, uma ferramenta da mineração de sequências e visa
encontrar padrões sequenciais, onde serão inputs para um gerenciamento de manutenção mais efetivo e
possibilitar a criação de uma Política de Manutenção com dados de entrada mais realistas.
A sexta e sétima etapas, que são a mineração dos dados e a avaliação e acompanhamento dos resultados
serão desenvolvidas e serão contempladas na seção de resultados esperados.

Fig. 1. Metodologia de geração de conhecimento a partir de uma base dados baseada no KDD
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3 What would be expected
A partir do fluxograma descrito na metodologia, serão realizados os passos de pré-processamento dos
dados, definição de métricas, mineração de dados e avaliação e acompanhamento dos resultados. No préprocessamento, serão retiradas as células do banco de dados que não apresentaram relevância dado o objetivo
do estudo e será gerado o dicionário dos eventos, ao qual mostrará todos os eventos de assinatura de falha e
de falha que ocorreram no período coletado.
Em relação às métricas, além do suporte e confiança, que são parâmetros do algoritmo Apriori, serão
avaliadas outras métricas, suas interpretações e relevância para um problema de gerenciamento de
manutenção. A mineração de dados será realizada a partir da linguagem de programação Python, os
resultados das regras mais fortes serão reportados em tabelas junto com as métricas estudadas, além da
geração de gráficos para melhor visualização dos resultados.
A avaliação e acompanhamento dos resultados será realizado a partir de uma análise de sensibilidade,
variando os parâmetros, principalmente suporte e confiança e será estudado a influência desta variação com o
número de regras gerados e a interpretação desta variação em relação ao apoio da decisão de um gestor.
Por fim, será consolidado um framework para utilização de mineração de dados a partir da técnica de
regras de associação a fim de apoiar decisões na prática de ações de manutenção em problemas reais.
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pesquisa.
References

Accorsi, R., Manzini, R., Pascarella, P., Patella, M., & Sassi, S. (2017). Data mining and machine learning
for
condition-based
maintenance.
Procedia
Manufacturing,
11(June),
1153–1161.
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.239
Agrawal, R., & Srikant, R. (1995). Mining sequential patterns. Proceedings - International Conference on
Data Engineering, 3–14. https://doi.org/10.1109/icde.1995.380415
Antomarioni, S., Bevilacqua, M., Potena, D., & Diamantini, C. (2019). Defining a data-driven maintenance
policy: an application to an oil refinery plant. International Journal of Quality and Reliability
Management, 36(1), 77–97. https://doi.org/10.1108/IJQRM-01-2018-0012
Chemweno, P., Pintelon, L., Jongers, L., & Muchiri, P. (2016). I-RCAM: Intelligent expert system for root
cause analysis in maintenance decision making. 2016 IEEE International Conference on Prognostics
and Health Management, ICPHM 2016, 1–7. https://doi.org/10.1109/ICPHM.2016.7542830
Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From Data Mining to Knowledge Discovery in
Databases. AI Magazine, 17. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18032-8_50
Liu, B., Do, P., Iung, B., Xie, M., Peysson, F., & Jha, M. (2017). A study on the use of discrete event data for
prognostics and health management : discovery of association rules. PHM Society European
Conference, 1–7.
Oliner, A., Ganapathi, A., & Xu, W. (2012). Advances and Challenges in Log Analysis. Communications of
the ACM, 55(2), 55–61. https://doi.org/10.1145/2076450
Russo, B., Succi, G., & Pedrycz, W. (2015). Mining system logs to learn error predictors : a case study of a
telemetry system. Empirical Software Engineering, 879–927. https://doi.org/10.1007/s10664-0149303-2
Tan, P., Steinbach, M., Kumar, V. (2009) Introdução ao datamining: mineração de dados. Ciência Moderna.

175

VV

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting
Recife-PE, Brazil

Group decision model for conflict resolution towards solid waste
management
Wesley Douglas Oliveira Silva1, Danielle Costa Morais2
1
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PPGEP/UFPE
2 Docente/Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PPGEP/UFPE

wesleydosilva@gmail.com, dcmorais@cdsid.org.br

Resumo. Propõe-se um modelo de decisão em grupo para desenvolver ações da logística reversa com o
intuito de resolver conflitos entre diferentes segmentos da sociedade sobre a gestão adequada de resíduos
sólidos baseada no princípio de responsabilidade compartilhada estabelecido pela lei nº 12305/2010 na
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) do Brasil. O modelo proposto é alçado em quatro
abordagens principais: a integração dos métodos de estruturação de problema Value Focused Thinking
(VFT) e o Soft Systems Methodology (SSM), que conseguem auxiliar os decisores a entender a situação
problema e buscar ações focadas nos valores dos decisores e na PNRS; o método FITradeoff para a
problemática de ordenação que trabalha com informação parcial e é cognitivamente mais compreensível
para os decisores; e, o valor de Shapley como abordagem para alocação justa dos custos das ações
desenvolvidas entre os decisores que representam os segmentos considerados. Espera-se obter como
resultados da aplicação do modelo, a possibilidade de os segmentos chegarem ao melhor entendimento
sobre as ações para gerenciamento de resíduos sólidos e sobre os custos alocados a cada segmento,
garantindo a satisfação sobre ambos, eliminando as desconfianças e promovendo engajamento para
implementação das ações através do acordo setorial de forma contratual.
Palavras-chave: Decisão em Grupo; Métodos de Estruturação de Problemas; FITradeoff; Valor de
Shapley; Gestão de Resíduos Sólidos.

Abstract. A group decision model is proposed to develop reverse logistics actions to resolve conflicts between
different segments of society about the proper management of solid waste based on the principle of shared
responsibility established by law 12305/2010 in the National Policy for Solid Waste (NPSW) from Brazil. The
proposed model is based on four main approaches: the integration of the problem structuring methods Value
Focused Thinking (VFT) and the Soft Systems Methodology (SSM), which can help decision-makers understand
the problem situation and seek actions focused on the values of decision-makers and the NPSW; the FITradeoff
method for the ranking problematic that works with partial information and is cognitively more understandable
for decision-makers; and, the Shapley value as an approach for fair allocation of the costs of the actions
developed among the decision-makers who represent the considered segments. The expected results are the
possibility for the segments to reach a better understanding of the actions for the management of solid waste and
the costs allocated to each segment, guaranteeing satisfaction on both, eliminating suspicions and promoting
engagement for implementation of actions through the sectoral agreement in a contractual way.
Keywords: Group Decision; Problem Structuring Methods; FITradeoff; Shapley Value; Solid Waste
Management Gestão.

1 Introdução
Segundo (Fagnani e Guimarães, 2017), o constante crescimento populacional e os padrões de consumo da
sociedade trouxeram impactos devido à geração desenfreada de resíduos, que pode levar a colapsos com
sérias conseqüências ambientais, econômicas e sociais.
Nesse sentido, as preocupações com a preservação ambiental incentivam as autoridades de todo o mundo a
estudar maneiras de reduzir a geração de resíduos, promovendo a recuperação de materiais, gerando
benefícios ambientais, econômicos e sociais. No Brasil, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos
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Sólidos (PNRS), sancionada pela lei nº 12.305 de 2010, estabelece diretrizes para uma gestão adequada e
integrada de resíduos sólidos (Brasil, 2010).
A PNRS instituiu o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto como uma
cooperação entre diferentes segmentos da sociedade, como governo, fabricantes, catadores entre outros, no
processo de gestão durante todo o ciclo de vida do produto, especialmente no final de sua vida útil quando
estes se apresentam na forma de resíduos sólidos (Brasil, 2010; Kinobe et al., 2015).
Ademais, a PNRS indica a logística reversa (LR) como um instrumento para operacionalizar
adequadamente esse processo através de ações individualizadas da LR definidas pelos agentes. Isso ocorre
porque a LR refere-se à maneira pela qual os produtos, ou partes deles, são sistematicamente retornados de
seu ponto de consumo para seu descarte apropriado e / ou recuperação de seu valor econômico, social e / ou
ambiental (Dowlatshahi, 2012).
Como a definição das ações é feita por um grupo de agentes que são os decisores (DMs) que representam
os segmentos da sociedade, para (de Almeida e Wachiwickz, 2017) decisões em grupo tem um cenário mais
desafiador, pois apresentam diferentes preferências, níveis de aspirações e pontos de vista dos vários DMs.
Soma-se a esse cenário o estudo mais recente de Guarnieri et al. (2020) que avaliou a percepção dos
segmentos sobre a primeira fase de implementação do acordo feito para a logística reversa no setor de
embalagens. De acordo com a percepção dos segmentos destacados na PNRS, os autores observaram como
fatores mais críticos nessa implementação a forma de identificar e selecionar alternativas adequadas, a falta
de confiança entre os membros dos grupos, pois a alocação de custos não é feita de forma clara, o que
prejudica o alcance de resultado satisfatório quanto à percepção sobre a justiça do processo e, finalmente, a
ineficácia do resultado advindo do instrumento para tomada de decisão sobre as responsabilidades pela
gestão de resíduos como está concebido atualmente. Consequentemente, o processo de tomada de decisão
nesse contexto está mais sujeito a falhar.
Contudo, o risco de falhar pode ser minimizado quando abordagens apropriadas são utilizadas para
coordenar as preferências e pontos de vista dos diferentes DMs para que se alcancem decisões mutuamente
aceitáveis (Weraikat et al, 2016).
Portanto, o objetivo deste estudo foi propor um modelo para decisão em grupo para auxiliar os DMs na
definição das ações de logística reversa e na alocação justa de custos, efetivando, assim, a responsabilidade
compartilhada na gestão de resíduos sólidos prevista na PNRS.

2 Metodologia
O modelo de decisão em grupo proposto é dividido em três fases: Fase 1 – Estruturação do Problema, Fase 2
– Tomada de Decisão e Fase 3 – Acordo Setorial. Essas fases estão sumarizadas na Fig.1.

Fig. 1. Modelo proposto
Na Fase 1 – Estruturação do Problema, inicialmente são identificados os atores do processo decisório: os
decisores que representarão os segmentos da sociedade em concordância com o que é previsto na PNRS,
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analista e especialista. Recomenda-se, também, que se realize uma reunião de nivelamento dos atores com o
intuito de esclarecer os propósitos do processo e verificar sua disponibilidade e interesses de participação.
Por conseguinte, o método Value Focused Thinking (VFT) (Keeney, 1992) é aplicado separadamente com
cada DM identificado. Os DMs devem estabelececr seus objetivos dispondo-os hierarquicamente e a partir
disso buscar desenvolver ações da logística reversa para o gerenciamento adequado de resíduos sólidos que
satisfaçam esses objetivos.
Posteriormente, os DMs deverão formar conjuntos de ações em um workshop conduzido pelo analista.
Esse workshop é uma discussão entre os DMs na qual formarão consensualmente os conjuntos de ações da
LR para gerenciar os resíduos. Para tanto, os DMs levarão em consideração a ordem das alternativas
previstas na PNRS: não geração de resíduos, redução dos resíduos, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos e disposição final dos rejeitos. A formação dos conjuntos se dará de forma com que os DMs pensem
no conceito dessas alternativas e verifiquem como as ações de LR desenvolvidas no processo de VFT podem
ser utilizadas para efetivar essas alternativas. Será gerada, assim, uma lista com os conjuntos possíveis de
ações da LR que viabilizem essas alternativas.
O próximo passo é verificar se os conjuntos formados estão de acordo com a PNRS. Nesse sentido, o
modo comparativo do Soft Systems Methodology (SSM) (Checkland, 1981) entre a situação desejada pelos
DMs, que é o conteúdo dos conjuntos de ações formados, e o mundo real representado pela PNRS é
utilizado. Para isso, o conhecimento de um especialista é necessário para auxiliar os DMs a gerar um checklist de requisitos básicos que os conjuntos devem atender para estarem de acordo com a lei 12.305/2010 que
instituiu a PNRS. Para o caso em que as ações dos conjuntos não estejam de acordo com a lei, os DMs
discutirão formas de modificá-las ou em casos extremos descartá-las. Se todos os conjuntos estiverem de
acordo com os requisitos da PNRS prossegue-se com o processo decisório.
Na Fase 2 – Tomada de Decisão, cada DM individualmente definirá os critérios sobre os quais avaliarão
os conjuntos de ações formados. Esses critérios serão advindos do VFT desenvolvido com cada DM.
Todavia, um pressuposto do modelo é a utilização do critério custo que será comum a todos os DMs para
posterior análise econômica sobre sua alocação. Esse processo resultará em uma lista de critérios para cada
DM, podendo ou não haver similaridades.
Por conseguinte, com o auxílio do analista os DMs elaborarão suas matrizes de avaliação. Para os critérios
que requeiram informações factuais (i.e. custo total da alternativa) as avaliações serão conduzidas através de
pesquisas de mercado, já para critérios que requeiram informações que envolvam julgamento de valor (i.e.
impacto da alternativa) cada DM avaliará as alternativas em relação aos critérios de acordo com suas próprias
preferências. Assim, cada DM terá uma matriz de avaliação diferente.
Consecutivamente, as matrizes de avaliação serão utilizadas como input no software do método
FITradeoff para problemática de ordenação e o processo de elicitação será conduzido com cada DM
individualmente (Frej et al., 2019). Dessa forma, para cada DM será gerada uma lista individual da ordenação
das alternativas. Deve-se verificar, então, se há consenso entre os resultados dos DMs em uma visão otimista
do processo.
Caso não haja consenso, duas condutas podem ser adotadas: a primeira diz respeito ao processo de
barganha entre DMs tentando fazer concessões sobre as ordenações para se chegar a uma decisão
mutuamente aceitável; e a segunda para casos extremos onde o consenso não seja possível através de
concessões. Para essa segunda conduta, realizar-se-á uma avaliação adicional utilizando o FITradeoff para a
problemática de seleção em uma perspectiva de decisão em grupo com o intuito de agregar as preferências
finais dos DMs (De Almeida et al., 2016). Nessa segunda conduta, serão utilizados como inputs do software
as ordenações de cada DM para as alternativas, formando uma única matriz de avaliação. Por conseguinte,
será realizado o processo de elicitação com todos os DMs conjuntamente até que se chegue a uma alternativa
unânime que atenda as preferências de todos os DMs simultaneamente.
Consequentemente, é necessário que haja a alocação do custo dessa alternativa entre os DMs para que o
conceito de responsabilidade compartilhada previsto na PNRS seja formalizado. Para tanto, a abordagem do
valor de Shapley para alocação de custos de forma justa será utilizada (Shapley,1953). Depois disso,
formaliza-se o acordo entre os DMs.
Por fim, na Fase 3 – Acordo Setorial, os resultados das responsabilidades em termos de ações e custos
alocados para os DMs irão compor o acordo setorial, que é instituído na PNRS como um ato de natureza
contratual entre os segmentos da sociedade (Brasil, 2010). O acordo setorial deve balancear os benefícios
associados ao conjunto de ações definido pelos DMs e reforçar o compromisso com a responsabilidade
compartilhada pela gestão de resíduos sólidos que é o objetivo desse estudo.
O processo é finalizado através da implementação das ações para o gerenciamento adequado de resíduos
sólidos, devendo-se cumprir os prazos, níveis de desempenho, formas de monitoramento e avaliação, estando
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predispostos a multas por um desempenho aquém do estabelecido ou em casos extremos a revogação do
acordo.

3 Resultados Esperados
Na primeira fase do modelo propõe-se a utilização dos métodos de estruturação de problemas VFT de
(Keeney, 1992) e o SSM de (Checkland, 1981) para auxiliar os DMs a entenderem as perspectivas uns dos
outros e chegar a um patamar acomodativo guiado pelos seus valores, identificando seus objetivos e ações
para resolução do conflito sobre a gestão compartilhada dos resíduos sólidos. Uma vez que esses métodos
conseguem capturar as subjetividades presentes e os julgamentos de valor que são essenciais para a
participação e tomada de decisão democrática em consonância com o que prevê a PNRS (Ackermann, 2012).
Posteriormente, será utilizado o método Flexible and Interactive Tradeoff (FITradeoff) (De Almeida et al.,
2016). O FITradeoff é um método multicritério que considera racionalidade compensatória, trabalha com a
obtenção de constantes de escala de maneira flexível e interativa através das preferências do DM. Ademais,
recentemente, uma adaptação foi realizada no FITradeoff para abordar a problemática de ordenação, que
consiste em alocar alternativas em ordem de ascensão de preferências e é congruente com a ordem de
prioridades de alternativas para a gestão de resíduos considerada na PNRS(Frej et al., 2019).
Nesse contexto, como o conflito da gestão compartilhada de resíduos é extentido a diversos segmentos da
sociedade que podem apresentar diferentes níveis de conhecimento, os DMs avaliarem consequências que
exijam menos esforço cognitivo e que os apoie com as ferramentas gráficas durante todo o processo pode ser
determinante para o sucesso da tomada de decisão em grupo.
Por fim, a abordagem do valor de Shapley que é proposta nesse estudo, consegue lidar com interações
estratégicas entre agentes que estão dispostos a cooperar com os demais para obterem um melhor resultado
para o grupo (Shapley, 1953) e é amplamente utilizada para alocação justa de custos entre agentes do grupo.
Assim, é coerente com o conteúdo da PNRS sobre cooperação entre os segmentos e a alocação justa dos
custos de implementação das ações identificadas para gestão dos resíduos, tornando o processo mais claro e
estimulando o engajamento dos DMs para cumprir o acordo feito.
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Abstract. This paper presents an approach for supplier selection based on a simultaneous integrative negotiation
protocol between one buyer and multiple sellers. The protocol is divided into two modules: (i) pre-negotiation and
(ii) negotiation. Here, the module for negotiation is discussed in depth, using the SMARTER multi-criteria method
to determine the value functions that represent the preferences of the parties (buyer and seller). Then, these
functions are explored to find a solution that maximizes the gains for both players in a negotiation agreement zone.
Since, the maximum value of both players is not at the same point, because they have conflicting objectives, a
tradeoff solution is determined through a multi-objective optimization problem. The proposed protocol for
simultaneous integrative negotiation oriented to the buyer-seller relationship, the value of the supply chain prevails
over individual gains, promoting win-win solutions.
Keywords: Supplier selection; Bilateral negotiation; Simultaneous integrative negotiation; Multi-criteria decision
making/aid (MCDM/A); SMARTER.

1 Introduction
Negotiations can be classified as either (i) distributive or (ii) integrative (Raiffa, 1985). In distributive
negotiations, only one issue is under contention and the parties have almost strictly opposing interests on the
issue, i.e., what one party gets is the thing the other loses (win-lose situation). In integrative negotiations, there
are multiple issues involved, some of which are more important for one party and less important for the other.
Consequently, it implies an evaluation of tradeoffs among the issues, i.e., losing in some issues in return for
gaining in others. (Lai & Sycara, 2009) present practical situations in which this type of negotiation emerges.
According to (Zhang et al., 2011), in integrative negotiations, both sides may achieve better agreement than in a
distributive negotiation by trading off one issue for another (win-win situation).
However, a tradeoff evaluation depends on the way in which the negotiation procedure is conducted (Gerding
et al., 2000; Inderst, 2000): (i) separate; (ii) sequential; and (iii) simultaneous. In separate and sequential,
parties negotiate each issue separately and, consequently, a negotiation for one issue does not depend on a
negotiation for another. In both types, it is not possible to perform tradeoff evaluation. In simultaneous, parties
negotiate a complete package on all issues simultaneously, allowing for a tradeoff evaluation; thus, this
procedure performs an integrative negotiation with the possibility of win-win solutions.
Therefore, a simultaneous integrative negotiation (SIN), also called a multi-issue negotiation (Lai et al., 2004,
2006), may imply the resolution of a multi-criteria problem (Keeney & Raiffa, 1993; Vincke, 1992), where the
criteria are the issues under contention and the alternatives are feasible negotiation offers. A typical example
of a multi-criteria problem is the supplier selection problem (Amid et al., 2011; Deng et al., 2014; Dickson,
1966; Govindan et al., 2015; Liao & Rittscher, 2007; C. A. Weber et al., 1991).
A way for solving SINs is modeling the preferences of negotiators by multi-attribute utility functions (MAUF)
that will be used by the negotiators to make decisions and consequently achieve a win-win agreement. The first
challenge is to model the negotiators’ preferences through a MAUF and a critical point is the determination of
the weights that carry the information of tradeoffs among the issues, beyond the information of their relative
importance. For eliciting scaling constants, the multi-attribute utility theory (MAUT) (Keeney & Raiffa, 1993)
uses a procedure that obeys a strong axiomatic foundation (De Almeida et al., 2016; M. Weber & Borcherding,
1993). However, this procedure is very complex, requiring a high decision makers’ cognitive effort, making
hard the implementation of the method, and in some cases may imply inconsistent results.
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Alternatively, an efficient approach for constructing Multi-Attribute Value Functions (MAVF) is the SMART
Exploiting Ranks (SMARTER) (Barron & Barrett, 1996a, 1996b; Edwards & Barron, 1994), which is an
extension of the Simple Multi-Attribute Rate Technique (SMART) combined with Rank Order Centroid
(ROC) approach. SMARTER is a simplification version of MAUT that make weaker assumptions for eliciting
the utility functions, making its application simpler than MAUT. In SMARTER, decision makers are only
asked to answer some pre-defined questions that will help defining the ordering of importance of the issues.
Then, the ROC approach is used as surrogate weights to convert ranking into numerical weights (Morais et al.,
2015).
Assuming the use of SMARTER method to support SIN, some conclusions emerge: if it is possible to
determine the MAVF, then, a bilateral integrative negotiation can be interpreted as constrained optimization
problem and, consequently, any technique capable for dealing with this type of mathematical problem may be
used for supporting this type of negotiation. Therefore, this paper integrates the SMARTER method with an
optimization technique for supporting multi-bilateral SIN with cooperative agents.
Regarding the use of SMARTER method in negotiation context, it was not found any study in the literature,
excepting a preliminary work that was the kickoff for this proposal: (Schramm & Morais, 2013). Other studies
concerning the use of this method in MCDM/A context can be found in (Chou & Chang, 2008; da Silva et al.,
2015; Dantsis et al., 2010; De La Vega et al., 2018; Koban & MacDonald Gibson, 2017; Liesiö et al., 2007;
Mancuso et al., 2017; Mustajoki et al., 2005; Mustajoki & Hämäläinen, 2000; Seppäläa et al., 2005; Shih et al.,
2011).
The proposed protocol is intended for supporting supplier selection, particularly in Global Supply Chains,
involving multiple countries and a greater number of tiers (Koberg & Longoni, 2019), where the performance
of a company depends on the performance of its suppliers’ network, and, consequently, the role of suppliers is
even more important (Glock et al., 2017; van der Rhee et al., 2009), requiring a more rigorous and robust
evaluation and selection (Ageron et al., 2012). In this context, the assumption of cooperation among the parties
is acceptable. Also, the nature of the decision problem requires that parties cooperate with each other in order
to achieve an agreement and for this reason it must be treated as a negotiation and not as only an ordinary
MCDM/A process.

2 The Proposed Negotiation Protocol for Supplier Selection
The proposed negotiation protocol for addressing simultaneous integrative negotiations is divided into two
modules (Fig. 1): (i) pre-negotiation; and (ii) negotiation.

Fig. 1. The negotiation protocol for supporting suppliers’ selection.
The protocol intends to support negotiation involving one buyer and multiple sellers, that is, multiple “buyerseller” pairs. However, the negotiation between each buyer-seller pair occurs in a separate and independent
way in the negotiation module (Module 2) that is depicted below.
2.1 Pre-negotiation module
This module is designed to structure the negotiation 𝑁 = (𝐼, 𝐸, 𝐴𝐺𝑅𝐸𝐸, 𝑆, 𝐴, 𝐵) (Holsapple et al., 1998) that
will be treated by the negotiation module (Module 2).
The first term, 𝐼, represents the set of 𝑛 issues (discrete or continuous), 𝐼 = {𝑥!, 𝑥", … , 𝑥#}, that are being
considered in the negotiation. The buyer defines the set of issues and it is assumed that it does not change
during the negotiation process. The second term, 𝐸, is the set of entities (parties) that are involved in the
negotiation. The negotiation model is intended for supporting negotiation between a buyer (b) - seller (s) pair;
thus, 𝐸 = {𝑏, 𝑠$}, (𝑖 = 1, … , 𝑚), where 𝑚 is the number of sellers.

182

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

Each party has an acceptance region (𝐴𝐶𝐶𝐸𝑃𝑇), that is, the region where a party accepts to negotiate regarding
all issues. To determine these regions, negotiators must to inform the upper 𝑥& and lower %𝑥' limits
%
for each issue under consideration (reservation values). Each point within ACCEPT region is a 𝑛-tuple, 𝑃( = (𝑥(,
(
(
𝑥
the Complete Package of Offers (CPO), where 𝑥( is the %𝑘𝑡ℎ offer regarding the issue
! , … , 𝑥" ), named
#
𝑗 (𝑗 = 1,2, … , 𝑛).
The intersection of the parties’ acceptance regions creates a 𝑛-dimensional agreement zone (𝐴𝐺𝑅𝐸𝐸),
𝐴𝐺𝑅𝐸𝐸$ = 𝐴𝐶𝐶𝐸𝑃𝑇) ∩ 𝐴𝐶𝐶𝐸𝑃𝑇*!, which is the region where the negotiation between the buyer and seller 𝑖
pair is viable; all points within an agreement zone are potential solutions (viable alternatives). Consequently, if
𝐴𝐺𝑅𝐸𝐸$ = ∅, the proposed approach cannot be applied.
In the notation of (Holsapple et al., 1998), 𝑆 is the strategy adopted in each moment of the negotiation. Here, the
negotiation will be held on the agreement zone, where an intervenor will try to find a solution that maximizes
the gains of both, conjunctly. Since, the maximum of both players is not at the same point, because they have
conflicting objectives, then the intervenor will try to find a tradeoff solution.
𝐴 is the type of intervenor that is being considered in the negotiation; for this approach, the intervenor will be
considered a mediator, who is an external agent (an individual or a system) for whom the parties will reveal the
required parameters. The presence of this mediator assures the same level of bargaining skill for the parties.
Finally, 𝐵 represents the behavior of the parties, who in this case are assumed to be cooperative with each
other. The parties need to reveal only the ordering of importance of the issues to determine their MAVF.
Therefore, the input of Module 2 is a negotiation 𝑁, and the output is the CPO that provides maximum joint
gains 𝑃∗ for each entity 𝐸. From this point, the parameters of the negotiation 𝑁 do not change.
2.2 Negotiation module
In the Module 2, the SMARTER is used to elicit the MAVF, which is divided into four steps (Fig. 2).

Fig. 2. Negotiation module.
One-dimensional value functions
In this section, step six of the SMARTER method is applied to determine the one-dimensional functions of the
issues. The one-dimensional functions will represent the preferences of the buyer and the seller in relation to
each issue separately. These functions will be approximated by linear functions suggested by SMARTER.
These functions provide a normalization of the issues, that is, the different scales used to evaluate these issues
are converted into a common scale whose range is [0,1]. This normalization will make issues comparable with
each
other, which is a necessary condition for constructing the MAVF. Therefore, all 𝑛-tuple 𝑃( =
(𝑥(, 𝑥 (, … , 𝑥( ) of the 𝐴𝐺𝑅𝐸𝐸 zone will be normalized, creating a region of normalized packages of offers:
!

"

#

FFF𝐺FF𝑅FF𝐸FF𝐸F
𝑁𝑂𝑅𝑀: 𝐴𝐺𝑅𝐸𝐸 → 𝐴
Constants of scale
Steps 7 and 8 of SMARTER will be performed to determine the constants of scale of the issues. At this stage,
𝑤) %
a matrix of constants of scale will be defined: G *! I.
𝑤 %
In step 7 of SMARTER, the procedure Swing Weight is performed to determine the relative importance of the
issues. To this end, the mediator must ask some questions to the negotiator (buyer and seller) that will help
him/her to create an ordering of importance of the issues. The cognitive effort is greatly reduced because the
buyer and sellers need to inform only the ordering of importance of the issues according to their preferences
(or supply chain strategies), without care about quantifying them. Regarding supplier selection problem, some
studies provide the ordering of importance of the main criteria (van der Rhee et al., 2009; Wilson, 1994) and
they can be used for supporting decision makers.
Then, the ROC approach estimates the constant scales that carry information of tradeoff beyond relative
importance among the issues. Thus, the weights are calculated according to the following expression: If 𝑤! ≥
𝑤" ≥ ⋯ ≥ 𝑤( (K is the number of issues) then, the weight of the kth issue is 𝑤( = (1⁄𝐾) ∑, $-(
(1⁄𝑖).
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A common understanding is that the ROC weights not only have an appealing theoretical rationale, but also
appear to outperform other rank-based approximate weights (approximate weighting approaches) and
dominance measuring approaches, mainly because the ROC calculation offers a good combination of
predictive performance and ease of elicitation (Ahn, 2017; Ahn & Park, 2008; Barron & Barrett, 1996a, 1996b;
Butler & Olson, 1999; Edwards & Barron, 1994; Jia et al., 1998; Roszkowska, 2013; Srivastava et al., 1995).
MAVF for scoring offers
In this step, the MAVF associated with the buyer and seller, 𝑉) and 𝑉*, respectively, are determined. These
functions will represent the preferences of the buyer and the seller regarding the points of the zone F𝐴FF𝐺FF𝑅FF𝐸FF𝐸F that
is formed
by different CPO, 𝑃F ( = (𝑥!̅ , 𝑥̅" , … , 𝑥̅# ), which represents the decision alternatives. Therefore,
𝑉) (𝑃F( ) and 𝑉* (𝑃F ( ), which will form a joint value/utility space, are given by: 𝑉) (𝑃F ( ) = ∑# 𝑤 ) 𝑣 ) R𝑥̅ ( S, and
%-! % %
%
!
𝑉* (𝑃F ( ) = ∑# 𝑤 *! 𝑣 *! R𝑥̅ ( S. For each 𝑃F ( = (𝑥̅! , 𝑥"̅ , … , 𝑥#̅ ), the linear functions 𝑉) (𝑃F ( ) and 𝑉* (𝑃F( ) return
%-!

!

%

%

%

!

values between 0 and 1, which will correspond to measures of performance (score/pay-off) of the CPO assigned
by the buyer and seller, respectively
(the higher the score, the better the CPO is).
Therefore, let 𝑃F " = {𝑏 & , 𝑏 & , … , 𝑏 & } and 𝑃F " = {𝑠 & , 𝑠 & , … , 𝑠 & } be the packages with the better offers
)

!

"

$!

# *!

$"

$#

according to the preferences of the buyer and the seller, respectively, where 𝑃F) " ≠ 𝑃F* " ; !thus, 𝑉) (𝑃F)& ) = 1 and
𝑉* U𝑃F " V = 1. Let 𝑃F) # = {𝑏 ', 𝑏 ' , … , 𝑏 '} and 𝑃F*# = {𝑠 ' , 𝑠 ' , … , 𝑠 ' } be the packages with the worse offers to
!

*!

!

"

#

$!

!

$"

$#

the buyer and the seller, respectively, where 𝑃F) # ≠ 𝑃F*# ; thus, 𝑉) (𝑃F) # ) = 0 and 𝑉*! R𝑃F*# S = 0.
!

!

Searching for the agreement
The packages that offer maximum gains for the players are not the same (𝑃F) " ≠ 𝑃F* "! ). Thus, it is necessary to
find a tradeoff solution that is a package of offers that maximizes the gains of both simultaneously. Therefore,
we want to maximize two competing functions 𝑉) (𝑃F ( ) and 𝑉*! (𝑃F ( ) simultaneously. If both the buyer and the
seller have the same importance, we can model the problem
" as follows:
_`
𝑀𝑖𝑛 𝐹 (𝑃F( ) = Y[𝑉 (𝑃F ( ) − 𝑉
]" + ^𝑉 (𝑃F ( ) − 𝑉
$

)

)./0

*!

*./0

(1)
Subject to:
(
F
F
FF
FF
FF
FF
F
𝑃 ∈ 𝐴𝐺𝑅𝐸𝐸
where 𝑉)./0 = 𝑉*./0 = 1 is the maximum gain that each party can win individually.
The Multi-Objective Optimization problem may have different modeling according to the relative
importance that is given to the objectives. Therefore, 𝑁𝑂𝑅𝑀'![𝐹$ (𝑃F ( )] is the CPO that provides maximum joint
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
gains
!
" 𝑃 = (𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ). The#solution 𝑃 = (𝑥 , 𝑥 , … , !𝑥 )" will be
# compared with other solutions
resulting from negotiations between the buyer and other sellers (pairwise) during a post-negotiation phase.

3 What would be expected
The proposed protocol is intended to support any type of supplier selection for which multiple issues (selection
criteria) are considered, involving a buyer and multiples sellers. And it is particularly useful in situations in
which the performance of supplier network influences directly on the performance of the company.
A possible drawback of the protocol is that the set of issues and the intervals over which the parties can
negotiate on each is determined in a pre-negotiation phase and cannot be changed during the execution of the
negotiation module. However, in a new negotiation, the set of issues can be reviewed, and the parties can
modify the region where they accept to negotiate in order to improve their competitiveness and/or increase
their joint gains. In this sense, the protocol can indirectly promote suppliers’ development. Other aspect of the
protocol is that the tradeoff evaluation is performed only over the issues under contention.
The proposed protocol makes simultaneous integrative negotiation with win-win solutions tractable, i.e.,
requiring low cognitive effort from decision makers. Also, it is oriented to buyer-seller relationship, where the
value of the supply chain prevails over individual gains. As future work, we propose the application of the
protocol and the development of the post-negotiation module for dealing with satisfaction analysis.
Acknowledgments: This work is part of a research program funded by the Brazilian Research Council – CNPq
(Grant number: 441788/2014-9).
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Identification and classification of stakeholders needs using Dialogue
Mapping and AHP-sort
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Abstract. The development of a product or service usually involves several
stakeholders. Each one of them wants his/her desires to be achieved by translating
his/her needs into requirements. Regardless of the nature of the product, the
classification of stakeholders needs is a process that deserves an adequate
definition of what will be developed despite the subjectivity, conflicting interests
and behavioral biases that could misguide the project. In the development of
complex systems, such as satellites, a transformation from needs into requirements
occurs in the Systems Engineering process. The current proposal aims at
identifying and classifying stakeholders needs with a Problem Structuring Method
- PSM in order to translate the expectations of stakeholders and their mental
models into needs described in written. This proposal also aims at separating
these needs into classes composed by similarities using a Multicriteria Decision
Method - MCDA. The recommended methodology is:
(1) Structure the Problem with the Dialogue Mapping, which are maps that
capture and record a wide range of information using the question-based
information system (IBIS); and (2) Support Decision Making by classifying the
identified needs using the AHP-Sort, an adaptation of the AHP method for
classification problems. Finally, there will be classes of needs to which the
decision can be developed in a single project or can be discarded if they do not fit
the criteria established by the decision makers in the classification.
Keywords: MCDA; PSM; AHP-Sort; Dialogue Mapping; Requirements
Engineering.
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Abstract. Safety analysis is the process of identifying potential hazards that a system or its environment
may present and generate actions to mitigate these hazards. A system could represent a range of things,
from the use of a simple device to a large entrepreneur endeavor, including areas like aviation, offshore
operations, mining or atomic plants, but also financial, scientific, or humanitarian endeavors. Under this
aspect, most relevant enterprises on our days have multiple stakeholders, each one with its own agenda
and objectives, which might prevent the fluent development of a safety analysis or hide the most
important target to be dealt with. This paper reports an experiment on the use of conflict simulation under
Drama Theory to improve the resolution of conflicts between different organizations with different
missions, when they must deal with a comprehensive safety analysis done according to a System
Theoretic procedure like the STAMP. The method also helps new insights from the Messy Situation.
Keywords: STAMP, Drama Theory, Conflict Resolution, Problem Structuring Methods.

1 Introduction/Purpose
The purpose of the study is to support the development of a Safety Analysis Method that could include the
resolution of conflicts between different stakeholder organizations or individuals. Each stakeholder
organization or individual would have different missions and objectives, and the developed method both
would prepare these stakeholders for an actual discussion and possible outcomes from conflict or would use
this simulation method to generate new insights from the Messy Situation that led to the conflict.
The proposed method uses for example Safety Analysis the one proposed by STAMP (Systems-Theoretic
Accident Model and Processes) (Leveson 2012), specifically the STPA (System-Theoretic Process Analysis)
(Leveson and Thomas 2018) where one of the first steps on a Safety Analysis is to identify what is
considered as a Loss, or an Accident.
The proposed conflict resolution method is the Drama Theory (Bryant 2010), that suggests the preparation
for a conflict based on the study of probable Dilemmas to be faced.

2 Review of Literature
Consultation on the Knowledge Base Scopus returned only a few papers using the terms “Group Decision
and Negotiation” together with “Risk Analysis”, “Risk Management”, “Safety Management”, “Safety” and
“Risk”. By these terms, the best keywords considered were “Safety Engineering”, “Safety Management”,
“Safety Assessments”, “Risk Analysis” and “Risk Assessment”.
Under research performed through the Journal “Group Decision and Negotiation”, by the knowledge base
Springer Link, using the keyword “Risk”, 460 papers were identified. Restricting the research to specific
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terms related to the experiment, like “Drama Theory” and “Conflict Resolution” together with “Risk” or
“Safety” keywords, no results were found.
This may indicate that the issue is small explored by the academy and deserves more attention.

3 Methodology
The Experiment was developed using an PSM study class, through online meeting software.
It was conducted on three phases: first, a lesson on the concepts to be addressed, then a period for the two
“antagonistic” groups to formulate their safety analyses separately, and a final phase with an online meeting
where the two groups discussed the priority of each list of losses, hazards, and safety constraints to be
adopted. The final result from the discussion should be a unified list of Losses, Hazards, and Safety
Constraints, prioritized.
The class covered the topic of conflict resolution, including concepts of Game Theory (Nash 1953),
Metagames (von Neumann, Morgenstern, and Rubinstein 1944), Conflict Resolution (Kilgour and Hipel
2010), Drama Theory (DT) (Howard 1999), and Drama Theory II (Bryant 2010). Then, the STPA process of
security analysis was quickly discussed, providing references for the group to delve deeper into the subject.
Finally, the group was briefed on what the experiment would look like.
The students were divided into two groups, one representing an Offshore Air Operator and the other an Oil
and Gas Contractor. The second one would hire the services of the first one to a new offshore oil installation.
The idea was that the Air Operator would focus on Air Safety issues and the Contractor would focus on
commercial and operational issues, and these objectives could end up on a conflict when the prioritization
had to be defined. This idea showed up correctly.
During the one-week interval between two classes, the groups defined what was considered their losses,
main hazards, and proposed safety constraints to raise the safety of their operation. This procedure
corresponds to the two first steps of the STPA Safety Analysis Method, as illustrated by Fig. 1.

Fig. 1 – Safety Analysis Process suggested by STPA
On the last phase, during the second class, the groups should, first, get to know the other´s group list of
losses, hazards and proposed safety constraints, and take time, isolated, to identify which DT Dilemmas
could raise during the discussion so that their point of view prevails.
Before the beginning of the experiment, the class answered a questionnaire to classify their characteristics,
including previous knowledge of techniques, and professional experience.
All process has been recorded on video, as well as the Losses and Hazards lists. All data is under analysis
at this moment.

3 Findings
During the execution of the experiment, the author noted that the groups were able to organize and identify
losses and hazards according to their characters, and these results were very well apart, based on the values
and objectives for each organization.
Also, the drama theory preparation identifying the Dilemmas was very good preparation for both sides.
When they started the discussion for the loss and hazard priority list, they had already simulated within their
own groups what kind of answer could come from their “antagonists”, so, both sides had already ready
options and “plan B”s for their better outcome.
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The discussion itself was, this way, abbreviated, and positive both for the Air Operator character and the Oil
Contractor character.

4 What would be expected
At this point, the research is yet in progress, but its value had already proved to be substantial.
Evolution of present status would come to standardize the preparation for the organizational Safety Analysis
Conflicts, defining a method to accomplish both the System Theoretical Safety Analysis of a new or an
established Operation and a way to make different stakeholders arrive at a consensus faster and with less
polarization.
An option that could be considered to arrive on a common Loss and Hazard priority could be under an MCDA
process, but the definition of consensus is better equipped so that all teams would be considered heard and
participating in final decisions.
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Abstract. Maintenance policies are materialized in operation through the coordination of actions, these
being planned or not, which implies the decision on adopting certain procedure over another one. As the
base for maintenance decision-making, quality analysis of proposed activities under consideration of
possible system perturbations and compromising factors become crucial for the maintenance policy
success. In this sense, the present work proposes a comprehensive analysis of the elements that influence
inspection-type actions, with special focus on possible operation-disrupting external events and the
human factor role in the execution of programmed activities. Work on these aspects is developed under a
processual rationale, highlighting everyday operational situations that demand response by the
maintenance management and consequences related to each decision made. It is observed that it is not yet
found in literature an approach such as proposed in this work. Through developed methodology, the
present study contributes significantly with Maintenance expertise, in terms of understanding the wide
range of elements – many of these subjective and uncontrollable – that influence the quality of
coordinated actions, as well as the consequences of each course of action adopted in conducting the
policy.
Keywords: Maintenance policies, quality, external events, human factors, impediments over
maintenance, delay time.

Abstract. Políticas de manutenção concretizam-se na operação industrial através da coordenação de
ações, sejam estas programadas ou não, o que implica na decisão sobre adotar um determinado
procedimento em detrimento de outro. Como base para a tomada de decisão em manutenção, análise da
qualidade das atividades propostas sob vistas de possíveis perturbações no sistema e fatores
comprometedores tornam-se cruciais para o sucesso da política conduzida. Neste sentido, o presente
trabalho propõe uma análise abrangente de elementos que influenciam ações do tipo inspeção, com
enfoque especial sobre possíveis eventos externos perturbadores da operação e o papel do fator humano
na condução das atividades programadas. A consideração destes aspectos é conduzida sob um racional
processual, evidenciando situações do dia-dia da operação que demandam resposta por parte da gerência
de manutenção e as consequências associadas a cada decisão tomada. Ressalta-se que ainda não é
encontrada na literatura uma abordagem tal qual proposta nesse trabalho. Através da metodologia
desenvolvida, o presente estudo contribui de maneira significativa com a expertise da Manutenção, no
que tange o entendimento acerca da ampla gama de elementos – muitos destes subjetivos e incontroláveis
– que influenciam a qualidade das ações coordenadas, bem como as consequências de cada curso de ação
adotado na condução da política.
Keywords: Políticas de manutenção, qualidade, eventos externos, fatores humanos, impedimentos em
manutenção, delay time.
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1 Introduction/Purpose
Ações de manutenção, dentro do seu contexto prático de operacionalização, não apresentam desempenho
constante ao longo do horizonte de uma política estabelecida. De fato, são diversos os fatores que podem
influenciar a execução dessas atividades, falando-se assim em qualidade das ações em políticas de
manutenção (Scarf e Cavalcante, 2012; Wu e Clements-Croome, 2005). Sendo isso compreendido, um gestor
de manutenção, ao deparar-se com uma decisão relativa à condução de suas atividades, deve ser capaz de
discernir o seu contexto operacional e os fatores que coagem o sucesso das possíveis alternativas a serem
seguidas, provendo assim uma decisão efetiva aos objetivos estabelecidos pela Manutenção. Como exemplo
ilustrativo, considera-se um sistema de turbinas eólicas off-shore. Nesse sistema, componentes da caixa de
engrenagens devem ser regularmente mantidos sob inspeção e substituição preventiva, de modo a minimizar
a ocorrência de falhas que pode prejudicar o funcionamento completo do sistema de geração energética.
Dentro desse contexto, é comum ao setor de manutenção deparar-se com situações onde eventos externos,
tais como condições climáticas adversas, associam-se ao fator humano inerente ao mantenedor responsável
pela execução da intervenção de forma a potencialmente comprometer uma atividade programada, como um
procedimento de inspeção. Torna-se crítico, neste momento, a tomada de decisão consciente e informada por
parte do gestor de manutenção, no que tange a alternativas entre execução sob condições adversas,
cancelamento de atividades ou ainda alteração do plano de manutenção, sempre medindo possíveis
consequências e resultados a serem obtidos a partir do procedimento empregado.
O presente trabalho fundamenta-se nos exemplos mencionados, além de inúmeras outras situações do
cotidiano operacional que podem ser relacionadas. Propõe-se, portanto, uma análise acerca da decisão a ser
empregada face à uma política de manutenção do tipo inspeção periódica (Almeida et al. 2015), sob
premissas comuns baseadas no conceito delay time para sistemas de único componente (Scarf et al., 2009;
Cavalcante et al., 2018), quando fatores de eventos externos disruptivos somados ao erro humano da
manutenção manifestam-se como potenciais comprometedores da qualidade da ação a ser conduzida. Por
eventos externos, definem-se um conjunto de fatores intangíveis e externos ao sistema de produção que
atuam sobre a execução da manutenção – em geral pela imposição de condições anormais e adversas à
operação. Erro humano, por sua vez, pode ser aqui compreendido como todos os erros operacionais
introduzidos sob o sistema em função do serviço prestado por mantenedores durante intervenções. Sob
consideração destes fatores, o gestor de manutenção é tido como capaz de tomar decisões distintas, postas de
maneira simples como a execução da ação – ainda que sob efeito dos fatores potencialmente
comprometedores supracitados – ou cancelamento do procedimento, até que condições mais favoráveis se
concretizem sob o sistema. Pela opção por continuar as atividades tal qual programado, trata-se da possível
introdução de defeitos sob o sistema durante inspeções (Scarf e Cavalcante, 2012), enquanto a decisão por
cancelar a intervenção traduz a modelagem de impedimentos às ações de manutenção (Aloitabi et al., 2020).
A literatura trabalha conceitos que fundamentam o presente desenvolvimento, ainda que de uma forma
alternativa à proposta aqui estabelecida. Múltiplos exemplos práticos são observados no que tange à forma
como eventos externos interferem na manutenção, dentre os quais se destacam a falta de recursos para
manutenção e condições ambientais desfavoráveis para sua execução (Sinha, 2015; Berrade, Scarf e
Cavalcante, 2017; Zhang e Yang, 2020). No que se refere ao campo do erro humano, trabalhos consolidam
este aspecto como elemento crítico para a efetividade de ações de manutenção, em abordagens que variam
desde análises cognitivas e psicológicas (Rasmussen, 1988; Hudoklin e Rozman, 1992) até visões mais
focadas sobre os impactos em ações de manutenção (Apostolakis et al., 1988; Asadzadeh e Azadeh, 2014;
Hwang e Hwang, 1990). Impedimentos a ações em manutenção são tratados em geral como adiamentos a
substituições preventivas (Yang et al., 2017; Li et al., 2019).
Consolida-se assim o caráter inovador deste trabalho, uma vez que uma proposta processual, focada na
tomada de decisão por parte do gestor de manutenção frente à elementos potencialmente comprometedores
de natureza incontrolável e/ou subjetiva, não é observada na literatura atual. Foco sob consequências e
análises comparativas de resultados entre distintos cursos de ação são desenvolvidos de modo a enfatizar a
importância da consideração do contexto operacional e seus elementos na qualidade das ações programadas.

2 Methodology
Neste trabalho – ainda em andamento – é proposto o estudo e análise sobre a decisão acerca da execução
de ações de manutenção, com vistas à qualidade potencial da ação a ser executada e suas possíveis
consequências. A metodologia de análise desenvolve-se de maneira processual, focada em cursos de ação,
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retratando de maneira mais próxima à realidade a sequência de eventos e demandas que exigem resposta por
parte do gestor de manutenção na forma de decisões a serem tomadas. Um esquema básico da metodologia
proposta pode ser observado abaixo.

Fig. 1. Esquema básico da metodologia proposta

Seguindo o passo-a-passo processual representado, o desenvolvimento parte do estabelecimento de uma
política de manutenção do tipo inspeção periódica, sob premissas comuns baseadas no conceito de delay
time. Focando-se as intervenções de inspeção (ação de manutenção), analisa-se o contexto operacional
através dos aspectos de possíveis eventos externos disruptivos e erro humano inerente ao procedimento,
influenciadores da qualidade da ação programada. Nesse momento, contemplam-se duas possíveis decisões
ao gestor de manutenção: realização da ação programada ou impedimento desta, que por fim podem resultar
em cenários que variam desde execução bem sucedida até falha do componente. Para vias de estudo, propõese a análise de resultados provenientes de todas as possíveis consequências, comparando-se indicadores na
forma de custo a longo prazo e probabilidade de falha para concluir acerca da melhor decisão a ser tomada no
dado contexto operacional.
Para condução das análises, destaca-se aqui a utilização de modelagens atualmente em desenvolvimento
pelo grupo Random, no tocante ao tratamento dos fatores de eventos externos disruptivos e erro humano.
Nesse sentido, o presente trabalho atua como fator agregador de abordagens numéricas e analíticas já em
curso de aperfeiçoamento, numa visão mais abrangente e inovadora, pautada no problema de decisão do
gestor de manutenção da política adotada.

3 What would be expected
Como resultados esperados do presente trabalho em andamento, almeja-se a obtenção de indicadores de
custo a longo prazo para todos os cenários decorrentes das possíveis decisões a serem tomadas pelo gestor de
manutenção, dada uma instância de influência dos fatores de eventos externos e erro humano fixada, bem
como a probabilidade de concretização de cenários de falha em cada potencial curso de ação. Ademais,
objetiva-se contemplar instâncias ótimas para cada possível resposta à situação de decisão, juntamente com
análises de sensibilidade para os fatores influenciadores da qualidade da manutenção aqui modelados. Tal
resultado torna capaz a observação da interação entre esses fatores influenciadores sobre a fenomenologia da
intervenção por inspeção, o que pode traduzir-se em insights práticos para guiar a tomada de decisão efetiva
por parte de gerentes responsáveis pela execução de uma dada política de manutenção, nos mais diversos
setores industriais.
Adicionalmente, indica-se uma possível compatibilização do problema de decisão aqui tratado dentro da
formatação própria aos Métodos de Apoio Multicritério a Decisão (MCDA), como forma de generalizar os
fatores de influência sobre a qualidade da manutenção aqui destacados e permitir assim uma ampliação do
leque de contextualizações práticas para o estudo proposto.
Acknowledgments. Esse estudo é financiado em parte pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) – Código de Financiamento 001. O trabalho de Cristiano Cavalcante é fomentado
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Resumo. O desempenho eficiente de um sistema é uma condição necessária para que uma organização se mantenha
competitiva no mercado em que atua. Medidas de importância de componentes são índices utilizados em contextos
de risco, confiabilidade e manutenção para realizar a análise de desempenho do sistema e identificar quais
componentes são mais críticos para a operação segura e eficiente do conjunto. Tais medidas são capazes de analisar
o sistema sob a ótica de diferentes critérios de desempenho, como confiabilidade, segurança e custo, por exemplo.
Os critérios mencionados, dentre outros, caracterizam aspectos específicos do sistema, construindo assim, o seu
caráter multidimensional e que deve ser levado em consideração no processo de tomada de decisão. O objetivo deste
trabalho é propor um modelo de tomada de decisão multicritério que incorpore as preferências do decisor às
informações dadas pelas medidas de importância ao longo de três diferentes etapas de um sistema: projeto, operação
e manutenção. Em seguida, foram caracterizadas as preferências do decisor e, diante disso, o método ELECTRE II
foi aplicado. Um sistema de armazenamento de fluidos foi utilizado para validação do modelo de decisão. Para cada
um dos três cenários, foi apresentado o componente mais crítico a partir do método de sobreclassificação ELECTRE
II. Como método de elicitação dos pesos foi utilizado o método ROC e os limiares de concordância e discordância
do modelo foram definidos com base no conhecimento a priori existente. Como critérios foram definidas as medidas
de potencial de melhoria e Risk Reduction Worth (RRW) para a fase projeto; Birnbaum e Risk Achievement Worth
(RAW) para a fase de operação; e importância crítica e RAW para a fase de manutenção. Além das medidas de
disponibilidade e custo que foram utilizadas em todas as fases. O modelo se apresenta como uma ferramenta
gerencial útil para a tomada de decisão sobre quais componentes são considerados mais impactantes dentro de um
sistema, em diferentes contextos, de forma que seja feito o menor esforço possível e se obtenha o maior retorno
desejado.
Palavras-chaves: Medidas de importância, Risco, Confiabilidade, Manutenção, Multicritério, ELECTRE II.
Abstract. The efficient performance of a system is a necessary condition for an organization to remain competitive
in the market in which it operates. Component importance measures are indexes used in risk, reliability and
maintenance (RRM) contexts to perform system performance analysis and identify which components are most
critical for the safe and efficient operation of the set. These measures are capable of analyzing the system from the
perspective of different performance criteria, such as reliability, safety and cost, for example. The mentioned criteria,
among others, characterize specific aspects of the system, thus building its multidimensional character and which
must be taken into account in the decision-making process. The objective of this work is to propose a model of
multicriteria decision making that incorporates the preferences of the decision-maker to the information given by the
measures of importance along three different stages of a system: design, operation and maintenance. Hence, the
decision maker's preferences were characterized and, in view of that, the ELECTRE II method was applied. A fluid
storage system was used to validate the decision model. For each of the three scenarios, the most critical component
was presented using the ELECTRE II outranking method. As a method of eliciting weights, the ROC method was
used and the thresholds of agreement and disagreement of the model were defined based on existing a priori
knowledge. As criteria were defined the measures of improvement potential and Risk Reduction Worth (RRW) for
the project phase; Birnbaum and Risk Achievement Worth (RAW) for the operation phase; and critical and RAW
importance for the maintenance phase. In addition to the availability and cost measures that were used in all phases.
The model presents itself as a useful management tool for decision making on which components are considered
most impactful within a system, in different contexts, so that the least possible effort is made and the highest desired
return is obtained.
Keywords: Importance measures, Risk, Reliability, Maintenance, Multicriteria, ELECTRE II.
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1 Introdução
Diante da constante evolução da competitividade mundial, aumenta-se a necessidade das organizações em
possuírem e manterem seus sistemas eficientes e eficazes que operem a níveis desejados definidos pela alta
gerência. Diante das inúmeras variáveis que afetam sua performance, um dado sistema pode operar abaixo dos
níveis desejados. Surge então a necessidade de análise de desempenho de sistemas.
Essa análise de desempenho de sistemas se torna útil e necessária para que sejam identificadas oportunidades de
melhoria, ora através de reprojeto, substituição ou manutenção dos componentes mais críticos para o sistema,
buscando um aumento nos níveis de performance global através de soluções efetivas (Compare et al. 2017). Tal
análise pode ser feita a partir do estudo de diferentes critérios de desempenho, tais como confiabilidade, risco e
custo.
A preocupação em lidar com a análise de confiabilidade e alocação de redundâncias é encontrada em trabalhos
da literatura há algumas décadas. Para tal, a todo tempo, os gestores estão preocupados ora em maximizar
alguns objetivos - como confiabilidade e disponibilidade - ora minimizar outros - como custo, volume, tempo transformando assim, a situação em um problema de decisão multicritério (Inagaki et al. 1978).
Para entender melhor o sistema e melhorar o seu desempenho, a literatura faz uso de medidas de importância em
diferentes áreas, tais como, risco, confiabilidade e manutenção (Risk, Reliability, Maintenance - RRM) (de
Almeida et al. 2015a). Shayesteh e Hilber (2016) argumentam que uma pergunta fundamental para a priorização
de estratégias de manutenção em sistemas com vários componentes é: como a confiabilidade total do sistema
será afetada se a confiabilidade do componente for alterada? Essa pergunta pode ser respondida pelas medidas
de importância.
Além disso, medidas de importância são amplamente utilizadas para identificar os componentes mais fracos do
sistema e para apoiar atividades de melhoria em RRM através da priorização de esforços (Dui et al. 2017). Na
literatura são encontradas várias proposições e aplicações de medidas para a quantificação da importância de
componentes dentro de um sistema binário reparável. No entanto, na maioria das suas aplicações na literatura
considera apenas um critério e, a partir dele estabelecem uma ordem de priorização de acordo com a medida de
desempenho utilizada (BARALDI et al., 2013; CATELANI et al., 2016; GAO; MARKESET, 2010). Outra
parte das aplicações realizam a análise de desempenho através da aplicação de mais de uma medida e
apresentam as diferentes ordens apresentadas por cada ordem (van der Borst and
Schoonakker 2001; Nokland and Aven 2013; Alla et al. 2014).
Diante disso, diferentes medidas de importância apresentam diferentes perspectivas e, por isso, geram diferentes
ordens de criticidade das medidas de desempenho, logo, resultam em diferentes decisões. Caracteriza-se assim o
problema de tomada de decisão multicritério: como explorar o conflito entre as diferentes informações para se
chegar a uma decisão final (Almoghathawi et al. 2017; Compare et al. 2017).
Apesar da multidimensionalidade apresentada pelo desempenho de um sistema e da necessidade de considerar
as informações fornecidas para se chegar a uma ordenação final, os trabalhos encontrados na literatura
relacionados a medidas de importância, em sua grande maioria, não consideram o problema como uma tomada
de decisão multicritério, ou seja, não consideram a existência de múltiplos objetivos na qual o decisor deseja
atingir quando da tomada de decisão e, consequentemente, a não consideração da estrutura de preferências do
decisor.
de Almeida et al. (2015b) realizaram uma revisão da literatura na qual apresentam uma visão geral dos modelos
multicritérios construídos para lidar com problemas de confiabilidade e manutenção, apresentando os critérios
mais frequentemente utilizados em publicações na área, tais como: custo, confiabilidade, disponibilidade,
tempo, peso, segurança e risco. Complementarmente, de Almeida et al. (2016) realizaram uma revisão sistemática
da literatura sobre modelos multicritério e multiobjetivo aplicados no gerenciamento de riscos. Esses trabalhos
podem fornecer insights sobre a formação/escolha das medidas de importância.
Diante dessa multidimensionalidade dos impactos apresentadas pelos sistemas, faz-se necessário a utilização de
uma abordagem que seja capaz de analisar a criticidade de cada componente, considerando o desempenho geral,
para assim integrar as informações fornecidas por cada medida de importância em uma única ordem.
Para alcançar esse propósito, são encontrados na literatura os métodos de apoio à decisão multicritério (MultiCriteria Decision Making – MCDM), que auxiliam os decisores a avaliar um conjunto de alternativas,
considerando múltiplos critérios e a estrutura de preferência do decisor, com o objetivo de selecionar a melhor
dentre elas; classificar em um subconjunto ou ordenar os elementos do conjunto de acordo o desempenho em
cada critério estabelecido (Almoghathawi et al. 2017).
O presente trabalho analisa o desempenho do sistema sob três pontos de vista diferentes, que representam três
estágios de um sistema de produção: i) estágio de projeto; ii) estágio de operação; e, iii) estágio de manutenção.
Esses cenários são definidos baseados em Nokland e Aven (2013). Para isso, podemos associar
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esses cenários às áreas em que a literatura MCDM apresenta maior destaque no contexto de manutenção e
análise de confiabilidade, segundo de Almeida et al. (2015b, 2016).
Nesse contexto, o presente trabalho se propõe a construir um modelo de decisão multicritério capaz de lidar com
as informações conflitantes fornecidas pelos critérios de desempenho de um sistema, representados pelas
medidas de importância na fase de projeto, operação e manutenção de sistemas.

2 Modelo Proposto
O presente modelo se baseia no framework de tomada de decisão apresentado por de Almeida et al. (2015),
dividindo-se em três principais estágios: fase preliminar, modelagem de preferências e escolha do método e
finalização. A Figura 1 apresenta o framework proposto.

Fig. 1. Framework do modelo de decisão proposto Fonte – Adaptado de de Almeida et
al. (2015a)

Vale destacar que esses estágios seguem um processo iterativo e recursivo, permitindo ao decisor voltar a uma
fase precedente sempre que necessário. A subseção a seguir detalha os passos para a construção do modelo.

2.1 Fase preliminar
O primeiro passo dessa fase é definir o decisor e outros atores. Essa fase tem por objetivo descrever e tipificar o
decisor e os outros atores do processo decisório. Neste contexto, o decisor pode ser o gerente responsável que
tem por objetivo alcançar a eficiência de um sistema em análise.
Na sequência, é necessário definir os objetivos do problema de decisão multicritério. É o passo mais importante
de todo processo, pois influencia todas as etapas subsequentes (de Almeida et al. 2015a). O objetivo do presente
trabalho é a priorização e especificação de quais são os componentes mais críticos em casa fase (projeto,
operação e manutenção) do sistema em análise, portanto, a ferramenta multicritério será aplicada para identificar
componentes mais críticos (usando a problemática de ordenação). Posteriormente, esforços podem ser
priorizados/alocados para os equipamentos críticos pré-estabelecidos/priorizados em etapa anterior.
Na terceira etapa é necessário a definição dos critérios/atributos. A ligação entre essa etapa e a etapa anterior
(definição dos objetivos) é essencial para a representação dos objetivos no modelo de decisão completo (de
Almeida et al. 2015a). Os atributos aqui escolhidos serão: confiabilidade, disponibilidade, risco e custo. Cada

197

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

um desses atributos possui diferentes graus de importância para o decisor, de acordo com o cenário considerado.
Tais critérios são representados pelas medidas de importância.
O quarto passo se refere à definição do conjunto de ações para solucionar o problema de decisão e da
problemática que caracteriza o processo (de Almeida et al. 2015a). A problemática de ordenação define o
problema de priorização de componentes considerado nesse estudo. Como conjunto de ações, considera-se os
componentes que serão ordenados de acordo com sua criticidade.
2.2 Modelagem de preferências e escolha do método
A modelagem de preferências do decisor inclui a definição da problemática e a escolha do método a ser
utilizado a depender do objetivo que se deseja alcançar.
A racionalidade não-compensatória se adequa à proposta do estudo, visto que, para que haja a otimização do
desempenho do sistema, todos os componentes devem operar a níveis satisfatórios em todos os aspectos
considerados. Esta pode ser a visão do decisor. Tal racionalidade é própria dos métodos de sobreclassificação, os
quais apresentam os métodos da família ELECTRE como um dos mais utilizados. Visto que, neste trabalho, a
problemática de ordenação é a que caracteriza o problema de decisão, o método ELECTRE II é o mais
apropriado.
Uma vez escolhido o método adequado, faz-se necessário realizar a avaliação inter-critérios e a avaliação intracritério. A avaliação intra-critério diz respeito à comparação par-a-par das alternativas dentro de um mesmo
critério, enquanto a avaliação inter-critérios caracteriza a importância (peso) dada a cada atributo. Para este
estudo, a avaliação inter-critérios será realizada através do método Rank Ordered Centroid (ROC), uma vez que
ele requer pouco grau de complexidade exigido do decisor (através da definição do ordenamento dos critérios),
portanto, minimiza o máximo do erro de cada peso considerando o seu centroide (Barron and Barrett 1996).
Considerando os diferentes estágios de um sistema de produção (i) estágio de projeto; ii) estágio de operação; e,
iii) estágio de manutenção), provavelmente cada critério considerado possuirá uma importância relativa
diferente. Para tanto, o decisor precisa definir qual é o estágio que se encontra seu sistema produtivo. A Tabela
1 apresenta a ordem de importância calculada para cada critério através do método ROC e seus respectivos
valores de pesos.
Tabela 1. Pesos de cada critério, calculados através do ROC

Decisão
a) Projeto

b) Operação

c) Manutenção

Pesos dos critérios
1º.) Confiabilidade: 0,5208
2º.) Risco: 0,2708
3º.) Disponibilidade: 0,1458
4º.) Custo: 0,0625
1º.) Custo: 0,5208
2º.) Risco: 0,2708
3º.) Confiabilidade: 0,1458
4º.) Disponibilidade: 0,0625
1º.) Risco: 0,5208
2º.) Confiabilidade: 0,2708
3º.) Disponibilidade: 0,1458
4º.) Custo: 0,0625

Para finalizar, na etapa da avaliação intra-critério, requerido pelo método ELECTRE II, seguindo a
recomendação de Belton e Stewart (2002), é necessário definir os limiares de concordância (que devem ser
altos, mas não tão altos) e os limiares de discordância (que devem ser baixos, mas não tão baixos). A Tabela 2
apresenta os limiares definidos pelo decisor. Tais valores, definidos subjetivamente, representam uma
abordagem moderada em relação à restrição das relações de sobreclassificação entre duas alternativas. A análise
de sensibilidade, realizada através da técnica de Monte Carlo, auxiliará na avaliação de como alterações nos
valores dos limiares influenciam na ordem final.
Tabela 2. Limiares de concordância e discordância

Índice Valor
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𝒄+
𝒄−
𝒅−
𝒅+

0,7
0,4
0,6
0,3

2.3 Finalização
Diante da informação dada pelos índices de concordância e discordância, é realizada a avaliação das alternativas
através da construção das relações de sobreclassificação definidas pelo método ELECTRE II. Como resultado
tem-se duas ordens: a ascendente (da pior para a melhor) e o descendente (da melhor para a pior). De posse
dessas duas ordens, o decisor pode avaliar e escolher as alternativas mais críticas. Desde que não existam
grandes discrepâncias, as duas ordens podem ser unificadas.
A análise de sensibilidade é conduzida aqui através da técnica de simulação de Monte Carlo. A simulação foi
realizada no software Microsoft Excel (2013), que utiliza uma distribuição uniforme para a simulação dos
valores. O intervalo adotado para os critérios confiabilidade, risco e disponibilidade foi de 0,5 a 1, pois
representam valores verossímeis para a representação razoável dos níveis de desempenho da maioria dos
sistemas no mundo real. O critério custo variou entre 1500 e 5000 unidades monetárias.
Os valores simulados são incluídos nos parâmetros de entrada do modelo. Através de 10.000 simulações, a
frequência relativa dos componentes em cada posição possibilitará a inferência acerca da criticidade dos
componentes mediante a configuração do sistema. A análise de sensibilidade fornece as recomendações finais
para o decisor.

3 Aplicação numérica
O sistema aqui utilizado para a avaliação do modelo foi baseado do artigo de Nokland e Aven (2013): um
tanque que funciona como buffer para o transporte de fluidos da fonte ao consumidor. O consumo do fluído é
contínuo, não-constante e o nível do líquido varia. O sistema de controle consiste em três válvulas (V1, V2 e
V3) e dois sensores (interruptor de nível alto (INA) e interruptor de nível alto-alto (INAA)). Quando o líquido no
tanque atinge uma altura específica então o INA é ativado e envia um sinal de fechamento para a válvula 1. Se o
mecanismo não funcionar e o nível do líquido continua a aumentar até chegar a um nível anormalmente alto,
então o sensor INAA será ativado e enviará um sinal de fechamento para a válvula 2. Ao mesmo tempo, o
INAA envia um sinal de abertura à válvula V3 para então o fluido escoar. O sistema de escoamento possui
vazão maior que o sistema de abastecimento. O diagrama de blocos (Figura 2) representa o sistema, onde os
Componentes 1, 2 e 3 correspondem às válvulas 1, 2 e 3 respectivamente e os Componentes 4 e 5 correspondem
aos sensores INA e INAA, respectivamente.
Nesse contexto, a confiabilidade dos componentes é um parâmetro importante a ser considerado visando
garantir níveis adequados de fluido no tanque para que a capacidade máxima não seja excedida nem para que o
abastecimento seja interrompido, devido à falha de algum componente.
O risco do sistema se caracteriza na associação entre probabilidade e consequências possíveis relacionadas
i) ao transbordamento do líquido (inundamento, danos ecológicos, danos materiais, danos aos operadores do
sistema) ou ii) à interrupção do abastecimento devido à falta de líquido no tanque (demanda não atendida).
Dessa forma, o risco é outro critério importante a ser considerado na análise desse sistema.
Níveis adequados de disponibilidade garantem que o sistema estará funcionando quando for requisitado. O que
significa dizer que quando houver demanda do consumidor pelo fluido dentro do tanque o sistema será capaz de
suprir no mesmo instante. Da mesma maneira, quando for necessário controlar o alto nível de fluido os
mecanismos estarão disponíveis para conter o avanço do nível evitando transbordamento. Assim sendo, o
critério disponibilidade também é outro parâmetro essencial para esse estudo.
Os custos do sistema devido ao transbordamento estão relacionados, por exemplo, ao volume de fluido
desperdiçado e aos danos materiais, humanos e ambientais que possam acontecer. A falta de líquido no tanque
acarreta em custos devido à insatisfação dos consumidores que não foram atendidos, por exemplo. Por fim, de
uma maneira geral, ainda existe os custos relacionados à manutenção dos componentes defeituosos. Dessa
maneira, os custos do sistema é outro parâmetro indispensável para a análise de operação.
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Fig. 2. Sistema utilizado para validação do modelo Fonte – Adaptado de Nokland e Aven
(2013)

Os valores dos parâmetros do sistema que serão utilizados para o cálculo das medidas de importância são
mostrados na Tabela 3. Os valores de confiabilidade e risco são os mesmos utilizados por Nokland e Aven
(2013). Os valores de disponibilidade e custos foram estimados a partir do julgamento do autor deste trabalho.
Tabela 3. Parâmetros de desempenho do sistema

Componente Confiabilidade Risco Disponibilidade Custo $
1
0,90
0,1
0,99
2500
2
0,95
0,05
0,9
2300
3
0,95
0,05
0,92
3200
4
0,99
0,01
0,95
2500
5
0,99
0,01
0,88
3000
Sistema
0,9986
0,0014
0,9924
1500
A aplicação das medidas de importância e posterior análise de criticidade de cada componente serão realizadas
em três estágios diferentes do sistema. Cada estágio apresenta diferentes preferências do decisor.
3.1 Projeto
Os resultados da Tabela 4 mostram a importância de cada componente, em cada critério, de acordo com a fase
de projeto. As medidas de disponibilidade e custo utilizadas foram as mesmas para todos as fases. As medidas
de confiabilidade e risco variam de acordo com as definições feitas anteriormente: para esse cenário foram
utilizadas Potencial de Melhoria e RRW.
Tabela 4. Resultados fornecidos pelas MI's na fase de projeto

Componente

Medida de
importância crítica
𝐼𝑃𝑀
(Cheok et al. 1998)

1
2
3
4
5

0,0011
0,0008
0,0008
0,0056
0,0059

Risk
Reduction
Worth
𝐼𝑅𝑅𝑊
(Vesely and Davis
1985)

1,1900
1,1350
1,1350
5,9500
7,5667

Medida de importância de
Disponibilidade
𝐼𝐴

Potencial de melhoria
baseado no custo
𝐼𝑃𝑀𝐵𝐶

(Barabady and Kumar 2007)

(Wu and Coolen 2013)

0,1207
0,0042
0,0052
0,1258
0,0590

1000
800
1700
1000
1500

A partir dos índices de concordância e discordância são construídas as relações de sobreclassificação, que
fornecem a ordem de prioridade de cada componente dentro do sistema. Realizada a exploração dessas relações,
as duas ordens fornecidas, ascendente e descendente, convergem para o mesmo resultado: Componente 1 como
o mais crítico, seguido do Componente 5. Os Componentes 2, 3 e 4 apresentam uma relação de indiferença entre
si.
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3.2 Operação
A importância de cada componente, em cada critério, de acordo com a fase de operação é mostrada na Tabela
5. Para esse cenário, as medidas de confiabilidade e risco utilizadas foram Birnbaum e Risk Achievement Worth
(RAW), respectivamente.
A partir dos índices de concordância e discordância são construídas as relações de sobreclassificação, que
fornecem a ordem de prioridade de cada componente. As ordens ascendente e descendente, construídas após a
exploração das relações de sobreclassificação, apontam para dois resultados levemente diferentes: a descendente
define o Componente 5 como o mais crítico; empatados na segunda posição os Componentes 4, 1 e 3 e, menos
importante, o Componente 2. A ascendente define o Componente 2 como o menos importante; seguido do
Componente 3; os Componentes 1 e 4 aparecem junto com o Componente 5, na posição de componentes mais
críticos.
A intersecção das duas ordens leva à definição do Componente 5 como o mais importante, seguido dos
Componentes 1, 3 e 4, que vem na segunda posição. E por fim, o Componente 2.
Tabela 5. Resultados fornecidos pelas MI's na fase de operação

Componente
1
2
3
4
5

Medida de
importância de
Birnbaum
𝐼𝐵

Risk
Achievement
Worth
𝐼𝑅𝐴𝑊

(Espiritu et al. 2007)

(Alla et al. 1998)

0,1078
0,0054
0,0080
0,1124
0,0586

16,8067
1,6740
2,0705
16,8067
8,8106

Medida de importância de
Disponibilidade
𝐼𝐴
(Barabady and Kumar 2007)

0,1207
0,0042
0,0052
0,1258
0,0590

Potencial de melhoria
baseado no custo
𝐼𝑃𝑀𝐵𝐶
(Wu and Coolen 2013)

1000
800
1700
1000
1500

3.3 Manutenção
A importância de cada componente, em cada critério, de acordo com a fase de manutenção é mostrada na Tabela
6. As medidas Importância Crítica e RAW foram utilizadas como medidas de confiabilidade e risco,
respectivamente.
Tabela 6. Resultados fornecidos pelas MI's na fase de manutenção

Componente
1
2
3
4
5

(Espiritu et al. 2007)

Risk
Achievement
Worth
𝐼𝑅𝐴𝑊

0,1597
0,1189
0,1189
0,8319
0,8678

16,8067
1,6740
2,0705
16,8067
8,8106

Medida de
importância crítica
𝐼𝐼𝐶

(Alla et al. 1998)

Medida de importância de
Disponibilidade
𝐼𝐴
(Barabady and Kumar 2007)

0,1207
0,0042
0,0052
0,1258
0,0590

Potencial de melhoria
baseado no custo
𝐼𝑃𝑀𝐵𝐶
(Wu and Coolen 2013)

1000
800
1700
1000
1500

A partir dos índices de concordância e discordância são construídas as relações de sobreclassificação, que
fornecem a ordem de prioridade de cada componente dentro do sistema. Realizada a exploração dessas relações,
as ordens fornecidas apresentam resultados diferentes. Para o ordenamento ascendente, tem-se 2 e 3 como
componentes menos importantes; o Componente 4 logo acima, seguido do Componente 1 e do Componente 5,
definidos como os mais críticos. O ordenamento descendente aponta o Componente 1 como o mais importante;
o Componente 5 logo em seguida; e, por fim, os Componentes 2, 3 e 4 como os menos importantes.
A intersecção das ordens leva ao Componente 1 como mais crítico; o Componente 5 em segundo lugar; o
Componente 4 em terceiro lugar; e os Componentes 2 e 3 como os menos importantes.
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3.4 Resultados e Discussões
O Componente 2 é uma alternativa dominada, pois não sobreclassifica nenhuma outra em qualquer fase do
sistema (projeto, operação, manutenção) escolhido. O Componente 3 sobreclassifica o Componente 2
fracamente no critério disponibilidade na fase de operação. Porém, em todos os outros casos, é sobreclassificado
pelos Componentes 1, 4 e 5.
Como apresentado anteriormente, os índices de confiabilidade, disponibilidade e custo guardam relação direta
com a estrutura do sistema. A medida de importância de custo, entretanto, não se relaciona diretamente à
maneira como o sistema está disposto.
Em se tratando das fases de projeto e manutenção, o Componente 1 é aquele que mais influencia o desempenho
global. O fato de o critério custo não ser tão relevante nessa fase contribui para esse resultado, pois, caso fosse,
o Componente 5 apresentaria maios vantagem. O Componente 1, de acordo com as medidas de confiabilidade e
risco utilizadas, apresenta a maior capacidade para grandes alterações, próprias dessa fase. Na fase de operação,
o Componente 5 é o mais importante. Conforme os resultados apresentados pelas medidas de importância, esse
componente é o que apresenta maior tendência a pequenas alterações que melhorem o seu desempenho.
Especificamente nessa, quando o custo é o critério mais importante, esse componente se destaca, pois, é capaz
de produzir grandes efeitos no desempenho de custos do sistema a partir
de uma pequena alteração em seu custo de operação.
3.5 Análise de sensibilidade
A primeira análise de sensibilidade foi conduzida através da alteração dos limiares utilizados para a avaliação
intra-critério. Dessa forma, alterando-se os valores, foi possível realizar uma análise mais restritiva e outra
análise menos restritiva. Os resultados mostram que os Componentes 1 e 5, conjuntamente, são ordenados como
os mais críticos na maioria das situações, independente dos valores de limiares preferência serem mais ou
menos restritivos. Vale destacar que o Componente 3 aparece em primeiro em quase todos os cenários do
ordenamento descendente na fase de operação e em apenas um caso no ordenamento ascendente, na mesma
fase. Isso mostra que esse componente apresenta um comportamento de não ser sobreclassificado por nenhum
outro componente (descendente), em contrapartida, não é capaz de sobreclassificar nenhum outro.
A segunda análise de sensibilidade foi conduzida através da técnica de simulação de Monte Carlo. O objetivo foi
analisar a frequência com que cada componente do sistema apresenta a posição mais crítica e menos crítica do
sistema e se os resultados obtidos anteriormente estavam dentro dos valores mais esperados.
Além disso, foi realizada uma análise da quantidade absoluta de vezes em que cada componente foi ordenado
como o mais crítico, de acordo com as ordens ascendente e descendente. Vale observar que dois ou mais
componentes podem ocupar a mesma posição. Como resultado, destaca-se que o Componente 5 se apresenta
como o mais importante em todos os cenários nos dois ordenamentos, com exceção do estágio de manutenção,
onde o Componente 1 apareceu como o mais crítico em todas as 10000 simulações. Seguindo a ordem de
criticidade, de acordo com a quantidade de vezes que cada componente surge na primeira posição, vem os
Componentes 1 e 4. Por fim, os Componentes 2 e 3 são os que apresentam as menores frequências como
componentes mais críticos.
Posteriormente, analisou-se a quantidade absoluta de vezes em que cada componente foi ordenado como o
menos crítico, de acordo com as ordens ascendente e descendente. Vale observar que dois ou mais componentes
podem ocupar essa posição. Como resultado, destaca-se que os Componentes 2 e 3 são os mais frequentes como
menos críticos, em todos os estágios, seguidos dos Componentes 1 e 4, respectivamente. Por fim, o Componente
5 aparece como o menos frequente na contagem de componentes menos importantes.
Portanto, os resultados apresentados mostram a dominância dos Componentes 1 e 5 em relação as demais. Da
mesma forma, apresentam os Componentes 2 e 3 como alternativas dominadas. Esse fato se deve à configuração
em paralelo, construída pelos Componentes 2 e 3, serem, em geral, mais confiáveis (considerando confiabilidade,
risco e disponibilidade) que estruturas em série, e não apresentarem, portanto, altos níveis de criticidade. Por
fim, o Componente 4 em posição intermediária.
Por serem os componentes mais críticos do sistema, a alocação de redundâncias pode ser feita aos Componentes
1 e 5, de modo que se tornem componentes mais confiáveis e contribuam para uma melhor performance do
sistema.
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4 Conclusão
Foi apresentado um modelo de decisão multicritério para tomada de decisão no contexto de medidas de
importância de componentes. Tais medidas de importância foram diferenciadas em classes e aplicadas em
diferentes cenários, tomando como base, para validação, um sistema de distribuição e armazenagem de fluidos.
Para cada um dos três cenários, foi apresentado o componente mais crítico a partir do método de
sobreclassificação ELECTRE II. Como método de elicitação dos pesos foi utilizado o método ROC e os
limiares de concordância e discordância do modelo foram definidos com base no conhecimento a priori
existente.
Seguindo a diretriz proposta por Nokland e Aven (2013), foram definidas as medidas de potencial de melhoria e
RRW para a fase projeto; Birnbaum e RAW para a fase de operação; e importância crítica e RAW para a fase de
manutenção. Além das medidas de disponibilidade e custo que foram utilizadas em todas as fases.
Realizadas as análises, para a fase de projeto, o componente mais importante foi o Componente 1. Na fase de
operação, o Componente 5. E, por fim, na fase de manutenção, o Componente 5 também foi ordenado como o
mais crítico.
A análise de sensibilidade mostrou que os resultados obtidos estão dentro do esperado, pois o Componente 5,
majoritariamente, seguido do Componente 1, aparecem como os mais críticos em todas as análises.
Similarmente, os Componentes 2 e 3 foram sempre ordenados como os menos importantes. Esse resultado pode
ser explicado devido ao fato de tais componentes constituírem uma estrutura em paralelo, que é
reconhecidamente uma configuração mais confiável, em geral, que uma configuração em série.
A utilização do método ELECTRE II permitiu uma avaliação mais detalhada sobre as relações de
sobreclassificação ao não considerar em sua estrutura axiomática a sobreclassificação mútua de alternativas. Os
ordenamentos ascendente e descendente mostraram resultados convergentes, com pouca alteração de ordem entre
as alternativas intermediárias. As alternativas periféricas se mostraram estáveis nas duas ordens.
O modelo se apresenta como uma ferramenta gerencial útil para a tomada de decisão sobre quais componentes
são considerados mais impactantes dentro de um sistema, em diferentes contextos, de forma que seja feito o
menor esforço possível e se obtenha o maior retorno desejado.
De tal maneira, a aplicação desse modelo pode ser estendida a sistemas mais complexos e com um maior
número de componentes, considerando, porém, que maior será o esforço e o tempo computacional exigido para
serem realizados os cálculos.
Além disso, a aplicação desse modelo também pode abranger outras medidas de importância existentes na
literatura. Medidas muito populares, como Fussel – Vesely e Risk Reduction, que não se encaixaram no escopo
deste trabalho, podem ser incluídas em uma análise posterior, de modo a oferecer novos insights acerca do
modelo.
Agradecimentos. Este trabalho foi parcialmente suportado pela CAPES.
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Visualization to enhance sensitivity analysis of multidimensional risk
classification in natural gas pipelines
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Resumo. Em avaliações de riscos de gasodutos, a instabilidade no
comportamento de parâmetros técnicos e condições de operação dificulta a
tomada de decisão para mitigação de perdas. A análise de sensibilidade, neste
sentido, é fundamental, pois apresenta um arcabouço que estabelece
informações necessárias para explorar como diferentes níveis de incerteza dos
parâmetros modificam significativamente os resultados estratégicos de
gerenciamento de riscos. Neste trabalho, por meio de um experimento de
Simulação Monte Carlo apresenta-se um procedimento para visualização da
sensibilidade de classificação de risco multidimensional para gasodutos de gás
natural. Assim, informações de sensibilidade são geradas, sendo possível
gerenciar e controlar processos de risco sob o aspecto de incerteza de
parâmetros na tomada de decisão.
Palavras-chaves: Avaliação de riscos, gasodutos, análise de incerteza,
visualização de riscos

Abstract. In pipeline risk assessments, due to the behavior of technical
parameters and operating conditions are dynamic, deciding to mitigate losses
becomes a difficult task. Sensitivity analysis, in this sense, is essential, as it
presents a framework that establishes the necessary information to explore how
different levels of parameter uncertainty significantly modify the strategic
results of risk management. In this research, through a Monte Carlo Simulation
experiment, an approach is presented considering the visualization of the
sensitivity of multidimensional risk classification for natural gas pipelines.
Thus, sensitivity information is obtained, providing additional information to
manage and control risk processes under the aspect of parameter uncertainty in
decision making.
Keywords: Risk assessment, pipelines, uncertainty analysis, risk visualization.
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A deep reinforcement learning based maintenance policy for a steel
production line
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Resumo. Neste artigo, é realizada uma análise em uma estação de trituração sujeita a
falhas aleatórias, que fornece sucata triturada como matéria prima para uma linha de
produção de aço. O principal equipamento usado no processo de trituração é um triturador
industrial chamado de Shredder. Devido aos altos esforços envolvidos no processo, o
Shredder degrada com o tempo, resultando em redução da sua produtividade até a
paralisação total da estação. Atividades de manutenção preventivas são necessárias para
garantir a continuidade da operação do triturador e manter seu nível de produtividade
elevado. O desafio encontrado no gerenciamento da manutenção é saber qual o melhor
momento para realizar as intervenções de manutenção, visto que a frequência das
atividades afeta tanto aspectos econômicos quanto a eficiência da linha produtiva. O
presente estudo objetiva aplicar um algoritmo aprendizado por reforço para que, através da
observação do nível de produtividade da estação e o volume do estoque de sucata
triturada, o agente consiga identificar qual o melhor momento para cada intervenção de
manutenção, tendo como recompensa a minimização do custo total esperado ao longo
prazo. O artigo será conduzido através de um estudo de caso em uma indústria de
fabricação de aço brasileira. Será criado um modelo de simulação de eventos discretos
onde ocorrerão as interações do agente e o ambiente de manutenção. Como resultado
espera-se um melhor desempenho da linha produtiva com a aplicação do algoritmo de
aprendizado por reforço em termos de custo em comparação com as políticas de
manutenção aplicadas atualmente na indústria.
Palavras-chaves: Manutenção, Aprendizagem por Reforço, Shredder.
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Abstract. Over the last years, the industrial sector has increasingly sought to control the process linked to less
generation of effluents in water. The growing concern about this issue is due to the fact that the discharge of
these effluents, when done improperly, generates a series of adverse impacts, such as: risks of contamination,
transmission of diseases and high costs of water treatment. Because of these impacts, effluents management
has become one of the biggest challenges for industries. In this sense, the pharmaceutical industry is
responsible for the generation of liquid effluents considered to have a great degrading potential. Thus, this
paper proposes a multicriteria decision model to prioritize the best effluent treatment for a pharmaceutical
industry, therefore, making this decision less intuitive with the modeling based ELECTRE. Usually, the
treatment of effluents in such an industry involves processes as chemical oxidation, membrane technology,
adsorption, flotation and coagulation. However, the overall process of technological advancement, stimulated
the literature to presents new viable alternatives, such as Coagulation – Fenton coupled, Combined
electrocoagulation and TiO2 photoassisted and Upflow anaerobic sludge blanket reactor. Thus, the ELECTRE
III method presents itself as a viable way to ranking which of these alternatives has a greater potential for the
treatment of effluents. In this way, the criteria analyzed on this study includes technical, economic,
environmental and social aspects. Conclusions are drawn on how to develop a more integrated approach to the
criteria considered for the treatment of effluents from the pharmaceutical industry, in order to reduce the
environmental cost of extracting water resources, in addition to reducing the cost of water consumption, for
example. Moreover, the model orientates the decision-maker (DM) on the best way to proceed.
Keywords: pharmaceutical industry, electre, multicriteria, effluents treatment.
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Abstract. The existence and operation of dumps is still a problem faced by many cities in Brazil. The
deadline for closing all dumps, established by the National Solid Waste Policy expired in 2014, but many
municipalities continue to act in disagreement to what the Law requires. The operation of dumps has a
number of environmental, social and economic consequences for society. Not unlike the scenario in the
whole country, Pernambuco State also faces the issue of the existence and permanent operation of dumps.
Therefore, it is of great significance that municipal public managers and State inspection and control
bodies investigate urgent actions which may effectively contribute to the mitigation and possible
resolution to the dump issue. Such a situation can be characterized as a conflict, since it presents multiple
decision makers who have different perceptions, options and preferences regarding the problem.
Therefore, this research aims to apply a multimethodology through the integration of the problem
structuring method SODA into the early modeling phases of the conflict resolution approach GMCR. This
work will be applied to a real case study, in one of the largest operating dumps in Pernambuco State, located in
Camaragibe City, which is part of the Recife Metropolitan Area. After the multi-methodology application, we seek to
gain a better understanding of the problem regarding poor solid waste management in Brazil, as well as to propose
potential resolutions for such conflict. This study intends to offer social and environmental contributions to this issue,
as well as to obtain information to support decision that may serve as a basis for other cities in Brazil that face a similar
situation.
Keywords: Solid Waste Management. Dumps. SODA. GMCR. Multimethodology.

1 Introdução/Propósito
O Brasil produziu 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos em 2018 segundo relatório da Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe, 2019). Desse montante, 72,7
milhões foi coletado. Onde, cerca de 40% desse total foi enviado para lixões ou aterros inadequados. Ou
seja, 29 milhões de toneladas de resíduos sólidos acabaram indo para lixões ou aterros controlados, que não
contam com um conjunto de sistemas e medidas necessários para proteger a saúde das pessoas e o meio
ambiente contra danos e degradações, totalizando assim quase três mil lixões funcionando em 1.600 cidades
do país. Ainda segundo Abrelpe (2019), o aumento da produção desses resíduos tem ocorrido anualmente,
porém as políticas públicas de gerenciamento dos mesmos não tem acompanhado esse crescimento.
Aprovada há dez anos, a Lei nº 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
não é cumprida em todo o país (TCE-PB, 2018). De um lado, a ausência de um plano com medidas e metas
claras a serem adotadas por estados e municípios. De outro, o adiamento de sua obrigatoriedade para dar fim
a lixões e garantir que rejeitos sejam descartados em locais ambientalmente adequados.
Não diferente do cenário do país, o Estado de Pernambuco também se depara com o problema da
existência e permanente utilização de lixões. Segundo relatório do Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco das 185 cidades do Estado 99 (53,5%) ainda utilizavam lixões para o descarte dos resíduos
sólidos gerados (TCE-PE, 2019).
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Diante da gravidade da situação, o poder público precisa investigar ações, de caráter urgente, que possam
contribuir de forma efetiva na mitigação e possível solução para o problema dos lixões, uma vez que um
grande número de municípios em todo o país ainda os utilizam como principal forma de descarte de resíduos
sólidos, mesmo com o vencimento do prazo dado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que completa seis
anos em 2020.
A existência e o funcionamento de lixões trazem consigo consequências ambientais, sociais e econômicas
para a sociedade. Entretanto, encerrar um lixão não é uma tarefa simples. O fechamento de um lixão requer
um sistema alternativo de gestão de resíduos com planejamento adequado, capacidade institucional e
administrativa, recursos financeiros, apoio social e, finalmente, consenso político (Abrelpe, 2017). Assim,
um problema dessa natureza caracteriza-se como um conflito, pois envolve múltiplos decisores que possuem
diferentes pontos de vista, opções e preferências.
Uma abordagem bastante utilizada na análise de conflitos reais é o Modelo Grafo para Resolução de
Conflitos (GMCR, do acrônimo em inglês Graph Model for Conflict Resolution) (Silva et al., 2019). O
GMCR é um método flexível para resolução de conflitos, com fundamentos matemáticos sólidos e realistas;
ele permite modelar as decisões estratégicas, prever soluções e auxiliar na avaliação da viabilidade política,
econômica, ambiental e social de cenários (Hipel et al., 1997). O GMCR foi implementado em um sistema de
apoio à decisão (SAD), denominado GMCR +, onde permite que a abordagem seja facilmente aplicada a
problemas reais (Kinsara et al., 2018). Ainda segundo Kinsara et al. (2018), esse sistema de apoio à decisão
foi desenvolvido para encapsular recursos avançados de comunicação, incluindo os meios para definir,
analisar e comunicar modelos e análises de um determinado conflito, permitindo, assim, apoiar a negociação
e o gerenciamento de conflitos estratégicos.
O GMCR já foi aplicado com sucesso na análise estratégica de conflitos de diversas áreas. Trabalhos
disponíveis na literatura que aplicam esse método abrangem áreas, como: aquicultura, poluição industrial,
energia, gestão de águas subterrâneas, alocação de água entre usuários, desenvolvimento sustentável, entre
outras (Xu et al., 2018). Entretanto, existem pouquíssimas aplicações dessa abordagem quando se trata da
gestão de resíduos sólidos como, por exemplo, o trabalho desenvolvido por Hu et al. (2009), que trata sobre o
descarte de resíduos tóxicos em um contexto de disputa internacional.
As fases preliminares de modelagem do GMCR são na verdade um processo de estruturação de um
problema. Entretanto, o GMCR não apresenta um procedimento detalhado para um adequado levantamento
de tais informações que serão fundamentais para as fases posteriores de análise. Diante disso, percebeu-se a
possibilidade de integrar às fases iniciais da metodologia a utilização de um PSM (Problem Structuring
Methods) ou métodos para estruturação de problemas, que são abordagens da pesquisa operacional soft que
ajudam a capturar e representar os pontos de vista de diferentes atores, visando incrementar o entendimento
sobre determinada situação problemática e, consequentemente, melhorar as negociações e tomadas de
decisão (Ackermann e Eden, 2020).
O PSM utilizado no estudo será o SODA (Strategic Options Development and Analisys), que através da
construção de mapas cognitivos, dá suporte no processo de tomada de decisão em grupo em situações
caracterizadas pela incerteza e complexidade não trivial que não é passível da modelagem algorítmica formal
(Georgiou, 2011). Segundo (Ackerman e Eden, 2020) a essência subjacente do SODA é que trata-se de uma
abordagem que permite que situações complexas sejam exploradas mais amplamente antes de se tomar uma
decisão. O SODA incorpora uma versão específica do mapeamento cognitivo como principal ferramenta, e
fundamenta-se na teoria psicológica de George Kelly dos construtos pessoais.
Com isso, esse trabalho tem como objetivo a aplicação de uma multimetodologia através da integração do
método para estruturação de problemas SODA às fases iniciais de modelagem da abordagem de resolução de
conflitos GMCR. O trabalho será aplicado a um estudo de caso real, em um dos maiores lixões em
funcionamento do Estado de Pernambuco, localizado na cidade de Camaragibe, que faz parte Região Metropolitana do
Recife. Foram assumidos três decisores, sendo eles os representantes dos seguintes setores: (i) Tribunal de
Contas do Estado de Pernambuco; (ii) Ministério Público de Pernambuco; e (iii) Secretaria de Infraestrutura
de Camaragibe, PE. A escolha dos decisores se deu considerando os profissionais que estão diretamente
envolvidos na tomada de decisão decorrente dos problemas associados ao gerenciamento de resíduos sólidos
no Estado de Pernambuco (i e ii), e ao tomador de decisão diretamente ligado a administração do lixão de
Camaragibe (iii). Após a aplicação da multimetodologia, espera-se obter uma melhor compreensão sobre o
problema do mau gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil, assim como propor potenciais resoluções para
o conflito em questão trazendo assim contribuições de caráter social e ambiental para a sociedade.
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2 Modelo de Estruturação
Esta seção apresenta as etapas de aplicação do GMCR com a integração do SODA para a análise
estratégica do conflito que envolve a gestão de resíduos sólidos em um dos maiores lixões do Estado de
Pernambuco, localizado em Camaragibe, município que faz parte da Região Metropolitana do Recife.
A aplicação do GMCR contempla dois estágios: modelagem e análise. O SODA será utilizado para a
estruturação do problema nas fases preliminares de modelagem (identificação dos decisores e suas
respectivas opções). O SODA será aplicado seguindo os passos exibidos no fluxograma da Fig. 1.

Fig. 1. Fluxograma das etapas para aplicação do SODA.

No GMCR, a modelagem é o estágio em que são definidos: os jogadores (decisores), ou seja, as partes
interessadas no conflito; as opções (alternativas) que estão sob o controle de cada decisor; os estados, isto é, o
conjunto de todas as possíveis combinações das opções dos jogadores sejam elas selecionadas ou não, com a
remoção dos estados inviáveis (por exemplo, estados com opções que são mutuamente excludentes); e as
preferências individuais em relação a cada uma das opções. No estágio de análise, são obtidas as
estabilidades individuais de cada jogador com o objetivo de identificar os equilíbrios, ou seja, potenciais
resoluções para o conflito. Em seguida, é feita a análise de sensibilidade para avaliar a robustez das soluções.
As etapas para aplicação do GMCR integrando o SODA podem ser vistas na Fig. 2.

Fig. 2. Estrutura do GMCR integrando o SODA.
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O SAD GMCR + fornece vários métodos de entrada das preferências. Para este estudo, utilizou-se a
priorização de opções através do uso de conectivos lógicos. Considerando duas opções A e B, tem-se:
•
A & B significa que o decisor deseja A e B;
•
A / B significa que o decisor deseja A ou B;
•
A if B significa que o decisor deseja A se B for selecionada;
•
A iff B significa que o decisor prefere A se somente se B for selecionada;
•
- A significa que o decisor deseja que A não seja selecionada.

3 Resultados Esperados
Após a aplicação da multimetodologia, espera-se obter uma melhor compreensão sobre o problema do
mau gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil, assim como propor potenciais resoluções para o
conflito em questão, apoiando assim os órgãos fiscalizadores e de controle, e o município na tomada de
decisão. Além disso, tal pesquisa objetiva-se em levantar informação para apoio à decisão que possa servir
como base para o poder público de outras regiões do país que lidam com a mesma problemática, uma vez que
tal problema é bastante recorrente em todo o país.

4 Originalidade/Valor Esperados
A realização dessa pesquisa pretende trazer contribuições de caráter social, econômico e ambiental
para a sociedade, uma vez que o tema discutido é bastante recorrente em todo o país e envolve questões
do interesse de todos. Ademais, essa pesquisa poderá trazer uma contribuição teórica através da
integração de um PSM ao GMCR verificando assim a aplicabilidade de tal integração multimetodológica.
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Impacts of climate change on urban flood risk assessment: a
multidimensional analysis to support the decision-making process
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Abstract. The combination of the uncertain effects of climate change and
flooding enhances the multiple and devastating impacts of this extreme
event in urban areas. This reflects that the decision problems of the new
century have become more complex and should be faced preventively by
decision-makers (DMs). Broadly speaking, constant and periodic flood risk
assessment is essential to ensure that policymakers, public managers, and
other professionals predict the future behavior of Nature to combat climate
change. In this context, it is worth knowing that the DM’s objectives,
although they may conflict with each other, must be considered
simultaneously to anticipate the damaging impacts of floods on the
permissible functioning of urban centers. Based on this backdrop, this work
seeks to explore a new multidimensional decision model to prioritize flood
risks in urban areas so that future climate forecasting is a watershed for
taking anticipating decisions. This model is based on Multi- Attribute
Utility Theory (MAUT) and elements of Decision Analysis, which take into
account probabilistic aspects, graphical visualization, and georeferencing
(GIS) tools. Furthermore, with the aid of general circulation models
(GCM), patterns of precipitation by future Representative Concentration
Pathways (RCP) drive a risk assessment simulation to investigate how the
climate phenomena affect the prioritization of urban areas. Moreover, a
realistic simulation in a Brazilian town validates the model by highlighting
its broad range of information that support DM’s decisions. Further benefits
of applying this model, as well as some open issues and challenges, are
discussed.
Keywords: decision-making, risk assessment, multicriteria, MAUT, urban
flooding, climate change.
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Abstract. The consumption of available water resources is materialized by several activities, but none
retains one hundred percent of the volume used. There is a percentage of effluents that return to water
bodies and often carry traces of the activities of which they have been part. The effluent treatment allows
the water that returns to the water bodies to be in ideal conditions, so that the basins continue to be a
conscious source of use. Despite this, in Brazil, many effluents are deliberately discharged into the
environment, as the sewage collection network is unable to supply the entire Brazilian extension.
Therefore, increasing the efficiency of the current collection network is of great importance for the
preservation of the country's water resources. In addition to the limited reach it still has, in general,
environmental issues are emblematic because they involve several decision makers with different
perspectives, multiple factors and an environment with many uncertainties. In this scenario, the use of
problem structuring methodologies in conjunction with multicriteria analysis for group decisions can be
applied in order to help decision-makers to find alternatives that increase the efficiency of sewage
treatment plants (ETE) in meeting the standards of release of wastewater effluent treated in water bodies.
Keywords: Multi-Criteria Decision Analysis, Problem Structuring Method, sewage treatment.

1 Introduction/Purpose
O Brasil é um dos países que possuem a maior disponibilidade de água doce. Estima-se que o país possua
cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta. Mesmo com esse cenário positivo a distribuição
dos recursos hídricos não ocorre de forma igualitária por fatores espaciais e temporais.
De acordo com o a Agência Nacional de Águas (ANA, 2017b), desde 2012, o Brasil vem sofrendo com
uma gradativa e intensa redução nos índices pluviométricos, principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e,
mais recentemente, Centro-Oeste. Outros fatores relacionados à gestão da demanda e à garantia da oferta de
água são importantes para agravar ou atenuar os efeitos da crise.
Há situações nas quais um recurso renovável passa a ser não-renovável. Essa condição ocorre quando a
taxa de utilização supera a máxima capacidade de sustentação do sistema. (Braga et al., 2005). A
vulnerabilidade de uma bacia hidrográfica pode decorrer da inerente criticidade quanto à disponibilidade
hídrica, seja devido a características naturais ou devido às altas demandas e/ou poluição hídrica. (ANA,
2017b).
Disponibilidade de água significa que ela está presente não somente em quantidade adequada em uma
dada região, mas também que sua qualidade deve ser satisfatória para suprir as necessidades de um
determinado conjunto de seres vivos (Braga et al., 2005). Atualmente, parcelas consideráveis de recursos
hídricos necessários ao abastecimento de regiões de grande densidade urbana têm se tornado inviáveis ao
consumo devido à poluição.
A poluição dos recursos hídricos tornou-se cada vez mais severa recentemente devido ao aumento
populacional e à industrialização (Ren and Lian, 2017). O lançamento de esgotos domésticos nos corpos
d’água sem adequado tratamento ou em desconformidade com os atuais padrões legais estabelecidos para
lançamento de efluentes, resulta em comprometimento da qualidade da água do corpo receptor e pode
inviabilizar o atendimento aos usos atuais e futuros dos recursos hídricos a jusante do lançamento. (ANA,
2017a).
É imprescindível que se dê importância não só a questões de abastecimento de água, mas também de
coleta de efluentes e a sua destinação correta. Pois somente com a aplicação de um ciclo de oferta, consumo e
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descarte favorável nas esferas ambiental, social, tecnológica e financeira é que se pode amortecer os impactos
causados e permitir a continuidade e uso do recurso.
Problemas ambientais ocorrem quando estações de tratamento de efluentes não tem capacidade de tratar
toda a água residual que coleta, ou quando não a trata adequadamente. (Malik et al., 2015). Por isso são
necessárias ações por parte dos gestores e das partes interessadas para encontrar soluções que atendam as
possíveis falhas na captação, tratamento e despejo correto desses efluentes.
Decisões ambientais requerem a participação de múltiplos stakeholders e tem grande escala de
implicações, as quais afetam o ambiente local assim como o global (Kalbar et al., 2013). Decisões em grupo
requerem a estruturação das situações complexas e a participação igualitária de todos, respeitando as
definições de poder estabelecidas na organização e as demais influencias que possam interferir.
A combinação de métodos de estruturação de problemas com a análise de decisão multicritério permite
encontrar soluções adequadas a cenários como esse. O propósito desse trabalho é de desenvolver uma
modelagem multicritério em grupo para planejamento estratégico e auxilio a tomada de decisão no
atendimento dos padrões de lançamento de efluente tratado em corpos hídricos.

2 Methodology
Para o desenvolvimento do trabalho proposto será empregada uma abordagem híbrida para a melhoria do
atendimento dos padrões de lançamento de efluente tratado em corpos hídricos em uma estação de tratamento
de esgoto (ETE). Processos de tomada de decisão no campo da ciência ambiental são de natureza
multidimensional e exigem a participação de múltiplos stakeholders (Kalbar et al.,2016). Diante da natureza
do problema, que envolve múltiplos decisores interessados em um ambiente com diversos fatores de análise,
o estudo será dividido em duas fases, uma para a aplicação de método de estruturação de problemas e outra
para a aplicação de um modelo de análise de decisão multicritério (Multi-Criteria Decision Analysis MCDA). Os resultados obtidos na estruturação de problemas serão utilizados para dar início a segunda etapa
do trabalho.
2.1 Métodos de estruturação de problemas
Métodos de estruturação de problemas (Problem estructuring method - PSM) são métodos empregados
para a estruturação de situações que são não estruturadas, isto é, que podem envolver diversos fatores, a
presença de múltiplos decisores com perspectivas distintas, a possibilidade dessas perspectivas serem
conflitantes e a possibilidade de incertezas em relação aos fatores.
O que cada PSM oferece é uma maneira de representar a situação (ou seja, um modelo ou modelos) que
permitirá aos participantes esclarecer suas dificuldades, convergir para um problema ou questão mútua
potencialmente acionável dentro dela e acordar compromissos que, pelo menos parcialmente, resolverão isto
(Mingers and Rosenhead, 2004). A estrutura básica de qualquer um dos PSMs compreende a captura e
representação de vários pontos de vista de alguma forma diagramática. Essas visualizações podem ser
extraídas individualmente ou criadas com o grupo (Ackermann, 2012).
Entre os métodos de estruturação de problemas mais usuais, de acordo com Mingers and Rosenhead
(2004) o desenvolvimento e análise de opções estratégicas (SODA) é um método geral de identificação de
problemas que usa o mapeamento cognitivo como um dispositivo de modelagem para obter e registrar
visualizações de indivíduos de uma situação problemática, a metodologia Soft Systems (SSM) é um método
geral para o redesenho do sistema e a abordagem de escolha estratégica (SCA) é uma abordagem de
planejamento centrada no gerenciamento da incerteza em situações estratégicas.
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2.2 Análise de decisão multicritério
A seleção de alternativas para o aumento da eficiência das estações de tratamento envolve além de
múltiplos decisores a avaliação perante diversos atributos. O MCDA permite agregar as performances em
todos esses atributos, aplicando técnicas de ponderação que refletem as preferências das partes interessadas
legítimas (Marques et al., 2015).
De acordo com Hyde et al. (2004), o processo MCDA geralmente segue a sequência de (1) identificar
DMs (tomadores de decisão final), atores (pessoas envolvidas no processo de análise de decisão) e partes
interessadas (qualquer pessoa que possa ser afetada pela decisão); (2) seleção de critérios; (3) definição de
alternativas; (4) escolha de uma técnica de MCDA; (5) ponderar os critérios; (6) avaliar o desempenho de
alternativas em relação aos critérios; (7) transformar os valores de desempenho dos critérios (PVs) em
unidades comensuráveis, se necessário; (8) aplicar a (s) técnica (s) MCDA selecionada (s); (9) realizar
análise de sensibilidade; e (10) tomar a decisão final.
Há inúmeras abordagens que caem no campo da análise de decisão multicritério, cada uma envolvendo
diferentes protocolos para extrair insumos, estruturas para representa-los, algoritmos para combiná-los e
processos para interpretar os resultados formais em um contexto real de aconselhamento ou tomada de
decisão (Huang et al., 2011). Os autores consideram três principais abordagens: MAUT, métodos outranking
(PROMETHEE e ELECTRE) e AHP.

3 What would be expected
É esperado que o estudo realizado apresente uma metodologia que a principio auxilie a estruturação de
problemas complexos e forneça aos decisores um ambiente mais favorável para a construção do problema em
questão, assim como para a busca de soluções, alternativas e todos os fatores indispensáveis para o perfeito
entendimento da situação e para a continuação da análise. Por seguinte, é esperado que a aplicação de uma
metodologia multicritério ideal para o problema tratado atue de forma competente na seleção de alternativas
que aumentem a eficiência das estações de tratamento de esgoto aperfeiçoando os índices de efluentes
tratados dessa estação.
O resultado positivo implicaria não somente na melhoria dos resultados da estação de tratamento, mas
também no impacto causado pela liberação de efluentes não tratados em corpos hídricos, contribuindo pela
diminuição desses resíduos e por consequência diminuição da poluição dos recursos.
Acknowledgments. As autoras agradecem ao financiamento proporcionado pelo CNPq e pela CAPES.

References
Ackermann, F. (2012). Problem structuring methods ‘in the Dock’: Arguing the case for Soft OR. European Journal of
Operational Research 219. 652–658
ANA (2017a). Atlas esgotos: despoluição de bacias hidrográficas. Agência Nacional de Águas, Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental. Brasília: ANA.
ANA (2017b). Conjuntura dos recursos hídricos Brasil 2017. Agencia Nacional de Águas. Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental. Brasília: ANA.
Asano, T. (2002). Water from (waste) water – the dependable water resource. Water Science and Technology. v. 45, p 2333.
Barjoveanu, G.; Cojocariu, C.; Robu, B.; Teodosiu, C. (2010). Integrated assessment of wastewater treatment plants for
sustainable river basin management. Environmental Engineering and Management Journal. v.9, n. 9, p.1251-1258.
Braga, B. et al. (2005) Introdução a engenharia ambiental. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
Cadet, C.; Beteau, J. F.; Hernadez S. C. (2004). Multicriteria control strategy for cost/quality compromise in wastewater
treatment plants. Control Engineering Practice. v. 12. p. 335-347.
Figueira, J.; Greco, S.; Roy, B.; Slowinski, R. (2010). Electre Methods: Main Features and Recent Developments.
Huang, I. B; Keisler, J.; Linkov, I. (2011). Multi-criteria decision analysis in enviromental sciences: ten years of
applications and trends. Science of the Total Environment. n. 409. p. 3578-3594.
Hyde, K. M.; Maier, H. R.; Colby C. B. (2004), Reliability-Based Approach to Multicriteria Decision Analysis for Water
Resources. J. Water Resour. Plann. Manage., v.130, n. 6, p. 429-438.
Kalbar, P. P.; Karmakar, S; Asolekar, S. R., (2016). Life cycle-based decison support tool for selection of wastewater
treatment alternatives. Journal of Cleaner Production. Vol.117. P. 64-72.

215

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

Kalbar, P. P.; Karmakar, S; Asolekar, S. R., (2013). The influence of expert opinions on the selection of wastewater treatment
alternatives: A group decision-making aproach. Journal of Envarionmental Management. Vol.128. P. 844- 851.
Londe, L. De R.; Coutinho, M. P.; Di gregório, L. T.; Santos, L. B. L.; Soriano, É. (2014). Desastres relacionados à água no
brasil: perspectivas e recomendações. Ambiente & Sociedade. São Paulo v. XVII, n. 4. p. 133-152.
Malik, O. A.; Hsu, A; Johnson, L. A; de Sherbini, A. (2015). A global indicator of wastewater treatment to inform the
Sustainable Development Goals (SDGs). Environmental Science & Policy. v.48, p. 172-185.
Marques, R.C.; da Cruz, Nuno Ferreira; Pires, João (2015), Measuring the sustainability of urban water services.
Environmental Science & Policy, v.54, p.142–151
Meneses, M; Concepción, H; Vreko, D; Vilanova, R. (2015). Life cycle assessment as an enviromental evaluation tool for
control strategies in wastewater treatment strategies. Journal of cleaner production. p. 653-661.
Meric, S.; Fatta, D. (2007). Wastewater reuse, risk assessment, decision making – A three-ended narrative subject. NATO
Security through Science Series C: Environmental Security. p. 193-204.
Mingers, J.; Rosenhead, J. (2004). Problem structuring methods in action. European Journal of Operational Research, v.
152, p. 530–554
Ren, J.; Liang, H. (2017). Multi-criteria group decision-making based sustainability measurement of wastewater
treatment processes. Environmental Impact Assessment Review, v. 65, p. 91–99
Russo, R. F. S. M; Camanho, R. (2015). Criteria in AHP: A Systematic Review of Literature. Procedia Computer
Science. v.55, p. 1123 – 1132.
SNIS, 2016. Diagnóstico dos serviços de água e esgoto 2016
Zeng, G. et al. (2007). Optimization of wasteater treatment alternative selection by hierarchy grey relational analysis.
Journal of Environmental Management. v. 82, p. 250-259.
Zopoudinis, C; Doumpos, M. (2002). Multicriteria classification and sorting methods: A literature review. European
Journal of Operational Research, v.138. p.229–246.

216

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

Evaluation of lpa clothing companies' OHSMS in Pernambuco using the
ELECTRE TRI-B and the Multiple Criteria Hierarchy process
Plínio Márcio da Silva Ramos1, Ana Paula Henriques de Gusmão1
1

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção do Centro Acadêmico do Agreste (PPGPE-CAA) – Universidade
Ferderal de Pernambuco (UFPE)
Rodovia BR-104, Km 59, s/n - Nova caruaru, Caruaru - PE, 55002-970
plinio.ramos@outlook.com, anapaulagusmao@hotmail.com,

Abstract. Work-related accidents and illnesses are responsible for major social
and economic impacts worldwide. This scenario can also be seen in the clothing
LPA (Local Productive Arrangement) in Pernambuco, which recorded the
clothing sector as a key among the economic sectors with more absences of
employees in recent years due to accidents and diseases related to work. More
specifically, the three main cities of the clothing LPA in Pernambuco, Caruaru,
Santa Cruz do Capibaribe and Toritama, registered, respectively, 5%, 21% and
21% of absences due to occupational accidents and 9%, 25% and 32%
respectively non-accidental absences (work-related illnesses), between 2012 and
2018. This LPA comprises small and medium-sized enterprises (SMEs), with the
three main cities mentioned above being responsible for 71.3% of the clothing
factories and 71.1% of the jobs generated by the clothing sector in the state of
Pernambuco in 2017. In this context, the adoption by companies of an
Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) can help reduce
these impacts. Most SMEs, although they do not implement the OHSMS at first
with a focus on certification, due to resource limitations, have sought to develop
practices associated with OSH management and need to identify their maturity in
relation to these practices. Thus, aiming to provide companies with a means of
assessing their stage of OSH maturity, this study proposes an OHSMS
classification model considering the requirements of the ISO 45001: 2018
standard. For this, the model considers the use of the evaluation criteria in a
hierarchical manner, using the Multiple Criteria Hierarchy Process (MCHP),
together with the ELECTRE TRI-B method. Based on information obtained with
the application of a questionnaire in twenty SMEs of the LPA of clothing in
Pernambuco, the proposed model was applied. The study shows that it is possible
to evaluate and classify different OHSMS using a hierarchical structure of
criteria. In addition, the results provide important information about which
requirements are subject to improvement, recommending those that should be
prioritized by companies when applying efforts / investments, with the aim of
advancing in the maturity level.
Keywords: OHSMS, clothing LPA, maturity assessment, MCHP, ELECTRE
TRI-B.
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Abstract. Maturity models are used by companies to analyze its level of competence in
a given area of expertise. In Business Process Management (BPM), for example, more
than 60 models were cataloged. Despite this number, several drawbacks have been
reported on these models, most related to the evaluation procedure adopted, of which
the main ones were the lack of methodological rigor, the absent or poorly documented
procedures and methods, and the lack of prescriptive characteristics, i.e., lack of
indications about future improvement actions to be adopted. In order to help
organizations properly determine and improve their current BPM maturity level, this
article proposes a multi-criteria-based methodology with Intuitionistic Fuzzy Sets (IFS),
which comprises five basic steps: (1) an existing Business Process Maturity Model
(BPMM) must be chosen, since our goal is to assess the level of maturity, we need a
reference model to conduct the evaluation process; (2) appropriate criteria/indicators
must be chosen and its limiting profiles must be defined for each maturity level; (3) the
intracriteria and intercriteria evaluation; (4) the application of the sorting algorithm; and
(5) a sensibility analyses. To choose a BPMM, we used the BPMM SMART
SELECTOR tool. The criteria were defined through an international Delphi study with
9 BPM experts, and the Ordered Centroid Ranking (ROC) was used to define the
weights of these criteria (intercriteria evaluation). This assessment model was applied in
three large companies in Latin America. This type of evaluation involves great
subjectivity, which causes great cognitive effort by the decision-makers involved. In
this methodology, the level of maturity is determined by means of an IFS-based MCDM
sorting algorithm, for which decision makers need only determine the company's
assessment for the different criteria (intracriteria evaluation). Also, this assessment
model is based on the opinion of a group of decision makers. All these characteristics
have contributed to reduce this cognitive effort and, consequently, to obtain better
results. This methodology has great flexibility and is well suited to any type of
organization. Besides, all its features have contributed to fill the gaps mentioned in the
literature.
Keywords: Business process management; Business process maturity model; Multicriteria decision-making; Intuitionistic fuzzy sets;
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Resumo: A definição de ações de melhoria a serem implementadas nas organizações, fazem parte da
etapa de planejamento para efetivação da Gestão da Qualidade em empresas de qualquer porte ou ramo de
atuação. Para realização desta pesquisa, uma Empresa Estudo de Caso (EEC) de Distribuição de
Pescados, será utilizada como fonte de dados em duas etapas: na construção de um Plano de Ações, que
será respaldado pela Análise SWOT realizada durante o Planejamento Estratégico da mesma e na
modelagem de preferências de um decisor pertencente a empresa. Posteriormente, as ações de melhoria
serão priorizadas através da construção de um modelo de Decisão Multicritério, garantindo assim, que a
tomada de decisão por parte dos gestores, seja feita de forma mais consciente e assertiva, já que os
recursos disponíveis são escassos.
Palavras-Chave: Gestão da Qualidade; Decisão Multicritério; Planejamento Estratégico.
Abstract: The definition of improvement actions to be implemented in organizations, are part of the
planning stage for effective Quality Management in companies of any size or industry. To carry out this
research, a Fish Distribution Case Study Company (EEC) will be used as a data source in two stages: in
the construction of an Action Plan, which will be supported by the SWOT Analysis carried out during its
Strategic Planning and in eliciting the preferences of a single decision maker belonging to the company.
Subsequently, improvement actions will be prioritized through the construction of a Multicriteria
Decision model, thus ensuring that decision making by managers is made in a more conscious and
assertive way, since the available resources are scarce.
Keywords: Quality Management; Multicriteria Decision; Strategic Planning.

1 Introdução
A Empresa Estudo de Caso (EEC) atua em duas atividades distintas dentro do mesmo setor industrial: a
distribuição de pescados, que ocorre a partir de um Entreposto logístico localizado no município do Eusébio,
no estado do Ceará e a Produção de pescados frescos em duas fazendas distintas, sendo uma de camarão, no
município de Alto Santo também no interior do estado do Ceará, e uma de Tilápia, no município de
Guadalupe, no estado do Piauí. A empresa em estudo é uma empresa familiar, tendo como chefia do
entreposto logístico um de seus sócios, sendo este responsável por todas as operações logísticas da mesma,
bem como administrativo- financeiro e comercial.
Devido a recorrente perda de clientes, a EEC despertou para a necessidade de implementar uma gestão da
qualidade eficiente e sustentável. De acordo com Melo (2009), as empresas que desejam expandir e se
tornarem competitivas, buscam técnicas de gestão e gestão da qualidade que promovam indicadores de
produtividade relevantes, através da redução dos desperdícios que podem proporcionar operações mais
baratas ao longo de toda cadeia produtiva. Assim, fica fácil concluir que essas operações terão seus custos
restritos através da implementação de métodos, ferramentas, filosofias ou sistemas de gestão que melhor se
adequem a necessidade e realidade da organização. Portanto, ainda segundo Melo (2009), essas técnicas de
gestão precisam passar por um estudo prévio para que sejam implementadas de forma assertiva, não gerando
custos desnecessários ou perda de tempo.
O estudo prévio será realizado de forma a elaborar um diagnóstico da empresa inicialmente, para
posteriormente priorizar as ações a serem implementadas. Para tanto, o planejamento estratégico será
realizado, trazendo como um dos resultados, a Matriz SWOT (ou FOFA) da organização. Segundo Carvalho
e Paladini (2012), o recurso estratégico tem considerável influência na continuidade das empresas, e um bom
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exemplo deste recurso, é o Planejamento estratégico. Já a análise SWOT, é uma ferramenta da qualidade que
permite verificar o ambiente interno e externo da empresa, analisando cenários e definindo um diagnóstico
situacional. Esta técnica permite seu posicionamento estratégico através da identificação das forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças à mesma (Bassan, 2018).
A pesquisa será realizada com foco no Entreposto logístico, com o intuito de promover um crescimento
sustentável para organização através da implementação de filosofias de Gestão e Gestão da Qualidade na
empresa, bem como Gestão de Segurança de alimentos, uma vez que em nove anos de operação, foi dado
ênfase as técnicas de produção de pescados nas fazendas de produção, tendo sido a gestão do entreposto
logístico, deixada em segundo plano. Nesse contexto, as ações de melhoria enumeradas no Plano de Ação,
terão por base a Gestão da Qualidade conforme exposto nas normas ISO 9001, 14001, 45001, incluindo
também os programas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e o plano de Análise de Perigo e Pontos Críticos
de Controle (APPCC) (Ministério da Saúde, portaria n° 1.428, 1993). Estas duas últimas ferramentas, são
apropriadas à gestão da Segurança de alimentos.
Para estruturação do Plano de Ação, a ferramenta 5W2H (What, Where, When, Why, Who, How e How
much?), será utilizada gerando assim, uma visão planejada e formalizada do que precisa ser realizado
(Bassan, 2018).
Já que o estudo para determinar as ações de melhoria trará em sua base teórica algumas das normas ISO,
faz-se necessário frisar que a melhoria contínua nas organizações certificadas por este órgão de controle,
trazem em sua essência um método eficaz denominado por PDCA (Plan, Do, Check and Act). Esse método
foi inserido na realidade brasileira por Vicente Falconi Campos entre as décadas de 70 e 80 e foca na
organização do pensamento analítico no planejamento, execução e medição dos resultados das ações
implementadas (Carpinetti, 2016). Esta ferramenta é denominada como “ciclo” PDCA porque funciona de
forma cíclica, permitindo assim que a melhoria contínua se torne intrínseca à organização.
Um outro aspecto não menos importante, é a medição do desempenho da empresa. O resultado deve ser
avaliado para que se consiga determinar o quanto as ações de melhoria implementadas estão sendo eficientes
e eficazes para a organização, minimizando perdas e otimizando a produção, ou seja, incrementando a
produtividade (Carpinetti, 2016).
É válido salientar que, no ano de 2019, houve um aumento nas exportações da piscicultura brasileira, na
ordem de 26% (IPEA, 2020). Ao mesmo tempo, a empresa em estudo, perdeu clientes de forma recorrente,
indo na direção oposta a expansão desse mercado e justificando um estudo que permita a formalização dos
procedimentos e elucidação de seus processos, bem como, a busca da implementação de métodos de gestão
que a levem na direção de um crescimento sustentável através da melhoria contínua de seus processos e da
implementação de programas da qualidade que permitam a certificação da empresa e abertura de novos
mercados.
O objetivo geral deste trabalho, é auxiliar os gestores na priorização das ações de melhoria para a EEC, de
modo que os processos sejam melhor estruturados e os resultados acrescidos. Para atingir tal objetivo, um
modelo de Decisão Multicritério deve ser utilizado, com o intuito de auxiliar no processo de priorização das
ações. Deve-se recorrer a este tipo de modelo, quando existem duas ou mais alternativas e estas expressam
objetivos que se deseja atingir, que quase sempre, são conflitantes entre si (de Almeida, 2013). Dessa forma,
as ações de melhoria descritas no Plano de Ação elaborado serão as alternativas do modelo, o que
possibilitará a escolha planejada das mesmas, dirimindo desperdícios de tempo ou recursos com ações não
prioritárias ou custos decorrentes de investimentos desnecessários.

2 Metodologia
Para a análise SWOT, será utilizado a técnica de Brainstorming (Chuva de ideias), durante as reuniões de
Planejamento Estratégico. A ideia aqui, é que os participantes da reunião raciocinem acerca da realidade da
empresa trazendo à tona sua posição estratégica e enumerando de forma ordenada e coordenada os elementos
da análise SWOT. Esta análise inicia-se com a evidencia das forças, ou seja, dos itens que as tornam
competitivas em relação aos seus concorrentes e posteriormente as fraquezas, que são suas desvantagens em
relação aos seus oponentes, sendo estas duas primeiras análises relativas ao ambiente interno da organização.
Por último, faz-se a análise de seu ambiente externo, identificando-se inicialmente as oportunidades ou, o que
pode ser favorável a ela e depois as ameaças ou situações que se vierem a se materializar, podem ser nocivas
à organização (Bassam, 2018).
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Para a construção do modelo multicritério, destaca-se o texto de de Almeida (2013), onde 12 etapas
essenciais são enumeradas, norteando a construção da problemática da pesquisa e elaboração de sua
representação matemática. Segundo de Almeida (2013), esta construção ocorre por meio de 3 fases. A
primeira fase abrange as 5 primeiras etapas do modelo. Inicialmente, é necessário se identificar os decisores e
demais participantes do processo decisório. Após essa primeira etapa, os objetivos e os critérios poderão ser
contemplados, bem como o espaço de ações e a problemática do modelo será definido. Para finalizar, os
fatores sob os quais não se tem controle, deverão ser enumerados também.
Nesse ponto, inicia-se a segunda fase de construção do modelo. Aqui a escolha do método multicritério a
ser utilizado será feita com base nos dados identificados anteriormente e, portanto, a realização da
modelagem de preferências do decisor será possibilitada e seguida da avaliação intracritério, ou dentro dos
critérios, onde os procedimentos de normalização ou transformação de escala dos mesmos, poderão ser
realizados. Deve-se agora, fazer a avaliação intercritério, ou combinação destes critérios de forma a
possibilitar a comparação entre as alternativas, finalizando-se esta fase.
A terceira e última fase engloba as 4 últimas etapas do processo e inicia-se com a avaliação das
alternativas por meio da efetivação do método multicritério escolhido. A partir desse ponto, um resultado
preliminar será apresentado e uma análise de sensibilidade deverá ser realizada com o intuito de identificar,
se o estudo foi suficientemente robusto para retornar resultados confiáveis, podendo-se regressar a etapas
anteriores, caso se identifique a necessidade. Após essa análise, será feito então um estudo dos resultados
encontrados com posterior elaboração de relatório técnico, contemplando as devidas recomendações.
Finalmente, a decisão encontrada deverá ser efetivada, concluindo, assim, o processo de construção do
modelo de decisão.

3 Resultados Esperados
Pretende-se, durante a elaboração deste trabalho, promover a inovação dentro da organização através da
adoção de sistemas de gestão, novas tecnologias ou até mesmo novas ideias que surjam durante o processo de
elaboração do Plano de ação e que sejam viáveis de serem colocadas em prática.
Com essas ações inovadoras para empresa, espera-se que o mercado se abra, permitindo assim, a
ampliação de suas atividades incrementando seus ganhos e a direcionando para o sucesso crescente e
sustentável.
Como forma de documentar as realizações alcançadas, um relatório técnico será produzido com os
resultados do diagnóstico da organização, os resultados da análise multicritério realizada e as recomendações
endereçadas a empresa estudo de caso.
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Abstract. In the past, the maintenance action was seen as a necessary evil that
generated only industrial costs and its function was only focused on the "broke, fix"
policy. However, this view has changed, since the advantages of adopting
maintenance strategies have gained increasing visibility, mainly due to the
importance of preserving the functional state of an item, which collaborates to
prevent failures and prevent industrial accidents, which could generate
consequences of magnitudes, which go beyond economic impacts. Thus, due to the
need to establish maintenance strategies in the midst of a competitive market, this
work proposes a maintenance policy to determine the interval between inspections
for a simple component, considering the delay-time concept for modeling the
deterioration and failure process of the component, where three distinct and
identifiable states are observed (good, defective and failed). In addition, the
proposed policy is constructed from a multicriteria perspective, considering the
PROMETHEE II method to address conflicts of the decision-maker's objectives,
which are expressed in multiple performance measures. The application of the
proposed model in a realistic context allowed not only to find a recommendation for
time between inspections (T), but also brought benefits through other existing
policies.
Keywords: Maintenance policy; Delay-time model; PROMETHEE II method.
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Abstract. This work presents the application of FITradeoff method to evidence its usage in solving
practical problems involving multi-criteria decisions. The problem consists of choosing the best location
for a social community center in Recife-PE, that takes into account multiple and conflicting objectives. A
multicriteria decision model was elaborated to support the decision through a structured process,
following twelve steps proposed in the literature that includes the definition of the individuals involved,
criteria and actions space definition, preferences elicitation to create recommendations and, finally, the
implementation of the decision. The research allowed to verify different points approached in the
literature also the work made it possible to contribute to a well-done decision that has a high potential of
impact in the community.
Keywords: Facility Location; FITradeoff; Multicriteria Decision Making.

Resumo. O presente trabalho apresenta uma aplicação do método FITradeoff afim de evidenciar sua
utilidade para resolução de problemas práticos envolvendo decisões multicritério. O caso consiste em
escolher a melhor localização para um Centro Comunitário da Paz (COMPAZ) em Recife-PE, problema
caracterizado pela presença de conflitantes objetivos a serem satisfeitos. Buscou-se, portanto, a
modelagem e estruturação do problema com objetivo de suportar a tomada de decisão através de um
processo estruturado, seguindo doze etapas, as quais vão desde a identificação dos indivíduos envolvidos
e avaliação dos critérios relevantes para a decisão, passando pela definição do espaço de ações, bem como
a elicitação de preferências para elaboração das recomendações e concluindo com a implementação da
solução. A realização dessa pesquisa possibilitou ainda a constatação na prática de diferentes aspectos
mencionados na literatura além de contribuir para a realização de uma decisão mais assertiva e que possui
grande potencial de impacto para a comunidade.
Palavras-chave: Localização de instalações; FITradeoff; Decisão multicritério.

1 Introdução
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma a aplicação do método FITradeoff no contexto de
Localização de um Centro Comunitário (COMPAZ) na cidade do Recife (da Fonte, 2018). O Centro
Comunitário da Paz é um equipamento público que objetiva a redução da violência através da inclusão social,
fortalecimento da comunidade e difusão da cultura de paz. A cidade já contava com duas unidades do
COMPAZ que ofertavam diversos serviços à comunidade, especialmente às famílias em situação de
vulnerabilidade. Dentre os serviços ofertados destacam-se os serviços de mediação de conflitos, o
atendimento especializado às mulheres vítimas de violência e o Programa de Proteção e Defesa do
Consumidor (PROCON), além da realização de diversas atividades como aulas de idioma estrangeiro,
reforço escolar, apresentações artísticas, prática de esportes e rodas de conversa com temáticas de relevância
para o combate da violência.
Levando em consideração os benefícios trazidos pelas duas unidades operantes na cidade no momento da
realização da pesquisa, foi estabelecido como meta do governo municipal a construção de novas unidades,
com isso surgiu a necessidade de localizar as novas instalações tendo em vista sobretudo, o favorecimento
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das famílias de baixa renda. O problema de localização de instalações possui grande relevância pois envolve
o investimento de grandes volumes de recursos além de requisitar a avaliação de múltiplos objetivos a serem
contemplados. No sentido de dar apoio a essa importante decisão, utilizou-se o método multicritério
FITradeoff (de Almeida et al., 2016; Frej et al., 2019), que baseia-se no procedimento de tradeoff tradicional
(Keeney; Raiffa, 1976), porém utiliza informações parciais ou incompletas do decisor possibilitando a
diminuição do seu esforço cognitivo bem como a diminuição de inconsistências ao longo do processo.

2 Metodologia
Para a devida aplicação do método fez-se necessária a modelagem e estruturação do problema que seguiu
o processo sugerido na literatura (de Almeida et al., 2015) envolvendo a aplicação de doze etapas.
A primeira etapa envolve a caracterização do decisor e outros atores envolvidos no processo decisório, o
que implica na identificação dos indivíduos responsáveis pela tomada de decisão, sendo que o processo pode
envolver ainda a presença de analistas, especialistas, stakeholders e clientes (de Almeida, 2013). O problema
em questão contou com a participação do o Secretário de Desenvolvimento Social e o Secretário Executivo
de Segurança Urbana como decisores e caracterizou-se pela presença de uma analista e três especialistas para
estruturação e obtenção de informais factuais.
Segue-se pela identificação dos objetivos onde são avaliados os propósitos e objetivos propriamente ditos
aos quais se deseja satisfazer através do problema de decisão. Neste caso, pôde-se destacar como objetivo
principal a redução da violência através da inclusão social e do fortalecimento comunitário. A terceira etapa,
por sua vez, diz respeito ao estabelecimento dos critérios o que consiste na verificação das variáveis que
medem as alternativas e ações quanto ao alcance dos objetivos elucidados na etapa anterior (de Almeida,
2013). Para esse problema obteve-se sete critérios: CVLI (Crimes Violentos Letais Intencionais), Facilidade
no acesso, Densidade demográfica, Quantidade de equipamentos públicos, Rendimento mensal, Taxa de
analfabetismo e Custo.
O estabelecimento do espaço de ações e da problemática, caracterizam a quarta etapa desse processo, na
qual deve-se estabelecer o conjunto de alternativas que deverão compor o espaço de ações do problema bem
como definir a problemática de acordo a finalidade do modelo. No contexto analisando a problemática
escolhida foi a de ordenação, tendo em vista que a escolha de tal problemática poderia facilitar a comparação
dos resultados obtidos pelos dois secretários. O processo é seguido pela identificação dos fatores não
controlados relevantes a tomada de decisão.
Na fase de modelagem de preferências, é necessário verificar o tipo de racionalidade do decisor, que nesse
caso se verificou como racionalidade compensatória, em que o mau desempenho de uma alternativa em um
critério pode ser compensado pelo seu bom desempenho em outro (de Almeida, 2013), o que sugere a
aplicação de um método de agregação aditivo, requerendo a verificação da independência entre os critérios.
As etapas de avaliação intracritério, avaliação intercritério e a avaliação das alternativas foram realizadas
através do SAD desenvolvido pelo CDSID com base no método FITradeoff para ordenação, disponível para
download em www.fitradeoff.org.br. O FITradeoff é um método de agregação aditivo, no qual se estabelece
um valor global para as alternativas através do somatório dos produtos entre as consequências das
alternativas avaliadas em cada critério com os valores das constantes de escala obtidos. As constantes de
escala, também chamadas de pesos, representam não somente a importância dos critérios, mas também a
amplitude do intervalo de consequências avaliadas e são obtidas através de um processo estruturado baseado
no procedimento de tradeoff no qual se realizam uma série de perguntas ao decisor com a intenção de obter
expressões relacionando as constantes de escala e permitindo a sua determinação.
Após a inserção da matriz de consequências no sistema, o decisor é convidado a realizar a ordenação dos
pesos dos critérios. A ordenação pode ser feita de forma holística onde são apresentadas situações hipotéticas
nas quais deve-se escolher um critério afim de elevá-lo ao desempenho mais desejável considerando que
todos os demais critérios permanecerão com os desempenhos menos desejáveis e seguindo esse processo de
escolha dos critérios até que todos tenham sido ordenados fornecendo uma inequação que relaciona as
constantes de escala, possibilitando ainda a inclusão de uma possível indiferença entre elas.
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Fig. 1. Tela de ordenação das constantes de escala através da avaliação holística. Fonte: da Fonte, 2018.

A ordenação pode ainda ser realizada por comparação par a par entre os critérios onde o decisor deve
realizar uma série de escolhas entre duas situações também hipotéticas através das quais se obtém uma
inequação que relaciona as constantes de escala e que posteriormente será utilizada no modelo de
programação matemática.
Na sequência, o SAD realiza a elicitação flexível, onde são realizadas perguntas ao decisor com o objetivo
de reduzir o espaço de pesos, alterando os limites superior e inferior da faixa de pesos viáveis com base nas
respostas obtidas em cada pergunta. O FITradeoff se diferencia, então, do procedimento de tradeoff
tradicional (Keeney & Raiffa, 1976) pois ao invés de realizar a elicitação dos pesos até obter os pontos em
que há a ocorrência de indiferenças, ou seja, obtenção da informação completa por parte do decisor, utiliza-se
um modelo de programação linear com a informação parcial obtida do decisor, buscando encontrar relações
de dominância par a par entre as alternativas, permitindo a construção de um ranking parcial ou completo
destas de acordo à estrutura de preferências do decisor. O usuário ainda pode interromper a elicitação a
qualquer momento seja porque os resultados parciais já satisfazem seus propósitos ou por não desejar
fornecer mais informações.

Fig. 2. Elicitação Flexível. Fonte: da Fonte, 2018.

Na sequência deve-se realizar a etapa de análise de sensibilidade que é importante para avaliar a robustez
da solução encontrada (de Almeida et al., 2016). Assim sendo, entende-se que para faixas de pesos maiores
têm-se soluções mais robustas. Pode-se então realizar a análise de resultados e elaboração de recomendações
tendo em vista que o objetivo do problema não é impor uma solução ao decisor, mas auxiliá-lo fornecendo
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recomendações de ações para solução da questão Por fim, a última etapa consiste na implementação da
decisão na qual tendo sido realizadas as etapas anteriores o decisor possui informação para suportar a
implementação da decisão mais adequada, ainda que esta não seja a ação indicada no primeiro lugar do
ranking.

3 Constatações
Com a realização desta pesquisa, foi possível obter uma série de constatações que dizem respeito às etapas
propostas dentre as quais pode-se elencar a identificação do decisor que de acordo a literatura, pode ser
representado por outra pessoa devido ao seu nível de ocupação, a essa figura dá-se o nome de cliente (de
Almeida, 2013), nesse caso, as demandas existentes fazem com que o prefeito delegue diversas decisões aos
secretários do município, compreendendo que estes poderão apresentar suas preferências. Na fase de definição
dos critérios foram encontradas dificuldades no que se refere a determinação das variáveis que são de fato,
relevantes à tomada de decisão, ressaltando também a presença de dois decisores no processo, além da
indisponibilidade de informações que muitas vezes estabelecem limitações aos modelos de decisão. Já na fase
de avaliação intercritério e das alternativas, foi possível observar a importância da presença da analista no
processo, esclarecendo dúvidas e contribuindo para a compreensão das perguntas realizadas, possibilitando
respostas conscientes por parte dos decisores.

4 Originalidade/Valor
Problemas de localização de instalações são frequentemente relacionados às decisões de cunho estratégico,
não sendo diferente para o caso de localização de um centro comunitário. Vale ressaltar que nem sempre as
decisões no âmbito público seguem um processo estruturado, dessa forma, a realização dessa pesquisa teve
importante contribuição para a escolha da localização do COMPAZ, visto que os decisores puderam refletir a
cerca de seus objetivos com a nova instalação, o público ao qual se destina além de ter a recomendação do
bairro mais adequado para a instalação segundo sua estrutura de preferência. Outra importante contribuição da
aplicação do modelo foi a transparência para o processo decisório.
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Resumo. A pandemia do novo Coronavírus vem ameaçando a capacidade dos sistemas de saúde por todo
o mundo. No Brasil, o primeiro estado a decretar o colapso de seu sistema de saúde foi o Amazonas.
Visando encontrar uma forma de auxiliar o combate à pandemia naquele estado, este artigo tem por
objetivo aplicar o método Multicritério THOR 2 a fim de selecionar o Navio de Assistência Hospitalar
(NAsH) da Marinha do Brasil (MB) mais indicado a ser empregado no apoio ao combate à pandemia de
COVID-19 no estado do Amazonas. Foram comparadas quatro classes de NAsH: “Dr. Montenegro”,
“Soares Meirelles”, “Oswaldo Cruz” e “Tenente Maximiano” á luz de seus critérios operativos e
hospitalares. O navio escolhido seria empregado no apoio ao sistema hospitalar do Amazonas, que
apresenta números cada vez maiores de casos de COVID-19. Este trabalho traz uma contribuição para a
academia e sociedade, uma vez que representa a aplicação de um método de auxílio à decisão
multicritério no estado da arte para contribuir com a solução de um problema real que afeta milhões de
pessoas no Brasil e no mundo. Após a aplicação do método, o NAsH “Oswaldo Cruz” foi selecionado
para ser empregado no combate à pandemia.
Palavras-chave: Análise Multicritério; COVID-19; Aplicação militar; Marinha do Brasil; Ajuda
humanitária.

Abstract. The new Coronavirus pandemic has threatened the capacity of health systems around the
world. In Brazil, the first state to enact the collapse of its health system was Amazon. In order to find a
way to help fight the pandemic in that state, this article aims to apply the THOR 2 Multicriteria method in
order to select the Hospital Assistance Ship of the Brazilian Navy most indicated to be used in support of
the fight against the COVID-19 pandemic in Amazonas state. Four classes of ships were compared: "Dr.
Montenegro", "Soares Meirelles", "Oswaldo Cruz" and "Tenente Maximiano", in the light of their
operational and hospital criteria. The chosen ship would be used to support the amazon hospital system,
which has increasing numbers of cases of COVID-19. This work brings a valuable contribution to
academia and society, since it represents the application of a method of aiding multicriteria decision in the
state of the art to contribute to the solution of a real problem that affects millions of people in Brazil and
worldwide. After the application of the method, the Hospital Assistance Ship "Oswaldo Cruz" was
selected to be used to fight the pandemic.
Keywords: Multicriteria Analysis; COVID-19; Military application; Brazilian Navy; Humanitarian Aid.

1 Introdução
A nova pandemia de Coronavírus-19 (COVID-19) aparentemente representa o maior e mais rápido desafio
para os sistemas de saúde pública em décadas. À medida que o vírus e seu impacto se espalham, os sistemas
de saúde em todo o mundo estão respondendo com medidas de proteção em grande escala e realocação de
recursos para tentar conter o avanço da pandemia (Rasmussen & Koelling, 2020).
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A expansão acelerada do número de casos de doença pelo novo coronavírus (COVID-19) exige que os
países aumentem as vagas nas unidades de terapia intensiva (UTI). Verificou-se que doenças respiratórias,
neoplasias, cardiopatias, hipertensão e diabetes aumentam sua letalidade no período da pandemia de COVID19 (Moreira, 2020).
De acordo com Ozamiz-Extebarria et al.(2020), a pandemia está provando ter impactos profundos na
economia global, pois trilhões de dólares evaporaram das bolsas de valores do mundo antes de fecharem suas
portas para evitar um colapso absoluto, seja porque os corretores ficaram doentes ou os ativos financeiros
despencaram; milhões de pessoas perderam seus empregos.
O insuficiente conhecimento científico sobre o novo coronavírus, sua alta velocidade de disseminação e
capacidade de provocar mortes em populações vulneráveis, geram incertezas sobre quais seriam as melhores
estratégias a serem utilizadas para o enfrentamento da epidemia em diferentes partes do mundo. No Brasil, os
desafios são ainda maiores, pois pouco se sabe sobre as características de transmissão da COVID-19 num
contexto de grande desigualdade social, com populações vivendo em condições precárias de habitação e
saneamento, sem acesso sistemático à água e em situação de aglomeração (Werneck & Carvalho, 2020). Para
diminuir os danos associados ao COVID-19, são necessárias medidas urgentes de controle de infecção e
saúde pública para limitar a propagação global do vírus (Lai et al., 2020).
Segundo Walker et al. (2020), na ausência de intervenções, a COVID-19 resultaria em 7 bilhões de
infecções e 40 milhões de mortes globalmente no ano de 2020. Estratégias de mitigação focadas em proteger
os idosos (redução de 60% nos contatos sociais) e desacelerar, mas não interromper a transmissão (redução
de 40% nos contatos sociais para uma população mais ampla) poderiam reduzir esse ônus pela metade,
salvando 20 milhões de vidas, mas a previsão é de que, mesmo nesse cenário, os sistemas de saúde em todos
os países serão rapidamente sobrecarregados (Walker et al., 2020).
Pesquisas e recomendações de especialistas identificaram estratégias para aumentar a capacidade
hospitalar e gestão do fluxo de pacientes, dentre as quais se destaca o recebimento naval de pacientes (no
caso dos Estados Unidos, o uso do USNS Comfort, Navio-Hospitalar norte-americano, com capacidade para
1200 leitos) (Knudson et al., 2020).
O USNS Comfort é um navio petroleiro da classe San Clemente construído em 1976 e convertido em
navio hospital em 1987. O Comfort foi implantado para responder a operações de ajuda humanitária no Haiti,
Nova York, Nova Orleans, Golfo Pérsico e Porto Rico. Psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e técnicos de
saúde comportamental desempenharam parte integrante dessas missões (Schalk et al., 2018).
De acordo com a Associação Médica Brasileira (AMB) (2020), o sistema de saúde em Manaus está em um
verdadeiro colapso desde o final do mês de abril do presente ano, e com o crescente número de vítimas do
coronavírus na região, não há sinal de que a situação possa melhorar. Com a capacidade dos hospitais do
Brasil cada vez mais próxima do esgotamento, as Forças Armadas e, em especial a Marinha do Brasil (MB),
surgem como aliada do Governo Federal no combate à pandemia, que coloca em risco grande parte da
população brasileira. Uma ação a ser tomada pela MB, que poderia desonerar hospitais e ajudar no combate à
pandemia no estado do Amazonas, seria a utilização de Hospitais de Campanha (HCamp) nos Navios de
Assistência Hospitalar, subordinados ao Comando do 9º Distrito Naval, situado em Manaus.
Um Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) é um tipo de navio operado pela MB que pode ser
especialmente projetado, construído ou eventualmente adaptado para as funções de hospital flutuante, com
passagem periódica pelos denominados pólos de saúde. Estes pólos são locais identificados como
estratégicos para a atuação dos NAsH, assegurando assistência médica, odontológica e orientação sanitária e
de saúde, além de manutenção de vigilância epidemiológica e combate às endemias das populações
ribeirinhas (Machado, 2016). Graças a essa atuação importante, e por serem muitas vezes a única alternativa
de atendimentos médicos nessas regiões isoladas, os NAsH são carinhosamente apelidados pelos ribeirinhos
como “Navios da Esperança” (Nogueira, 2017).
Neste artigo são analisadas quatro classes de NAsH da MB, das quais três operam no Comando da Flotilha
do Amazonas, subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval (Manaus-AM): NAsH classe “Oswaldo Cruz”,
composta por dois navios - “Oswaldo Cruz” (U18) e “Carlos Chagas” (U19); NAsH “Dr. Montenegro”
(U16); e NAsH “Soares Meirelles” (U21). A quarta classe – “NAsH Tenente Maximiano” – opera no
Comando da Flotilha de Mato Grosso, subordinada ao Comando do 6º Distrito Naval (Ladário-MS). Na
análise proposta, são analisadas suas capacidades operativas e hospitalares no apoio ao combate à COVID19, visando o emprego desses meios navais como Navios-Hospitais.
Além da segurança e da tempestividade para o tratamento de casos complexos por especialistas, o NAsH
ampliaria a disponibilidade de leitos para o tratamento e a recuperação dos pacientes. Em vista das limitações
de leitos em unidades especializadas, não é raro considerar uma alta precoce, ou transferência para unidades
menos complexas, a fim de disponibilizar vagas para casos mais graves (Bisneto, 2016). O navio selecionado
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seria empregado nos atendimentos a pacientes de doenças não contagiosas, visando desonerar os leitos dos
hospitais e possibilitar a concentração dos esforços dessas unidades hospitalares no combate ao Coronavírus.
A instalação de um HCamp a bordo de um NAsH possibilitaria o apoio aos sistemas de saúde de diversos
municípios do Amazonas e de outros estados, desde a capital Manaus, até regiões ribeirinhas. Outro ponto
importante a ressaltar é a possibilidade da utilização de aeronaves no apoio à operação do navio, fornecendo
flexibilidade e celeridade no transporte de pacientes.
No processo para a tomada da decisão correta, a Engenharia de Produção se torna um mecanismo
fundamental no assessoramento dos gestores (Santos et al., 2019). Dentro desta grande área da Engenharia, a
Pesquisa Operacional (PO) é o campo abrangente e multidisciplinar que emprega modelos matemáticos e
analíticos para a solução de problemas complexos do cotidiano. A ferramenta de PO usada neste artigo para a
seleção do navio mais indicado para o cumprimento da missão será o método de Apoio Multicritério à
decisão (AMD) THOR 2, devendo ser identificada a alternativa que “melhor” cumpra a missão de Hospital
de Campanha no apoio ao combate à pandemia de COVID-19.
Este trabalho traz uma contribuição para a academia e sociedade, uma vez que representa a aplicação de
um método de AMD no estado da arte para contribuir com a solução de um problema real que afeta milhões
de pessoas no Brasil e no mundo.

2 Estruturação do problema
Os métodos de estruturação de problemas (PSM – Problem Structuring Methods) constituem uma das etapas
do processo de tomada de decisão que tem como objetivo organizar assuntos, questões e/ou dilemas para os
quais se buscam proposições de decisões, inicialmente; e não resolvê-los a priori (Bandeira et al., 2018). Os
PSM são amplamente aceitos na PO e no movimento de sistemas para o entendimento e estruturação de
problemas complexos (Rosenhead & Mingers, 2001).
Para Santos (2018), todo modelo só tem validade dentro de um determinado contexto gerencial, que, além
de levar em consideração as especificidades da organização estudada, também possui uma validade “espaçotemporal”. De forma geral, os PSM são procedimentos de abordagem para situações que apresentem
múltiplos atores, diferentes perspectivas, interesses conflitantes, intangíveis significativos e incertezas
complexas (Mingers & Rosenhead, 2004).
Dentre os métodos mais comumente utilizados, neste artigo será utilizada a Soft Systems Methodology
(SSM). Desenvolvida por Checkland (1981) e consolidada na literatura (Ranyard, 2000; Rose, 1997), a SSM
tem sido explorada em uma variedade de campos de pesquisa, bem como serve a interesses práticos
igualmente diversos (Bandeira et al., 2018).
De acordo com Checkland (1981), a SSM apresenta sete estágios de aplicação, dos quais três serão
abordados neste artigo para a estruturação do problema: 1 - explorar uma situação problemática não
estruturada; 2 - expressá-la; e 3 - construir definições sucintas de sistemas relevantes. No primeiro estágio,
foi utilizada a técnica de brainstorming pelos autores, para demonstrar as percepções do grupo sobre todas as
informações possíveis, sem interferências ou julgamentos para definir o problema. No segundo estágio, foi
construída uma figura rica (figura 1), a fim de expressar todos os aspectos relevantes do problema. A figura
rica é uma simples ferramenta de SSM, útil para abrir a discussão em torno das percepções individuais em
direção a uma visão ampla sobre as diferentes questões que afetam a situação. São criadas de forma livre e
não estruturada para capturar a interpretação dos participantes de uma situação real (Checkland, 1981; Rose,
1997).
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Fig. 1. Figura rica, intitulada “Atuação da Marinha no Brasil no combate à COVID-19”.
No terceiro estágio, após análise da figura rica, foram identificados quatro sistemas relevantes: Número de
infectados pelo novo Coronavírus crescendo a cada dia, sem sinais de atenuação; Colapso do sistema de
saúde do Amazonas; Possibilidade de auxílio da MB, por meio dos NAsH no apoio à pandemia; Dúvida
sobre qual NAsH seria mais adequado para ser empregado como Hospital de Campanha, tendo em vista que a
utilização de todos os NAsH no apoio à pandemia ocasionaria a falta de atendimento médico básico a
diversas regiões ribeirinhas, as quais muitas vezes dependem exclusivamente da MB para a realização de
consultas médicas.
Após a aplicação dos três primeiros estágios da SSM, chega-se aos critérios que compõem o problema.
Para o cumprimento da missão de Hospital de Campanha, o Navio escolhido deve ter capacidade de prestar
socorro às cidades do Amazonas, desde a capital Manaus, até as regiões ribeirinhas. Para tal, faz-se
necessário que o navio escolhido tenha grande raio de ação, velocidade de deslocamento e autonomia, para
que possa prestar apoio irrestrito, no menor tempo possível, às regiões distantes de seu porto-sede, as quais
podem apresentar difícil acessibilidade, o que exige também uma boa manobrabilidade do meio naval.
No que concerne à capacidade hospitalar, o navio necessita ter capacidade de efetuar atendimentos a
doenças não-contagiosas, visando desonerar o sistema hospitalar do Amazonas, o qual se concentraria apenas
no combate à COVID-19. Deve ter o menor número possível de tripulantes, visando ter mais espaço
disponível para receber pacientes e acomodá-los em leitos por meio de montagem de um HCamp a bordo.
Além disso, faz-se mister que o NAsH possua boa capacidade de evacuação de pacientes para unidades
hospitalares de terra, seja por meio de lanchas ou aeronaves, o que fornece celeridade e dinamismo no
atendimento aos pacientes.
2.1 Apresentação das alternativas e critérios
I - Navio de Assistência Hospitalar “Dr. Montenegro”
O NAsH “Dr. Montenegro”, especificamente, de acordo com o contrato de cessão de uso assinado entre a
Marinha do Brasil e o Estado do Estado do Acre, realiza ações de assistência à saúde das populações
ribeirinhas, da região Amazônica, em especial ao Estado do Acre. A primeira comissão ao Estado do Acre
durou quatro meses e foi denominada de Comissão Acre I, na qual o Navio foi até Marechal Thaumaturgo,
quase fronteira com o Peru. Desde então, esta comissão é realizada nos mesmos moldes, sempre aproveitando
o período de cheias do rio Juruá, que é de novembro até maio (Marinha, 2017b).
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II - Navio de Assistência Hospitalar “Oswaldo Cruz”
Os NAsH “Oswaldo Cruz” e “Carlos Chagas” possuem, em tempo de paz, a tarefa de prestar assistência
médico-sanitária às populações ribeirinhas, com o propósito de contribuir para a melhoria das condições de
saúde existentes na região amazônica, provendo assistência médico-hospitalar, odontológica e sanitária, além
de conduzir campanhas de medicina preventiva com ênfase em imunizações, identificação e controle de
patologias endêmicas e transmissíveis. Em tempo de guerra, os NAsH passam a atuar como unidades de
recebimento e tratamento de baixas em operações ribeirinhas, com o propósito de contribuir para o
aprestamento das unidades operativas da região (Marinha, 2017a).
III - Navio de Assistência Hospitalar “Soares Meirelles”
Enquanto aguarda o início do que será a Segunda e última fase de conversão que irá adaptá-lo
definitivamente ao serviço naval e às atividades de saúde para prestar assistência hospitalar às remotas
comunidades ribeirinhas do Amazonas, o NAsH “Soares de Meirelles” segue, juntamente com os NAsH
“Osvaldo Cruz”, “Carlos Chagas” e “Dr. Montenegro”, contribuindo para a realização de atividades de
Defesa Civil (operações humanitárias e catástrofes naturais), assistência médica, odontológica e Ações
Cívico Sociais (ACISO) às populações ribeirinhas (Marinha, 2018).
Na prestação de assistência hospitalar o navio possui um consultório odontológico, composto de duas
cadeiras odontológicas fixas completas, e mais uma cadeira portátil, onde é prestado atendimento
odontológico na área de dentística e cirurgia oral menor, possui uma sala de atendimento médico, composta
de uma mesa ginecológica, desfibrilador, eletrocardiograma e um monitor cardíaco, farmácia e sala de
compressores e esterilização (Marinha, 2018).
IV - Navio de Assistência Hospitalar “Tenente Maximiano”
O NAsH “Tenente Maximiano é o primeiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil, em
homenagem ao 1º Tenente Maximiano José dos Santos. Antes de ser adquirido pela Marinha do Brasil em
parceria com o Ministério da Saúde, em 31 de janeiro de 2008, a embarcação desempenhava atividades de
turismo e de pesca amadora. O navio passou por uma reforma estrutural, com a construção de centro
cirúrgico, enfermaria, sala de esterilização, sala de expurgo, farmácia, laboratório, consultório médico,
consultórios odontológicos e de um compartimento equipado com aparelho de raio-X, além de uma
modernização nos sistemas de propulsão, de geração e distribuição de energia (Naval, 2014).
O navio tem como missão principal realizar assistência médico-hospitalar, odontológica e sanitária às
populações ribeirinhas da região do Pantanal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, aprimorando, ainda
mais, as Ações de ACISO do Com6ºDN, situado em Ladário-MS. O NAsH poderá, também, atender às
necessidades de apoio logístico durante os deslocamentos das tropas e dos navios que realizam operações na
faixa de fronteira; contribuir com a patrulha naval; realizar operações de socorro e atividades de defesa civil;
auxiliar na implementação e fiscalização do cumprimento de leis e regulamentos em coordenação com outros
órgãos do Poder Executivo Federal e Estadual, e ainda, fazer o recebimento e tratamento de baixas em
operações ribeirinhas (Naval, 2014). A partir dos parâmetros apresentados na análise da figura rica e após
consulta a Oficiais da Marinha do Brasil com mais de 20 anos de experiência na área, os seguintes critérios
foram estabelecidos:
I. Velocidade Máxima (VMax): Velocidade correspondente ao regime de máxima potência das máquinas.
A velocidade máxima de um navio de guerra é raramente utilizada em tempo de paz, pois implica em um
maior consumo de combustível e um esforço desnecessário da máquina.
II. Raio de Ação: Distância máxima, em milhas náuticas, que o navio consegue alcançar saindo de sua
base, e a ela regressar, sem necessidade de reabastecimento de combustível.
III. Tripulação (T): Conjunto de pessoas, hierarquicamente organizadas, que asseguram a operação de uma
embarcação. Uma tripulação mais numerosa diminui o conforto e a autonomia do navio no quesito
mantimentos. Considerou-se, no estudo, que quanto maior a tripulação, pior.
IV. Manobrabilidade: Foi considerada como sendo a composição entre o comprimento e capacidade do
meio de se deslocar, notadamente ao adentrar e atracar em portos de cidades menores, com baixa
profundidade, espaço estreito para manobra, além de cais e píer menores.
V. Capacidade de evacuação de pacientes: Foi considerada como a capacidade dos navios em realizar
transferência de pacientes, por razões de ordem médica, para uma organização de saúde, ou desta para o
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navio, seja por embarcações menores (lanchas orgânicas) ou em atividades de Evacuações Aeromédicas
(EVAM), extremamente importantes para a atuação eficiente de um Navio-Hospital, pois proporcionam
flexibilidade e celeridade no transporte e atendimento aos pacientes.
VI. Capacidade hospitalar: Para esse critério, foram levados em consideração os tipos de atendimentos
médicos disponíveis, como salas de cirurgia, UTI, e a capacidade de aumento do número de leitos por meio
da instalação de um HCamp a bordo.
Para a análise proposta, um critério extremamente importante a ser levado em consideração seria a
autonomia, porém devido ao fato de todos os navios avaliados apresentarem valores de autonomia (dias)
muito semelhantes, esse critério não fará parte da composição do problema.
2.2 O método THOR
O THOR baseia-se em três conceitos axiomáticos/teorias para uso simultâneo: Modelagem de Preferência
(aproximando-o da Escola Francesa – modelo não compensatório), Teoria da Utilidade Multiatributo
(aproximando-o da Escola Americana – modelo compensatório) e Teorias que tratam da informação
imprecisa. A utilização conjunta destas teorias propicia que a atratividade de uma alternativa seja
quantificada, pela criação de uma função agregação não transitiva (Gomes & Costa, 2015). O uso do THOR
permite “analisar mais rápida e eficientemente” as alternativas, considerando o não determinismo do
processo de atribuição de pesos e quantificar o não determinismo reaplicando-o no processo de ordenação
das alternativas (Cardoso et al., 2009).
Segundo Gomes (2005), as principais contribuições do THOR ao multicritério envolvem:
I. apresentar um algoritmo híbrido que engloba conceitos da Teoria dos Conjuntos Aproximativos (TCA),
Teoria dos Conjuntos Nebulosos, Teoria da Utilidade e modelagem de preferências;
II. ordenar alternativas discretas em processos decisórios transitivos ou não;
III. eliminar critérios redundantes, levando em conta se há dualidade na informação por meio da TCA e se
ocorre imprecisão no processo decisório mediante a utilização da teoria dos conjuntos nebulosos.
IV. quantificar a imprecisão, utilizando-a no Método de AMD;
V. permitir a entrada de dados simultâneos de diferentes decisores, permitindo que os mesmos expressem
seu(s) juízo(s) de valor(es) em escala de razões, intervalos ou ordinal;
VI. permitir que os decisores, no caso de não serem capazes de atribuir pesos a tais critérios, consigam
trabalhar sem a atribuição de pesos, uma vez que podem fazer uso de um recurso que atribui pesos aos
critérios em uma escala ordinal. O THOR permite a entrada de preferências ordinais para os critérios,
gerando pesos para estes, podendo ser classificado, portanto, como método cardinal e parcialmente ordinal;
VII. eliminar a necessidade de atribuição de um valor, normalmente arbitrário para a concordância,
conforme alguns algoritmos que têm a modelagem de preferências como base.
Para aplicação da metodologia é necessário que o decisor represente a importância relativa entre os
critérios na forma de um peso, estabeleça um limite de preferência (p) e de indiferença (q) para cada critério
j, estabeleça a discordância e a pertinência dos valores dos pesos atribuídos a cada critério, assim como a
pertinência da classificação da alternativa no critério (Carlos Francisco Simões Gomes et al., 2010).
O fato de se estabelecer uma discordância para cada critério se relaciona com a não existência de critérios
nos quais a intensidade de preferência de b em relação a a ultrapasse um limite aceitável.
Diante da falta de segurança e imprecisão no julgamento de valor empregado nos métodos de apoio
multicritério à decisão, faz-se necessário quantificar a imprecisão para cada peso e para cada classificação
das alternativas. Os decisores devem expressar os níveis de certeza por meio da utilização de índices de
pertinência, associando a um elemento do universo um número real do intervalo [0,1]. Um índice de
pertinência igual a 1 corresponde a absoluta certeza, ou seja, o decisor está plenamente seguro do peso
atribuído ao critério, enquanto um índice de pertinência igual a zero indica absoluta incerteza. Utilizam-se
dois índices de pertinência para refletir o grau de incerteza dos tomadores de decisão, um deles referindo-se
aos pesos dos critérios e o outro à classificação das alternativas em cada critério. A retirada de um critério
supostamente irrelevante pode conduzir a decisões com altos níveis de imprecisão no caso de existirem
critérios com um alto grau de incerteza, ou seja, uma pertinência próxima de zero, ou na existência de
alternativas classificadas neste critério com altos valores de imprecisão. Uma alternativa com grande
imprecisão, mesmo que apresente uma boa pontuação, pode ser classificada abaixo de uma de menor
imprecisão (Gomes et al., 2008).
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Dadas duas alternativas a e b, três situações devem ser consideradas na utilização do THOR: S1, S2 e S3.
Na utilização do algoritmo S1, as alternativas só têm sua atratividade pontuada em situações onde ocorre
aPjb. Desta forma, comparando a alternativa a com as demais alternativas, identificam-se os critérios em que
ocorre aPjb, levando em consideração os limites de preferência (P designa preferência estrita, Q designa
preferência fraca), indiferença (I designa indiferença) e discordância, verificando se a condição imposta é
satisfeita. Se for satisfeita, sabe-se que a domina b. As relações P, I e Q estão expressas nas equações 1, 2 e 3
respectivamente (Gomes, 1999).
(1)
(2)
(3)
As equações (4), (5) e (6) refletem as três situações para que uma alternativa seja classificada melhor do
que a outra (Gomes, 1999).

(4)
(5)
(6)

Na utilização do algoritmo S2, as alternativas têm sua atratividade pontuada em situações onde ocorre aP jb
e aQjb. Já na utilização do algoritmo S3, as alternativas têm sua atratividade pontuada em situações onde
ocorre aPjb, aQjb e aIjb. Nos algoritmos S2 e S3, verifica-se um cenário mais flexível, no qual uma menor
diferença entre as alternativas permite classificar uma alternativa como melhor que outra (Rangel & Gomes,
2010).
A depender do modelo, o critério pode ser classificado como verdadeiro-critério, quase-critério ou
pseudocritério. No modelo verdadeiro-critério, qualquer diferença entre os valores da função (ou critério) g
implica uma situação de preferência estrita, ocorrendo à situação de indiferença quando a f(g) assume o
mesmo valor tanto para a quanto para b. No entanto, é razoável admitir que pequenas diferenças g(a) – g(b)
traduzem igualmente uma indiferença entre a e b. Dessa forma, pode-se inserir um outro critério denominado
limite de indiferença (q), representando o maior desvio compatível com uma situação de indiferença entre a e
b. Neste modelo, denominado quase-critério, a existência de qualquer desvio ligeiramente superior ao limite
de indiferença, configura uma situação de preferência estrita. No modelo pseudocritério, estabelecem-se
limites de indiferença (q) e limites de preferência (p). Desta forma, evita-se a ocorrência de uma passagem
brusca entre a indiferença e a preferência estrita, criando uma região de preferência fraca (Q), que se situa
entre a indiferença (I) e a preferência estrita (P) (Gomes & Gomes, 2019).
Recomenda-se que o THOR seja utilizado preferencialmente nas situações de pseudocritério e quasecritério, uma vez que o método pode ser utilizado em sua capacidade total. A utilização do THOR na situação
do verdadeiro critério, quando os valores de p e q assumem valor igual a zero, leva à igualdade dos
ordenamentos correspondentes a S1 e S2 (Gomes et al., 2008; Gomes, 2005).
Dentre as principais contribuições, destacam-se a aplicação do método multicritério THOR na reciclagem
de resíduos no Brasil (Gomes, 2005) e em processos associados à saúde (Gomes et al., 2008). Gomes e Costa
(2015) aplicaram o método multicritério THOR, juntamente com os métodos ELECTRE (I e II) e
PROMETHÉE II, ao problema de escolha de modelos de pagamento eletrônico por cartão de crédito, além da
aplicação do método para compra de oportunidade de uma fragata para a Marinha do Brasil (Fabricio Maione
Tenório et al., 2020). O THOR leva em consideração apenas a multiplicação pelo índice na situação aQ jb,
deteriorando o ganho apenas nesse caso.
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O THOR 2 é uma evolução do método THOR original, o qual inclui, também, a depreciação da pontuação
nas situações de preferência forte e indiferença. Dessa forma, o THOR 2 representa uma significativa
contribuição, uma vez que toda a incerteza presente na atribuição das classificações das alternativas e dos
pesos é quantificada.
2.3 Matriz de dados
Para a viabilização do presente estudo, foi realizada pesquisa de literatura para obtenção dos dados operativos
e hospitalares de cada navio analisado. Por se tratarem de navios militares, muitos dados são sigilosos,
portanto, foram utilizados apenas parâmetros disponibilizados em fontes oficiais e ostensivas da Marinha do
Brasil (Marinha, 2017b, 2017a, 2018; Naval, 2014).
Foram coletados também dados em artigos acadêmicos, os quais abordam a atuação dos NAsH em ações
cívico-sociais (Bisneto, 2016; Machado, 2016; Nogueira, 2017). Após a pesquisa, foram obtidos os dados a
serem analisados (Tabela 1).

Tabela 1. Dados operativos e hospitalares dos navios avaliados.
Característica

NAsH Dr.
Montenegro

NAsH
Oswaldo Cruz

Comprimento (m)

42

Largura

11

Tripulação

Calado
Descolamento
máximo (ton)
Tripulação

Raio de ação (MN)
Velocidade máxima
descendo o rio (nós)

Critério

Mobilidade

Capacidade de
evacuação de
pacientes

Capacidade
hospitalar

47,2

NAsH Soares
Meirelles
63

NAsH Tenente
Maximiano
31,06

8,45

12

6,5

2,4

1,75

2,1

1,02

347

490

1.338

160

60

27

23

Raio de ação (MN)

3.200 (a 5 nós)

3.000 (a 7 nós)

47
6.000 (a 11
nós)

Velocidade máxima
(nós)

10

12

12

12

Recursos de
evacuação de
pacientes

2 lanchas para
transporte de
pessoal.

Convoo capaz
de operar um
helicóptero Bell
Jet Ranger IH-6
ou Esquilo UH12, além de 2
lanchas para
transporte de
pessoal.

2 lanchas para
transporte de
pessoal.

2 lanchas para
transporte de
pessoal.

Quantidade de leitos
hospitalares
disponíveis

6

6

6

3

Consultórios
médicos,
odontológicos,
farmácia, sala
de vacinação,
sala de raio-X,
centro
cirúrgico,
enfermaria,
laboratório de
análises
clínicas.

Centro cirúrgico,
enfermaria, sala de
esterilização, sala
de expurgo,
farmácia,
laboratório,
consultório
médico,
consultórios
odontológicos e de
um compartimento
equipado
com aparelho de
raio-X.

Atendimentos
médicos disponíveis

3 consultórios, 2
gabinetes
2 ambulatórios,
odontológicos, 1
2 gabinetes
laboratório, 1
odontológicos,
farmácia, 1 sala
1 laboratório, 1
de raio X, 2
farmácia, 1 sala
enfermarias, 1
de raio X, 2
sala de cirurgia,
enfermarias, 1
1 sala de
sala de cirurgia.
emergência,
UTI.

1.100 (a 11 nós)
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3 Aplicação do método THOR 2
A Tabela 2 apresenta as alternativas, critérios, limiares de preferência, discordância e pesos dos critérios
utilizados na análise. A primeira coluna é composta pelas alternativas, e as seis colunas seguintes, pelos
critérios. Cada célula corresponde a uma alternativa de navio classificada no seu respectivo critério. A
atribuição da classificação das alternativas dos critérios Manobrabilidade, Capacidade hospitalar e Evacuação
de pacientes foi feita mediante uma escala de intervalos, na qual a diferença relativa entre os valores das
alternativas foi levada em consideração. A atribuição dos valores dos pesos, limites de preferência (p), limites
de indiferença (q) e discordância para cada critério foi feita mediante uma análise conjunta com especialistas
da área.
Tabela 2. Alternativas, critérios, pesos e limiares de preferência e discordância.
Velocidade
máxima

Tripulação

Raio de
ação

Manobrabilidade

Capacidade
Hospitalar

Evacuação
de pacientes

-27

3000

3

2

4

12

-60

3200

3

2

2

12

-47

6000

1

3

2

12

-23

1100

4

1

1

Critérios

Peso
atribuído

Valor de p

Valor de q

Discordância

Velocidade
máxima

3

2

1

4,5

Tripulação

1

11

5

18

Raio de ação

2

1000

300

2500

Manobrabilidade

2

1

0,5

3,1

4

1

0,5

2,9

4

1

0,5

3,7

Navios
NAsH "Oswaldo
Cruz"
NAsH "Dr.
Montenegro"
NAsH "Soares
Meirelles"
NAsH "Tenente
Maximiano"

10

Capacidade
hospitalar
Evacuação de
pacientes

3.1 Resultados obtidos
Mediante a utilização dos dados apresentados na Tabela 2, foi possível gerar as ordenações relacionadas na
Tabela 3. Os cálculos foram efetuados por meio de um sistema computacional denominado THOR 2,
desenvolvido por Tenório et al. (2019), no Instituto Militar de Engenharia (IME).
Tabela 3. Ordenação das alternativas.
S1

S2

NAsH "Tenente Maximiano" 1,5
NAsH "Oswaldo Cruz"

1,5

S3

NAsH "Oswaldo Cruz"

1,881

NAsH "Oswaldo Cruz"

2,357

NAsH "Soares Meirelles"

1,714

NAsH "Soares Meirelles"

1,857

1

NAsH "Tenente Maximiano"

1

0,5

NAsH " Dr. Montenegro "

0,5

NAsH "Dr. Montenegro"

1,5 NAsH "Tenente Maximiano"

NAsH "Soares Meirelles"

1,5

NAsH " Dr. Montenegro "

Na situação S1, os quatro navios obtiveram exatamente a mesma pontuação, não sendo possível concluir
qual o melhor navio para o cumprimento da missão.
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Ao analisar o algoritno S2, que leva em consideração as relações de sobreclassificação aP jb e aQjb, para
ocorrer a dominância, observa-se que o NAsH “Oswaldo Cruz” apresenta soma ligeiramente superior ao
Soares Meirelles, sendo matematicamente o melhor navio na análise proposta. Entretanto, na prática, os dois
podem ser considerados tecnicamente empatados, devido à diferença relativa entre eles ser extremamente
pequena (0,167). Ainda no cenário S2, observa-se que os NAsH “Tenente Maximiano” e “Dr. Montenegro”
apresentaram as menores notas, com diferenças relativas maiores em relação aos dois mais bem classificados,
podendo ser descartados do processo de escolha.
Com relação ao algoritmo S3, a situação mais flexível, nota-se que o NAsH “Oswaldo Cruz” novamente
obteve a maior soma, dessa vez com uma diferença relativa mais considerável para o segundo colocado, o
que confirma sua escolha como o navio mais adequado a ser empregado no combate à pandemia. Portanto,
chega-se à classificação final: 1º - NAsH “Oswaldo Cruz; 2º - NAsH “Soares Meirelles”; 3º - NAsH
“Tenente Maximiano”; e 4º - NAsH “Dr. Montenegro”.
Avaliando agora os motivos que levaram à classificação final das alternativas, é possível observar que o
Oswaldo Cruz e Soares Meirelles obtiveram as duas maiores somas devido ao fato de apresentarem as
maiores capacidades de evacuação e hospitalar, respectivamente, os dois critérios com maiores pesos
atribuídos pelos especialistas na análise proposta (peso 4). Indo um pouco mais além, observa-se que o
Soares Meirelles obtém a maior nota em três dos seis critérios avaliados, porém, não apresenta boas notas nos
restantes. Já o Oswaldo Cruz (primeiro colocado), obtém a maior nota somente na Capacidade de evacuação,
porém mantém regularidade nos outros critérios, fazendo com que seja o navio mais indicado. Talvez o fator
primordial para a escolha do Oswaldo Cruz seja o fato de ser o único navio dentre as alternativas que possui
capacidade de operar com aeronave, fazendo com que obtenha a maior nota da capacidade de evacuação, e
com maior distância relativa para os demais navios.

4 Conclusão
Em face ao exposto, o objetivo deste artigo foi atingido, com a escolha do NAsH “Oswaldo Cruz” como
navio mais adequado a ser empregado no combate à pandemia no Amazonas. Ressalta-se que o método
THOR 2 pode ser utilizado para resolução de problemas reais dos mais variados tipos – táticos, operacionais
e estratégicos - sendo assim um método de grande utilidade voltado para a contribuição da tomada de
decisão. Além disso, a facilidade, flexibilidade, confiabilidade e rapidez de aplicação do método podem
facilitar sobremaneira os cálculos, muitas vezes complicados, que envolvem a AMD.
Por fim, sugere-se que este modelo de ordenação de alternativas usando o THOR 2 pode ser expandido em
outras aplicações na Saúde.
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Abstract. Multi-criteria approaches has already shown promising results in several
research domains, including Hazard Identification (HAZID) studies. However, we
identified some undesirable aspects in previous related articles that can generate
problems, and which need more attention. Thus, in order to provide an appropriate
solution, this article presents a hybrid methodology that combines an Multi-criteria
Decision Making (MCDM) approach with Strategic Options Development and
Analysis (SODA) to improve Hazard and Operability (HAZOP) analyses. Our
methodology is divided into three steps: (1) hazard identification, (2) hazard
prioritization, and (3) hazard mitigation. In step 1, intuitionistic fuzzy cognitive maps
within SODA are used to improve the traditional brainstorming technique of HAZOP
and the hazard identification process, in step 2, an MCDM sorting algorithm based in
Intuitionistic Fuzzy Sets (IFS) is used to sort hazards into three risk levels: 1 Negligible, 2 - ALARP (as-low-as reasonably practicable), and 3 - Unacceptable. In
step 3, intuitionistic fuzzy cognitive maps with SODA are used to mitigate those
hazards classified as unacceptable. To demonstrate the advantages of this proposal, a
real application and a comparative analysis with the main related articles considering
the undesirable aspects found was performed. A pilot unit of fast pyrolysis for bio-oil
production was used for the application, which demonstrated that the hazard
identification process is improved (as more hazards were identified than the
traditional HAZOP carried out earlier in this same unit under the same conditions),
and that not all will need attention (as only 7.5% of them were classified at level 2 and
none at level 3). The comparative analysis showed that the proposed methodology
could be seen as more appropriate, since it does not incur any of the problems
identified in previous studies. Our study demonstrates that the correct choice of
aspects of the MCDM approach is as important as the use of this approach itself, and
when done correctly it can bring better results. This hybrid methodology proves to be
quite flexible and its characteristics allow it to be adapted to different contexts of risk
analysis. We hope that future studies will improve this proposal, as it is not free of
limitations, and that new approaches will be analyzed in this specific context.
Keywords: HAZOP; Multi-Criteria Decision Making; SODA; Intuitionistic Fuzzy
Sets; Sorting Problem.
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Abstract. The planning of high school timetable is a recurring, and eventually underestimated, task in
educational institutions and is often involved in uncertainties and conflicts of interest. The purpose of this
study is to identify and structure the value-based objectives of stakeholders in a Brazilian Federal High
School for timetable evaluation. The procedures include the use of Value-Focused Thinking for the
objectives and raise the criteria for each objective. The use of one software to generate a set of timetables
as alternatives and FITradeoff method to compare and assess the alternatives. The principal finds suggest
that it was possible to mitigate conflicts and generate better structured timetables which allows teachers to
better manage time for lessons or lectures preparation.
Keywords: High school timetable, values, objectives, choice.

1. Introduction/Purpose
The unexpected global emergency caused by the covid-19 pandemic brought a lot of challenges and
opportunities in many segments of society with the education sector one of the most impacted. In time of crisis
managers and relevant stakeholders have taken an active role in developing creative models, proposing
interventions to mitigate the imposed difficulties during this time. In all educational institutions a common and
relevant task performed before the beginning of each period is the high school timetable and the quality of the
solution has potential to bring many benefits (Dorneles et al., 2014). A good solution could be used to mitigate
the challenges imposed during the social isolation period.
Beyond provision of a class assignment it is necessary to have clear objectives and criteria to be able to
evaluate the quality of the solution. The purpose of this study is to identify the value-based objectives for
evaluating scheduling alternatives generated through software called ASC Timetable1. In the first step we use
Value-Focused Thinking to identify and structure the fundamental objectives – what is really intended in the
generation of the schedules – and, through the objectives, criteria are defined for evaluating the alternatives. In
the second step 31 randomized timetable scheduling is generated with the software as alternatives. Finally, the
alternatives were ranked using the FITradeoff method.
This study was conducted in a Brazilian Federal High School and the results suggest that it is possible to
reduce arbitrariness in the generation of schedules as well as to evaluate and make a decision in a more rational
and analytical way.

2. Methodology
Following VFT guidelines (Keeney, 1992), the first author of this study assumed the role of facilitator and
conducted the study with two stakeholders from the educational institution – a head teacher and schedule
manager. Individual interviews were conducted with stakeholders to identify the each one’s value-base
objectives and its respective criteria.
The interviews questions were developed with the help of the categories of questions suggested by Keeney
(1996, p. 543). Some questions are shown in the list below. Other questions were asked during the interview
according to the needs of the facilitator.
1

Avaliable in https://www.asctimetables.com/
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1.
2.
3.
4.

How would you like your timetable to be and why is this important?
What do you think would be a perfect timetable, and what would be a reasonable one?
What do you consider to be a bad timetable?
In previous versions, what do you understand was a good or a bad?

After the first round of interviews a lot of unstructured objectives from each stakeholder were raised. In the
second round the stakeholders were interviewed together and have established the relationship between the
objectives which results in the means-end network objectives shown in the Figure 1.
Figure 1. Means-end network objectives

After these procedures one of the stakeholders generated 31 random timetables in the timetable’s generation
software adopted in the institution – the ASC Timetable. This software makes random timetables considering
constraints called ‘hard’ like as allocate a teacher to two classes simultaneously. Each one of the 31 timetables
were scored in according with the criteria to evaluate each identified fundamental objective.
In the last step the timetables alternatives were assessed with both FITradeoff Choice and Rank methods (de
Almeida et al, 2016; Frej et al., 2019).

3. Findings
Although it is a research in progress some findings are available. Firstly, the application of VFT enable to
identify the value-based objectives of the two interviewed stakeholders, from these objectives was possible
raise the criteria to evaluate each generated timetable. This information is compiled in Table 1.
Table 2. Value-based objectives and criteria
Objective
Criteria
Concentrate classes in a few days a week Allocated days
Concentrate the classes in a few shifts
Avoid allocating more than 4 hours to the
same teacher in one shift.
Avoid idle periods
Avoid allocating more than 10 hours to
the same teacher in one day.
Avoid teachers with two lessons in the
same class in the same shift

Allocated shifts
Shifts with more than 4 lessons with the
same teacher
Class gaps
Days with more than 10 lessons with the
same teacher
Shifts that the one teacher teaches two
different subjects in the same class

Direction Label
Minimize DAYS_ATTR
Minimize SHIFT_ATTR
Minimize M4SHIFT_ATTR
Minimize GAPS
Minimize M10DAY_ATTR
Minimize PFREQUENCY

In the second step 31 timetables were generated using the software ASC Timetable and scored following the
criteria in Table 1. Before assessing the timetables, the stakeholders were questioned about the order of priority
of the criteria and two ordinations were presented:
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2.

SHIFT_ATTR  M10DAY_ATTR  PFREQUENCY  GAPS  DAYS_ATTR M4SHIFT_ATTR
DAYS_ATTR  SHIFT_ATTR  M4SHIFT_ATTR  M10DAY_ATTR  GAPS  PFREQUENCY

Using the two ordinations in FITradeoff both rank and choice method, from 31 alternatives, 27 were
discarded. The performance of the remaining 4 in each of the criteria is shown in Table 2.

Alternative 4
Alternative 15
Alternative 16
Alternative 31

Table 2. Value-based objectives and criteria
DAYS_ATTR SHIFT_ATTR M4SHIFT_ATTR GAPS M10DAY_ATTR PFREQUENCY
228
394
13
70
2
4
232
397
16
36
1
5
230
398
14
47
2
3
230
388
18
81
0
15

The highlight values in Table 2 indicate the best performances on each criterion. Alternative 4 and 31 achieved
a better performance in two criteria and alternatives 15 and 16 each one in one criterion.
The score defining the overall importance of each alternative in each criterion is obtained by dividing each
value in each criterion by sum of all values in its respective criterion column. The score results were plotted in
a graph to guide a debate among stakeholders to choose the final timetable. This graph is illustrated in Figure
2.
Figure 2. Results

The results shown in Figure 1 support the stakeholders to discard the criteria DAYS_ATTR and SHIFT_ATTR
due all alternatives have similar performance then the stakeholders can focus on the other criteria to make the
final recommendation. Alternatives 14 and 16 have a poor performance in M10DAY_ATTR criterion and
alternative 31 have a poor performance in GAPS and PFREQUENCY criteria. At the end of this preliminary
analysis the alternative 15 were recommended.

4. What would be expected
The initial results suggest that is possible generate a timetable more aligned with stakeholders’ value-based
objectives and mitigate conflicts. A better organization of the timetable also allows teachers to better manage
the time for lesson preparation. The need for better time management has arisen due to the current scenario of
pandemic and social isolation.
In further studies we planning to conduct interviews with more stakeholders like students, technicians,
teachers and managers. We also hope to achieve address more aspects like as a timetable that reduces the
number of teachers in simultaneously in the same period and reduces the exchange of environments between
students.

241

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting
Virtual Meeting
References
de Almeida, A. T.; de Almeida, J. A. ; Costa, A. P. C. S. ; de Almeida-Filho, A. T. “A New Method for
Elicitation of Criteria Weights in Additive Models: Flexible and Interactive Tradeoff”, European Journal
of Operational Research, v. 250, p. 179-191, 2016.
Dorneles, Á. P.; de Araújo, O. C.; Buriol, L. S. A fix-and-optimize heuristic for the high school timetabling
problem. Computers & Operations Research, v. 52, p. 29-38, 2014.
Frej, E. A.; de Almeida, A. T.; Costa, A. P. C. S. Using data visualization for ranking alternatives with
partial information and interactive tradeoff elicitation. Operational Research, 19(4), 909-931. 2019.
Keeney, R. L. Value-focused thinking. Harvard University Press. 1992
Keeney, R. L. Value-focused thinking: Identifying decision opportunities and creating alternatives.
European Journal of operational research, v. 92, n. 3, p. 537-549, 1996.

242

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting
Virtual Meeting

An application of soft system methodology for conflict analysis and
resolution in context of the solid waste disposition management of
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Abstract. The civil construction sector integrates a prominent position in the
economic setting in Brazil. However, it presents itself as one of the most
sectors regard to environmental impacts, being responsible for the largest
generation of solid waste. In this sense, this study focused on porcelain
waste because it is one of the materials that generates the most waste, for
some factors such as: the lack of detail of the architectural project or to
inadequate storage. Thus, the objective of this study involves the conflict
resolution that this management generates. For this, it has used the conflict
map for provide support in the development of the objective, summarizing
the relationships between the actors of the conflict so that the application of
the methodology SSM (Soft System Methodology) becomes clearer, being
totally participatory and learning. It should be noted the conflicts to mediate
were found generated by the prohibition of waste disposal in unlicensed
areas, in addition to the definition of the criteria for registering third parties.
Approaches developed the alternatives for conflicts resolution obtained
through the SSM. It was found that there was a consensual action to be
implemented the use of porcelain waste through crushing in the substitution
to the coarse aggregates of concrete, reducing waste disposal and avoiding
extraction of new resources, obtaining a reduction on the percentage of
waste from 10,28% to 5,31% with the changes.

Keywords: civil sector, solid, waste, conflict, soft system methodology
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Resumo. A Marinha do Brasil tem como missão principal controlar as áreas marítimas, negar o uso do mar ao
inimigo e projetar o Poder Naval, defendendo, assim as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). Para isso, faz-se
necessário uma força naval robusta que possibilite o cumprimento de sua missão. Portanto, este artigo tem por
objetivo selecionar a cidade mais indicada para ser a sede da Segunda Esquadra da Marinha do Brasil. Foram
comparadas possíveis cidades sedes, as quais já apresentam estrutura portuária pré- existente. Para o processo de
tomada de decisão, foi utilizada uma modelagem híbrida, com o método (SAPEVO-M) para obtenção dos pesos
dos critérios e o método VIKOR para a avaliação das alternativas. Para a composição do modelo, foram
selecionados os critérios Distância para o Mar (KM), Largura da Saída (KM), Distância do Rio de Janeiro (MN),
Infraestrutura para Reparos e Estado do mar (Escala). Após a aplicação dos métodos, a cidade de Belém foi
considerada a cidade mais indicada para ser a sede da segunda esquadra.
Palavras-chave: SAPEVO-M, VIKOR, Marinha do Brasil, Tomada de decisão, Multicritério.

Abstract. The Brazilian Navy's main mission is to control maritime areas, deny the use of the sea to the enemy and
design the Naval Power, thus defending brazilian jurisdictional waters. For this, a robust naval force is needed to
enable the fulfillment of its mission. Therefore, this article aims to select the most suitable city to be the headquarters
of the Second Squadron of the Brazilian Navy. Possible host cities were compared, which already have a preexisting port structure. For the decision-making process, a hybrid modeling was used, with the SAPEVO-M method
to obtain the weights of the criteria and the VIKOR method for the evaluation of alternatives. For the composition
of the model, the criteria were selected: Distance to the Sea (KM), Width of Exit (KM), Distance from Rio de
Janeiro (MN), Infrastructure for Repairs and State of the Sea (Scale). After the application of the methods, Belém
was considered the most suitable city to be the headquarters of the second fleet.
Keywords: SAPEVO-M, VIKOR, Brazilian Navy, Decision Making, Multicriteria.

1 Introdução
A Estratégia Nacional de Defesa (END), promulgada em 2008 e atualizada em 2012, de modo a garantir a
segurança do país tanto em tempo de paz, quanto em situações de crise, estabelece diretrizes para a adequada
preparação e capacitação das Forças Armadas Brasileiras (FFAA). A END foi desenvolvida, também, para
atender às necessidades de equipamento dos Comandos Militares, reorganizando a indústria de defesa para que
as tecnologias mais avançadas estejam sob domínio nacional e instituindo ações estratégicas de médio e longo
prazo objetivando a modernização da estrutura nacional de defesa (Brasil, 2012).
A natural vocação marítima brasileira é respaldada pelo seu extenso litoral, hidrovias, pela magnitude do seu
comércio marítimo e pela incontestável importância estratégica e econômica do Atlântico Sul, o qual acolhe a
“Amazônia Azul”, área que incorpora elevado potencial de recursos vivos e não vivos, como as maiores
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reservas de petróleo e gás natural do Brasil. Os oceanos também são importantes condicionadores climáticos,
além de servirem de berço para cabos submarinos, cujo tráfego de dados é responsável por praticamente toda a
comunicação do País com o mundo (Marinha do Brasil, 2019).
O Poder Naval deve possuir capacidade e credibilidade suficientes para dissuadir eventuais forças adversas de
conduzirem ações hostis nas AJB. A ação de presença de unidades navais no Atlântico Sul, onde se insere a
“Amazônia Azul”, e nos rios das bacias Amazônica e Paraguai-Paraná, será fator essencial para o
fortalecimento dessa dissuasão. Assim, a Força deve estar preparada, tanto para atuar numa crise interestatal,
como para fiscalizar e reprimir a atuação de grupos adversos praticando atividades ilegais nas AJB (Marinha
do Brasil, 2019).
Ao longo dos últimos anos, muito se tem discutido sobre a constituição da chamada Segunda Esquadra,
apoiada por uma Base Naval capaz de atender às necessidades logísticas decorrentes. Inúmeras são as razões
que justificam uma maior presença do Poder Naval Brasileiro na Amazônia Azul (Leal Ferreira, 2019).
Com o levantamento de alguns pontos da história das guerras por todo o globo, há a necessidade de se observar
algumas dificuldades que o Brasil possa vir a enfrentar caso haja um conflito armado. Um ponto importante é a
possibilidade de ser realizado, por meios (navios/submarinos) inimigos, uma barragem ou bloqueio de saída
para o mar. Como o Brasil possui apenas uma sede da esquadra – o Rio de Janeiro -, o país poderia passar por
sérios problemas devido à falta de uma Segunda Esquadra.
Outro ponto importante, de grande valia para a sociedade, que justifica a Segunda Esquadra, se dá pela
necessidade de patrulhas e inspeções navais, garantindo a soberania nacional em toda a Amazônia Azul.
De acordo com Leal Ferreira (2019), ex-Comandante da Marinha, as restrições orçamentárias por demais
conhecidas e a necessidade de priorizar a construção dos submarinos e corvetas, meios essenciais ao Poder
Naval, levaram ao postergamento dos projetos da Segunda Esquadra e da sua Base Naval. No estudo proposto
pelos autores deste artigo, serão analisadas localidades distribuídas por, praticamente, toda área navegável do
território brasileiro como possíveis sedes para a Segunda Esquadra.
No processo para a tomada da decisão, a Engenharia de Produção se torna um mecanismo fundamental no
assessoramento dos gestores (Santos et al., 2019). Segundo Teixeira et al. (2019), dentro desta grande área da
Engenharia, a Pesquisa Operacional (PO) é o campo abrangente e multidisciplinar que emprega modelos
matemáticos e analíticos para a solução de problemas complexos do cotidiano. Nesse contexto, os sistemas de
informação, aliando métodos da literatura em situações reais, revestem-se de grande importância (Pereira et al.,
2015).
Para Cinelli et al. (2020), uma característica relevante para um método de apoio à tomada de decisão é a
disponibilidade de um software que implemente o método, bem como sua representação gráfica e exploração
dos resultados. Considerando a estrutura do problema proposto e a disponibilidade de softwares, neste artigo
será utilizada uma modelagem híbrida composta pelo método SAPEVO-M para a obtenção dos pesos dos
critérios e método VIKOR para a avaliação das alternativas.
Levando em consideração que o país passa por uma séria restrição orçamentária, serão avaliadas apenas
cidades que já possuem uma estrutura de Base naval previamente estabelecida, tendo em vista que a construção
de um complexo de manutenção de grande porte requer uma vultosa quantia aos cofres públicas.

2 Referencial teórico
Nesta seção, serão descritos os métodos SAPEVO-M e VIKOR, que serão utilizados em uma modelagem
híbrida como ferramentas de apoio à tomada de decisão.
2.1 O método SAPEVO-M
De um modo geral, o resultado pretendido em determinado problema de Apoio Multicritério à Decisão (AMD)
pode ser identificado entre quatro tipos de problemática de referência, descritas por Gomes e Gomes (2019)
como:
I - Problemática P.α – visa esclarecer a decisão pela escolha de um subconjunto de alternativas o mais restrito
possível. Portanto, o resultado pretendido é uma escolha;
II - Problemática P.β – visa esclarecer a decisão por uma triagem resultante da alocação de cada alternativa
a uma classe (ou categoria). Portanto, o resultado pretendido é uma ação de classificação;

245

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting
Virtual Meeting
III - Problemática P.γ – visa esclarecer a decisão por uma organização obtida pelo reagrupamento de parte
ou de todas as ações em classes de equivalência, que são ordenadas de modo parcial ou completo, conforme as
preferências do(s) decisor(es). Portanto, o resultado pretendido é um procedimento de ordenação ou ranking;
IV - Problemática P.δ – visa esclarecer a decisão por uma descrição das ações e de suas consequências.
Portanto, o resultado pretendido é um procedimento cognitivo ou uma descrição.
O método SAPEVO-M (Simple Aggregation of Preferences Expressed by Ordinal Vectors - Multi Decision
Makers) representa uma nova versão do método de AMD ordinal SAPEVO, proposto inicialmente por Gomes,
Mury e Gomes (1997), para problemas especialmente do tipo P.γ. Segundo Teixeira et al. (2019), essa evolução
da versão original estendeu o emprego do método para múltiplos decisores.
O método SAPEVO desdobra o problema decisório a partir de três etapas básicas (Teixeira et al., 2019), quais
sejam:
1º. Transforma as preferências ordinais dos critérios em um vetor de pesos de critérios;
2º. Transforma as preferências ordinais de alternativas para um dado conjunto de critérios de classificação em
pesos parciais de alternativas e;
3º. Determina os pesos globais das alternativas.
O método tem sido aplicado em diversas áreas, como em Santos et al (2019) na seleção de equipamentos para
uma panificadora e em Greco et al, (2019) na seleção de um navio de desembarque de tropa para a armada
Argentina.
2.1.1 Sistema Computacional SapevoWeb
O sistema SapevoWeb foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o corpo técnico do Centro de Análise de
Sistemas Navais (CASNAV), um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Produção da Universidade Federal Fluminense (UFF) e um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia de Sistemas e Computação do Instituto Militar de Engenharia (IME) (Teixeira et al., 2019).
O código do SapevoWeb foi desenvolvido na linguagem Python, pelo uso do framework Django, e HTML por
Teixeira, Santos e Gomes (2018). O programa permite a inclusão de um número inteiro suficientemente grande
de decisores, critérios e alternativas, limitado apenas pela capacidade de processamento do servidor. A
ferramenta pode ser acessada em www.sapevoweb.com (Teixeira et al., 2019).
O método vem sendo utilizado para auxílio à tomada de decisão em problemas de níveis operacional, tático e
estratégico, apresentando forte característica dual – resolução de problemas civis e militares (Castro et al.,
2019; Gomes et al., 2020; Grego et al., 2019; Lima, 2019; Teixeira et al., 2019).
2.2 O método VIKOR
O Método ViseKriterijumska Optimizacija i Kompromisno Resenje (VIKOR) foi desenvolvido como um
método de programação de compromisso, com o objetivo de determinar um ranking com pesos de um conjunto
de alternativas (Duckstein & Opricovic, 1980). Para se observar este peso que dá medida ao ranking devem-se
seguir alguns passos (Opricovic & Tzeng, 2004, 2002), tais como:
Passo 1: Determinar os maiores valores f *e i os menores valores f - ide todas as todas as alternativas em cada
critério, i = 1, 2, ..., n.
𝑓𝑖∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑗𝑓𝑖𝑗
𝑓𝑖− = 𝑚𝑖𝑛𝑗𝑓𝑖𝑗
*
Onde f = maior
valor apresentado pelas alternativas em cada critério;
i
f - = menor ivalor apresentado pelas alternativas em cada critério; e fij = o valor
da alternativa em determinado critério.
Passo 2: Calcular os valores S (grupo de utilidade máxima) (1) e R (peso individual mínimo) (2), com j = 1, 2,
..., j, nas relações, em que Wi são os pesos dos critérios.

𝑗

𝑆 =

∑𝑛 𝑊𝑖(𝑓𝑖∗ − 𝑓𝑖−)
𝑖=1

(1)

(𝑓𝑖∗ − 𝑓𝑖−)
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−
∑𝑛 𝑊𝑖(𝑓𝑖∗ − 𝑓𝑖𝑖=1
)
𝑅
=
𝑚𝑎𝑥
(
𝑗
𝑗

(𝑓𝑖∗ − 𝑓𝑖−)

)

(2)

Sj: grupo de utilidade máxima da alternativa j;
Wi: pesos dos critérios obtidos por meio do cálculo da entropia; Rj:
peso individual mínimo da alternativa j.
Passo 3: Calcular os valores de Qj (3), com j = 1, 2, ..., j, mediante a relação em que S* = minjSj, S- = maxjSj e R*
= min jRj, R = maxjRj. O parâmetro v é introduzido como peso de estratégia geralmente utilizado como v = 0,5.
𝑣(𝑆𝑗 − 𝑆∗)
𝑄𝑗 = −
+
(𝑆 − 𝑆∗ )

(1 − 𝑉)(𝑅𝑗 − 𝑅∗)
(𝑅− − 𝑅∗)

(3)

Onde v = 0,5 e Qj é o score final da alternativa j;
Passo 4: Classificar as alternativas de forma decrescente, pelos valores obtidos por S, R e Q. Os resultados são
três listas de classificação. Contudo, podem-se considerar apenas os valores obtidos por Q.
Passo 5: Estabelecido o “Ranking” sobre os valores decrescentes de Qi, segue-se a análise sobre as verificações
das condições de estabilidade C1 e C2, que são obtidas mediante as seguintes equações (4) (5):
C1 – Diferença/vantagem aceitável:
𝑄(𝐴2) − 𝑄(𝐴1) ≥ 𝐷𝑄
Onde 𝐷𝑄 =

1
𝑗−1

(4)

e j é o número de alternativas.

C2 – Estabilidade aceitável na tomada de decisão: A1 deverá ser a melhor classificada em S e/ou R.
Se uma das condições (C1 e C2) não for satisfeita, então um cluster de soluções de compromisso é proposto, que
consiste em:
Alternativas A1 e A2, se apenas C2 não é satisfeita; ou
Alternativas A1, A2,... AM, se apenas a condição C1 não é satisfeita; AM é determinada para o máximo valor de
M que satisfaça a equação (5):
𝑄(𝐴𝑀) − 𝑄(𝐴1) < 𝐷𝑄

(5)

3 Estruturação do problema
De acordo com Bandeira et al. (2018) os métodos de estruturação de problemas (PSM – Problem Structuring
Methods) constituem uma das etapas do processo de tomada de decisão que tem como objetivo organizar
assuntos, questões e/ou dilemas para os quais se buscam proposições de decisões, inicialmente; e não resolvêlos a priori. Segundo Rosenhead e Mingers (2001), os PSM são amplamente aceitos na PO e no movimento de
sistemas para o entendimento e estruturação de problemas complexos.
Para Santos (2018), todo modelo só tem validade dentro de um determinado contexto gerencial, que, além de
levar em consideração as especificidades da organização estudada, também possui uma validade “espaçotemporal”.
Dentre os PSM mais utilizados, neste artigo será usada a Soft Systems Methodology (SSM). Desenvolvida por
Checkland (1981), a SSM tem sido explorada em uma variedade de campos de pesquisa, bem como serve a
interesses práticos igualmente diversos.
A SSM apresenta sete estágios de aplicação (Checkland, 1981), dos quais dois serão abordados neste artigo
para a estruturação do problema:
1 - explorar uma situação problemática não estruturada; e 2 expressá-la mediante confecção de uma figura rica.
No primeiro estágio, foi utilizada a técnica de brainstorming pelos autores e especialistas da área, para
demonstrar as percepções do grupo sobre todas as informações possíveis, sem interferências ou julgamentos
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para definir o problema. No segundo estágio, foi construída uma figura rica (figura 1), a fim de expressar todos
os aspectos relevantes do problema.
A figura rica é uma simples ferramenta de SSM, extremamente útil para abrir a discussão em torno das
percepções individuais em direção a uma visão ampla sobre as diferentes questões que afetam a situação. São
criadas de forma livre e não estruturada para capturar a interpretação dos participantes de uma situação real
(Checkland, 1981; Rose, 1997).

Fig. 1. Figura rica, intitulada "NECESSIDADE DE UMA SEGUNDA ESQUADRA”. Fonte: Autores (2020).

A figura rica mostra que a Esquadra da Marinha do Brasil encontra-se sediada no interior da Baía de
Guanabara, onde também encontra-se o Porto do Rio de Janeiro. Esse fato fragiliza a Defesa Nacional uma vez
que há a possibilidade de ser realizado, por meios (navios/submarinos/minas) inimigos, uma barragem ou
bloqueio da única saída para o mar. Essa é considerada uma movimentação Política e Estratégica que pode
levar o Brasil a passar por problemas severos, caso esse possível bloqueio ocorra e perdure por algum tempo.
Após a análise da figura rica e consulta a três oficiais da Marinha do Brasil com mais de 20 anos de serviço
ativo, foram estabelecidos cinco critérios: Distância para o Mar (KM), Largura da Saída (KM), Distância do
Rio de Janeiro pelo mar (MN), Infraestrutura para Reparos e Estado do mar (Escala).
Além disso, foram estabelecidas as alternativas de cidades a serem estabelecidas como sede da segunda
esquadra, todas com estrutura de base naval previamente estabelecida: Salvador/BA, Natal/RN, Rio
Grande/RS, Ladário/MS, Belém/PA e Manaus/AM.
3.1 Apresentação dos critérios
Os cinco critérios escolhidos para compor o modelo são os seguintes:
I - Distância para o Mar (KM): Foi considerado como sendo a distância aproximada das Organizações
Militares já existentes, que poderiam ser reformuladas a fim de tornar-se a provável Segunda Esquadra, até o
ponto onde se considera a maior área livre para manobra dos meios navais.
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II - Largura da Saída (KM): A largura da saída para o mar é essencial, uma vez que quanto menor a saída,
maior será a probabilidade de se aplicar algum tipo de barreira ou bloqueio para que não se possa ter acesso ao
mar. Além disso, uma maior largura de entrada/saída permite o acesso a navios de maior porte à futura sede da
segunda esquadra.
III - Distância do Rio de Janeiro (MN): Tendo em vista que o litoral brasileiro é consideravelmente extenso,
e levando em consideração a existência de uma esquadra no Rio de Janeiro, quanto mais afastado essa Segunda
Esquadra for, melhor será para uma maior área de atuação em relação a proteção de toda a costa Brasileira.
IV - Infraestrutura para Reparos: Foi considerada como sendo oferta de mão de obra especializada e de bases
voltadas para reparos dos navios que serão lotados na segunda esquadra.
V - Estado do mar (Escala): Considerado como sendo a condição geral das ondas oceânicas numa
determinada localidade e momento. O estado do mar é caracterizado por estatísticas, que incluem altura de
onda, frequência e densidade espectral. Neste artigo, os dados referentes ao estado do mar foram retirados da
página oficial do Centro de Hidrografia da Marinha (2020), mediante a Escala Douglas do Estado do Mar.
3.2 Apresentação das alternativas
Após o estabelecimento dos critérios, e buscando avaliar cidades com infraestrutura previamente estabelecida,
distribuídas ao longo do litoral brasileiro, foram selecionadas seis cidades para compor o modelo: Salvador –
BA, Natal – RN, Rio Grande – RS, Ladário – MS, Belém – PA e Manaus – AM.
A Tabela 1 apresenta os atributos das cidades em cada critério.
Tabela 1. Dados das cidades avaliadas.
Salvador/
BA

Natal/
RN

1º saída
Distância para o
Mar (KM)
2º saída

1,7

5,5

25

-

1º saída

450

200

2º saída

9000

-

745

1233

Critério

Largura da
Saída (Mts)
Distância do RJ
por Mar (MN)

Característica

Em Milhas
Nauticas (MN)
Base Naval +
Infraestrutura
Estrutura da cidade
Escala Douglas de
Estado do Mar
Estado do Mar

Rio
Grande/
RS
18

Ladário/
MS
Sem acesso

Belém/
PA
100

Manaus/
AM
Sem acesso

-

-

130

-

500

200

1200

-

-

1500

-

755

-

2218

-

1500

4

3

1

2

2

2

2

2

5

1

1

1

Fonte: Autores (2020).

4 Aplicação dos métodos SAPEVO-M e VIKOR
Primeiramente, será aplicado o método SAPEVO-M para obtenção dos pesos dos critérios, por meio do
software SapevoWeb (2018). Logo após, utilizando o método VIKOR, mediante o software (Vikor Software,
2020) será obtida a classificação das cidades e realizada verificação das condições de estabilidade.
4.1 Inserção dos especialistas, alternativas e critérios
Foram convidados três oficiais da Marinha, com mais de 20 anos de experiência no serviço ativo, que já
exerceram a função de Comandantes de Navios, para avaliarem os critérios que compõem o modelo ( Fig. 2).
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Fig. 2. Inserção dos especialistas na plataforma SapevoWeb. Fonte: Autores (2020).

O segundo passo é inserir as cidades que comporão as alternativas do problema ( Fig. 3).

Fig. 3. Inserção das alternativas. Fonte: Autores (2020).

O passo seguinte é cadastrar os critérios de comparação, conforme a Fig. 4.
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Fig. 4. Inserção dos critérios de avaliação. Fonte: Autores (2020).

4.2 Avaliação dos critérios
Após cadastrar os decisores (DM), critérios e alternativas das cidades, os DM avaliarão, um a um, a importância dos
critérios e das alternativas, conforme a Fig. 5.

Fig. 5. Avaliação paritária dos critérios pelo decisor 1. Fonte: Autores (2020).

Ressalta-se como deve ser feita a comparação, sempre avaliando o atributo da esquerda em relação ao da
direita. Por exemplo, na primeira avaliação da Fig. 5, o DM “Comte 1” considerou o critério “DISTÂNCIA
PARA O MAR” pior que o critério “LARGURA DA SAÍDA”.
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4.3 Obtenção dos pesos dos critérios
Após avaliação par a par dos critérios escolhidos pelos três Oficiais da Marinha, obtém-se os pesos dos
critérios, conforme a Tabela 2. Pesos dos critérios, obtidos mediante aplicação do método SAPEVO-M.
Tabela 2. Pesos dos critérios, obtidos mediante aplicação do método SAPEVO-M.
Critério
DISTÂNCIA PARA O MAR

Peso
1,4185

LARGURA DA SAÍDA

2,9473

DISTÂNCIA DO RJ POR MAR

1,4135

INFRAESTRUTURA PARA REPAROS

2,6040

ESTADO DO MAR

0,0131
Fonte: Autores (2020).

Os pesos dos critérios foram obtidos mediante aplicação dos três passos do método SAPEVO-M (subseção
3.1), resultante da transformação das preferências ordinais dos especialistas em valores cardinais, mediante
utilização da ferramenta computacional SapevoWeb. Analisando os pesos dos critérios, observa-se que a
largura da saída foi o critério que obteve o maior peso na avaliação, seguido da infraestrutura para reparos. Já o
estado do mar foi considerado o menos importante pelos especialistas.
Teixeira et al. (2019) afirmam o software SapevoWeb permite conhecer o quanto uma alternativa e/ou critério
ficou melhor ordenado, relativamente a outra, passando uma informação adicional ao tomador de decisão. Em
outras palavras, isso significa que o critério largura da saída (Peso 2,9473) foi considerado cerca de 2 vezes
melhor ou mais importante que os critérios distância do RJ por mar e distância para o mar.
4.4 Aplicação do método VIKOR
A partir da matriz de decisão demostrada na Tabela 3 e incluindo o vetor de pesos Tabela 2, adquiridos pelo
Método Sapevo-M, é necessário determinar o melhor valor fi* e o pior valor f - ide cada critério:
Tabela 3. Matriz decisão dos critérios com seus respectivos pesos e os valores de f i* e fi-.
Custo/Lucro
Pesos

Salvador/BA
Natal/RN
Rio Grande/RS
Ladário/MS
Belém/PA
Manaus/AM
fi*
fi-

Lucro
Lucro
Custo
Lucro
1,4185
2,9473
1,4135
2,6040
Distância para Largura da Distância do RJ por Infraestrutura para
o mar
saída
mar
reparos
27
450
745
4
5,5
200
1233
3
18
500
755
1
10000
200
0
2
100
1200
2218
2
10000
1500
0
2
5,5
1500
2218
4
10000
200
745
1
Fonte: Autores (2020).

Custo
0,0131
Estado do mar
2
2
5
1
1
1
1
5

Ressalta-se a diferenciação entre os critérios monotônicos de custo (quanto menor, melhor) – Distância para o
mar e estado do mar - e lucro (Quanto maior, melhor) – Largura da saída para o mar, Infraestrutura para
reparos e distância do RJ por mar.
4.4.1 Obtenção de Si e Ri
Após a aplicação das equações 1 e 2, obtém-se a Tabela 4.
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Tabela 4. Matriz decisão normalizada e obtenção de Si e Ri.

Salvador/BA
Natal/RN
Rio Grande/RS
Ladário/MS
Belém/PA
Manaus/AM

Distância Largura da
para o mar saída
0,0031
2,3805
0,0000
2,9473
0,0018
2,2672
1,4185
2,9473
0,0134
0,6801
1,4185
0,0000

Distância do
Infraestrutura para
RJ por mar
reparos
0,9387
0,0000
0,6373
0,8680
0,9323
2,6040
1,4135
1,7360
0,0000
1,7360
1,4135
1,7360
Fonte: Autores (2020).

Estado do
mar
0,0033
0,0033
0,0131
0,0000
0,0000
0,0000

Si

Ri

3,3256
4,4559
5,8184
7,5153
2,4295
4,568

2,3805
2,9473
2,6040
2,9473
1,7360
1,7360

Observa-se que a cidade do Ladário obteve o maior valor de Si, enquanto Belém apresentou o menor valor
neste parâmetro. Já em relação ao parâmetro Ri, observa-se que Belém e Manaus obtiveram os menores valores,
ao passo que Rio Grande e Natal apresentaram as maiores notas.
4.4.2 Obtenção de Qi e ordenação das alternativas
Aplicando a equação 3, obtém-se a Tabela 5.
Tabela 5. Obtenção de Qi.
Si
Ri
Salvador/BA 3,3256 2,3805
Natal/RN
4,4559 2,9473
Rio Grande/RS
5,8184 2,6040
Ladário/MS 7,5153 2,9473
Belém/PA 2,4295 1,7360
Manaus/AM 4,568
1,7360
S*, R*
2,4295 1,7360
S- , R7,5153 2,9473
Fonte: Autores (2020).

Qi
0,3541
0,6992
0,6915
1,0000
0,0000
0,2102

A partir dos dados obtidos, é feita a ordenação decrescente, pelos valores de S, R e Q. Para tanto, os resultados
compõem três listas de classificação, podendo-se considerar apenas os valores de Q, como demostrado na
Tabela 6.
Tabela 6. Ordenação das alternativas.
Si
Salvador/BA
Natal/RN
Rio Grande/RS
Ladário/MS
Belém/PA
Manaus/AM

Ri

Qi

3,3256 2,3805
0,3541
4,4559 2,9473
0,6992
5,8184 2,6040
0,6915
7,5153 2,9473
1,0000
2,4295 1,7360
0,0000
4,568
1,7360
0,2102
Fonte: Autores (2020).

Ranking
3
5
4
6
1
2

Analisando a classificação das cidades, observa-se que a mais bem avaliada pelos métodos foi a cidade de
Belém/PA, que obteve o menor valor de Q.
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4.5 Análise dos resultados
Após o estabelecimento da classificação das alternativas, deve-se verificar as condições de estabilidade.
Analisando primeiramente a condição C1 - Diferença/vantagem aceitável -, aplicando a equação 4, obtém-se
DQ igual a 0,2.
A diferença entre a segunda colocada (Manaus) e a primeira (Belém) deve ser maior ou igual a DQ para que
essa condição seja satisfeita:
Q(A2) – Q(A1) = 0,2102 – 0,0000 = 0,2102.
Portanto, a Condição C1 é satisfeita, pois 0,2102 ≥ 0,2.
Para a condição C2 deve-se verificar se a alternativa melhor classificada também a apresenta os melhores
índices para R e/ou S. Observa-se que Belém, além de ser a melhor alternativa analisando Q, apresenta os
menores valores em R e S, satisfazendo também a condição de estabilidade C2.
Como as duas condições foram satisfeitas, Belém pode ser considerada como a cidade mais indicada para ser a
sede da Segunda Esquadra Brasileira.
Analisando a Tabela 4, que apresenta os valores normalizados das alternativas em cada critério, observa-se que
as duas primeiras colocadas na análise proposta (Belém e Manaus) apresentam o melhor desempenho (nota
0) em dois critérios, o que justifica suas melhores classificações em detrimento às demais.
A cidade de Manaus apresenta a melhor nota no critério com maior peso (largura da saída para o mar), porém
obteve o pior desempenho nos critérios distância para o mar e distância do RJ por mar. Já a cidade de Belém,
obteve o segundo melhor desempenho na análise da largura da saída para o mar e o melhor desempenho nos
critérios estado do mar e distância do RJ por mar, além de apresentar regularidade nos demais critérios, o que
corrobora com sua escolha.

5 Conclusões
A aplicação do método SAPEVO-M considerou a avaliação de três especialistas diferentes, e possibilitou a
obtenção dos valores dos pesos dos critérios levando em consideração a preferência de cada um deles, tornando a
análise mais robusta e confiável. Tendo em vista que o objetivo do artigo é selecionar uma sede para a
Segunda Esquadra brasileira, o método mostrou-se bastante eficiente, uma vez que os critérios que obtiveram
os maiores pesos realmente revestem-se de elevada importância para cumprimento da missão da cidade a ser
escolhida como a sede.
Com relação à aplicação do método VIKOR, observou-se que os resultados obtidos apresentaram um
embasamento consistente, com encadeamento lógico facilmente verificável, uma vez que as cidades com
melhores classificações apresentaram os melhores desempenhos nos critérios de maior importância. Além
disso, a verificação das condições de vantagem aceitável e de estabilidade tornaram a análise de resultados
mais confiável e segura, fornecendo ao tomador de decisão informações extremamente relevantes para a
tomada de decisão.
Em face ao exposto, ficou claro que a utilização conjunta dos métodos SAPEVO-M e VIKOR pode ser
utilizada para resolução de problemas complexos dos mais variados tipos, sendo assim uma junção de métodos
de grande utilidade para a contribuição da tomada de decisão, tendo em vista que leva em consideração a
avaliação de diversos critérios feita por múltiplos decisores, além de possibilitar uma análise rica e robusta dos
resultados obtidos, o que torna o processo decisório mais transparente e confiável.
Ressalta-se também que, por existirem softwares disponibilizados na web, inclusive de forma gratuita, as
aplicações dos métodos foram facilitadas sobremaneira, uma vez que suas axiomáticas envolvem cálculos
muitas vezes complexos e longos, o que torna a implementação em um software, que facilita a utilização dos
métodos, um fator determinante para a difusão dessa modelagem.
Por fim, os trabalhos futuros poderiam abordar análises comparativas entre cidades onde não existem bases préestruturadas, observando, inclusive, outros critérios como facilidade de acesso, custo e área disponível para
construção de um complexo naval.
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Abstract. This paper presents a review of the literature on
sorting/classification MCDM/A developments and applications. The
methodology was based on an initial search on the Web of Science and
Scopus databases, using the terms “(classification) AND (multicriteria)
OR (sorting) AND (multicriteria)”. It focused only on journal papers.
The results were further refined by checking if they matched the scope
of the review. Existing research papers were categorized into two major
groups, consisting of direct or disaggregation approaches. Direct
approaches consist of interactive and structured communication
sessions between analyst and decision maker, during which the analyst
elicits specific information about the decision maker’s preferences. In
this group, the developments are distinguished mainly by a
compensatory or non-compensatory foundation, with applications in
diverse areas such as project management, medicine, land suitability
and supplier management. In disaggregation approaches, an indirect
elicitation of parameters is obtained from sorting examples. This is
done in different ways – linear and non-linear programming,
metaheuristics and evolutionary approaches, to name a few. In addition
to analyzing the specificities of the two groups mentioned, other
characteristics were also considered in the research papers, such as the
type of classification, that is, whether ordinal or nominal; and the
definition of categories. Based on the critical observation of gaps and
trends, as well as the practicality of the studies examined, some future
directions are suggested.
Keywords: Multiple criteria decision-making/-aiding (MCDM/A), Sorting,
Classification, Literature review.
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Abstract. This work seeks to propose a decision model for a maturity model choice problem via the
multiple-criteria decision analysis (MCDA) method. For this, we applied the model in FITradeoff
Decision Support System to select a project management maturity model (PMMM) for a Brazilian
industry operating in the sector of distributing natural gas. FITradeoff is a flexible and interactive
procedure of elicitation for multi-criteria additive models that requires only partial information from the
decision maker. I.e., there is no need to elicit very detailed information from the decision maker, an
approach that the decision maker can find laborious and tiring. Applying the model enabled to compare
information from the four MMs and therefore to select a PMMM based on the Decision Maker
preferences. In this application, there was no need to elicit very detailed information from the DM, an
approach that the DM can find laborious and tiring.
Keywords: Multi-criteria, Maturity model, FITradeoff, Project management.

1 Introduction
Maturity models (MM) are also referred to as stage models and serve to assess the evolution of an
organization, process or concept over time as it follows a path from an initial state to the highest maturity
level (Hsieh et al, 2009). It is observed that in some cases, there is more than one model for the same domain
(Santos-Neto and Costa, 2019). The large number of models for the same domain may hinder the decision by
which MM to choose. One way to solve this problem is to use multi-criteria decision making/ analysis
(MCDM/A) methods.
MCDM methods are efficient in comparing alternatives via multiple attributes allowing the combination
of both subjective and objective attributes (Monat, 2009). Hence, we supposed that MCDM methods can
support the Decision Maker (DM) in a problem concerning a choice of MMs by comparing information and
characteristics from the MMs through of a set of attributes. Therefore, this study proposes a solution to an
MM choice problem within the Project Management (PM) domain that involves using an MCDM method. As
shown in Santos-Neto and Costa (2019), the PM domain has a greater number of published papers on MM
than other domains. In other words, demonstrating the applicability of MMs in the PM domain is one of the
approaches that stands out most in the MM literature.
In addition, in order to achieve the objective of this study, FITradeoff was the MCDM method selected.
FITradeoff is a method that enables the selection process to be carried out flexibly and interactively when
assessing a set of alternatives with multiple criteria (Almeida et al., 2016). The FITradeoff method was
chosen because it requires less effort on the part of the DM, thereby facilitating the choice process, and can
be implemented in a Decision Support System (DSS). The model was applied to a real problem in a Brazilian
organization which distributes natural gas. It engages in projects related to technological research and the
infrastructure needed to store and transport natural gas, however, it does not yet forecast and monitor the
maturity of its activities related to project management.

2 Methodology
For this study, we created a research model based on the framework defined in De Almeida et al. (2015). The
flow-chart of the decision model proposed is given in Figure 1.
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Preliminary
phase

(i) Characterize decisionmaker and other actors

(ii) Defining criteria and
set of potential MMs

(iii) Construct decision

Preference
modeling

matrix

(iv) Apply FITradeoff

(v) Analyse results

Finalization
(vi) Drawing up
recommendations

Fig. 1. Decision model for the MM selection problem based on FITradeoff.
In the preliminary phase, the first step of the research model consists of characterizing the DM and other
actors. At this step, the person responsible for deciding which PMMM to adopt for the organization must be
identified within the organization (De Almeida et al., 2015). The second step is performed to structure the
problem of choice. In this step it is defined the family of criteria and the set of potential MMs. The criteria
should represent the objectives of the problem decision must be identified and always be validated with the
DM (De Almeida et al., 2015). Additionally, in step two, the set of decision alternatives identified must be
able to present a PMMM that could reach the objective of the problem.
For step three, construction of the decision matrix, in the preferences modelling phase, the MMs identified
for the domain approached in the previous steps should be evaluated according to each criterion defining and
building the consequence matrix: PMMM versus criteria. For this step, the literature is consulted in order to
gather information to evaluate the performance of each alternative in each criterion of the problem. In step
four, the multi-criteria FITradeoff method should be applied according to the procedures described in Section
3 of this paper, and, the results of the models are analysed in step five. In step six, the suggested solution is
presented to the DM.

3 Findings
For this work, the manager of the project office organization, who has worked for the company for more than
14 years and has undertaken his current function for more than 7 years, was designated as the DM, according
to step 1.
In the second step, which is to define the family of criteria, it was taken into account that each criterion is
seen as representing objectives, i.e., the criteria must be defined in order to measure the performance
achieved in meeting the objectives (De Almeida et al., 2015). The objective of the problem was defined as
selecting a PMMM that can be applied to any segment that reliably expresses the real maturity in the PM of
the organization, that allows the creation of an evolutionary action plan, and that is not exhausting to apply.
The family of criteria was built from research in the MM evaluation literature. The criteria were extracted
from three surveys that were conducted for the studies by Lima et al. (2017), Van Looy et al. (2013), and
Man (2007). Table 1 details the criteria family consisting of 3 criteria. As to the set of alternatives, we opted
to choose four MMs in PM with great visibility in the literature that could reach the objective of the problem.
As detailed previously, the MMs chosen to comprise the set of alternatives were: PM Solutions’ PMMM
(Crawford, 2006), OPM3 (PMI, 2008), KPMMM (Kerzner, 2017), and P2M3 (Souza & Gomes, 2015).
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Table 1. Details concerning the family of criteria.
Code
C1
C2

C3

Criterion
Evaluation
items
Purpose and
architecture of
the model

Required
information

Description of the evaluated attributes
The maximum number of questions to be answered
during an assessment
The purpose for which maturity model is intended to be
used; Offers the possibility of defining a road map per
capability and/or a road map for overall maturity;
Whether the assessment items and level calculation are
publicly available (instead of being known only by the
assessors); Whether the MM has parameters that target a
specific or generic segment.
The way information is collected during an assessment;
The type of data that is collected during an assessment;
The explicit recognition that people from outside the
organization(s) assessed were included as respondents.

Source
Lima et al. (2017)
Van Looy et al. (2013)
Lima et al. (2017) Van
Looy et al. (2013)
Man (2007)

Lima et al. (2017) Van
Looy et al. (2013)

A questionnaire was developed to collect data from organization experts on the assessment of MM in PM
for the defined criteria. Information about attributes related to the criteria was provided with the
questionnaire to aid the expert in identifying the alignment into the business objectives with the MM. The
attribute evaluation was performed based on information contained in the literature. After evaluating the
alternatives, we developed the decision matrix (step three) with a maximization approach for all criteria.
Performance was provided by 5-point scale starting with 1 for ‘Strongly disagree’ up to 5 for ‘Strongly
agree’.
Using the decision matrix as an input, we applied the FITradeoff method through the DSS FITradeoff,
according to the steps detailed by Almeida et al. (2016). For the application of FITradeoff, we explained to
the DM the family of criteria, the evaluation scale, and the set of alternatives in order to introduce the topics
covered during the selection process. To conduct the FITradeoff steps, we asked the DM to order the criteria
presented, and, all the criteria were ordered in C2>C1>C3. Thus, using the DSS, we set out to solve the
problem with the restrictions generated after the criteria had been ordered. In this case, it was not possible to
reach a single solution. Next, the DM is presented with two consequences (Figure 2). In consequence A, all
the criteria are evaluated with the worst results, except the criterion C1- evaluation items, which is evaluated
with a performance 4. In consequence B, all the criteria are evaluated with the worst result except C3required information, which is rated with the best performance. The DM is required to say what his
preference is from among the options, namely: consequence A, consequence B, indifferent, or no answer. In
this comparison, the DM opted for consequence A.

Fig. 2. The performances of consequences A and B
The process of choosing between consequences is repeated until a unique solution is reached or until the
DM wishes to terminate the process. For the case analysed, after two comparisons, the DSS defined the
weights and made a choice. Table 2 shows the weight ranges that resulted from solving the problem.
When analyzing the results, we observed that the most relevant criteria, in accordance with the DM’s
preferences, were C2-purpose and architecture of the model. Besides, it can be seen that P2M3 is the best
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alternative for a large range of weight values (Table 2). The maximum value found, 1.00, results from
multiplying the normalized value function of P2M3 in each one of the criteria by the respective weights
obtained from the results of the FITradeoff method.
Table 2. Range of weights resulting from the application.
P2M3
Max. Limit
Min. Limit

C2
0.6667
0.6667
0.3333

C1
0.3333
0.5
0.25

C3
0
0.33
0

Max. Value
1.00

4 Originality/value
The main contribution of this study is that it shows that the MCDM method can be considered a significant
resource in choosing an MM. Specifically, FITradeoff proved to be an efficient method for seeking to
achieve this objective in the PM domain. It is important to emphasize that the algorithm behind the DSS
allows the DM to provide partial information during the decision process, which makes the procedure less
exhausting for him/her and thereby facilitates the use of the application and the decision-making process.
It is worth underlining the importance of this study in terms of the maturation of research related to
maturity models. As already presented above, several MMs have already been developed. However, there is
little concern about how to direct the application of such models to the DM’s goals and preferences. In
addition, every day at many organizations, important decisions are made that directly affect their results and
the probability of success in their activities. Research that addresses the diverse use of MCDM methods in
practice contributes to making available to society alternatives better able to analyze information and make
decisions. Thus, it is hoped that this study may provide a means for choosing an MM that is applicable to
supporting managers in the PM domain.
Acknowledgments. This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001, by the research programme funded by the
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Abstract. Signature verification has been broadly researched in biometric systems and in signal and image
processing. In this work, a method of online manuscrpit signature verification through complex network
analysis is proposed, where network centrality measures are used as regressor variables in a logistic
regression model in order to predict thorugh a decision rule the veracity of a signature. The local relation
between neighbor time series obtained of the coordinates of each signature can be easily identified, while
long distance global relationship can be verified when we transform the set of time series in a complex
network. The study consists in 4 steps: a) data pre-processing; b) network construction, where every vertex
represents a signature connected to others with the most significant correlations between them; c)
calculation of the network centrality metrics; d) logistic regression model. It is expected that through
complex network analysis it would be possible to build a model for signature verification with low errors
rates, both for false positives and for false negatives.
Keywords: Signature verification, Complex network analysis, Logistic regression.

Abstract.. A verificação de assinaturas é um problema amplamente estudado em sistemas biométricos e
processamento de imagens e sinais. Neste trabalho, um modelo para verificação de assinaturas manuscritas
online através de análise de redes complexas é proposto, em que métricas de centralidade de redes são
utilizadas como características preditoras em um modelo de regressão logística com o intuito de indicar
através de uma regra decisão a veracidade de uma assinatura. As relações locais entre vizinhos de cada série
temporal obtida das coordenadas de cada assinatura podem ser facilmente identificadas, enquanto que
relações globais e de longo alcance podem ser determinadas quando se transforma esse conjunto de séries
temporais formadas pelo conjunto de assinaturas da base de dados em uma rede complexa. Este estudo
consiste de 4 etapas: a) pré-processamento dos dados; b) construção da rede, em que os vértices representam
as assinaturas conectadas às outras através das correlações mais significativas entre si; c) cálculo das
métricas de centralidade da rede; d) modelo de regressão logística. Espera-se que por meio da análise de
redes complexas seja possível construir um modelo para verificação de assinaturas que traga baixas taxas
de erro, tanto para falsos positivos quanto para falsos negativos.
Keywords: Verificação de assinaturas, Análise de redes complexas, Regressão logística.

1 Introdução / Propósito
A palavra biometrics, segundo (Ortega-Garcia, 2004), é associada a traços ou comportamentos humanos
que podem ser medidos e usados para identificação individual. O reconhecimento biométrico pode ser utilizado
em situações onde os usuários precisam ser seguramente identificados. Existem dois tipos de biometrics de
acordo com os traços pessoais: a) físico/psicológico que leva em consideração as características biológicas,
como íris, impressão digital ou face. b) comportamental que considera traços dinâmicos, como assinatura e
voz. Com sistemas biométricos os usuários não precisam lembrar senhas ou carregar chaves, e é mais difícil
de imitar ou gerar dados biométricos.
A assinatura é um dos dados biométricos mais utilizados, pois é simples, razoavelmente seguro, barato, não
intrusivo e aceitável na sociedade, porém tem uma baixa taxa de identificação se comparado com outras
biometrias. Ela pode ser definida como uma marca legal de um indivíduo, executada a mão com o propósito
de autenticação da escrita de forma permanente. O processo de assinatura pode ser usado com dois propósitos
diferentes: a) identificação (reconhecimento) e b) verificação (autenticação). Na identificação de assinaturas,
a entrada é uma assinatura desconhecida e o sistema deve ser capaz de identificar seu dono. Já o objetivo da
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verificação de assinatura é saber se uma dada assinatura de um indivíduo é verdadeira ou falsa (Sigari, 2011).
Neste trabalho, nosso foco é em verificação de assinaturas.
A verificação de assinaturas pode ser abordada de basicamente dois modos: a) a abordagem offline é baseada
apenas na imagem bidimensional da assinatura. Essas imagens são referidas como assinaturas estáticas.
Sistemas offline são de interesses em cenários onde estão disponíveis apenas cópias impressas, como em locais
em que um grande número de documentos precisa ser autenticado. b) a abordagem online requer informação
adicional, como pressão e velocidade. Aqui os dados armazenados são referidos como uma assinatura
dinâmica. Sistemas online são de maior interesse em aplicações de segurança. (Coetzer, 2004). Há também um
meio termo que explora a informação temporal presente nas coordenadas das assinaturas, e pode ser chamada
de quasi-offline. Com essa informação pode-se originar uma série temporal para cada assinatura com relação
as suas coordenadas, tanto para o eixo x quanto para o y.
Pessoas assinam todos os dias para atestar sua identidade, entretanto, essa modalidade de identificação é a
que mais sofre ataques de falsificação. A autenticação de assinatura é um processo muito importante, e encontra
sua aplicação em vários setores como o bancário, imobiliário, corporações, rede pública, entre outros.
A percepção de que estamos inseridos e cercados por diversas redes e que estas possuem um papel central
em diversos aspectos de nossas vidas, vem crescendo muito nos últimos tempos, tanto no meio acadêmico
quanto no público em geral. De acordo com (Figueiredo, 2012), de forma mais geral, uma rede é uma abstração
que permite codificar algum tipo de relacionamento entre pares de objetos. Podemos assim considerar redes
formadas por qualquer tipo de objeto, tais como um conjunto de indivíduos, de páginas Web, de neurônios, ou
de computadores. Sobre este conjunto de objetos, estuda-se algum relacionamento que geralmente depende do
conjunto de objetos.
Com base no contexto apresentado acima o objetivo do trabalho é fazer a verificação de assinaturas através
da análise de redes complexas, usando para isso o banco de dados de assinaturas do MCYT (Ministerio de
Ciencia Y Tecnologia da Espanha), que é disponível gratuitamente e é amplamente utilizado. (Ortega-Garcia,
2003). Nesse caso, as assinaturas serão tratadas como os elementos da rede e o relacionamento é tido como a
correlação entre as séries temporais das coordenadas x e y de cada assinatura.
Para análise que se deseja fazer neste estudo, a partir das métricas de centralidade das redes formadas pelas
assinaturas, foram feitas previsões acerca da veracidade de assinaturas através de um modelo de regressão
logística. As centralidades são usadas como variáveis regressoras e o tipo de assinatura (falsa ou verdadeira) é
a variável resposta.
Este estudo está dividido em três seções: (1) a presente introdução, que explana sobre verificação de
assinaturas, e o objetivo do estudo, (2) metodologia, serão expostas as etapas para a construção do modelo, por
fim, em (3) serão descritas as expectativas de resultados do modelo.

2 Metodologia
No estudo é utilizado o banco de dados de assinaturas do MCYT (Ministerio de Ciencia Y Tecnologia da
Espanha), que é disponível gratuitamente e amplamente utilizado [Ortega-Garcia, 2003]. Mais
especificamente, o subconjunto MCYT-100 da base de dados, que inclui 100 indivíduos e para cada um, 25
assinaturas genuínas e 25 falsas, é analisado. Os dados usados são as séries temporais das coordenadas x e y.
A metodologia consiste de 4 etapas: a) pré-processamento dos dados; b) construção da rede, em que os vértices
representam as assinaturas conectadas as outras com correlações mais significantes entre si; c) cálculo das
métricas de centralidade da rede; d) modelo de regressão logística.
O pré-processamento se faz necessário, pois no banco de dados as assinaturas possuem quantidades de
observações diferentes e estão em diferentes escalas. Sendo assim, Primeiro as coordenadas são reescaladas
em um quadrado unitário [ 0,1] ×[ 0,1]. Depois o número total original dos dados de cada série temporal é
expandido para 𝑀 = 5000 pontos usando um interpolador Hermite cúbico, essa técnica consiste em se dividir
o intervalo de interesse em vários subintervalos e interpolar, da forma mais suave possível, nestes subintervalos
com polinômios pequenos (Franco, 2006). Sendo assim, para cada indivíduo, 𝑘 (𝑘 = 1, … ,100) e assinaturas
associadas 𝑗 (𝑗 = 1, … ,25) serão analisadas duas séries temporais, denotadas por 𝑋 (𝑘,𝛼) = {0, ≤ 𝑥̃(𝑘,𝛼) ≤ 1, 𝑖 =
𝑗

𝑗

1, … , 𝑀} e 𝑌(𝑘,𝛼) = {0, ≤ 𝑦̃(𝑘,𝛼) ≤ 1, 𝑖 = 1, … , 𝑀}, onde o índice 𝛼 = 𝑉, 𝐹 denota assinaturas verdadeiras e
𝑗

𝑗

falsas respectivamente, e 𝑥̃ e 𝑦̃ são os valores interpolados.
Para a construção da rede, a matriz de correlações será utilizada como matriz de adjacência 𝐷, onde 𝑑𝑖𝑗 é a
correlação entre a série temporal da assinatura 𝑖 e 𝑗. No caso são duas séries temporais para cada assinatura,
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uma para as coordenadas 𝑥 e outra para 𝑦, e somente haverá ligação entre as duas assinaturas se os valores das
correlações, de ambas as séries temporais, estiverem acima de um certo valor limiar.
A terceira etapa é o cálculo das métricas da rede, algumas métricas estão sendo consideradas como: A
centralidade de grau, o grau de um vértice é calculado em termos do número de vértices adjacentes ( Newman,
2010). A centralidade de proximidade (closeness) que é a distância média de um determinado vértice inicial
para todos os outros vértices da rede. A centralidade de proximidade é uma medida inversa, ou seja, os vértices
mais centrais da rede de acordo com essa medida são aqueles que possuem uma distância menor dos outros
vértices (Opsahl et. al, 2010). A centralidade de intermediação (Betweenness) é o número de caminhos mais
curtos que passa através de um determinado vértice (Freeman, 1979). A centralidade de autovetor atribui alta
importância para um vértice, em função da sua relação com os seus vizinhos, sendo assim, mesmo que um
vértice 𝑣𝑘 esteja ligado a somente outro vértice 𝑣𝑖 (portanto, com uma baixa centralidade de grau) os vizinhos
de 𝑣𝑖 podem ser importantes, consequentemente 𝑣𝑘 também será importante, obtendo uma elevada centralidade
de autovetor (Freitas,2010).
Por fim, as métricas das redes são usadas como variáveis regressoras em um modelo de regressão logística,
usado como método de classificação, que seja capaz de determinar se as assinaturas são verdadeiras ou falsas.
Existem algumas métricas para medir os erros de classificação, entre elas temos o False Rejection Rate (FRR)
– a porcentagem de assinaturas verdadeiras que são rejeitadas pelo modelo, ou seja, os falsos negativos, False
Acceptance Rate (FAR) – a porcentagem de assinaturas falsas aceitas, ou seja, os falsos positivos, e a
Average Error Rate (AER) – o erro médio considerando apenas FRR e FAR (Hafemann et al., 2017).
Serão desenvolvidos os modelos analíticos e a simulação para a verificação de assinaturas e medidos os
erros de classificação e serão realizados também a análise de sensibilidade e gráficos para melhor análise dos
resultados.

3 Resultados Esperados
Espera-se que por meio das redes complexas seja possível construir um modelo para verificação de
assinaturas que traga baixas taxas de erro, tanto para falsos positivos quanto para falsos negativos, pois, em
geral, as métricas encontradas para assinaturas verdadeiras são bem diferentes daquelas encontradas para
assinaturas falsas. Na forma das séries temporais, apenas a relação local entre vizinhos pode ser facilmente
identificada, enquanto que relações globais de longa distância podem ser averiguadas quando se transforma
esse conjunto de séries temporais em uma rede complexa.
Uma outra questão, será analisar não só as métricas de maneira isolada, mais também de buscar os impactos
das mesmas de forma combinada no modelo, o que pode gerar significativas mudanças nos resultados
esperados, possibilitando enriquecer ainda mais a discussão da importância dos classificadores usados na
verificação de assinaturas.
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Abstract. The impact of physical assets performance on business remains a
topic underexplored in the literature. Although the researches argue that assetintensive organizations manage assets to maintain and improve competitive
advantages, the asset performance measurement, as well as its relationship with
business strategies, still have a lot to be investigated. This article advances in
this domain, presenting a structure of performance indicators that outlines the
relations between physical assets and business strategies. To set out this
linkage, the BSC (Balanced Scorecard) is used as a reference model to define
the business strategies and their key performance indicators. A relationship is
then established between these strategies and the business processes that enable
them, as well as the connections between the business processes and the
physical assets which give them support. As a form to measure the performance,
key indicators are defined in these three dimensions. From these relations, a
structure of performance indicators that allows the visualization of the linkage
between assets and business strategies is obtained. In addition, it is possible to
use these relationships to prioritize actions on assets using a multicriteria
approach.
Keywords: Business Strategy, Asset Performance, Multicriteria Approach
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Unified system of consultation and analysis of accidents on federal
roads of Pernambuco (SUCAARF-PE): use of the priorization model
of federal roads of Pernambuco in a hierarchy of criticality of traffic
accidents
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Resumo. O trabalho apresenta a concepção, modelagem e disponibilidade de um Sistema Unificado de
Consulta e Análise da Acidentalidade em Rodovias Federias de Pernambuco, SUCAARF-PE, aplicado à
avaliação e tomada de decisão multicritério para priorização trechos rodovias federais de Pernambuco em
hierarquia de criticidade da acidentalidade de trânsito, através do uso dos dados disponíveis no banco de
dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Para esse desenvolvimento, foi utilizada a combinação de
técnicas de desenvolvimento de banco de dados interativo, métodos matemáticos para o desenvolvimento
de um modelo de apoio à decisão multicritério, juntamente com a linguagem de programação Java para
geração da interface gráfica do sistema e disponibilização do aplicativo para o usuário nas lojas Android.
Palavras-chaves: Sistema de Apoio à Decisão; Decisão Multicritério; Acidentes de trânsito; Rodovias
Federais; Pernambuco.

Abstract. The paper presents the conception, modeling, and availability of a Unified System of
Consultation and Analysis of Accidentality in Roads Federals de Pernambuco, SUCAARF-PE, applied to
the multicriteria evaluation and decision-making to prioritize sections of federal highways of Pernambuco
in criticality hierarchy of accidentality traffic, using the data available in the Federal Road Police database.
For this development, it was used the combination of interactive database development techniques,
mathematical methods for the development of a multicriteria decision support model, together with the Java
programming language for generating the system's graphical interface and making the application available
for the user in Android stores.
Keywords: Decision Support System; Multicriteria Decision; Traffic-accidents; Federal Roads;
Pernambuco.

1 Introdução
Os dados sobre acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras disponibilizados pela Polícia Rodoviária
Federal – PRF, através dos dados abertos do governo federal, encontram-se em seu banco de dados de forma
crua e estática, necessitando-se transformá-los em informações através de sua organização, tratamento e
refinação. Portanto, significados e finalidades conjuntas do que os fatos individuais encontrados são gerados,
facilitando a tomada de decisão presente ou futura (De Almeida; Ramos, 2002; Stair; Reynolds; Da Silva,
2011).
O Sistema de Apoio à Decisão (SAD), nomeado de Sistema Unificado de Consulta e Análise da
Acidentalidade em Rodovias Federias de Pernambuco (SUCAARF-PE), foi desenvolvido com o objetivo de
reunir, gerenciar e transformar o grande número de dados presentes no banco de dados de acidentes da PRF,
possibilitar a geração de conhecimento e disponibilizar eficientemente as informações aos usuários de rodovias
federais, como condutores, motoristas profissionais, caminhoneiros, turistas; que representam os principais
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agentes diretos e beneficiados pela implementação de um aplicativo dos trechos das rodovias neste contexto
de análise.
Além disso, a utilização do SUCAARF-PE permite, através de seu banco de modelos, a capacidade de
auxiliar o processo de análise e tomada de decisão à estes usuários, com o objetivo de priorização dos trechos
das rodovias sob a visão da acidentalidade, considerando a estrutura de preferência deste decisor (usuário),
agregando múltiplos critérios através da modelagem multicritério. Dessa forma, o aplicativo torna-se uma
ferramenta útil aos motoristas (profissionais ou viajantes), que utilizam as vias federais e necessitam analisar
e determinar sua rota dentre um conjunto de trechos possíveis, que resulte uma menor propensão ao risco de
acidentes na rodovia. Ainda, permite ao usuário visualizar o ranking em criticidade da acidentalidade dos
trechos de rodovias analisadas considerando o perfil do condutor de forma a facilitar ao usuário direcionar
esforços de ações preventivas à acidentes de trânsito. Por exemplo, se um determinado trecho é mais o crítico
e sua principal causa de acidentes é causada por animais na pista, então o condutor deve realizar ações para
redução da velocidade e deter maior atenção à pista.
Trabalhos relacionados na proposição de SADs no contexto de acidentes em rodovias federais obtiveram
resultados significativos. Como exemplo, Ryder et al. (2017) basearam no desenvolvimento de um SAD para
os veículos, com o objetivo de fornecer avisos de pontos críticos de acidentes aos motoristas, com base em
análises na localização do veículo aplicado a um conjunto de dados históricos nacionais de acidentes. Dessa
forma, obteve-se melhoria significativas no comportamento do motorista ao longo do período, e com isso, uma
diminuição dos riscos de acidentes.

2 Desenvolvimento do SAD SUCAARF-PE
SUCAARF-PE foi construído com base na arquitetura de desenvolvimento de SAD proposta por Sprague and
Watson (1991), a qual é composta pela elaboração de três subsistemas básicos: banco de dados, banco de
modelos e interface.
A premissa básica para a construção do subsistema banco de dados do SUCAARF-PE foi a da seleção dos
dados encontrados nos Dados Abertos da PRF, optando-se pela seleção de dados que oferecesse um conjunto
mais abrangente de informações e serem estatisticamente representativas da acidentalidade atual
pernambucana, definindo assim, os anos de 2017 a agosto de 2019. Posteriormente, realizou-se o tratamento
dos dados presente nos dados extraídos, retendo as ocorrências de trânsito no estado de Pernambuco, como
também a sua respectiva validação, identificando possíveis erros, dados faltosos e incoerências, para posterior
inserção no banco de dados do SUCAARF-PE.
Para o subsistema interface, ela foi desenvolvida com a linguagem de programação Java e a plataforma
Android Studio, levando em consideração a maior amigabilidade (user-friendly), para facilitar a interação com
os usuários de rodovias federais, que não ter um profundo conhecimento sobre o contexto.
Como subsistema do banco de modelos, tem-se, primeiramente, o mecanismo de consulta e extração de
dados do banco de dados com o objetivo de oferecer uma análise descritiva dos dados, através de informações
gráficas e tabelas de leituras, a partir de um perfil de análise selecionado pelo usuário. Conforme mostrado na
Fig. 1, tem-se as seguintes interfaces: i) tela para seleção do perfil de análise definido pelo usuário; ii) tela para
seleção da análise descritiva do perfil selecionado ou modelo decisório (que será descrito no próximo tópico);
iii) tela de escolha de qual informação gráfica que o usuário quer visualizar; e, iv) tela interativa de visualização
da informação gráfica e tabular.
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Fig. 1. Telas do modulo da análise descritiva das informações do SUCAARF-PE.

2.1 Modelo de decisão para priorização dos trechos das rodovias sob a abordagem multicritério
O modelo de decisão multicritério do SUCAARF-PE tem como objetivo a priorização dos trechos das rodovias
sob a abordagem multicritério, na qual auxiliará no processo de decisão considerando múltiplos critérios de
forma integrada e agregando as preferências do decisor (De Almeida, 2013).
Para tanto, neste problema de decisão, as alternativas a serem avaliadas são os trechos de rodovias de
interesse de análise do decisor dentro do sistema de rodovias federais de Pernambuco. Já quanto aos critérios,
tem-se um conjunto pré-cadastrado de oito critérios, conforme identificados por Martins (2020), que serão
extraídos da base de dados da PRF. No entanto, caso o decisor sinta-se na necessidade de inserir novos critérios
é preciso inserir os dados desse critério no banco de dados (a ser desenvolvido).
Posteriormente, é preciso identificar as características de preferência do decisor (usuário) com o objetivo de
escolher o modelo de decisão mais adequado ao perfil do decisor. Para isso, algumas perguntas básicas serão
respondidas pelo decisor afim de identificar a racionalidade compensatório ou não do decisor. A depender da
racionalidade identificada, o SUCAARF-PE irá encaminhar automaticamente o decisor para o modelo mais
adequado, método de agregação aditiva para o caso de racionalidade compensatória, ou o método
PROMETHEE para a racionalidade não-compensatória.
Uma vez identificado os critérios, o modelo de agregação multicritério mais adequado, é preciso definir as
constantes de escala (pesos) para cada critério. Para tanto, o procedimento de Rank-Order Centroid - ROC
(Barron; Barrett, 1996) é disponibilizado, pois ele requer pouco grau de complexidade exigido do decisor
(através da definição do ordenamento dos critérios), portanto, minimiza o máximo do erro de cada constante
de escala/peso considerando o centroide. No entanto, o SUCAARF-PE deixa aberto para que o decisor defina
manualmente as suas constantes de escala/pesos de forma independente. Novos modelos de elicitação dos
constantes de escala/pesos podem facilmente ser implementados posteriormente.
Em seguida, com base em cada trecho x para cada critério 𝑗, é feita a avaliação intra-critério, a qual estimase à função valor 𝑣𝑗(𝑥𝑗), conforme mostra a Tabela 1. Na matriz de decisão, dada uma hipótese que o usuário
(decisor) trafegará sobre os trechos escolhidos em etapa anterior. Como output do modelo de decisão tem-se a
priorização em criticidade decrescente dos trechos das rodovias federias selecionadas pelo usuário sob a
abordagem multicritério.
Tabela 1. Matriz de decisão – exemplo usando o modelo de agregação aditiva

Trechos

Índice de
Acidentes

Índice
de
Ilesos

Índice Índice
de
de
Índice Qualidade
Feridos Feridos
de
de
Leves
Graves Mortos Sinalização

Qualidade
do
Pavimento

Qualidade
da
Geometria

v(x)

Rank
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BR101/PE_0_7,7km
BR101/PE_0_11,3km
BR104/PE_0_12km
BR104/PE_67,9_71,2km
BR110/PE_94,3_148km
BR110/PE_219,6_148km
BR116/PE_25,7_43,5km
BR116/PE_82,7_91,6km
𝑤𝑗

0,759
1
0,007
0,227
0,345
0
0,503
0,003
0,340

0,741
1
0
0,151
0,144
0,007
0,260
0,014
0,215

0,692
0,885
0,038
0,270
0,577
0
1
0
0,152

0,829
1
0,010
0,267
0,371
0,010
0,705
0
0,110

0,208
0,542
0,083
0,375
1
0
0,250
0,042
0,079

1
1
0
0
0
0
0
0
0,054

1
1
1
1
1
1
1
1
0,033

0
0
1
1
1
1
1
1
0,016

0,720
0,930
0,065
0,259
0,405
0,051
0,525
0,057

2.°
1.°
6.°
5.°
4.°
8.°
3.°
7.°

Conforme mostrado na Fig. 2, para este problema de decisão, tem-se algumas interfaces do modelo
decisório: i) tela das etapas para desenvolvimento do modelo de decisão; ii) tela de escolha dos critérios a
serem considerados pelo tomador de decisão; iii) tela dos resultados da elicitação da constantes de escala/pesos;
e, iv) tela interativa de visualização do ranqueamento dos trechos, em ordem decrescente de criticidade
percebida de acordo com as preferências do decisor.

3 Resultados
Os principais resultados obtidos pelos usuários de rodovias federais ao uso do SUCAARF-PE são: i)
disponibilização de uma análise descritiva dos dados através de informações gráficas e tabelas de leituras
referentes a um perfil de analise definido pelo usuário; ii) disponibilização de um modelo de decisão
multicritério de priorização e ordenamento das alternativas (trechos) de acordo com a definição dos critérios
de maior criticidade do decisor; iii) possibilitar através do resultado do modelo decisório, suporte a tomada de
decisão aos usuários de rodovias através da avaliação dos trechos aos quais irão compor a rota de percurso do
decisor, como também avaliação dos trechos de maior atenção (criticidade) durante o percurso.

4 Originalidade
As principais contribuições do artigo podem ser resumidas em: i) o SUCAARF-PE é, dentro do nosso
conhecimento, o primeiro de seu tipo, ou seja, incorporando as preferências individuais do decisor (motorista)
e dados históricos de acidentes em rodovias, em um estudo de avaliação e priorização de trechos composto
pela rota de percurso do usuário, como também, determinação dos trechos de maior atenção na rota; ii) o
aplicativo possui capacidade de ser disponibilizado e obtido gratuitamente aos usuários, composto pelos atores
diretos das rodovias federais pernambucanas (motoristas), permitindo o acesso remoto as informações, sendo
necessário apenas um smartphone Android; e, iii) devido à integração e obtenção de dados de acidentes em
rodovias federais comumente coletados, o SAD proposto pode ser facilmente estendido a outras partes do
mundo onde esses dados são compilados, em seus respectivos níveis regionais ou nacionais.
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Fig. 2. Capturas de tela do aplicativo mostrando a aplicação do modelo de decisão para priorização
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Abstract. There is a growing concern about global warming - or climate change, and the impacts of rising
greenhouse gas (GHG) emissions levels in climate systems. As the benefits of GHG emissions mitigation
actions are closely related to long-term strategies, like expansion planning, it is necessary that the
methodologies and models for the Long-Term Generation Expansion Planning (LTGEP) become enablers
of actions to mitigate climate change. This work presents a general methodology for the LTGEP that
explicitly represents GHG emissions in decision making. This methodology is based on multi-criteria
decision methods – in this case, the FITradeoff method, also employing data envelopment analysis and
statistical clustering techniques. Besides being general, the approach is flexible, can be applied to any
type of electrical system or circumstance in the country, and allows that the formulation of expansion plan
alternatives and the evaluation of their performance can be accomplished through the integrated use of
specialized expansion and operation planning models. The proposed approach was applied to a real
configuration of the large scale Brazilian interconnected power system. The results pointed to its ability to
support the long-term generation expansion planning considering greenhouse gas emissions and its
relevance in terms of energy policy.
Keywords: Planejamento da expansão; Mudanças climáticas; Emissão de gases de efeito estufa; Métodos
multicritério.

2 Introdução
Há uma preocupação crescente com o aquecimento global e com o aumento dos níveis de emissões de
gases de efeito estufa (GEE) 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.
Considerando que os benefícios das ações de mitigação das emissões de GEE estão intimamente ligados a
estratégias de longo prazo, como o planejamento da expansão, faz-se necessário que as metodologias e os
modelos para o planejamento da expansão da geração de longo prazo (PEGLP) se tornem facilitadores das
ações para a mitigação das mudanças climáticas.
Este trabalho apresenta uma metodologia geral para o PEGLP que representa de forma explícita as
emissões de GEE na tomada de decisão. A abordagem metodológica é baseada em métodos de apoio à
decisão multicritério, empregando ainda técnicas de análise de envoltória de dados e de agrupamento
estatístico (Justino et al., 2019, Justino, 2020). Neste trabalho, a análise multicritério foi realizada utilizando
o método FITradeoff (De Almeida et al., 2016; Frej et al., 2019).
A metodologia proposta foi aplicada a uma configuração real do sistema interligado brasileiro, de grande
porte. Os resultados evidenciaram sua capacidade de auxiliar o PEGLP considerando emissões de GEE e sua
relevância para a política energética.
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3 Metodologia
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 (alguns 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.
Assim, o problema do planejamento da expansão da geração de longo prazo (PEGLP) não deve se limitar
a esse objetivo, mas deve harmonizar o objetivo da mitigação das mudanças climáticas (e.g., emissões de
GEE) com outros objetivos (e.g., econômico, de segurança energética e socioambiental). Isso implica na
obtenção de planos de expansão da geração que permitam alcançar um equilíbrio entre esses vários objetivos,
implicando na necessidade de desenvolvimento de modelos de planejamento da expansão de geração
baseados em métodos de Apoio à Decisão com Múltiplos Critérios (ADMC) (Figueira et al., 2005; De
Almeida, 2013).
A metodologia proposta, neste trabalho, para resolver o PEGLP representa de forma explícita as emissões
de GEE na tomada de decisão, é baseada em métodos ADMC e emprega ainda técnicas de análise de
envoltória de dados e de agrupamento estatístico. O núcleo desta metodologia é constituído por quatro etapas
básicas: (i) formulação de alternativas de planos de expansão da geração (e de troncos de interligação entre
os subsistemas); (ii) avaliação do desempenho destas alternativas em relação aos objetivos (ou critérios)
adotados; (iii) pré-seleção das alternativas que irão para a etapa posterior; e (iv) a realização de uma análise
multicritério para selecionar as “melhores” alternativas de plano de expansão de acordo com as preferências
do decisor (Justino et al., 2019; Justino, 2020).
Esta abordagem é geral e flexível, podendo ainda ser aplicada a qualquer tipo de sistema ou circunstância
do país. Ademais, sua aplicação prática pode, em cada etapa, tirar proveito de modelos especializados que
reconhecem características ou procedimentos específicos do sistema que está sendo analisado, bem como da
estrutura e modelagem de preferências consideradas. Por exemplo, no caso do sistema interligado brasileiro,
as duas primeiras etapas são realizadas a partir da utilização integrada de modelos especializados de
planejamento da expansão e da operação do sistema de geração, respectivamente os modelos MELP (Lisboa
et al., 2008), baseado em programação linear inteira mista – PLIM, e NEWAVE (Maceira et al., 2008, 2018),
baseado em programação dinâmica dual estocástica - PDDE.
A etapa de pré-seleção é realizada a fim de identificar o conjunto final de alternativas, que devem ser
consideradas na etapa de análise multicritério, excluindo, por exemplo, alternativas que não sejam eficientes
ou estejam distantes da fronteira de eficiência. Esta etapa é particularmente importante quando o número de
alternativas ou a variabilidade de desempenhos entre elas possa dificultar a elicitação dos pesos (ou
constantes de escala) e/ou a análise intracritério, e.g., a determinação da função valor de cada critério. Para
tanto, é utilizada a técnica de Análise Envoltória de Dados (Charnes et al., 1978).
Após a definição do conjunto final de alternativas e de posse dos seus respectivos desempenhos, realiza-se
uma análise multicritério a fim de determinar qual será a alternativa preferida ou a ordenação das alternativas
em relação ao seu desempenho global, de acordo com as preferências do decisor. Supondo que a estrutura do
decisor admitia compensação entre os critérios, para a análise multicritério foi utilizado, neste trabalho, o
método FITradeoff (Flexible and Interactive Tradeoff) para a problemática de ordenação (Frej et al., 2019).

4 Estudo de Caso
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), 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.
Além daquela obtida com a metodologia atual, foram formuladas quatorze 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: BAU - business
as usual; COP21- capacidade de biomassa + eólica + solar ≥ 23% da capacidade instalada total (CT) do
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sistema; 84(H_COP21) - capacidade de hidrelétrica + biomassa + eólica + solar ≥ 84%CT; 30NRren capacidade de biomassa + eólica + solar ≥ 30%CT; 40NRren - capacidade de biomassa + eólica + solar ≥
40%CT; 12B_8E_3S - {biomassa ≥ 12%CT, eólicas ≥ 8%CT e solar ≥ 3%CT}, simultaneamente; N6 capacidade instalada de usinas nucleares ≥ 6,000 MW; N8 - capacidade instalada de usinas nucleares ≥ 8,000
MW; COP21_N8 - considera simultaneamente as restrições das alternativas COP21 e N8; 12B_8E_3S_N8 considera simultaneamente as restrições das alternativas 12B_8E_3S e N8; 84(H_12B_8E_3S) - considera
simultaneamente as restrições das alternativas 84(H_COP21) e 12B_8E_3S; 50H - capacidade de hidrelétrica
≤ 50%CT; 45H - capacidade de hidrelétrica ≤ 45%CT; 40H - capacidade de hidrelétrica ≤ 40%CT; 30H capacidade de hidrelétrica ≤ 30%CT.
Estas alternativas foram avaliadas a partir da simulação com o modelo NEWAVE, em termos dos critérios
valor esperado do custo total (investimento mais operação), risco de déficit de energia do subsistema Sudeste
(subsistema com maiores demanda de energia e capacidade de geração) e emissões de GEE em 2030. Os
desempenhos das alternativas nestes critérios foram utilizados na análise multicritério.
Na etapa de pré-seleção das alternativas, a técnica de Análise Envoltória de Dados foi aplicada para
calcular a eficiência das alternativas. Adotando-se um limiar de corte igual a 90%, a alternativa 30H foi
descartada, pois a sua eficiência foi de 68%.
A fim de verificar o desempenho da metodologia proposta para diferentes cenários de preferência, a
análise multicritério foi realizada sob o ponto de vista de quatro tipos de decisores: (i) decisor que não tem
preferência entre os critérios, i.e., neutro - Decisor DN; (ii) decisor que considera que o critério custo total
tem preferência sobre os demais - Decisor DC; (iii) decisor que considera que o critério risco de déficit tem
preferência sobre os demais - Decisor DR; (iv) decisor que considera que o critério emissões de GEE tem
preferência sobre os demais - Decisor DE. A Tabela 1 apresenta as ordenações obtidas para os quatro
cenários de preferência considerados a partir do método FITradeoff.
Tabela 1. Ordenações obtidas pelo método FITradeoff para os quatro decisores.
Posição
1
2
3
4

Decisor DN
84(H_12B_8E_3S)
N6
84(H_COP21)
COP21

5

30NRen

6
7
8

N8
12B_8E_3S
12B_8E_3S_N8

9
10
11
12
13
14

COP21_N8
BAU
50H
40NRen
45H
40H

Decisor DC
COP21
N6
12B_8E_3S
BAU,
84(H_12B_8E_3S)
84(H_COP21),
N8
12B_8E_3S_N8
30NRen
COP21_N8

Decisor DR
N6
84(H_12B_8E_3S)
84(H_COP21)
COP21,
N8
30NRen

Decisor DE
40NRen
30NRen
12B_8E_3S_N8
84(H_COP21),
84(H_12B_8E_3S)
50H

12B_8E_3S
12B_8E_3S_N8
COP21_N8

50H
45H
40NRen
40H

BAU
50H
45H
40NRen
40H

COP21_N8
45H
CO21,
40H
12B_8E_3S
N8
N6
BAU

A partir da Tabela 1, observa-se que a alternativa 84(H_12B_8E_3S), escolhida como preferida do ponto
de vista do Decisor DN, pode ser considerada uma alternativa equilibrada, pois possui o segundo menor risco
de déficit e o quinto menor custo total. Adicionalmente, as alternativas 50H, 45H e 40H, que representam
políticas energéticas que resultam em planos de forte redução ou abandono da expansão de usinas
hidrelétricas ocupam as últimas posições, o que também ocorre para os Decisores DC e DR.
Para o Decisor DC, a alternativa preferida foi a COP21 que possui o segundo menor custo total e o
terceiro menor risco de déficit. Vale ressaltar que nesta ordenação encontrou-se que as alternativas BAU e
84(H_12B_8E_3S), 84(H_COP21) e N8 são incomparáveis. Esta relação de incomparabilidade se deve ao
nível de informação parcial obtido até o momento, que não foi suficiente para determinar uma relação de
dominância de uma alternativa sobre a outra ou vice-versa. Nesse caso, se o decisor desse mais informações
preferenciais, poderia ser encontrada uma relação de dominância entre as duas alternativas, de forma que a
relação de incomparabilidade desapareceria.
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Para o Decisor DR, a alternativa N6, classificada em primeiro lugar, possui o menor risco de déficit e o
terceiro menor custo total, embora tenha um desempenho ruim no critério emissões de GEE. Para este decisor
também verifica-se uma relação de incomparabilidade entre as alternativas COP21 e N8.
Para o Decisor DE, observa-se que o excelente desempenho da alternativa 40NRen compensou os piores
desempenhos nos outros critérios, fazendo com que a mesma fosse classificada em primeiro lugar, seguida da
alternativa 30NRen. Com relação às alternativas que representam políticas energéticas que resultam em
planos de forte redução ou abandono da expansão de usinas hidrelétricas (50H, 45H e 40H), para o Decisor
DE, elas ocuparam posições nas regiões intermediárias para baixo.
Nota-se que não existiu uma alternativa que fosse a preferida para todos os cenários de preferência
analisados. Entretanto, a alternativa N6 obteve um bom desempenho global, ocupando o primeiro lugar no
caso em que o risco de déficit tinha preferência sobre os demais critérios, e o segundo lugar quando todos os
critérios eram igualmente preferíveis e o custo total tinha preferência sobre os demais critérios. No critério
emissões de GEE, ela ocupa a penúltima posição. Já a alternativa 84(H_12B_8E_3S) ocupa o primeiro lugar
quando todos os critérios eram igualmente preferíveis, ao passo que a alternativa COP21 ocupa o primeiro
lugar quando o custo total tinha preferência sobre os demais critérios. Assim, a alternativa N6 – na prática,
uma variante da COP 21, poderia ser recomendada como a alternativa de plano de expansão escolhida a partir
da análise realizada com o FITradeoff.

5 Conclusão
Este trabalho propôs uma metodologia geral, baseada em técnicas de apoio à decisão multicritério, para
resolver o problema de planejamento da expansão da geração de longo prazo, que considere explicitamente a
mitigação das mudanças climáticas na tomada de decisão, que seja especialmente adequado para sistemas
elétricos reais de grande porte, interligados e com predominância hidroelétrica, características presentes no
sistema interligado brasileiro.
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 FITradeoff. Foram analisadas, sob a
ótica de 4 decisores com preferências distintas, 14 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).
Constatou-se que, para todos os tipos de decisores, exceto aquele que tem preferência pelas emissões de
GEE, as alternativas que representam políticas energéticas que resultam em planos de expansão com
reduções aceleradas e até mesmo, do ponto de vista pragmático, de abandono da expansão de usinas
hidrelétricas, ocupam as últimas posições nas ordenações das alternativas e devem, portanto, ser descartadas.
Verificou-se ainda que não existiu uma alternativa que fosse a preferida para todos os cenários de
preferência analisados. Entretanto, a alternativa N6 obteve um bom desempenho global, ocupando o primeiro
lugar no caso em que o risco de déficit tinha preferência sobre os demais critérios, e o segundo lugar quando
todos os critérios eram igualmente preferíveis e o custo total tinha preferência sobre os demais critérios. No
critério emissões de GEE, ela ocupa a penúltima posição. Já a alternativa 84(H_12B_8E_3S) ocupa o
primeiro lugar quando todos os critérios eram igualmente preferíveis, ao passo que a alternativa COP21
ocupa o primeiro lugar quando o custo total tinha preferência sobre os demais critérios. Assim, a alternativa
N6 – na prática, uma variante da COP 21, poderia ser recomendada como a alternativa de plano de expansão
escolhida a partir da análise realizada com o FITradeoff.
Os resultados obtidos apontam o potencial da metodologia proposta em auxiliar na escolha de planos de
expansão robustos e equilibrados, 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.
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Abstract. This paper aims to propose a new model to measure the efficiency of Brazilian electric
distributors in order to make the best-adjusted tariff review within the system reality. The proposed hybrid
model aims to suggest solutions to problems within the current model applied by the national energy
regulator and to mitigate DEA limitations concerning variable selection in order to accurately evaluate the
distribution segment. In order archive such objectives, it is developed a hybrid model that combines
Analytic Hierarchy Process (AHP) and Principal Component Analysis (PCA) to select relevant variables
and a dynamic model of Data Envelopment Analysis in order to evaluate the efficiency of the companies
throughout the tariff period review. Companies were evaluated regarding their performance of in the year of
2014, 2015 and 2016. The proposed assessment provides a dynamic overview of the company’s
performance. The results points to the adequacy of the proposed method by providing an overall and
specific analysis and by presenting more discriminatory results than classic models.
Keywords: Dynamic Data Envelopment Analysis; Analytic Hierarchy Process; Principal Component
Analysis; Energy.

1 Introdução
Nas três últimas décadas, o setor elétrico brasileiro, o qual perpassa desde a geração até a distribuição e/ou
comercialização final de energia, apresentou significativas transformações econômicas e estruturais. No processo de
reformulação do setor, em 1996, foram instituídas as atribuições do órgão regulador, a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). De modo geral, é necessário o papel do agente regulador para equilibrar e manter alinhados os
distintos objetivos das partes interessadas que constituem o setor de energia.
Com a finalidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro, a ANEEL busca proteger os envolvidos do abuso de
poder do mercado, com a definição e fixação das tarifas justas ao consumidor, como também estabelecer receita para
as concessionárias, garantir a qualidade do fornecimento, incentivar a competitividade e visando promover a eficiência
na gestão dos custos operacionais.
Mediante a reestruturação do modelo regulatório brasileiro, adotou-se regimes de regulação econômica para as
distribuidoras, denominada regulação por incentivos (price cap), e o modelo revenue cap para o segmento de
transmissão. As revisões tarifárias contemplam dispositivos de incentivo a eficiência de custos, como a regulação por
desempenho (yardstick competition), como também tarifas com custos operacionais eficientes e remuneração dos
ativos necessários à prestação do serviço nos níveis de qualidade exigidos.
Portanto, torna-se interessante uma avaliação da eficiência do setor elétrico brasileiro, para resultar em um serviço
prestado com maior qualidade e menores custos, de modo que os consumidores sejam também beneficiados pela
redução da tarifa de energia através das revisões periódicas realizadas pela Aneel.
Para o cálculo da eficiência a Aneel utiliza o modelo yardstick competition, de forma a comparar o desempenho das
concessionárias, uma metodologia bastante difundida na literatura (WEYMAN-JONES, 1991; RESENDE, 2002;
AGRELL et al., 2005; TANURE et al., 2006) e utilizada em outros países (Reino Unido, Suécia, Noruega e
Dinamarca), como também a Análise Envoltória de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis) para compor o custo
da tarifa de energia.
DEA analisa unidades que apresentem homogeneidade entre si, avaliando a conversão de múltiplos inputs em
múltiplos outputs provendo assim um índice comparativo de eficiência entre as unidades tomadoras de
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decisão (DMU - Decision Making Units). No contexto do sistema elétrico brasileiro, para os segmentos de transmissão
e distribuição, a Aneel utiliza o modelo de DEA com retornos não decrescentes de escala (NDRS
– Non-Decreasing Returns to Scale), proposto na Nota Técnica nº 396/2009 - SRE/ANEEL (ANEEL, 2009). Essa
eficiência calculada pelo órgão regulador é utilizada nas revisões tarifárias periódicas e na definição das tarifas tanto
no price cap, como no revenue cap.
Avaliação de eficiência é uma etapa essencial para o desenvolvimento econômico e sustentável do setor elétrico
brasileiro, porém, é determinada de forma estática para cada segmento existente no setor. Esse pressuposto pode
refletir em uma representação não precisa da evolução da performance das empresas do setor e consequentemente do
modo como essa avaliação impacta os consumidores por meio das tarifas fixadas.
Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo geral propor um novo modelo para a análise de eficiência das
empresas distribuidoras de energia a fim de tornar a revisão tarifária melhor ajustada à realidade da indústria.
Considerando que o processo é contínuo, a eficiência de uma distribuidora em um período de tempo pode ser afetada
imediatamente pelo período anterior e afetar diretamente o período seguinte. Logo, o presente estudo propõe uma
avaliação dinâmica das empresas distribuidoras de energia, ao considerar os aspectos dinâmicos do setor se torna
possível identificar em qual momento as ineficiências foram maiores e consequentemente identificar problemas e
propor medidas e políticas para solucioná-los. Além da proposição de uma nova modelagem de DEA para investigar a
eficiência, o estudo propõe uma combinação de AHP e PCA para seleção de variáveis representativas do setor.
Com a realização do objetivo apresentado, pretende-se contribuir para que o setor amplie e reformule a análise do
desempenho praticada, de modo que se obtenha um incremento na eficiência energética do setor e que essa seja
repassada ao consumidor final pela redução das tarifas atualmente praticadas, como também para as empresas com um
maior retorno.
Para alcançar esses objetivos, o estudo se encontra dividido em seções. A atual contextualiza a problemática estudada,
a segunda apresenta a Análise Envoltória de Dados e algumas aplicações relevantes no setor elétrico. A terceira
apresenta o método de pesquisa e em seguida são elucidados os resultados obtidos. Por fim, a quinta seção se debruça
sobre as considerações finais do estudo.

2 Análise Envoltória de Dados e aplicações no setor de energia
A Análise Envoltória de Dados, desenvolvida por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), se estabeleceu como uma das
principais modelagens não-paramétricas, com modelos consolidados ao longo dos últimos quarenta anos. DEA
mensura a eficiência por meio de modelo de produtividade baseado em múltiplas entradas (inputs) e saídas (outputs)
no íntimo de um conjunto homogêneo de unidades tomadoras de decisão (DMU’s). Encontra-se na literatura, uma
dominância de modelos estáticos, nos quais há o pressuposto de consumo e produção no mesmo período de tempo
(FALLAH-FINI; TRIANTIS; JOHNSON, 2014). As modelagens dinâmicas sinalizam o uso de modelos de DEA
com a finalidade de descrever inter-relações entre períodos individuais e o uso de métodos de solução associados
para calcular as eficiências relativas para um conjunto de DMU’s multi-período (KAO, 2013). A Figura 1 exibe
graficamente a diferença entre a modelagem
clássica e dinâmica.
A interdependência temporal entre diferentes períodos pode ser atribuída a uma ou a uma combinação de cinco fatores
associados aos aspectos dinâmicos da produção: (1) atrasos na produção; (2) inventários; (3) capital ou fatores quasefixos; (4) ajustes de custos; e, (5) melhorias incrementais e modelos de aprendizagem (FALLAH-FINI; TRIANTIS;
JOHNSON, 2014). A distinção entre os modelos dinâmicos e os modelos clássicos de DEA está na existência de
variáveis (carry-over) vinculando dois períodos consecutivos de tempo (TONE; TSUTSUI, 2010).
Relativamente a configuração, a estrutura dinâmica assemelha-se ao modelo de redes em série, pois os inputs, outputs
e produtos intermediários (carry-overs) são os mesmos para todos os períodos (KAO, 2014). Os modelos dinâmicos
mensuram eficiência em uma perspectiva agregada, na qual a variável de link conecta os períodos (MARIZ;
ALMEIDA; ALOISE, 2018). O estudo de Färe e Grosskopf (1996) se apresenta como seminal nesse ramo literário ao
introduzir aspectos dinâmicos de produção e formalizar as conexões entre atividades por meio de intermediários.
O modelo de Tone e Tsutsui (2010) trás uma contribuição importante para essa modelagem ao realizar uma
categorização dos carry-overs. Essas variáveis podem pertencer a uma de quatro classes: (1) desejável (bom), (2)
indesejável (ruim), (3) discricionário (livre) e (4) discricionário (fixo). As considerações viabilizam a ponderação de
características reais das circunstâncias analisadas.
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Fig. 1. Comparação entre modelos estáticos e dinâmicos da Análise Envoltória de Dados

Dentre o significativo número de publicações na área, o estudo de Kao (2013) recebe destaque. Essa proposição
representa um prolongamento do modelo de redes relacional desenvolvido em Kao (2009). Devido a essa conjuntura,
passa a ser reconhecido na literatura como modelo dinâmico relacional. O ambiente dinâmico relatado por Kao (2013)
é uma sobreposição de um sistema em série com um em paralelo. Horizontalmente, descreve um sistema em série
(cada processo consume produtos intermediários oriundos do estágio anterior com o propósito de produzir a mesma
saída para o consumo na etapa posterior) e verticalmente, corresponde a um sistema em paralelo (cada processo
absorve os mesmos inputs exógenos, fornecendo os mesmos outputs exógenos) (KAO, 2014).
Mediante o exposto, verifica-se que o uso do DDEA se apresenta adequado para situações considerando multiperíodos, faz-se uso do DDEA. Desse modo, como a análise de eficiência das empresas de distribuições ocorre em
intervalos de 3 ou 4 anos, essa modelagem permite obter resultados relativos ao horizonte como um todo, bem como o
desempenho de cada período que o compõe.
As aplicações de DEA no setor elétrico são diversas e desenvolvidas em todo o mundo com aplicações de diferentes
modelos de DEA. Os primeiros trabalhos desenvolvidos na área para avaliar a eficiência das empresas de eletricidade
foram de Färe et al. (1983) e Charnes et al. (1989), nos Estados Unidos.
Färe et al. (1983) utilizam o modelo CCR para a identificação das fontes de ineficiência de usinas geradoras de energia
elétrica, em uma amostra de 86 unidades. Na década de 90, também avaliando a eficiência de usinas geradoras, Golany
et al. (1994) adicionaram fatores de qualidade na análise, e Yunos e Hawdon (1997) compararam a produtividade de
empresas de 27 países e concluíram que introduzir a competição efetiva no segmento de geração pode abrir as portas
para significantes ganhos em eficiência, tendo a Inglaterra como referência.
Observa-se que desde a década de 90 verificava a importância da avaliação comparativa das eficiências das empresas
geradoras de energia, bem como a utilização de fatores para garantir a qualidade na análise, como se propõe o presente
trabalho.
Com a proposta de uma análise dinâmica do DEA no período de 10 anos, Sueyoshi e Goto (2001) comparam a
performance de 25 usinas do Japão e observaram que a empresa mais eficiente operava com retornos crescentes de
escala. Então, o modelo proposto pretende verificar as diferenças das eficiências caso as empresas estivessem
operando a escala ótima de produção, ou seja, com retornos constantes à escala, já que o modelo NDRS favorece a
obter resultados como o de Sueyoshi e Goto (2001), em que empresas de maior escala obtenham maiores eficiências.
Além disso, no setor brasileiro, Sampaio et al. (2005) definiram um conjunto de variáveis capazes de caracterizar
adequadamente o funcionamento de 71 usinas hidrelétricas pertencentes a 12 empresas. Destacam-se a CESP e a Light
com a melhor e pior eficiência, respectivamente, e resultados com maior eficiência para as empresas com potência
instala intermediária e localizadas no Paraná.
No segmento de transmissão de energia, destaca-se o trabalho de Von Geymueller (2009), o qual compara os modelos
estáticos DEA CCR e Aditivo, com o modelo dinâmico em 50 transmissoras dos Estados Unidos no período de 6 anos.
Este trabalho conclui que os órgãos reguladores que convencionalmente utilizam modelos estáticos do DEA, não
devem depender apenas de uma análise de eficiência estática, mas também devem olhar para os ganhos de eficiência
dinâmicos.
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Seguindo o mesmo raciocínio, o presente trabalho também sugere que os órgãos reguladores analisem as eficiências
obtidas de modo dinâmico, e não depender somente das análises de eficiências em um período de tempo específico.
Em outra perspectiva, no setor elétrico brasileiro, Andrade e Sant’ana (2011) analisaram as concessionárias sobre
outra ótica da utilizada pela Aneel, a fim de debater sobre os custos operacionais eficientes, de modo que, compararam
os resultados obtidos com o modelo BCC e o NDRS, assim observaram um incremento na eficiência nas empresas que
possuíam retornos decrescentes de escala.
Já Pessanha et al. (2010) analisaram criticamente o modelo utilizado pela Aneel, verificando que os níveis de tensão
deveriam ser incluídos na análise, uma vez que, esses influenciam nos custos e receita das empresas, além disso,
compararam os modelos CCR, BCC e NDRS, concluindo que o modelo CCR gera resultados próximos ao modelo
NDRS, que atende ao objetivo de reduzir custos e encorajar as transmissoras a operarem em escala ótima.
Já no segmento de distribuição de energia, existem diversos artigos em vários países, os quais buscam analisar a
eficiência das empresas, ou propor novos modelos e perspectivas de análises, com novas e diferentes variáveis. Não
obstante, o Brasil também possui muitas aplicações e sugestões de mudanças na análise de eficiência utilizada pela
Aneel.
Lo et al. (2001) e Chien et al. (2003) utilizam DEA na avaliação da eficiência de regionais de distribuição em Taiwan
e propõem uma reorganização das regionais para aumentar a eficiência. Um estudo similar é apresentado por Yang e
Lu (2006) e Chen (2002) que analisaram o setor de distribuição de Taiwan, diferenciando as áreas urbanas e rurais, de
modo que identificaram uma eficiência maior das áreas urbanas como resultado da dispersão geográfica dos
consumidores.
No contexto nacional de distribuição vale destacar as proposições de Moreno et al. (2015) . Os autores sugerem um
modelo de redes de dois estágios com compartilhamento de entradas e propõem a utilização da extensão da rede como
variável intermediária para retratar as distribuidoras, já que existem na literatura discussões sobre o emprego dessa
variável como input e output. O OPEX representa o input distribuído entre os dois estágios, os quais representam a
conversão do OPEX em extensão de rede e em número de consumidores e consumo total.
Em relação a utilização de modelos dinâmicos nesse segmento, é pertinente destacar o estudo de You e Jie (2016)
averiguam 31 empresas chinesas de fornecimento de energia em cenários de diferentes políticas. A formulação
utilizada foi a de Tone e Tsutsui (2014) evidenciando as ligações fixas e livres entre os inputs e output. Os resultados
denotam mudanças na eficiência durante o período avaliado. Em grande parte, reflexo da crise econômica. As
diferenças de eficiência entre ligações livre e fixas foram significativas. Mediante esse resultado, verificar aspectos
como essas alterações de eficiência no processo de tarifação da energia se torna significante já que essas possuirão
impacto na tarifa final praticada com os consumidores.

3 Método de Pesquisa
O corrente tópico se encontra dividido em três seções, a primeira detalha o procedimento para seleção das variáveis a
serem utilizadas no estudo por meio, a segunda corresponde a descrição do modelo DDEA proposto para o setor
elétrico e a terceira fornece um detalhamento dos dados utilizados no estudo.
3.1 Definição das variáveis da pesquisa
A análise das variáveis é uma etapa primordial para a determinação do modelo mais bem adaptado ao objetivo da
pesquisa a ser realizada, de modo que, se a seleção de variáveis for realizada de maneira errônea pode afetar todos
resultados obtidos e por consequência as conclusões geradas a partir desses.
Wagner e Shimshak (2007) relatam que os resultados de DEA dependem muito do conjunto de variáveis de entrada e
de saída que são utilizados na análise. A atenção para seleção de variáveis é particularmente crucial, como afirmam
Jenkins e Anderson (2003), uma vez que quanto maior for o número de variáveis de entrada e de saída, menos restrito
são os pesos do modelo atribuídos às entradas e saídas. Mediante essas constatações, o presente estudo combina a
pesquisa bibliográfica com AHP e PCA para realizar a seleção das variáveis relevantes e representativas do contexto
nacional.
A pesquisa bibliográfica possibilitou mapear as variáveis utilizadas na literatura para o segmento de distribuição no
setor de eletricidade no mundo e no Brasil. Com base no objetivo da pesquisa, buscou-se verificar as variáveis que
estão presentes na maior quantidade de artigos relativos aos três segmentos do setor
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elétrico. As variáveis foram relacionadas com três áreas: custo, qualidade e produtividade. Além da área, verificou se
são variáveis de input (I), output (O), ou variáveis intermediárias (L).
A PCA é um método estatístico multivariado com o objetivo de identificar um pequeno conjunto de variáveis que
representem uma grande parte da variância total das variáveis originais. Zhu (1998) sugeriu que a análise de
componentes principais pode ser aplicada a relação “de output sobre input” como uma abordagem complementar à
DEA.
Segundo Kheirkhah et al. (2013), geralmente o objetivo da PCA consiste em identificar um novo conjunto de variáveis
de modo que cada nova variável, chamada componente principal, é uma combinação linear das variáveis originais.
Portanto, a primeira nova variável y1 representa a máxima variância nos dados da amostra, a segunda nova variável y2
representa a segunda variância máxima nos dados da amostra e assim por diante. Além disso, as novas variáveis
(componentes principais) não estão correlacionadas.
Por fim, o AHP, de acordo com Pakkar (2015), é um método multicritério de análise de decisões que pode refletir uma
informação a priori sobre a importância relativa dos inputs, outputs ou mesmo das DMUs na avaliação de
desempenho. Neste contexto, Saaty (1980) afirma que o AHP pode ser aplicado em qualquer situação que envolva
estruturação, medição e síntese.
Na revisão conceitual do método AHP realizada por Wolff (2008), apresenta que o método estrutura problemas
complexos, seu funcionamento direciona-se a transformar uma decisão complexa em algumas decisões mais simples,
da maneira hierárquica. A operação do método AHP tem como objetivo, a partir de um conjunto de alternativas,
estimar prioridades para cada uma delas. O procedimento desenvolve-se pela geração e pela comparação das
alternativas, duas a duas, em relação a determinados critérios. Assim, o resultado é o vetor de prioridades das
alternativas, isto é, a ordenação de importância entre essas.
Complementando, Saaty (1990) define o método AHP como a quebra de uma situação complexa, não estruturada, em
suas partes componentes; arrumam-se essas partes, ou variáveis em ordem hierárquica; designam-se valores numéricos
e julgamentos subjetivos denotando a importância relativa de cada variável; e sintetizam-se os julgamentos para
determinar quais variáveis têm a mais alta prioridade e deveriam ser trabalhadas para influenciar o resultado da
situação.
Mediante a combinação desses procedimentos, as variáveis relevantes para a situação estudada podem ser
identificadas e por intermédio dessa definição o modelo de DEA pode ser implementado e fornecer resultados
relevantes para o setor.
3.2 Modelo DDEA para o setor de energia
Esta proposta respalda-se pelo uso da modelagem em redes proposta por Kao (2013), com o objetivo de propor um
novo modelo de análise de eficiência das empresas distribuidoras de energia a fim de tornar a revisão tarifária mais
bem ajustada a realidade do sistema elétrico. O modelo de Kao (2013) se encontra disposto no conjunto de equações
(1) a (5). Ao solucionar esse problema de programação linear, são obtidos pesos ótimos ui, wf e vi. Após a obtenção
desses pesos, a eficiência global e as eficiências por período podem ser obtidas.
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Duas análises são realizadas: uma agregada, verificando a eficiência total do período, e outra univariada, de maneira a
analisar cada período isoladamente. Na análise univariada, os resultados do modelo dinâmico serão comparados com
será o modelo de Charnes et al. (1978) o qual considera retorno constantes de escala em detrimento ao NDRS que
avalia sob retornos não decrescentes de escala. Em relação a orientação, assumiu-se a orientação para a minimização
dos inputs, já que o objetivo é obter a redução máxima dos custos de modo a manter os padrões de produtividade e
qualidade fornecidos.
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3.3 Dados
Como a presente pesquisa objetiva desenvolver um modelo para mensuração da eficiência das distribuidoras do
sistema elétrico brasileiro, a fim de propor uma nova análise para o cálculo tarifário da Aneel, buscou-se incorporar na
pesquisa uma quantidade de empresas que seja representativa para o sistema elétrico, de forma a abranger quase
totalidade do setor elétrico brasileiro.
Contudo, devido a limitações para obtenção dos dados algumas empresas foram excluídas da análise. A amostra,
então, é constituída por 48 empresas de distribuição, que engloba as empresas associadas a ABRADEE (Associação
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), representando, assim, mais de 95% do mercado consumidor
brasileiro. Os dados coletados correspondem aos anos de 2014, 2015 e 2016.

4 Resultados
4.1 Seleção das variáveis da pesquisa
A Tabela 1 apresenta o mapeamento dessa análise para os autores da amostra da pesquisa e as variáveis mais
referenciadas. A sistematização também permitiu identificar que as variáveis de qualidade retratam especificidades
nacionais, as quais também devem ser consideradas pelo órgão regulamentador do setor. Logo, apesar de não tão
referenciadas como outras, os aspectos relativos à qualidade se tornam relevantes para o processo regulatório e serão
assim inseridos no corrente estudo.
A quantidade de variáveis detalhadas na Tabela 2, a qual sistematiza as mais utilizadas na literatura, ainda é
expressiva, sendo assim foram realizadas mais análises para identificar quais dessas deveriam ser utilizadas no
presente estudo. O primeiro critério de redução foi a disponibilidade dos dados, devido a isso foram eliminadas as
variáveis de mão de obra e capacidade de transformação. A variável IASC foi também excluída tendo em vista a
avaliação dos clientes possuir aspectos muito subjetivo, enquanto as demais variáveis são objetivas e possuem
métricas bem definidas.

Tabela 2. Variáveis mais frequentes na literatura
Área
Custo
Produtividade
Capacidade de Transformação Comprimento de rede

Qualidade

Input
OPEX
Mão de Obra

Output
Número
de
Consumidores
Área
de
concessão
Energia
Distribuída
Vendas Totais
DEC
FEC
IASC

Após a exclusão dessas variáveis verificou-se que a área de produtividade ainda apresentava um número expressivo de
variáveis. Para solucionar esse problema, foram utilizados os métodos AHP e PCA. Primeiramente, aplicou-se o
método AHP, a fim de determinar as prioridades compostas pelas opiniões de especialistas e o grau de importância das
quatro variáveis de produtividade (número de consumidores, área de concessão, energia distribuída e vendas totais)
para o cálculo de eficiência das concessionárias de distribuição.
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Tabela 1. Sistematização das variáveis na literatura

Para isso, aplicou-se um questionário online na concessionária de distribuição do Rio Grande do Norte (Cosern),
devido ao acesso mais fácil, e obteve-se respostas de três especialistas. Com isso, calculou-se as prioridades compostas
e encontrou os seguintes pesos para as variáveis, em ordem decrescente: (1) energia distribuída - 0,343; (2) número de
consumidores – 0,337; (3) vendas totais – 0,260; e área de concessão – 0,060. Assim, nota-se a pouca importância
dada para a variável de área de concessão pelos especialistas no que se refere ao cálculo de eficiência das
distribuidoras, com isso, realiza-se o primeiro corte das variáveis de produtividade. Devido à proximidade dos pesos
das demais variáveis e com o objetivo de reduzir o número de outputs do modelo, utilizou o método PCA – Análise de
Componentes Principais com o uso do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Para definir o número de componentes principais a serem utilizados é necessário estabelecer o percentual da variância
total explicada associada ao seu respectivo autovalor. A partir da Tabela 3 e pelo critério de Kaiser, em que só se
utiliza os componentes principais com autovalor associado maior que um, pode-se concluir que as variáveis
demandam apenas um componente principal, o qual representa uma variância explicada de 97,29% dos dados
originais.
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Tabela 3. Variância total explicada por cada componente.
Componente

1
2
3

Valores próprios Iniciais
Total
2,919
0,072
0,009

% de variância
97,289
2,408
0,303

% cumulativa
97,289
99,697
100,000

Somas de extração de carregamentos ao
quadrado
Total
% de variância
2,919
97,289

Após a definição do grupo de variáveis, alguns tratamentos foram realizados em algumas visando assegurar que
pressupostos necessários para a aplicação do DEA não seriam violados. Com relação as variáveis de qualidade do
segmento de distribuição, observou-se diferentes abordagens sobre as variáveis de DEC e FEC pelos autores. Para
isso, propõe-se seguir a sugestão dos trabalhos de Daniel e Gomes (2013) e Goulart e Sperandio (2014), e utilizar a
variável de quantidade total de interrupções do fornecimento de energia sendo representada pelo produto entre DEC e
FEC (DEC x FEC).
Além disso, é importante ressaltar que as variáveis de qualidade, excetuando-se o Índice Aneel de Satisfação do
Consumidor (IASC), são outputs indesejáveis, ou seja, produtos cuja produção deve ser minimizada. Para prover o
correto tratamento sobre esses dados, foram empregadas duas abordagens diferentes: (1) para variável “DEC x FEC”
aplicou-se o método Multiplicative Inverse (MLT) desenvolvido por Golany e Roll (1989), de modo que transforma os
outputs indesejáveis em seu inverso (1/DEC* FEC);
(2) para variável “perdas” utilizou o método Incorporating undesirable outputs as inputs (INP), o qual considera os
outputs indesejáveis como inputs no problema.
Ainda com relação as variáveis de qualidade, Dyson et al. (2001) alertam para a armadilha de misturar medidas de
volume e índices que podem gerar distorções nas análises de eficiência. Como as variáveis de qualidade selecionadas
do presente trabalho são índices, deve-se adotar estratégias para transformá-las em unidades de volume. Assim,
sabendo que as variáveis de DEC e FEC são normalizadas pelo número de consumidores, utilizou-se como artifício a
multiplicação desses índices pelo número de consumidores de cada empresa, passando então a ser medidas de volume.
Por fim, a variável comprimento de rede será tratada como uma variável intermediária, tendo em vista que como
discute Moreno et al. (2015), ela é encontrada na literatura tanto como input como output, além disso, representa um
dos principais ativos das distribuidoras ao longo do tempo.
Após todos os procedimentos elencados nessa seção, o conjunto de variáveis selecionadas para o estudo se encontram
dispostas na Tabela 4.
Tabela 4. Variáveis selecionadas para o modelo proposto
Área
Custo
Produtividade
Comprimento de Rede
Vendas Totais
Qualidade

Input
OPEX

Perdas

Intermediário

Output

DEC
FEC
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4.2 Resultados do modelo
Mediante a seleção das variáveis, o modelo dinâmico e estático são propostos. A Figura 2 detalha cada um dos
modelos. A variável denominada número de interrupções se refere ao inverso do produto de DEC e FEC proposto na
seção anterior.

Fig. 2. Modelos estáticos e dinâmicos propostos

A Figura 3 detalha o comparativo da eficiência referente ao período de 2014 a 2016 obtidas com os dois modelos.
Pode-se notar que o CCR retorna uma eficiência média de aproximadamente 74%, enquanto que na modelagem
dinâmica, esse valor corresponde a 55%.
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Fig. 3. Resultados dos modelos estáticos e dinâmicos propostos para 2014-2016
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Essa verificação corrobora as descobertas de Kao (2013) no tocante a maior discriminação dos resultados das
modelagens dinâmicas em detrimento as modelagens estáticas. A mesma tendência pode ser verificada nos anos
seguintes. Outro ponto a ser observado consiste na quantidade de DMU`s eficientes, na modelagem dinâmica nenhuma
foi considerada globalmente eficiente considerando o horizonte avaliado, já no CCR uma DMU foi considerada
eficiente. A diferença entre essas quantidades se torna ainda maior quando se comparam os períodos da análise, como
detalham a Figura 4.
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Fig. 4. Resultados dos modelos estáticos e dinâmicos propostos para 2014, 2015 e 2016
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Os resultados observados se encontram também em consonância com os obtidos por Tone e Tsutsui (2010) ao aplicar
modelagens dinâmicas no setor de energia americano e japonês. Os autores atestam que o DDEA possibilita avaliar as
atividades da DMU vislumbrando o horizonte de longo prazo ao considerar a conexão entre termos por meio dos links.
Sendo assim, essa modelagem fornece apoio para o planejamento de longo prazo aos gestores.
Analisando os resultados observados é possível inferir que ao conduzir avaliações com os modelos clássicos
considerando retornos não decrescentes de escala, a ANEEL está desconsiderando aspectos relevantes e em quase
todos os casos superestimando a eficiência das empresas. Além de realizar uma avaliação minuciosa para o segmento
de energia, o método proposto possui aplicabilidade para outros setores, sejam eles regulados ou não.

5 Considerações Finais
A garantia da tarifação adequada e fornecimento com qualidade de energia elétrica é atribuição do agente regulador e
das empresas que atuam no sistema e é essencial para o desenvolvimento do país. Neste contexto, o presente trabalho
apresentou uma nova abordagem para a avaliação do setor de distribuição de energia considerando o caráter dinâmico
em sua modelagem.
Essa abordagem holística favorece a retratação da realidade com maior rigor em virtude da complexidade das
informações coletadas e inseridas no modelo de avaliação. A partir disso, foi possível mapear o setor de distribuição
por meio de variáveis multidimensionais, sendo consideradas as de produtividade, custos e qualidade. As diversas
variáveis multidimensionais já utilizadas na literatura foram mapeadas e a partir do modelo multicritério AHP e do
PCA foi possível reduzir a amostra para aquelas de maior impacto e importância para a realidade do presente estudo,
considerando a opinião de especialistas.
A análise dinâmica ao longo de três anos foi então realizada através do modelo DDEA e apresentou resultados mais
discriminatórios do que o modelo clássico CCR e corroboram com os resultados obtidos por Tone e Tsutsui (2010).
Conclui-se que os resultados obtidos a partir de modelos dinâmicos podem fornecer mais informações para os gestores
desenvolverem um planejamento mais adequado a realidade do setor, uma vez que a eficiência de uma distribuidora
em um período pode ser afetada imediatamente pelo período anterior e afetar diretamente o período seguinte.
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Abstract.
Pumps, generally have been known to be fully operational during their useful life
until corrective or preventive maintenance is initiated. The importance of such
pumps in an industry cannot be overemphasized. These fluid delivering devices find
extensive use in several industrial settings such as water-cooling and fuel injection
in the car industry, pumping oil and natural gas in the energy industry and for
biomedical processes in developing and manufacturing medicine in the medical
industry. Multivariate sensors mounted on these pumps have made research
worthwhile in the area of health status and predictive maintenance.
This work is centred on the classification analysis of failure modes culled from
sensor signals of a water pump being used in a rural area. Anomaly detection of
abnormal behaviour of the pump was also identified. Extreme Gradient Boosting
(XGBoost) and Deep Neural Network (DNN) algorithms were deployed and their
performances were compared for the classification problem. Support Vector
Machine (SVM) machine learning model was used for anomaly detection.
The prediction accuracy on both the XGBoost and DNN was observed to be the
same at 99.9%. however, the XGBoost predictions on the test data were more exact
and discrete as required of classification problems. The accuracy of outliers was
basically high at 99%.
This work proved that XGBoost is more intuitive in a classification problem
because of its suitability to small-to-medium structured and tabular data.
Keywords: XGBoost, Anomaly Detection, Pump, DNN, SVM, Maintenance
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Resumo. No meio industrial, devido a sua complexidade e elevado potencial de impacto, a logística no transporte de
cargas possui grande influência nos ganhos percebidos por uma empresa, fazendo-se necessária uma atenção especial
dos gestores em sua correta estruturação. Este artigo realizou um estudo de caso em uma empresa do setor de
embalagens do Rio de Janeiro que apresenta deficiências no setor logístico de transporte, buscando alternativas para
o aumento da eficiência de sua estrutura, no intuito de minimizar os gastos, otimizando assim o processo. Diante do
exposto, este artigo tem por objetivo aplicar o método multicritério de apoio à tomada de decisão, FITradeoff, como
suporte na análise das opções possíveis de serem utilizadas pela empresa a fim de selecionar a mais adequada às suas
necessidades.
Palavras-chave: Logística; Método multicritério; FITradeoff.

Abstract. In the industrial environment, due to its complexity and high potential for impact, logistics in the
transportation of cargo has a great influence on the gains perceived by a company, requiring special attention from
managers in its correct structuring. This article carried out a case study in a company in the packaging sector in Rio
de Janeiro that has deficiencies in the transport logistics sector, looking for alternatives to increase the efficiency of
its structure, in order to minimize costs, thus optimizing the process. Given the above, this article aims to apply the
multicriteria method of support to decision making, FITradeoff, as a support in the analysis of the possible options to
be used by the company in order to select the most appropriate to its needs.
Keywords: Logistics; Multicriteria method; FITradeoff

1 Introdução
No meio industrial, a logística no transporte de cargas possui grande influência nos ganhos percebidos pela
empresa, assim sendo, faz-se necessária uma atenção especial em sua correta estruturação, a fim de que seja
realizada de forma a otimizar o processo envolvido, minimizando os custos associados ao produto final e
elevando a vantagem competitiva da empresa frente às demais.
De acordo com Ballou (2009), a logística é a união de quatro simples atividades: aquisição, movimentação,
armazenagem e entrega de produtos, assim, para que haja uma boa interação desses processos, é necessário um
planejamento logístico bem definido.
Novaes (2001) afirma que os objetivos da logística são: planejar, interpretar e controlar de forma eficiente a
movimentação feita de produtos, serviços e materiais, de forma que atenda de maneira adequada o consumidor
final.
Segundo Porter (1991), a atividade logística moderna é observada com extrema atenção, tanto devido a sua
capacidade de proporcionar melhorias na qualidade, quanto de reduzir os custos, sendo basicamente nisso que
consiste a parte estratégica competitiva das empresas.

289

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

Buscando alcançar a sincronia entre empresa e cliente, devido a complexidade envolvida no processo, podem
ocorrer decisões e tomadas de decisão equivocadas, comprometendo todo o sistema, exigindo uma análise mais
detalhada das características envolvidas, seus benefícios e riscos associados.
As alternativas factíveis de atender ao objetivo da decisão e, portanto, selecionadas para avaliação, devem ser
comparadas em função dos critérios e sob a influência de atributos considerados mais importantes para o
avaliador Gomes e Gomes (2019). Afirma ainda, que os métodos de apoio multicritério à decisão (AMD) são
técnicas de assessoramento ao agente decisor para a tomada de decisões sobre problemas complexos,
selecionando, avaliando ou ordenando alternativas mediante diferentes pontos de vista e dentro de critérios préestabelecidos.
De acordo com Santos et al. (2016) A pesquisa Operacional (PO) é uma ciência composta por inúmeras técnicas
e modelos intrinsecamente relacionados com a otimização de sistemas produtivos, sendo uma ferramenta de
otimização utilizada no apoio à decisões em cenários complexos, evitando que elas aconteçam de forma pouco
criteriosa, dotando-as de maior racionalidade e objetividade.
É de extrema importância no método multicritério a existência de um decisor que estabeleça as prioridades
envolvidas no sistema. O decisor e responsável por determinar as preferências de uma organização, e verificar os
múltiplos objetivos que são apresentados como variáveis, que em muitas das vezes, estão presentes em medidas
diferentes. (de ALMEIDA, 2013).
Com base no exposto e mediante o uso da ferramenta de auxílio multicritério à decisão, FITradeoff, este artigo
tem por objetivo realizar um estudo de caso em uma empresa de médio porte do ramo de embalagens plásticas
situada no estado do Rio de Janeiro. Por questões de sigilo, será referenciada como “Empresa P”. O estudo visa
sugerir alternativas para a melhoria de sua cadeia logística de transportes de matéria prima e funcionários.

2 Análise do problema
A Empresa P possui 28 funcionários e três unidades de processamento, localizados em três bairros distintos: A,
B e C, da cidade de Duque de Caxias, RJ. A empresa está no ramo plástico há mais de dez anos, e, apesar dos
problemas existentes em sua cadeia produtiva, vem crescendo em um ritmo considerável. Em uma reunião com o
dono da empresa, que atua como gerente de produção, ele afirmou haver de perdas significativas em relação ao
tempo de produção, como também uma alta quantidade de horas extras pagas aos funcionários das duas
unidades subordinadas. Atualmente a empresa possui um caminhão, e três veículos menores, que fazem todo o
transporte de material. Hoje, por fazer a maior parte dos trajetos e devido ao grande volume de material a ser
transportado, o uso do caminhão encontra-se elevado, gerando elevados custos de manutenção.
A empresa P, busca aumentar sua produção, diminuir os gastos com transporte de matéria prima e as horas
extras pagas aos funcionários. Hoje ela possui três galpões em bairros distintos, com os funcionários que neles
trabalham, saindo diariamente da sede e se encaminhando para seu devido destino junto com o material (que é
carregado diariamente). A empresa possui dois turnos de produção, onde ao final do expediente, os funcionários
são transportados e levados de volta para a sede da empresa.
A Tabela 1 abaixo, apresenta os intervalos de tempo utilizados tanto para transportar o material para as
unidades, como também o utilizado para a realização de cada tarefa no turno da manhã.
Tabela 1. Intervalos médios de tempo no turno da manhã

Fonte. Autores (2020)
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3 Metodologia
Para o levantamento dos dados, foi realizado um acompanhamento das atividades na empresa durante o período de
trinta dias. O plano de ação escolhido para a análise foi:
Entrevista com o dono da empresa e com o setor de qualidade;
Acompanhamento do processo realizado na empresa por um determinado período;
Coleta de dados;
Identificar a causa do problema.
Aplicar o método multicritério FITadeoff para identificar as melhores alternativas;
Implementar melhorias.
Identificou-se que o maior problema era a logística que vinha sendo realizada para o transporte dos funcionários e
a matéria prima das outras sedes, atrasando o início das atividades, bem como de todos os outros processos,
gerando perdas e gastos desnecessários.

4 Revisão da Literatura
Neste tópico, serão abordadas as revisões de literatura da: Logística do transporte rodoviário no Brasil; Da
metodologia SSM (Soft System Methodology), e do método multicritério FITradeoff.
4.1 Logística do transporte rodoviário no Brasil
O transporte é a parte mais significativa da logística, representado aproximadamente dois terços dos custos
logísticos (POZO, 2010).
Mesmo em países mais desenvolvidos, os gastos logísticos são elevados, por isso a existência de uma grande
preocupação em diminuir esses custos (NAZÁRIO, 2012).
Lima (2014) declara que o desequilíbrio da matriz de transporte de carga tem reflexo não apenas na economia
do país, mas como também, eleva os gastos das empresas com logística.
Pozo (2010) destaca que “a parte da logística de enorme importância para o resultado final de uma organização
é o seu sistema de distribuição”. Na atualidade, a logística possibilita a inclusão de todos os setores de forma a
interagir diretamente para atender o cliente: suprimentos, vendas, controle da produção, administração de
materiais, entrega e recebimento, tratando-se dos dois últimos estarem ligados diretamente ao transporte.
Segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o transporte rodoviário é utilizado por grande parte das
empresas, representando 80% dos transportes no Brasil, entretanto, 57% das estradas brasileiras apresentam algum
tipo de problema em sua infraestrutura, gerando um aumento de 25% nos gastos operacionais do transporte
(PIANEGONDA, 2016).
4.2 SOFT SYSTEMS METHODOLOGY (SSM)
Segundo Gonçalves (2006), a SSM foi desenvolvida no departamento de Sistemas e Administração da
Universidade de Lancaster, por uma equipe liderada por Peter Checkland, projetada no intuito de formular
soluções para problemas mal estruturados, ou com certo grau de obscuridade. Afirma ainda que, a SSM é
voltada para a resolução de problemas complexos, e que geralmente, envolvem vários componentes humanos,
apresentando, em razão dessa característica, diferentes percepções do mesmo problema ou objetivo pelos
stakeholders envolvidos, com isso, o SSM busca responder 3 questões: Quais as características essenciais do
problema? Estes sistemas podem ser melhorados, modificados e projetados? Sendo possível, de que maneira
isso ocorrerá?
Gonçalves (2006) afirma que, para a implantação do SSM, sete estágios distintos devem ser seguidos, contudo,
eles estão inter-relacionados. Através da figura 2, pode-se observar os sete estágios da SSM e também que
existem dois planos de ação: “mundo real”, que é baseado em uma análise cultural, e o “mundo sistêmico” que é
sustentado por uma análise lógica, sendo que os estágios 1, 2, 5, 6 e 7 integram o “mundo real”, enquanto os
estágios 3 e 4 integram o “mundo sistêmico”.
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Figura 2. Estágios da SSM relacionando o “mundo real” e o “sistêmico”. Fonte. (Adaptada de Gonçalves, 2006)

Os estágios a seguir são baseados em Gonçalves (2006).
Estágio 1 e 2: Situação problemática não estruturada e Situação problemática explicitada: Nestes estágios
o principal objetivo é realizar um diagnóstico de forma imparcial, fazendo a enumeração dos principais fatos,
onde em análises futuras, auxiliam a compreender melhor a situação-problema. É de suma importância a
participação de todos os stakeholders.
Estágio 3: Definições sucintas de sistemas relevantes: Neste estágio, são identificadas e descritas as
definições essenciais do sistema em análise no que se refere à capacidade central das atividades humanas, bem
como dos seus componentes. Para desenvolver essas definições essenciais de forma resumida, Checkland
sugeriu a utilização do mnemônico CATWOE.
Tabela 2. Elementos do CATWOE.

Fonte. (Adaptada de Gonçalves, 2006)

Estágio 4: Modelos conceituais: Nesta etapa são preparados os modelos conceituais ideais, elencado nas
definições essenciais do estágio anterior. Os modelos conceituais retratam o terceiro mecanismo de modelagem da
SSM, agregando o que um sistema deve considerar para estar de acordo com as definições.
Estágio 5: Comparação dos modelos conceituais com a situação problemática expressada: Nesse estágio, o
modelo conceitual elaborado no estágio anterior é utilizado como base de comparação com a realidade que foi
apresentada no estágio 2. Comparam-se os dois modelos (conceitual e sistêmico) e a partir das diversidades
constatadas, levanta-se alguns pontos para discussão do problema, além de propor soluções e mudanças para a
transformação da situação problemática, que é objetivo dessa etapa. As soluções são utilizadas no próximo
estágio para selecionar as ações de mudanças desejáveis e viáveis.
Estágio 6: Mudanças sistemicamente desejáveis e culturalmente viáveis: Nesta etapa, as alterações
propostas no estágio 5 são novamente debatidas, avaliando se são viáveis e desejáveis, mas sobretudo, se são
passíveis de serem incorporadas. Existem três tipos de mudanças que podem ocorrer sendo elas: mudanças
estruturais, mudanças de procedimentos e mudanças de atitudes.
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Estágio 7: Ações para melhorar a situação-problema: Neste estágio é onde se discute e define como serão
implementadas as ações. Para isso buscam-se respostas para questões como: Qual o escopo da ação? Quem irá
participar? Quais os tipos de ações serão necessários, onde e quando terão lugar?
4.3 O método FITradeoff
Para de Almeida (2013), uma das principais atividades do ser humano baseia-se em tomar decisões, uma vez
que determina ações futuras, e que entre os métodos de decisão, os de auxílio multicritério se destacam pela
forte presença do agente decisor mediante o seu julgamento. Segundo de Almeida et al. (2016a), No contexto
dos métodos de auxílio multicritério à decisão, um dos maiores desafios é a obtenção dos pesos dos critérios.
Para os métodos compensatórios, como o modelo aditivo, esta dificuldade envolve além da importância relativa
dos critérios, a informação sobre a escala e o range de cada um deles. Mediante observação de Keeney (1992), de
Almeida et al. (2016a) elucida que “entre os procedimentos de elicitação de pesos para o modelo aditivo, o
procedimento de tradeoff se destaca pela sua forte estrutura axiomática”, por outro lado, mostram que na prática é
comum surgirem inconsistências. Uma das principais fontes de inconsistência é a dificuldade, em termos
cognitivos, que o decisor encontra para responder com precisão as várias perguntas do procedimento de
elicitação de pesos (de Almeida et al., 2016b).
A partir dessas restrições um novo método tradeoff foi formulado. Este novo método exige um menor esforço
cognitivo do decisor, solicitando menos dados que o tradeoff tradicional. Nele, o decisor não precisa encontrar o
ponto exato de indiferença entre duas consequências, procedimento verificado no modelo tradeoff tradicional,
afirma ainda que; “por requerer um menor esforço do decisor, é esperado que haja menos inconsistência no
processo de elicitação, bem como é esperada também uma quantidade menor de erros no processo de
especificação das preferências do decisor”. (de Almeida et al., 2016c).
A flexibilidade do FITtradeoff possibilita achar a solução do problema enquanto a elicitação está sendo
aplicada. Neste processo, as informações relacionadas à preferência sobre as alternativas são apresentadas e
pode facilitar o encontro da solução por intermédio das informações que o decisor apresentou, podendo ser
aplicada a resolução do problema de programação linear. Este método simplifica e facilita o processo decisório,
por consequência, o entendimento do problema se torna mais fácil, segundo de Almeida (2016a).
De Almeida (2016) afirma que, o FITradeoff distribui pesos para os critérios sendo imparcial sobre as
preferências do decisor, e assim surge entre um grupo de alternativas, uma resposta que satisfaz o problema
apresentado. A Figura 3, mostra como é elaborado um fluxograma do FITradeoff.

Figura 3. Fluxograma FITradeoff. Fonte. (Adaptada de: de Almeida, 2016)
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5 Estruturação do Problema

5.1 Aplicação do método SSM
Primeiro Estágio – Entrevistas foram feitas com o dono da empresa e com os funcionários envolvidos na
logística de transporte. Foi verificado que os problemas não se davam apenas pelo trabalho feito pelos seus
funcionários e veículos que efetuavam o transporte. De acordo com os funcionários, existem inúmeros fatores
que podem vir a atrasar os horários previstos para a tarefa. A elaboração de uma figura rica possibilita uma
melhor assimilação da situação-problema.
Segundo Estágio – A partir da figura rica (figura 4), pode-se claramente identificar que existem fatores que são
aparentes para quem está executando a ação, mas não para o dono da empresa, dessa forma, o que este último
aparenta ser uma falha humana dos funcionários ou transporte, se deve apenas a imprevistos relacionados.

Figura 4. Figura rica da situação problema Fonte. (Autores, 2020)

Terceiro Estágio – Elaboração do CATWOE
Tabela 3. Elementos do CATWOE.

Fonte. (Autores, 2020)

Quarto Estágio – O modelo de sistema formal foi elaborado de acordo com a visualização do estágio anterior.
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Figura 5. Modelo conceitual. Fonte. (Autores, 2020)

Quinto Estágio – É possível verificar comparando a figura rica com o modelo conceitual, que as realidades
estão bem distintas, isso por conta de algumas ações e variáveis que existem no meio estudado, gerando um
desacordo entre a realidade esperada e o que realmente ocorre.
Sexto Estágio – Com a análise do estágio anterior é possível optar por algumas ações que são desejáveis e
programáveis. Com isso temos a tabela abaixo com as possíveis mudanças.
Tabela 4. Possíveis ações a serem tomadas

Fonte. Autores

Sétimo Estágio – De acordo com a etapa anterior existem algumas ações que podem vir a ajustar a produção da
empresa em curto e longo prazo, assim se tornando possível uma regulagem nos horários, ajustando horas extras
e excesso de tempo gasto com transporte.
5.2 Análise das possibilidades
As possibilidades viabilizadas pelo método SSM, mostram que pode vir a existir uma melhora na empresa de
modo que seja analisada as necessidades de curto e médio prazo existentes.
Contratar Mão de Obra terceirizada (M.O): Para a contratação de uma M.O terceirizada, seria necessária
uma equipe de 7 pessoas, sendo 4 especializadas com máquinas de extrusão e um caminhão. Apesar de diminuir o
gasto com transporte e possivelmente ajustar o horário de hora extra, existe um custo bem elevado para esse
contrato.
Dados:
Valor total gasto com reformulação: R$ 25000,00
Valor gasto de custo fixo mensal: R$ 20500,00
Porcentagem de melhoria de qualidade: 0,5%
Porcentagem de melhoria na fiscalização de problemas: 25%
Tempo gasto com transporte: 31 horas
Tempo de produção mensal: 180 horas
Tempo de horas extras mensais: 0 horas
Reduzir para apenas 2 galpões: Para uma alteração de localidade existem inúmeros fatores que são
necessários, tais como movimentação de maquinário, reformulação de logística e aumento na conta de luz dos
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locais restantes, porém, a possibilidade de reduzir o tempo de transporte e um melhor controle da parte do
gerente produtivo por conta de um menor número de lugares necessários de fiscalização.
Dados:
Valor total gasto com reformulação: R$ 25000,00
Valor gasto de custo fixo mensal: R$ 28200,00
Porcentagem de melhoria de qualidade: 5%
Porcentagem de melhoria na fiscalização de problemas: 50%
Tempo gasto com transporte: 24 horas
Tempo de produção mensal: 170 horas
Tempo de horas extras mensais: 24 horas e 18 min
Compra de novos caminhões: A compra de novos caminhões traria grandes benefícios para a empresa,
agilizando a logística, contudo, os gastos para tal mudança são elevados, além de necessitar de novos
funcionários para suprir a necessidade.
Dados:
Valor total gasto com reformulação: R$ 41000,00
Valor gasto de custo fixo mensal: R$ 22700,00
Porcentagem de melhoria de qualidade: 0%
Porcentagem de melhoria na fiscalização de problemas: -5%
Tempo gasto com transporte: 26 horas
Tempo de produção mensal: 170 horas Tempo
de horas extras mensais: 36 horas
Contratar M.O Localizada: A contratação de uma M.O localizada auxilia no transporte entre os galpões,
contudo em determinados dias vai existir a necessidade de se retomar a mesma rota por conta de pagamentos e
problemas em maquinários existente nos galpões.
Dados:
Valor total gasto com reformulação: R$ 20000,00
Valor gasto de custo fixo mensal: R$ 19000,00
Porcentagem de melhoria de qualidade: -0,5%
Porcentagem de melhoria na fiscalização de problemas: -30%
Tempo gasto com transporte: 34 horas
Tempo de produção mensal: 170 horas
Tempo de horas extras mensais: 12 horas e 40 min
Acabar com o processo de lavagem: Esse processo apesar de tem a mesma lógica de reduzir em dois galpões,
não se trata da mesma coisa. Uma vez acabando com o processo de lavagem, a qualidade do material pode
aumentar se o setor de compras da empresa optar por matéria prima “limpa”, anulando assim o galpão 2,
entretanto, o valor desse tipo de matéria prima e bem superior a “suja”.
Dados:
Valor total gasto com reformulação: R$ 10000,00
Valor gasto de custo fixo mensal: R$ 29000,00
Porcentagem de melhoria de qualidade: 40%
Porcentagem de melhoria na fiscalização de problemas: 50%
Tempo gasto com transporte: 12 horas
Tempo de produção mensal: 190 horas Tempo
de horas extras mensais: 22 horas
Comprar Maquinário Tecnológico: Na compra de um maquinário com uma tecnologia mais avançada, a
melhoria da qualidade e a velocidade da produção do material é notável, e dependendo da potência dos motores
desse maquinário o valor de energia gasta é reduzida também. Contudo o gasto nos meses futuros se torna
menor e existe a necessidade de contratar novas M.O especializadas para tais maquinas, logo os funcionários
que já estão nessas atividades terão contratos rescindidos.
Dados:
Valor total gasto com reformulação: R$ 80000,00
Valor gasto de custo fixo mensal: R$ 17000,00
Porcentagem de melhoria de qualidade: 0%
Porcentagem de melhoria na fiscalização de problemas: 60%

296

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

Tempo gasto com transporte: 14 horas Tempo
de produção mensal: 190 horas Tempo de
horas extras mensais: 29 horas
5.3 Levamento dos Critérios
Em entrevista com o dono da empresa, foram obtidos os seguintes critérios:
Valor total gasto com reformulação: este critério existe para verificar as possibilidades para viabilizar a
reformulação, para que não saia do controle do caixa da empresa e venha a prejudicar outros compromissos
financeiros.
Valor gasto de custo fixo mensal: critério importante para que se obter um planejamento e um conjunto com o
custo fixo que a empresa possui atualmente, indentificando o melhor a ser feito.
Porcentagem de melhoria de qualidade: um dos critérios mais importantes, por conta da extrema fiscalização
do dono da empresa e a busca pela otimização da produção.
Porcentagem de melhoria na fiscalização de problemas: critério importante para que possa ter um controle
de todo o processo e controlar os outros critérios.
Tempo gasto com transporte: critério essencial para o estudo, por conta da sua variação estar totalmente
ligada à quantidade de produção e horas extras efetuadas.
Tempo de produção mensal: o critério que realmente traz divisas para a empresa. Quanto maior o seu valor,
maior será o ganho de capital.
Tempo de horas extras mensais: depende das horas de transporte para se obter um bom parâmetro, porém, se
ocorrer em demasia, pode prejudicar o fluxo de caixa da empresa.
Abaixo, temos a tabela 5, obtida através do acompanhamento do processo estudado durante todo o mês da
avaliação.
Tabela 5. Dados do acompanhamento mensal

Fonte. (Autores, 2020)
5.4 Matriz de Avaliação
De acordo com os critérios selecionados foi construída a matriz de avaliação:
Tabela 6. Matriz de Avaliação

Fonte. (Autores, 2020)
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5.5 Aplicação do método FITradeoff
O método FITradeoff foi aplicado a partir do software disponível para download pelo link:
http://fitradeoff.org/download/.
De acordo com a figura 6 foram mostrados os valores numéricos referentes às 7 alternativas de melhoria na logística
com base na matriz de avaliação.

Figura 6. Aplicação do método pelo software FITradeoff. Fonte. (Autores, 2020)

Posteriormente, o processo de elicitação é iniciado, onde o decisor escolhe quais critérios são mais importantes
no problema, gerando pesos à ordem critérios. A figura 6 nos apresenta a ordem dos critérios que foram
escolhidos pelo decisor. Sendo a ordem: C3 (melhoria de qualidade), C5 (tempo de transporte), C6 (tempo de
produção mensal), C2 (custo fixo mensal), C4 (melhoria da fiscalização), C1 (valor gasto com reformulação) e
C7 (hora extra mensal).

Figura 7. Ordem dos Critérios Adotados. Fonte. (Autores, 2020)

A partir da definição da ordem dos pesos dos critérios, a figura 8 expressa o espaço de pesos máximos e
mínimos para cada critério.

Figura 8. Diferença entre os pesos máximos e mínimos. Fonte. (Autores, 2020)

A figura 9, apresenta o número de alternativas potencialmente ótimas. Para este trabalho foram apresentadas 24
pares de consequências.
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Figura 9. Consequências das alternativas. Fonte. (Autores, 2020)

Ao final da aplicação do método FITradeoff, podemos observar que a melhor alternativa obtida foi eliminar o
processo de lavagem, pois apresenta um melhor resultado dentro dos critérios que foram selecionados pelo
decisor como mostra a figura 10.

Figura 10. Resultados Obtidos. Fonte. (Autores, 2020)

6 Conclusão
O presente trabalho teve com proposta, melhorar a logística da Empresa P, utilizando como ferramenta para o
tratamento dos dados, o método de auxílio multicritério à decisão, FITradeoff, se apresentou como uma
excelente ferramenta para o problema em estudo. Ressalta-se também, que a metodologia SSM possibilitou um
ganho de suporte à resolução do problema, visto que era de grande complexidade.
O objetivo deste artigo foi atingido, com a obtenção da melhor alternativa a ser empregada pela empresa P a fim
de otimizar os seus processos logísticos, minimizando perdas, e consequentemente, elevando os lucros
Os resultados obtidos demonstram que o método pode ser utilizado para resolução dos mais variados tipos de
problemas reais, além disso, a facilidade, flexibilidade, confiabilidade e rapidez da aplicação do método podem
facilitar sobremaneira os cálculos, muitas vezes complicados, que envolvem a AMD.
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Resumo. O presente trabalho apresenta um estudo sobre os problemas de transporte público em
Penedo/AL utilizando a Strategic Options Development and Analysis (SODA) e fundamentado na Teoria
dos Construtos Pessoais, com o intuito de estruturar e constatar os fatores mais críticos dessa
problemática. A coleta de dados se deu por intermédio de entrevistas individuais com um usuário do
sistema, um funcionário da cooperativa de ônibus e um agente de trânsito da cidade; posteriormente, foi
construído o mapa global com a agregação dos mapas individuais, eliminando elementos que
apresentaram similaridades. Com o mapa agregado, pode-se perceber as principais questões que devem
ser focadas pelos atores para uma melhor utilização do sistema público de transporte da cidade de
Penedo/AL, como a construção de terminais, aquisição de frota nova, e aumento da frequência e das
rotas. O instrumento de validação mostrou a satisfação e representatividade dos atores no mapa global.
Palavras-chave: Transporte público; Métodos de Estruturação de Problema; Pesquisa Operacional;
Mapas cognitivos.

Abstract. The present work presents a study on public transport problems in Penedo/AL using Strategic
Options Development and Analysis (SODA) and based on the Theory of Personal Constructs, in order to
structure and verify the most critical factors of this problem. Data collection took place through individual
interviews with a system user, a bus cooperative employee and a city transit agent; later, the global map
was built with the aggregation of individual maps, eliminating elements that had similarities. With the
aggregated map, it is possible to perceive the main issues that should be addressed by the actors for a
better use of the public transport system in the city of Penedo/AL, such as the construction of terminals,
the acquisition of a new fleet, and the increase in frequency and of routes. The validation instrument
showed the satisfaction and representativeness of the actors on the global map.
Keywords: Public transportation; Problem Structuring Methods; Operational Research; cognitive maps.

1 Introdução
O modo de transporte público indispensável nas regiões brasileiras é sem sombra de dúvidas o ônibus, por
oferecer benefícios mais abrangentes a população, como, por exemplo, os preços das passagens que são mais
baratos. Além disso, a maleabilidade desse modal também é um fator determinante na escolha do mesmo
(Castilha, 2018). Apesar desse panorama, o esse segmento tem sofrido uma forte queda no número de
passageiros, sobretudo, pelo fato de possuir uma forte concorrência com os modos individuais, mesmo
gerando menores impactos ambientais no mundo (NTU, 2013).
Em detrimento dessa problemática, os PSM’s (Problem Struturing Methods), no campo da Pesquisa
Operacional, surgem como uma possibilidade de fornecer melhores compreensões acerca desses problemas,
além de fornecer uma visão mais detalhada e possíveis soluções, possuindo uma metodologia baseada na
aplicação em cenários onde o problema não é exposto de maneira explícita (Simões et al., 2015, p.354).
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Baseado na conjuntura dos PSM, o SODA (Soft Options Development and Analysis), desenvolvido por
Colin Eden e possuindo fundamentação na “Teoria dos Construtos Pessoais” desenvolvido por Kelly (1955),
possui enfoque na estruturação e constatação do problema (Eden, 2004). Principalmente, por ser uma
abordagem que utiliza os mapas cognitivos estruturados como ferramenta, de forma ordenada no que tange
aos seus princípios (ACKERMANN e EDEN, 2001, 2010; EDEN e ACKERMANN, 2001).
Portanto, o objetivo deste trabalho é estruturar o problema que envolve o tema de transporte público na
cidade de Penedo/AL, pelas partes envolvidas diretamente nesta atividade, para que se tenha um (NA VISÃO
DE QUEM?) melhor entendimento acerca do uso do transporte público de Penedo/Al com a construção de
mapas cognitivos, utilizando SODA. Inicialmente o trabalho é desenvolvido com um usuário do transporte,
um funcionário da empresa e um agente de trânsito da cidade.

2 Metodologia
A metodologia utilizada neste trabalho seguiu as etapas contidas na Figura 1. Inicialmente sendo definido os
atores, no qual foram entrevistados 3 atores (representante da sociedade, funcionário da empresa cooperativa
de ônibus e um funcionário da SMTT – Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito. O trabalho foi
realizado em três momentos: 1º) foi exposto o problema para os participantes, instigando cada um a
identificar a problemática do transporte público na cidade; 2º) exposição do mapa cognitivo individual para
os atores realizarem uma análise e caso o respondente não se sentisse satisfeito com o mapa, modificações
seriam feitas; 3º) após sua construção, o mapa global foi apresentado aos atores, com o intuito de verificar a
satisfação e a representatividade deles.
A Fig. 1 mostra de forma sucinta as principais etapas realizadas na pesquisa. A etapa 8 ainda será
realizada e será o próximo passo.

Fig. 1. Fluxograma das etapas da pesquisa.

Foi construído um questionário semiestruturado com a finalidade de se compreender melhor a problemática
de transporte público em Penedo/AL na visão dos atores, bem como das possíveis soluções para esses
problemas. Sendo exposto a seguir:
 Quais são os problemas mais críticos do Transporte Público em Penedo/AL?
 Quais são as medidas realizadas com a finalidade de acabar com esses problemas?
 Você acredita que essas medidas são executáveis? Por quê?
 Como você acredita que essa problemática possa ser solucionada?
Após o levantamento das informações durante as entrevistas, para a construção dos mapas foi utilizado o
software Decision Explorer, onde foi construído em construtos obtidos nas entrevistas individuais realizadas.
Para validação do mapa agregado, necessitou-se da construção de um novo questionário enumerado de 0 a 10
para obter o grau de satisfação dos atores, que foram novamente submetidos as seguintes perguntas:
 Quanto o mapa agregado representa meu ponto de vista acerca da questão do transporte público em
Penedo?
 Quanto o mapa agregado me fez perceber o ponto de vista dos outros atores do sistema de transporte
público de Penedo?
 Quão satisfeito, no geral, eu estou com o mapa agregado?

3 Resultados
O mapa agregado apresentado na Fig. 2, é o acumulativo das perspectivas dos atores, correspondendo a
junção das cognições de cada um deles, manifestando a construção e formação do raciocínio, possibilitando
um totalizador das ideias, de modo a facilitar o entendimento da visualização da problemática e das suas
possíveis soluções.
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Na realização da análise do mapa agregado, notou-se os problemas mais críticos visualizados pelos atores,
que foram: más condições dos ônibus (1); espera duradoura (2); falta de investimentos e necessidade de
melhores serviços prestados (3); passagens caras (4); falta de planejamento, infraestrutura e assistência para
os funcionários (5); mal estado de conservação das estradas (6); excesso de gratuidade (7); falta de
planejamento de roteirização (8); superlotação em dias festivos (10); o município não oferece boas condições
de trabalho, estrutura e não realiza investimentos nas estradas (11); excesso de reclamações dos usuários por
não haver sinalizações e placas suficientes (12); e, a empresa não possui um único dono (13).
Para classificação dos construtos utilizou a metodologia da psicologia dos construtos finitos desenvolvida
por Kelly (1955). Assim, os construtos da tipologia cauda foram: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 27. Foram
classificados dessa maneira por conta de não haver setas chegando neles. Já os construtos 3, 9, 14, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 28 e 29 foram determinados como do tipo cabeça, pois não apresentaram setas saindo deles. E,
por fim, os construtos 15, 16, 21, 25 e 30 foram conceituados como da tipologia opção estratégica, pois eles
estão relacionados de forma direta aos construtos do tipo cabeça.

Fig. 2. Mapa cognitivo agregado para o problema de transporte público de Penedo/AL.

Os construtos 21, 25 e 30 foram determinados como da tipologia implosão, isso se deu por conta de existir
um número expressivo de setas em sua direção. Em contrapartida, os construtos 5, 7, 12, 16 e 25 são do tipo
explosão, sobretudo, pelo fato de possuir um número alto de setas saindo deles. Finalmente, os construtos do
tipo dominante foram: 5, 17 e 18, essa classificação ocorreu por estarem ligados diretamente com os do tipo
implosão e explosão.
Assim, os construtos do tipo opção estratégica encontrados para este problema são considerados as soluções
dos problemas mais críticos de transporte público em Penedo/AL, nos quais esforços deveriam ser
concentrados, já que concentra as visões de cada um dos participantes, que refletiram no mapa seus pontos de
vista individual vindo de conhecimentos que advindos das suas percepções e experiências com fatores ao seu
redor acerca do tema. Esses construtos contém uma série de medidas que possuem a viabilidade de serem
implementadas com o intuito de melhorar como um todo toda a sua problemática.
O grau de satisfação dos atores para validar o mapa agregado mostrou o alto índice de satisfação,
aquisição de conhecimento e representatividade por parte dos atores, com um índice superior a 9.
Após identificar os pontos chaves, alternativas seriam sugeridas e disponibilizadas para os atores
escolherem as ações a serem tomadas por meio de algum sistema de votação de alternativas por estas partes
interessadas.

4 Considerações Finais
Os problemas de transporte público no Brasil são bastante recorrentes, principalmente devido a necessidade
de atender a uma grande demanda diária. Problemas como o de superlotação, más condições de ônibus, falta
de infraestrutura e sinalizações, são alguns dos principais problemas visualizados neste estudo na perspectiva
dos atores.
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Esse foi o primeiro estudo realizado na cidade, com aplicação do SODA e mostrou-se bastante eficaz na
obtenção das percepções dos atores para o desenvolvimento do que seriam alternativas, a partir de uma
melhor estruturação do problema.
Ao final do estudo, notou-se que os Métodos de Estruturação de Problemas, com a utilização do
mapeamento cognitivo, possibilitaram a alcance dos objetivos propostos, adotando a metodologia SODA, e
sendo fundamentada na Teoria dos Construtos Pessoais de Kelly.
Para suprir a toda essa problemática, faz-se necessário que adote algumas medidas, tais como, a de
aquisição de novos ônibus, implementação de sinalizações e placas nos pontos de ônibus, construção de
terminais, visando dar maior conforto e segurança aos funcionários, e, o aumento da frota e frequência dos
ônibus, garantindo que alcance a um público maior e dando acesso a novos bairros.
Como proposta de continuidade do trabalho, sugere-se a aplicação do SODA com alguém que represente a
cooperativa de ônibus da cidade, para posteriormente aplicar um sistema de votação das alternativas entre as
quatro partes envolvidas, identificando a ação que deve ser tomada como medida mais urgente.
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de Ensino Superior (CAPES), e aos participantes envolvidos neste estudo.
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Resumo. As organizações estão inseridas em um mercado crescente e constantemente dinâmico, o que implica na
busca pelo aumento na participação no mercado através de novos negócios como fator de obtenção de vantagem
competitiva. Este trabalho propõe um modelo multicritério de apoio à decisão como forma de apoiar os gestores de
uma empresa da construção civil no processo de seleção de localização de uma nova instalação. Neste contexto, o
modelo considera critérios específicos do contexto empresarial estudado para que através de uma representação
formal das opções de localização e de suas performances sobre os objetivos da empresa, o método FITradeoff
possa esclarecer o tomador de decisão através de um processo interativo que permite uma análise mais aprofundada
sobre o problema. A robustez do resultado é uma das vantagens do método utilizado, onde são evitadas perguntas
que o tomador de decisão tenha dificuldades de responder, aumentando a confiança nos resultados obtidos através
da informação parcial coletada sobre os parâmetros preferenciais. Por fim, constatou-se que o modelo proposto
poderia contribuir como ferramenta de apoio aos gestores em uma decisão de impacto estratégico de médio e longo
prazo, reduzindo os riscos de ameaças graves no caso da tomada de uma decisão errônea para o problema.
Palavras chave: MCDA, seleção de localização, FITradeoff.

Abstract: Organizations are inserted in a growing and constantly dynamic market, which implies the search for new
potential market shares as a factor to obtain competitive advantage. This work proposes a multicriteria model for
decision support as a way to support the managers of a construction company in the process of selecting the location
of a new installation. In this context, the model considers specific criteria of the studied business context to then
deal analytically and formally with the selection decision through the FITradeoff method. It was possible to verify
the robustness of the results provided by the model due to the decision maker's certainty in the answers given and
procedural efficiency intrinsic to the method. Finally, it was found that the proposed model could contribute as a
tool to support managers in a decision of extreme strategic impact in the medium and long term, reducing the risks
of serious threats in the case of making an erroneous decision for the problem. Organizations are inserted in a
growing and constantly dynamic market, which implies the search for an increase in market share through new
businesses as a factor of obtaining competitive advantage. This work proposes a multicriteria decision model to
support the managers of a construction company in the process of selecting the location of a new installation. In
this context, the model considers specific criteria of the studied business context so that through a formal
representation of the location options and their performance on the company's objectives, the FITradeoff method
can clarify the decision maker through an interactive process that allows a further analysis of the problem. The
robustness of the result is one of the advantages of the method used, which avoids questions that the decision maker
has difficulties in answering, increasing confidence in the results obtained through the partial information collected
on the preference parameters. Finally, it was found that the proposed model could contribute as a tool to support
managers in a medium and long-term strategic impact decision, reducing the risks of serious threats in the case of
making an erroneous decision for the problem.
Keywords: MCDA, Location Selection, FITradeoff.

1 Introdução
A indústria da construção civil possui uma significativa representatividade no processo de desenvolvimento
econômico de um país (Xue e Zhang, 2018). Este setor representou, em 2016, em torno de 6% do produto
interno bruto (PIB) global, com receita anual total de 13 trilhões de dólares (Gerbert et al., 2016). Em termos
locais, o ramo da construção civil é um dos mais impactantes da economia brasileira, atingindo uma
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representatividade de 3,7% do PIB em 2019 (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). Estudos mostram
que é esperado que o setor alcance receitas estimadas de 15 trilhões de dólares até 2025 (Oxford Economics,
2018). Assim, esse ramo industrial promove o crescimento, acumula formação de capital, contribui como fonte
de emprego e fornece vínculos críticos em todos os elos da economia (Chia et al., 2014).
Segundo Alves e Alves (2015), com o objetivo de explorar mercados promissores potenciais e elevar a
lucratividade, uma decisão crítica enfrentada por organizações em plena expansão consiste na seleção de
localidade de uma nova instalação. Briozo e Musetti (2015) afirmam que essa decisão deve levar em
consideração o planejamento estratégico de longo prazo e uma análise de custo/benefício, conjuntamente com
as vantagens e desvantagens locacionais em relação à inúmeros fatores e aspectos econômicos, sociais,
políticos, ambientais, entre outros.
Portanto, fica evidente o alto grau de risco que a decisão organizacional em questão possui. Farhang e
Seyedhosseini (2010) detalham que a seleção inadequada de localidade pode implicar em uma inapropriada
força de trabalho qualificada, indisponibilidade de matérias-primas, serviços de transporte insatisfatórios,
aumento das despesas operacionais ou até um impacto adverso na organização com relação à interferência
política e social.
Ainda neste contexto, nota-se que a avaliação e análise dos fornecedores possui forte importância no cenário de
decisão em evidência (Dixit e Sharma, 2020). Ou seja, o perfil de fornecedores relacionado às localidades pode
ser usado como critério ou atributo de decisão para o processo de seleção de localidade da unidade de
negócios. Com isso, constata-se a oportunidade de se avaliar, além dos critérios clássicos da literatura para o
problema em estudo relacionada a projetos como custos, qualidade, escopo e cronograma (PMI,2017) , critérios
tradicionais referentes à avaliação de fornecedores como rapidez e confiabilidade (Dickson, 1966; Wu e Weng,
2010).
Diante das características expostas, observa-se que o processo decisório envolve vários objetivos e, muitas
vezes, é necessário comprometer-se entre os possíveis critérios conflitantes. Assim, modelos baseados nos
métodos de tomada de decisão multicritério (MCDM) são considerados uma abordagem eficaz para resolver
problemas de seleção de localidade de instalações (Chakraborty et al., 2013).
Sendo assim, o presente trabalho trata da aplicação de um modelo multicritério de apoio à decisão com o
objetivo de apoiar os gestores de uma empresa do setor de construção civil na estratégia de expansão
organizacional, mais especificamente, na decisão de seleção da melhor localidade de instalação de uma unidade
de negócios. O uso do método FITradeoff (De Almeida et al., 2016) permite ao modelo tratar o problema de
através de um processo interativo e flexível, onde a cada interação do tomador de decisão com o software do
método, é apresentada pelo menos uma informação parcial sobre o valor das alternativas que auxilia na análise
do tomador de decisão, que pode interromper o processo a qualquer momento, se estiver satisfeito
Na seção 2, o problema de seleção de localidade de instalação será mais detalhadamente descrito. Em seguida,
na seção 3, o modelo multicritério proposto será abordado. Na seção 4, o estudo de caso e as discussões dos
resultados serão apresentados e, por fim, na seção 5 serão apresentadas as considerações finais.

2 Problema de seleção de localização de instalação
As decisões de análise espacial de localização de instalações são extremamente importantes para o
planejamento de longo prazo das organizações. Uma definição amplamente abordada na literatura caracteriza o
problema como a atividade de escolha de localização que gera a maior quantidade possível de benefícios com
o mínimo uso de recursos (José Alves e João Alves, 2015). Para Briozo e Musetti (2015), esta decisão deve
envolver um estudo criterioso dos principais fatores de influência nos processos organizacionais, a saber, a
localização dos clientes e fornecedores, custos e disponibilidade de mão de obra, entre outros. No entanto, a
ponderação destes atributos depende do ramo de atuação e estratégia da empresa.
Segundo Drezner e Hamacher (2002), a escolha de localidade ideal para instalação de uma base operacional
impacta diretamente a competitividade de uma empresa, por exercer influência concreta nos seus custos diretos,
como matéria-prima, mão de obra, energia, etc., além dos custos logísticos de fornecimento de insumos e de
distribuição de produtos para o mercado consumidor. Portanto, Farhang e Seyedhosseini (2010) concluem que
a localização da instalação exerce forte impacto na organização, sendo um fator crítico de sucesso importante
em sua estratégia competitiva.
Durante as últimas décadas, o problema de seleção de localização de instalação tem sido profundamente
explorado por vários pesquisadores. Metodologias e abordagens inovadoras estão sendo constantemente
desenvolvidas a fim de proporcionar eficiência nessa atividade essencial para a estratégia de médio e longo
prazo de uma organização. Neste sentido, Kahraman et al. (2003) destaca que a programação linear e não linear,
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método Delphi e centro de gravidade, análise de regressão, heurísticas, programação dinâmica e métodos
multicritério são algumas técnicas usadas para apoiar a decisão do problema em questão.
Além disso, é possível observar a modelagem do problema sob diversos contextos na literatura. Várias
aplicações são encontradas para a decisão de localização de plantas de geração de energia (Shorabeh et al.,
2019; Muneeza et al., 2020). Abordagens lidam também com a localização ótima de hospitais e instalações de
saúde (Dell’Ovo et al., 2019; Vahidnia et al., 2009). Alguns trabalhos buscam tratar da escolha ideal de
localidade para equipamentos comerciais e industriais (Chakraborty et al., 2013; Erdin e Akbaş, 2019). Por
fim, diversas aplicações para localização de resíduos sólidos e tratamento de água são verificadas (Kaya, 2011;
Ekmekcioglu et al., 2010). Diante do exposto, falta na literatura uma aplicação que considera a decisão de
localização de uma nova instalação do ramo da construção civil em processo de expansão que possui
características específicas de demanda e operações, não considerando apenas a escolha do local de uma
construção, mas sim a decisão de definição de uma região onde a empresa investirá fortemente em obras de
construção civil locais, levanto em conta múltiplos atributos estratégicos.
Neste trabalho, o problema é interpretado do ponto de vista da análise multicritério. Ou seja, serão utilizados
conceitos e técnicas para encontrar uma localização ideal a partir de um determinado conjunto finito de locais
alternativos usando análise de decisão envolvendo múltiplos critérios. Esta interpretação é diferente da clássica
descrita principalmente por Drezner e Hamacher (2002), que analisa o cenário como um problema de
otimização. Aqui, o foco é direcionado para a avaliação multicritério de N alternativas de localidade com base
nos M atributos de localização que são primordiais para a empresa, do ponto de vista gerencial e estratégico. É
importante ressaltar o papel do tomador de decisão, que é tema central na literatura de decisão multicritério. O
valor das alternativas depende diretamente do julgamento que o tomador de decisão realizará, considerando os
critérios que ele/ela considera importante para a ocasião, o que significa que este é um problema que, por
natureza, precisa de um processo de estruturação para identificar os objetivos do tomador de decisão e como
este pondera entre eles.
O julgamento de valor do tomador de decisão é representado pela constante de escala a ser elicitada durante o
procedimento de interação. É importante ressaltar que dois termos são bastante utilizados na literatura para se
referir à informação preferencial do tomador de decisão. O termo pesos refere-se à informação necessária para
abordagens não compensatórias, pois refletem apenas a importância relativa dos critérios. O termo constante
de escala, por sua vez, é mais adequado aos métodos compensatórios, pois incluem a informação relacionada à
escala das performances em cada critério. Para este estudo, por simplificação linguística, usaremos o termo
“pesos”, porém assumindo o significado de constante de escala uma vez que foi considerada uma racionalidade
compensatória do tomador de decisão.
Outra importante distinção acerca das abordagens compensatórias e não compensatórias é com relação a
existência ou não de trade-off entre os critérios. Abordagens compensatórias permitem que uma alternativa
tenha seu desempenho global obtido pelo trade-off de valores, ou seja, existe a ideia de compensar um menor
desempenho de uma alternativa em um dado critério por meio de um melhor desempenho em outro critério.
Nas não compensatórias esta compensação inexiste. Além do mais, abordagens compensatórias podem ainda
pertencer ao escopo da Teoria do Valor Multiatributo (MAVT), que lidam com informação determinística e
que incluem o SMARTS/SMARTER, Procedimento de Tradeoff, o método FITradeoff e o método AHP, ou da
Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT), que lidam com informação probabilística (Keeney e Raiffa, 1976).
Como especificado, abordagens de decisão multicritério estão sendo constantemente desenvolvidas para lidar
com o problema em estudo. Estas abordagens são predominantemente fundamentadas pelo método AHP
(Vahidnia et al., 2009; José Alves e João Alves, 2015; Briozo e Musetti, 2015; Kaya, 2011). Porém, outros
métodos também são usados para esta finalidade, como o FITRADEOFF (Dell’Ovo et al., 2017), o TOPSIS
(Ekmekcioglu et al., 2010; Erdin e Akbaş, 2019), o ELECTRE (Agrebi et al., 2017), a Otimização
Multiobjetivo (Chakraborty et al., 2013) e o PROMETHEE (Wu et al., 2019).
É juntamente importante estabelecer alguns fatores clássicos encontrados na literatura que exercem influência
sobre a definição de uma localidade para a instalação de uma unidade de negócios. Disponibilidade de matériaprima, energia elétrica, água, mão de obra, facilidades e incentivos fiscais, qualidade de vida, serviços
essenciais e a proximidade dos mercados consumidores, seus fornecedores e concorrentes se destacam como os
fatores mais relevantes (Erdin e Akbaş, 2019; Briozo e Musetti, 2015). Todavia, o contexto decisório,
planejamento estratégico e especificidades da organização interferem nestes fatores.
Deste modo, fica claro a necessidade de um modelo multicritério que estruture de modo analítico e formalizado
a decisão estratégica de expansão das operações por meio de uma nova unidade de negócios de uma empresa
do ramo da construção civil. O procedimento de Tradeoff é o que possui a base axiomática mais robusta,
porém exige um alto custo cognitivo. Neste sentido, justifica-se o uso do método FITradeoff por usar as bases
axiomáticas do Tradeoff clássico, mas suavizando o processo de elicitação, exigindo menos esforço

307

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

do tomador de decisão. Assim, seria possível evitar consequências negativas causadas por um procedimento de
decisão informal e sem fundamentação sólida ou cognitivamente custoso. Na seção seguinte, o modelo
proposto será detalhadamente descrito, abordando suas principais características e elementos.

3 Descrição do modelo
O modelo proposto no presente trabalho tem o objetivo central de propor uma recomendação estruturada de
localização de nova instalação para uma organização em processo de expansão da área da construção civil. A
construção do modelo de decisão segue as seguintes etapas descritas na figura 1.

Fig 1. – Modelo proposto

Inicialmente, as definições de alternativas factíveis de localização para instalação e critérios de seleção serão
realizadas, de modo que informações essenciais para o tratamento do problema serão definidas. Aqui,
documentos são colhidos e entrevistas realizadas com o decisor para que informações sobre critérios de decisão
e espaço de ações sejam levantadas. Em termos dos atributos de decisão, a empresa deve elencar critérios que
julga potencialmente relevantes para a tomada de decisão. As alternativas serão definidas como as localidades
viáveis para instalação da unidade, de modo que sugestões e recomendações de especialistas serão consideradas
para o levantamento destas informações.
Em seguida, o levantamento de informações acerca das localidades anteriormente definidas é conduzido. Com
isso, através de pesquisas internas e reuniões dos gestores da organização com especialistas, todos os dados
necessários referentes às localidades para condução do processo de decisão são estabelecidos. Dado estas
informações, a matriz de consequências contendo a avaliação de cada alternativa de localização para cada
critério de seleção é estabelecida, possibilitando a resolução do problema por meio da aplicação de uma
abordagem de apoio à decisão multicritério.
A matriz de consequências conterá como atributos de seleção, além dos critérios essencialmente estratégicos em
termos organizacionais, o perfil de fornecedores das alternativas de localidade. Esse perfil poderia refletir, de
modo geral, que certa localidade possui um perfil de fornecedores melhor que outra em termos do nível de
impacto para atendimento aos requisitos impostos pela organização, o que significa que pela natureza dos
negócios, cultura, economia local ou pela localização geográfica os fornecedores de uma região podem ter uma
maior ou menor dificuldade satisfazer aspectos considerados importantes para a empresa que ali poderia se
instalar. Muitos objetivos podem ser considerados em uma decisão de seleção de fornecedores, mas nem todos
serão importantes para o tomador de decisão. Dickson (1966) explora vários critérios que podem ser
considerados em uma seleção de fornecedor e Wu e Weng (2010) discutem a relevância destes em contextos
mais práticos, bem como a influência que podem surgir entre eles.
Assim, a fim de resolver o problema multicritério proposto, o método FITradeoff, desenvolvido por De
Almeida et al. (2016), será empregado. A base central do FITradeoff (De Almeida et al., 2016) consiste no
alinhamento dos conceitos de flexibilidade e interatividade ao processo de elicitação dos pesos, permitindo ao
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decisor ter uma visão mais minuciosa e clara do problema e tornando o processo da tomada de decisão mais
simples. Isto posto, o procedimento de elicitação pode ser continuadamente modificado, ou seja, as condições
do problema ditam o processo de elicitação, não seguindo estritamente a metodologia padrão do Tradeoff
clássico (Keeney e Raiffa, 1976), de maneira que o método pode encontrar a solução com menos perguntas e
com menos esforço do tomador de decisão, que inclusive pode decidir encerrar o procedimento antes se já
estiver satisfeito com a informação parcial fornecida até o momento.
Outra inovação observada no método reside na utilização de informações parciais para a redução da dificuldade
cognitiva do processo decisório. Esta informação parcial é estabelecida por meio do julgamento intermediário
do decisor através da relação de preferência estrita (P), isto significa que, dado o andamento do processo
elicitatório, as informações são extraídas parcialmente. Desta maneira, um menor esforço cognitivo do decisor
é requerido no processo, fazendo com que uma menor quantidade de informação seja utilizada no processo
decisório, diferentemente do que ocorre na sistemática do Tradeoff tradicional. Por não exigir a informação do
valor da relação de indiferença xIi, o FITradeoff considera dois parâmetros básicos que serão extraídos do
decisor, o limite superior xi’ e limite inferior xi”, de modo que a relação xi” ≤ xIi ≤ xi’ é estabelecida (De Almeida
et al., 2016).
Dell’Ovo et al. (2017) detalha que o conceito de espaço de pesos é outra característica essencial do FITradeoff.
Neste caso, um conjunto de vetores de pesos é fornecido no final da elicitação, de modo que a alternativa
escolhida é a melhor dentro dessa região, diferenciando-se de outros métodos que fazem uso de informação
completa e fornecem um único vetor de pesos para avaliação das alternativas. Esta região, ou subespaço de
pesos do método FITradeoff, pode vir a não fornecer uma solução única para o problema, sendo capaz de
propor apenas potenciais alternativas ótimas. Para isto, problemas de programação linear (PPL) são definidos
com o intuito de verificar quais alternativas são potencialmente ótimas e definir se há a necessidade de reduzir
o subespaço de pesos. Todo o procedimento é executado em um Sistema de apoio a Decisão proposto por De
Almeida et al. (2016) e que pode ser solicitado através de http://fitradeoff.org/.
Conforme as preferências do decisor são extraídas, restrições são formadas e os valores que as constantes de
escala dos critérios podem assumir vão sendo restringidos. O software é então utilizado para executar os
problemas de programação linear, verificando, a cada iteração, quais alternativas ainda são potenciais soluções
ótimas, de maneira que o processo é finalizado quando restar um único elemento no subconjunto de alternativas
potencialmente ótimas. Caso contrário, uma nova verificação é executada até que a solução única seja
encontrada ou o decisor opte por não fornecer informações adicionais, sendo gerado um relatório com os
resultados disponíveis até então. Uma alternativa será ótima caso atenda todas as restrições impostas no
problema de programação linear, qualquer que seja o vetor de pesos em todo o subespaço de pesos,
considerando que um dos conjuntos de restrições é o de otimalidade em que o valor da alternativa deve ser
maior ou igual que o de qualquer outra alternativa considerada no problema. (De Almeida et al., 2016).
Resumidamente, o método FITradeoff, proposto por (De Almeida et al., 2016), foi desenvolvido com o
objetivo de solucionar problemas multicritério de problemática de escolha, focando em escolher a melhor
alternativa dentre um conjunto finito de ações, e com racionalidade compensatória, quando existe o julgamento
de compensar um menor desempenho de uma alternativa em um dado critério por meio de um melhor
desempenho em outro critério. Abreviadamente, consiste na busca por alternativas potencialmente ótimas
dentro de um subespaço factível de constantes de escala, usando para isto, problemas de programação linear
(De Almeida et al., 2016).
Por fim, os resultados serão analisados e um relatório de recomendações elaborado em um nível de
detalhamento sobre o processo decisório. O relatório de análises e recomendações a ser mostrado ao decisor
deve ser essencialmente composto pela solução encontrada, ressaltando a confiança do modelo de apoio à
decisão proposto.

4 Estudo de Caso
O presente modelo de apoio à decisão foi aplicado em uma organização da indústria da construção civil. A
empresa é sediada na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, região agreste de Pernambuco (PE), e classificada
como pequena empresa, empregando um total de 50 colaboradores diretos e indiretos. Seu processo produtivo
foca predominantemente na construção de edificações populares com preços acessíveis e qualidade
diferenciada. Em processo de expansão, uma nova filial será instalada no estado do Mato Grosso, assim, o
modelo proposto visa auxiliar os gestores da empresa na decisão de localização de instalação considerando os
locais viáveis, critérios essenciais e os perfis de fornecedores destes locais, incorporando-os aos critérios de
seleção.
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Para obtenção dos dados, documentos foram colhidos e entrevistas realizadas com o engenheiro-chefe da
empresa. Com isso, informações referentes aos perfis de fornecedores de cada localidade, critérios de seleção
de localidade e alternativas de localidade viáveis foram levantadas.
A definição dos critérios foi realizada a partir dos parâmetros considerados como estratégicos para a
organização no problema de decisão. Os critérios utilizados foram: Demanda (C1), Perfil de Fornecedores
(C2), Déficit Habitacional (C3), Potencial de Desenvolvimento/Crescimento (C4), Qualidade de Mão de Obra
(C5), Nível de Empregabilidade Formalizada (C6) e, Possibilidade de Parcerias (C7). A definição e forma de
avaliação dos critérios estão descritas conforme tabela 1 e a ordenação destes será realizada pela obtenção das
preferências do decisor acerca de consequências fictícias baseadas em desempenhos reais das alternativas,
através do software do método FITradeoff.
Tabela 1 – Definição e forma de avaliação dos critérios utilizados
Critério

Definição

Avaliação

Demanda (C1)

Nível de procura dos consumidores
pelo produto

1-Muito ruim; 2-Ruim; 3-Regular; 4Bom; 5-Muito bom

Perfil de Fornecedores
(C2)

Nível de alinhamento estratégico para
atendimento às restrições dos projetos

1-Muito ruim; 2-Ruim; 3-Regular; 4Bom; 5-Muito bom

Déficit Habitacional
(C3)

Grau que reflete a necessidade de
novas habitações em determinada
localidade
Capacidade de
desenvolvimento/crescimento em termos
gerais de certa localidade

1-Muito baixo; 2-Baixo; 3-Regular; 4Alto; 5-Muito alto

Potencial de
Desenvolvimento/Crescim
ento (C4)

Qualidade de Mão de Obra Grau de qualidade da mão de obra a ser
contratada
(C5)

1-Muito ruim; 2-Ruim; 3-Regular; 4Bom; 5-Muito bom
1-Muito ruim; 2-Ruim; 3-Regular; 4Bom; 5-Muito bom

Nível de
Empregabilidade
Formalizada (C6)

Proporção de formalização de
empregos em determinada localidade

Escala percentual tal que zero reflete
nenhuma formalização e 100 total
formalização

Possibilidade de
Parcerias (C7)

Nível que reflete a perspectiva de
realização de parcerias ganha-ganha com
outras empresas

1-Muito ruim; 2-Ruim; 3-Regular; 4Bom; 5-Muito bom

Em concordância com a organização do setor de construção civil, a matriz de consequências foi estabelecida,
sendo determinado o valor de desempenho de cada alternativa em relação a cada critério. Ao todo, 6 alternativas
de localização da nova instalação foram levantadas pela organização, por meio de recomendações e sugestões
de especialistas. A tabela 2 exibe a matriz de consequências estabelecida pelo decisor e os respectivos critérios,
seguindo as escalas de avaliação descritas anteriormente na tabela 1. Com estas informações, a aplicação do
FITradeoff é efetuada.
Tabela 2 - Matriz de Consequências
Critérios
Alternativas

(C1)

(C2)

(C3)

(C4)

(C5)

(C6)

(C7)

Localidade 1

4

3

4

4

3

31%

5

Localidade 2

5

3

3

3

4

25%

5

Localidade 3

5

4

3

2

5

35%

3

Localidade 4

3

4

5

4

2

28%

4

Localidade 5

3

3

5

5

3

30%

3

Localidade 6

3

5

2

4

4

33%

4
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O software do FITradeoff de escolha exige, antes de carregar a matriz de consequências estabelecida na tabela
2, a especificação do tipo de critério a ser utilizado pelo o decisor. Os tipos considerados no software são:
Contínuo de minimização, contínuo de maximização, discreto de minimização e discreto de maximização. No
presente trabalho, apenas o critério C6 (Nível de Empregabilidade Formalizada) foi especificado como do tipo
contínuo de maximização, enquanto que os restantes foram de natureza discreto de maximização. Além disso,
o software exige a determinação do nível de escala para critérios discretos, assim, conforme tabela 1, o nível de
escala assumido para todos os critérios discretos foi 5.
Em seguida, o decisor interage com o software para ordenar os critérios em questão. Considerando uma
consequência com o pior desempenho em cada critério, é perguntado ao decisor acerca da escolha de um único
critério para melhorar sua performance ao máximo, podendo também ser declarada indiferença entre dois ou
mais critérios. As perguntas desta etapa param quando o decisor consegue estabelecer uma ordenação entre os
critérios, mesmo que hajam empates. Ao fim desta etapa, o decisor declarou no software a ordenação k1 > k2 >
k3 > k4 > k5 > k6 > k7. De posse desta informação, a etapa de elicitação flexível e interativa é executada a fim de
verificar se, para o atual espaço de pesos, um único elemento compõe o subconjunto de alternativas
potencialmente ótimas.
Um total de 7 questionamentos foram feitos pelo software até a obtenção de uma solução ótima para o
problema. A figura 2 ilustra uma destas perguntas que visa extrair informações parciais do decisor para, então,
calcular o valor global para cada alternativa no espaço de pesos atual. Os critérios comparados em cada
pergunta, as respostas do decisor e as alternativas potencialmente ótimas após cada resposta podem ser
conferidos na tabela 3.

Fig. 2: Etapa de elicitação flexível
Tabela 3: Respostas de preferência do decisor

Consequência
A
C1 (4)

Consequência
B
C7 (5)

Escolha do
Alternativas
Decisor
potencialmente ótimas
Consequência A
A2, A3 e A4

C1 (4)

C2 (5)

Consequência B

A2, A3 e A4

C2 (4)

C3 (5)

Consequência B

A3 e A4

C3 (4)

C4 (5)

C4 (4)

C5 (5)

Consequência A
Consequência A

A3 e A4
A3 e A4

C5 (4)

C6 (0,35)

Consequência B

A3 e A4

C7 (5)

Consequência A

A3 e A4

C6 (0,3)
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Como pode ser visto, apenas com a informação da ordenação dos critérios, ou seja, antes da primeira resposta
da etapa de elicitação flexível, três alternativas (A1, A5 e A6) já haviam sido dominadas e eliminadas do
processo de elicitação. Ademais, a localidade 2 é dominada após a segunda resposta, restando assim, duas
alternativas de localidade (A3 e A4) potencialmente ótimas. Estas alternativas permanecem nesta condição até a
sétima resposta quando ocorre a finalização do processo elicitatório.
Ao final da etapa de elicitação flexível, o software forneceu uma solução única para o problema. Assim, dado
as informações parciais extraídas na etapa de estabelecimento das preferências, a alternativa de localidade 3
elegeu-se a melhor com valor global máximo de 0,7619. Portanto, qualquer que seja o vetor de pesos em todo
o espaço de pesos gerado a partir das restrições estabelecidas por meio das declarações do decisor na elicitação
flexível, a localidade 3 é a única alternativa cujo valor global é maior que o valor de qualquer outra alternativa
j de todo o conjunto de alternativas.
Isso ocorreu principalmente pelo fato da localidade 3 possuir, respectivamente, desempenho muito bom e bom
nos dois primeiros critérios da ordenação (Demanda e Perfil de Fornecedores), enquanto que a alternativa 4
potencialmente ótima até a finalização do processo de elicitação possui desempenho muito bom e bom apenas no
3º e 4º critério (Déficit Habitacional e Potencial de Desenvolvimento/Crescimento) da ordenação,
respectivamente.
O espaço de pesos que expressa esse resultado pode ser visualizado na figura 3. Logo, é possível verificar
visualmente a faixa de variação de valor das constantes de escala para cada critério de acordo com as restrições
estabelecidas pelos julgamentos de preferência do decisor. Numericamente, as constantes de escala referentes
aos critérios variam, respectivamente, entre [0,571; 0,299], [0,352; 0,195], [0,3; 0,123], [0,13; 0], [0,059; 0],
[0,057; 0] e [0,028; 0].

Fig. 3: Constantes de escala para cada critério

É possível perceber, através da figura 3, que há uma faixa de pesos ampla para cada critério, mostrando que
perguntas difíceis foram evitadas, o que indica que o decisor provavelmente teve muita confiança nas suas
declarações, o que aumenta a confiança na robustez da solução, diante da certeza do decisor. Isso pode ser
constatado ao verificar que diante do intervalo considerado para cada critério e os valores que poderiam ser
assumidos, há uma distância grande entre os extremos, o que mostra que provavelmente o tomador de decisão
não precisou estabelecer relações de preferências cognitivamente difíceis, principalmente quando se considera
que ele teve a opção de não responder para explorar outras partes do espaço de pesos e não precisou desse
recurso. Também não foi declarada nenhuma relação de indiferença, que são as mais difíceis de serem
identificadas.
Resumidamente, 50% das alternativas são dominadas somente com a informação da ordenação dos critérios de
seleção. Após o segundo ciclo de elicitação, a eliminação de A2 é concretizada, permanecendo como
alternativas potencialmente ótimas as localidades 3 e 4. São necessários mais cinco ciclos de redução do espaço
de pesos por meio da obtenção de informações parciais do decisor para, enfim, ser estabelecida a alternativa 3
como alternativa ótima do problema.
Nesta conjuntura, verifica-se a robustez dos resultados proporcionados pelo modelo multicritério em
decorrência da certeza do decisor nas respostas dadas em questões que requerem baixo custo cognitivo quando
comparados com métodos que lidam com informação completa, como o SMARTS e o procedimento de
Tradeoff. Nestes métodos, após a ordenação dos pesos, seriam necessárias pelo menos mais seis declarações
do tomador de decisão, sendo todas de indiferença, para obter o valor dos pesos para o problema apresentado.
Em métodos com abordagens de perguntas de suavização do processo, em que são realizadas perguntas
adicionais antes de estabelecer a indiferença, o número de declarações aumentaria de acordo com as interações
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de aproximação. Considerando, para cada relação de indiferença, duas perguntas de aproximação e mais uma
para o estabelecimento da indiferença, o decisor precisaria responder dezoito perguntas para o problema
apresentado. É possível perceber, no entanto, que o tomador de decisão precisou de apenas sete interações com
o modelo baseado no FITradeoff, onde em nenhuma delas foi necessária uma declaração de indiferença.
Assim, com um modelo baseado no FITradeoff que preza por uma execução eficiente do procedimento de
elicitação de preferências e avaliação de alternativas de localidade considerando critérios estratégicos do
contexto organizacional, foi possível auxiliar os gestores por meio do fornecimento de uma recomendação
formal e estruturada baseada em conceitos e métodos de tomada de decisão multicritério. Desta forma, a
organização pode evitar a informalização de uma decisão de extremo impacto estratégico de médio e longo
prazo, reduzindo os riscos de ameaças graves no caso da tomada de uma decisão errônea para o problema
estudado.
Cabe destacar que o problema em questão poderia ter sido tratado com dados probabilísticos em contexto de
risco, em que métodos que incorporem a teoria da utilidade, como o MAUT, seriam mais adequados. No
entanto, nesses problemas, cabe ao analista junto com o tomador de decisão julgar se o problema deve ser
simplificado, tratando os dados como determinísticos e ponderando a simplificação do modelo com a perda de
precisão.

5 Considerações Finais
Neste trabalho, um modelo multicritério de apoio à decisão foi aplicado no problema de seleção de localização
para uma instalação de uma organização da indústria da construção civil. Neste caso, foram considerados
critérios de seleção julgados como essenciais pela organização para o problema em questão, além do perfil de
fornecedores relacionado à cada localidade avaliada.
O modelo é baseado no método compensatório FITradeoff (De Almeida et al., 2016) que utiliza informação
parcial para lidar com o problema, fazendo uso de um protocolo bem definido para elicitação. Ele considera os
conceitos de flexibilidade e interatividade no processo de elicitação para, a partir de um espaço de pesos inicial,
reduzir este espaço por meio de ciclos interativos do decisor até que alternativas potencialmente ótimas sejam
dominadas e apenas uma remanescente deste grupo seja definida como ótima.
O modelo foi aplicado em uma empresa do ramo da construção civil voltada essencialmente para a construção
de edificações populares com preços acessíveis e qualidade diferenciada. Como resultado, por meio de sete
ciclos executados via interação decisor-software, a alternativa de localidade 3 foi definida como solução ótima
principalmente em decorrência de seu bom desempenho nos critérios mais importantes de acordo com a
ordenação efetuada pelo decisor.
Os resultados alcançados demonstraram que o modelo empregado consegue de maneira satisfatória retratar o
problema, levando em conta aspectos de localização que podem grandemente afetar a competitividade de uma
organização. A importância de um modelo que formalize a decisão de qual alternativa de localização escolher
na instalação de uma nova unidade de negócios torna-se ainda mais crítica na construção civil quando se
considera a sua forte participação no PIB da indústria global. Com este intuito, abordagens multicritério para
tomada de decisão podem ser mais eficazes. Por fim, através dos procedimentos e métodos empregados no
modelo, foi possível desenvolver uma avaliação multicritério que incentiva a formalização e estruturação do
processo decisório explorado, que é crítico para a gestão de suprimentos.
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Abstract. The advancement of technology and insertion in the globalized
market have involved many organizations and encouraged the
internationalization process in several sectors, including small and mediumsized companies (SMEs). In Brazil, a significant portion of economic activities
is concentrated in Local Productive Arrangements (LPA), which are formed by
groups of SMEs with similar productive activities that work in collaboration for
the socioeconomic development of a region. In the State of Pernambuco, the
Gypsum’s LPA stands out for being the birthplace of the largest set of gypsum
deposits (the raw material for gypsum) in operation in Brazil, and has great
economic potential for generating employment and income for the Araripe
region. The quality of the products is internationally recognized as one of the
highest in terms of the purity of the chemical composition of the gypsum, which
increases its commercial value. Despite the economic contribution of the
region, there are still few scientific studies that encourage the organizational
and managerial development of these companies. From this perspective, the
present work proposes to study determinant factors for the internationalization
process of SMEs in the Pernambuco’s Gypsum LPA. For this, the concepts of
the Resource-based view (RBV) are searched in the literature, which establishes
strategies guided by the resources that the company has, considering the
identification of the value, rarity, difficulty of imitation and substitution that
have to explore them in new international markets. To minimize the cognitive
effort from managers in influence analysis, the Fuzzy Cognitive Maps (FCM)
evaluates the interdependent relationships between factors. The results of this
study may assist in the development of strategic actions that ensure the
continuity of business in the region, considering the requirements of the
globalized market for the ore manufacturing sector.
Keywords: SME’s internationalization, Fuzzy Cognitive Map, Resource-based
view Theory, Pernambuco’s Gypsum LPA.
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Aplicação do Value-Focused Thinking (VFT) na gestão de estoque
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Resumo: A gestão de estoque é uma atividade chave para a competitividade das empresas. Os
estoques representam componentes essenciais para o desempenho econômico financeiro e
operacional da produção. Diante da complexidade relacionada à implantação de uma gestão de
estoque apropriada, os métodos de estruturação de problemas tornam-se adequados para fornecer
um entendimento do contexto em questão. Sendo assim, este trabalho apresenta a aplicação do
método Value-Focused Thinking (VFT) para estruturar a gestão de estoque de uma padaria, com
uma abordagem focada em valores e objetivos, visando estruturar as alternativas e ações para ajudar
o gestor na tomada de decisão.
Palavras-chave: VFT, Gestão de Estoque, Método de Estruturação de Problemas
Abstract: Stock management is a key activity for the competitiveness of companies. Stocks
represent essential components for the financial and operational economic performance of
production. In view of the complexity related to the implementation of an appropriate stock
management, the problem structuring methods become adequate to provide an understanding of the
context in question. Therefore, this paper presents the application of the Value-Focused Thinking
(VFT) method to structure the stock management of a bakery, with an approach focused on values
and objectives, aiming to structure the alternatives and actions to help the manager in decision
making.
Keywords: VFT, Stock Management, Problem Structuring Methods

1 Introdução
A busca por um diferencial torna as empresas mais competitivas, Entre os desafios da competitividade e
lucratividade insere-se à inovação como parte da gestão organizacional. Um projeto inovador permite que o
modelo de serviço tenha reconhecimento positivo do mercado. Inovar deve ser um processo bem estruturado
com uma metodologia adequada. As empresas com uma cultura inovadora tendem a ter uma posição de
destaque no seu mercado.
Entre os processos organizacionais que demandam ações constantes por parte dos gestores, em um
mundo interconectado e dinâmico, a gestão de estoque ganha destaque por ser um elemento fundamental no
comércio de panificadoras. Isso é justificado pela necessidade de ter um controle de estoque eficiente devido
à eliminação de excessos de insumos sem comprometer a disponibilidade dos produtos comercializados.
Entre os objetivos das empresas emerge a questão financeira que tem relação direta com a gestão dos
insumos de produção. A empresa que não gerencia seus insumos, por meio de uma gestão otimizada de
estoque, pode ter perdas de recursos.
O objeto de estudo deste trabalho é a estruturação da situação problemática da gestão de estoque de
uma padaria de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, com um faturamento médio anual de R$
8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais) no período de 2016 a 2019, com uma margem de lucro de apenas
7,2 %. A gestão de estoque tem valor estratégico para as empresas e está ligada diretamente a um bom
resultado operacional. As padarias do setor premium trabalham com um grande volume de produtos
comercializados, desde produtos de produção própria a itens de marca. Pela competitividade, esse nicho de
padaria possue uma variação de mix de produtos que exigem uma maior capacidade para a gestão de estoque,
por meio de tecnologias e processos estruturados.
A empresa estudada tem uma gestão familiar e até 2016 teve um crescimento de destaque pela falta
de concorrência no setor premium, no entanto, a partir de 2017 com o surgimento de 2 (dois) concorrentes na
região percebeu-se uma redução dos clientes que gerou impacto negativo na margem de lucro. Nesse
contexto verificou-se a necessidade de transição da estrutura familiar para uma profissionalização
organizacional tendo como foco a gestão de estoque. Este trabalho apresenta a aplicação do método ValueFocused Thinking (VFT) para estruturar a gestão de estoque de uma padaria.
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No meio empresarial, o excesso de estoques representa custos operacionais com o capital
imobilizado. Por outro lado, níveis baixos de estoque podem originar perdas e custos elevados devido à falta
de produtos. Para saber quais itens e a quantidade de produtos necessários a serem estocados, é preciso
avaliar o fluxo das vendas nos diferentes períodos do ano. É importante ainda, verificar quais produtos saem
mais em datas especiais, e preparar o estoque para esses períodos. Mais que produtos, é o capital da loja que
está nas prateleiras do estoque, por isso, o objetivo deve ser sempre fazer o estoque girar – ou seja, se
renovar. Manter o depósito organizado, com as mercadorias identificadas, facilitará o trabalho do
responsável.

2 Metodologia
Sendo assim, os métodos de estruturação de problemas, termo em inglês Problem Structuring Methods
(PSM), permitem representar um problema complexo por meio de pontos de vista dos stakeholders que têm
interesse na solução. Na entrevista inicial com os stakeholders da alta gestão foi verificada uma ausência de
ações estratégicas que impactam operacionalmente na empresa.
O VFT foi utilizado para estruturar e analisar o processo de gestão de estoque com uma abordagem
top-down na organização. Para Keeney (1992) o VFT pode ser utilizado em duas situações gerais, para
problemas de decisão e para oportunidades de decisão. Quando se trata de oportunidades de decisão,
subdivide-se em 2 (dois) aspectos, antes e depois dos objetivos estratégicos a serem especificados. A Figura 1
apresenta o passo a passo da aplicação do VFT.

Figura 1 – Passos da aplicação do VFT - Fonte: Adaptado de Kenney (1992)

Devido à abordagem top-down foram aplicados 2 (dois) questionários, o primeiro de viés estratégico
que confirmou a ausência de planejamento estratégico, e o segundo de viés operacional que ratificou a falta
de meios efetivos para a gestão de estoque. Os questionários foram aplicados para viabilizar essa análise de
múltiplos objetivos, com o intuito de captar a visão dos gestores, colaboradores e clientes. O primeiro
questionário teve a participação dos 2 (dois) primeiros e o segundo a participação dos consumidores
aleatoriamente. Dado que a empresa é uma padaria, faz-se relevante levantar os seguintes assuntos: aspectos
estratégicos, marketing, logística e finanças. Esses setores verificados permitem, com a aplicação do método
VFT, extrair valores, objetivos fundamentais, objetivos meios e conhecer um pouco mais do contexto da
empresa entrevistada.
Para estruturar os valores foram realizadas as seguintes perguntas no questionário on-line
encaminhado para os gestores e colaboradores da empresa pesquisada: Qual a visão da empresa? Qual a
missão da empresa? Quais os valores da empresa? Para identificar os objetivos, foram feitos questionamentos
com base nas sugestões de perguntas do livro do Keeney (1992).
Na sequência, foi realizada a estruturação dos objetivos em: objetivo estratégico, objetivos
fundamentais e objetivos meios. Foi construída a rede de objetivos que demonstra as ligações entre os
objetivos fundamentais e meios para alcançar o objetivo estratégico da empresa.

3 Resultados
Foram levantadas 7 (sete) alternativas apresentadas para o gestor visando alcançar o seu objetivo estratégico,
a saber:
 Contar com um sistema informatizado para otimizar financeiramente e administrativamente sua
gestão de estoque;
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 Manter-se atualizado acerca das tendências do mercado consumidor e inovar na fabricação dos seus
produtos, mantendo o abastecimento de produtos tradicionais;
 Manter um bom relacionamento e negociar com os fornecedores, buscando melhores contratos e
produtos de qualidade, bem como revisão de negócios já fechados;
 Criar normas de entrada e saída de matérias-primas e produtos e realizar inventários periódicos
administrando informações sobre a quantidade disponível de cada item presente no estoque, suas
validades e estado de conservação;
 Manter o espaço de estocagem de acordo com a quantidade e características das matérias primas e
produtos;
 Capacitar os colaboradores para que possam estar de acordo com a missão, visão e valores da sua
empresa; e
 Manter a infraestrutura (interna e externa) limpa, organizada e moderna.
A aplicação do método permitiu verificar a capacidade que o VFT possui para permitir ao gestor enxergar
com novos olhos a sua empresa a partir de uma análise feita de dados coletados de outras perspectivas, com outros
stakeholders que não apenas o gestor. No caso, a participação dos gestores, colaboradores e de clientes permitiu
que os passos do VFT fossem contemplados conforme preconiza o método. Nessa evolução de cenário, o método
possibilitou aos gestores, com a ajuda dos facilitadores (autores deste trabalho), concluir qual seria o objetivo
estratégico adequado para a empresa.
A atuação cooperativa de todos níveis da empresa inclusive com a participação dos clientes resultou em 1
(um) objetivo estratégico de “Implementar a gestão de estoque para ganhar competitividade”, em 3 (três) objetivos
fundamentais, em 18 (dezoito) objetivos meios e em 44 (quarenta e quatro) objetivos específicos. Esses objetivos
desdobraram em 7 (sete) alternativas a serem executadas em 7 (sete) ações práticas, a saber: O posicionamento dos
clientes foi essencial para ratificar a percepção da alta gestão evitando assim ações enviesadas.
 Negociar com vários fornecedores para aquisição de produtos com baixo custo ou margem líquida
maior;
 Realizar campanhas de propaganda dos produtos oferecidos;
 Melhorar as instalações físicas do estabelecimento;
 Controlar o estoque por meios de tecnologia da informação:
 Controlar o mix de produtos;
 Produzir para venda diária; e
 Vender produtos de parceiros.
As ações práticas identificadas com a aplicação do VFT permitiram uma atuação estruturada nos setores
de marketing, logística e finanças. O controle financeiro relacionado ao giro de estoque viabilizado por meios de
tecnologia da informação trouxe para a gestão da empresa uma visão dos indicadores do mix de produtos
adequado. Com isso os gestores sabem tecnicamente o que realmente adquirir, quando e por quanto. Para realizar
as ações mencionadas, a empresa investiu cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
nos 3 (três) setores apresentados e foi verificado um aumento na margem líquida projetada de 1,34 % para o
período de 2020. A gestão de estoque efetiva é fundamental e apresentou bons resultados para uma padaria. As
ações foram homologadas pela equipe de gestão da empresa e seus resultados financeiros e operacionais já estão
em período probatório.
A aplicação do VFT direcionada para a gestão de estoque teve a análise da conjuntura estratégica da
empresa como uma das suas atividades apontando a ausência de um planejamento estratégico. Os passos da
aplicação permitiram a definição dos valores e dos objetivos junto aos stakeholders, resultando nas ações
propriamente ditas, bem como em um planejamento estratégico até então inexistente.

Referências
Keeney, R. L. (1992) Value-Focused Thinking: A Path to Creative Decision-making. MA: Harvard University Press. Keeney,
R. L. (1996) Value-focused thinking: Identifying decision opportunities and creating alternatives. European
Joumal of Operational Research, p. 537-549.
Keeney, R. L. (2008). Applying value-focused thinking. Military Operations Research, v. 13, n. 2, p. 7-17.

318

INSID 2020, December 02 – 04, 2020.
Virtual Meeting

Proposição de política de manutenção para
aerogeradores sob abordagem de aprendizado de
máquina
Flávio Quaresma1, Tulio Rodriguez2, Cristiano Cavalcante3
1

Universidade Federal de Pernambuco – Recife, Brasil.

flavioquaresmaa@gmail.com, tuliofor@gmail.com, cristianogesm@gmail.com

Resumo. Ante a necessidade de geração de energia elétrica, diferentes opções têm
sido apresentadas nos últimos anos para substituir fontes de energias fossilizes
como o petróleo e seus derivados. Por conta disso, é necessário desenvolver
pesquisas que tornem ainda mais viável o progresso das energias limpas, em
especial a da energia eólica, fonte que está em ascensão no mundo inteiro e em
especial no Brasil. Nesse contexto, os componentes de um aerogerador sofrem
deterioração e desenvolvem estados de integridade, podendo ser recuperados pelas
atividades de manutenção. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é estabelecer
uma política de manutenção para aerogeradores que vise não apenas aumentar o
desempenho do equipamento, mas também que seja operacionalizado de forma a
minimizar os custos da manutenção do parque eólico. Estudamos um sistema
multicomponente para um parque eólico onshore no qual as ações de manutenção
dependem de seus estados e dos indicadores de saúde. Atualmente, há uma
defasagem no que tange a otimização da manutenção do parque eólico como um
todo apenas focando em componentes específicos, deixando uma lacuna de
otimização existente. Portanto, propusemos uma estratégia de manutenção que
considera todas as turbinas, fazendo o uso de um histórico de falhas e de um
algoritmo de inteligência artificial para geração de indicadores de saúde. Como
resultado, o modelo conseguiu prever cenários críticos, alocou a manutenção
respectiva para cada componente e retornou o custo total. Por fim, foi possível
concluir que é possível evitar desperdícios de recursos e ser mais eficiente nas
realizações dos reparos.
Palavras-chave: Manutenção, Energia eólica; Aprendizado de máquina.
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Resumo. Empresas do polo gesseiro de Pernambuco enfrentam um cenário de dificuldades de
competitividade em relação a outras empresas informais que apresentam melhores preços dos seus
produtos. Uma das alternativas que as empresas do polo gesseiro vem adotando para tentar superar esse
cenário é a implementação de práticas lean de produção que permitem uma diminuição de custos pela
eliminação de desperdícios e mantém o nível de qualidade desejado. Para monitorar o desenvolvimento
da implementação dessas práticas as empresas do polo gesseiro necessitam utilizar indicadores de
desempenho lean adequados. Todavia, não há recursos suficientes para investir na implementação de
todos os indicadores simultaneamente, logo, existe a necessidade de priorização. Nesse sentido,
objetivou-se com esse estudo propor um modelo para priorizar os indicadores lean de forma estratégica.
O modelo proposto utilizou revisão da literatura e o Balanced Scorecard com o intuito de levanter os
indicadores lean necessários. Ademais, utilizou-se o FITradeoff para a problemática de ordenação para
realizar a priorização dos indicadores. O modelo foi validado através de um estudo de caso. Os resultados
advindos da aplicação do modelo capturaram perspectivas importantes para garantir ganhos econômicos
sustentáveis e priorizou os indicadores, do ponto de vista do decisor, de forma satisfatória.
Palavras-chave: Balanced Scorecard, Indicadores de Desempenho, FITradeoff.

Abstract. Companies in the plastering pole of Pernambuco face a scenario of difficulties in
competitiveness related to other informal companies that present better prices for their products. One of
the alternatives that plastering companies have been adopting to try to overcome this scenario is the
implementation of lean production practices that allow a reduction in costs by eliminating waste and
maintaining the desired level of quality. To monitor the implementation development of these practices,
plastering companies must use appropriate key performance indicators. However, there are not enough
resources to invest in the implementation of all indicators simultaneously, so there is a need for
prioritization. In this sense, the objective of this study was to propose a model to prioritize lean key
performance indicators strategically. The proposed model used literature review and the Balanced
Scorecard in order to identify the necessary lean key performance indicators. In addition, FITradeoff for
the ranking problematic was used to prioritize the indicators. The model was validated through a case
study. The results from the application of the model captured important perspectives to guarantee
sustainable economic gains. Besides that from the decision-maker point of view prioritized the indicators
in a satisfactory way.
Keywords: Balanced Scorecard, Key Performance Indicators, FITradeoff.

1 Introdução
O crescimento constante da população atrelado à forma de consumir da sociedade traz impactos pela geração
de resíduos que pode levar dificuldades na autorrecuperação do meio ambiente, resultando em consequências
graves, tanto a nível ambiental, econômico, quanto social (Fagnani & Guimarães, 2017). O setor da
construção civil contribui para esses impactos.
O setor da construção civil é significativamente importante para economia do país em termos de
contribuição para o seu produto interno bruto (PIB), além de ser consideravalmente necessário do ponto de
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vista das economias locais e regionais, pois fornece os insumos necessários para a realização de projetos
urbanos (Klepa et al., 2019). Um dos segmentos do setor da construção civil é o formado por empresas de
polos gesseiros.
Nesse contexto, o polo gesseiro de Pernambuco ganhou destaque pela quantidade e qualidade produzida
que atende cerca de 95% da demanda de gesso do Brasil. Todavia, mesmo com tamanho potencial, as
empresas do polo gesseiro tem apresentado dificuldades para se manterem competitivas no mercado, porque
nele há a presença, também, de empresas informais, que por operarem dessa forma conseguem preços
menores, mesmo que com qualidade inferior. Nesse sentido, as empresas do polo gesseiro encontram
problemas para deixar seus preços mais atrativos quando se consideram seus procedimentos operacionais
(ITEP, 2019)
Soma-se à esse cenário, os impactos negativos dessas empresas que tem um consumo de energia elétrico
elevado, altos níveis de poluição e emissões de gases do efeito estufa (Esa et al., 2017). É necessário que
haja, então, uma mudança de paradigma, passando de atitudes tradicionalmente impróprias e prejudiciais ao
meio ambiente para atitudes que desenvolvam formas de produzir e competir mais sustentáveis (Da Rocha &
Sattler, 2009). Como são as práticas de produção lean.
As práticas de produção lean são consideradas como dinâmicas por serem voltadas ao conhecimento e
exercício contínuo de eliminação de desperdícios para criar valor e garantir a satisfação dos seus
consumidores (Baines et al., 2017). Ademais, as práticas lean conseguem, ainda, trazer eficiência operacial,
gerencial e ambiental (Abreu et al., 2017), que são questões importantes para responder aos problemas de
competitividade das empresas do polo gesseiro.
Para que essas práticas sejam implementadas nas empresas do polo gesserio, é necessário que se monitore
o seu desenvolvimento através de indicadores de desempenho (do inglês – Key Performance Indicator )
(KPI) (Mourtzis et al., 2017). Contudo, pela limitação natural de recursos das empresas, não se consegue
investir na implementação de todos os KPI lean ao mesmo tempo. Dessa forma, é preciso priorizá-los.
Assim, o presente estudo objetivou propor um modelo para auxiliar as empresas do polo gesseiro de
Pernambuco na priorização dos indicadores de desempenho lean. O modelo utiliza revisão da literatura e a
ferramenta Balanced Scorecard (BSC) para identificar os lean KPI adequados e priorizá-los com o auxílio
método Flexible and Interactive Tradeoff (FITradeoff) para a problemática de ordenação.

2 Metodologia
O modelo proposto é apresentado na Figura 1. Inicialmente, são realizadas reuniões de planejamento para
identificar os principais atores do estudo: o decisor (DM) e analista. Em seguida, discute-se com o decisor o
objetivo proposto do estudo e coletam-se informações relevantes sobre a empresa. Além disso, a
racionalidade e problemática do DM são avaliadas.

Fig. 1. Modelo proposto

Posteriormente, a revisão da literatura é realizada para identificar os principais indicadores de desempenho
que são amplamente abordados nos estudos disponíveis.
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Depois disso, o Balanced Scorecard é aplicado com o DM para obter os KPI lean de acordo com as quatro
perspectivas avaliadas na empresa. O BSC é uma ferramenta utilizada para avaliação de desempenho através
da conversão de ativos intangíveis de uma empresa, como cultura e conhecimento, em resultados tangíveis. A
conversão é baseada através de quatro perspectivas (financeira, do cliente, de processos internos e
aprendizagem e crescimento) sob as quais são definidos os KPI (Kaplan & Norton, 1992). De acordo com
Hansen & Schaltegger (2016) a perspectiva financeira aponta como a transformação estratégica pode resultar
em ganhos econômicos; a perspectiva do cliente reflete as práticas da empresa que agrega valor junto ao
cliente; na perspectiva dos processos internos se identificam os processos que atendem às expectativas dos
cientes; finalmente, na perspectiva de aprendizado e crescimento identifica-se à infraestrutura necessária para
atender às outras perspectivas.
Além disso, são avaliadas as convergências e divergências entre o KPI lean identificados na literatura e os
resultantes do BSC da empresa. Se existirem diferenças, o DM é questionado sobre sua satisfação com os
indicadores lean do BSC. No caso de uma resposta negativa, o DM listará os KPI da literatura que ele deseja
incluir ao BSC da empresa. Se a resposta do DM for positiva, a aplicação do modelo continua.
Os KPI lean resultantes dessas etapas serão considerados como alternativa no processo de tomada de
decisão. Subsequentemente, o DM deve finalizar a elaboração da matriz de avaliação. Para tanto, deve
apresentar os critérios sobre os quais considera a análise conveniente e deve avaliar as consequências de cada
critério para cada indicador (alternativa).
O método FITradeoff para problemática de ordenação é, então, aplicado através do software disponível
para download gratuito no site (fitradeoff.org). De acordo com Frej et al. (2019) o processo de elicitação do
FITradeoff para a problemática de ordenação é baseado na busca de relações de dominância do espaço de
pesos. Tais relações são obtidas através da informação preferencial dada pelo DM durante o processo de
elicitação. Os autores acrescentam que o modelo de programação linear usado no FITradeoff para a
problemática de ordenação lida com a maximização da diferença entre valores globais de duas alternativas,
sob os quais é construída uma matriz de comparação par a par contendo às relações de dominância
identificadas. No processo de ordenação, o método utiliza como ferramenta visual um diagrama de Hasse,
que pode ser consultado a qualquer momento durante o processo de elicitação para que se possa acompanhar
o seu andamento.
Por fim, as recomendações sobre como priorizar os KPI lean são dadas ao DM.

3 Resultados
Deu-se início ao estudo de caso através da reunião de esclarecimento que ocorreu na empresa que se
disponibilizou para exploração através de contato via e-mail com a gestora que foi a decisora do processo. A
empresa localiza-se no município de Araripina, em Pernambuco, atua a mais de 20 anos no mercado de
produção de gesso e derivados. É válido ressaltar que um analista também foi identificado para o estudo
O processo produtivo da empresa compreende atividades que vão desde a mineração até a produção de
produtos derivados do gesso, com usos em diversos setores: derivados do gesso cerâmico, da fundição,
agrícola, gesso dental, entre outros.
A gestora da empresa, apresentou o desafio de melhorar seu processo produtivo com o objetivo principal
de diminuição de custos, através da realização de práticas lean, com o intuito de reduzir desperdícios e custos
desnecessários que impactam diretamente no preço dos produtos repassados ao consumidor. Para tanto,
precisaria definir um conjunto de indicadores lean adequados ao monitoramento do processo de
implementação das práticas lean.
Ademais, a gestora afirmou que a empresa passava por políticas de austeridade desde a crise econômica de
2015 e que por isso a empresa não dispunha de recursos para implementar todos os indicadores lean ao
mesmo tempo. Dessa forma, surgiu a necessidade de desenvolver um plano de priorização para
implementação desses indicadores de forma estratégica. Percebeu-se, assim, que a problemática da gestora
era a de ordenação.
Subsequentemente, a gestora expressou que indicadores que tivessem um desempenho inferior em alguns
critérios poderiam ter a sua performance compensada por um desempenho superior em outros critérios. Logo,
identifica-se uma racionalidade compensatória. Consequentemente, a utilização do FITradeoff para a
problemática de ordenação foi coerente.
Por conseguinte, realizou-se uma revisão da literatura na base de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para identificar indicadores de desempenho lean.
Incluíram-se artigos da última década (2010-2020), cujo idioma era o inglês e que estivessem indexados na
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Web of Science, Emeral e Science Direct. Os materiais excluídos foram aqueles escritos em outro idioma,
que fossem indexados em outras bases e não fossem artigos. Os 15 estudos resultantes foram posteriormente
filtrados considerando a análise de seu conteúdo (títulos, resumos e palavras-chave). Ao final, os artigos
retornados do processo de filtragem foram resultaram em indicadores que foram classificados nas 4
perspectivas do BSC e podem ser visualizados na Tabela 1.
Tabela 1. Indicadores da revisão da literatura

Depois da revisão da literatura, o analista apoiou a gestora na elaboração do BSC da empresa, o resultado
pode ser visualizado na Figura 2. Na perspectiva financeira o indicador demonstra a necessidade da empresa
de avaliação dos resultados econômicos obtidos com a implementação das práticas lean.
Na perspectiva do cliente, o foco do indicador definido foi voltado para ações publicitárias e de marketing
corporativo em redes sociais e participação em eventos com o intuito de ampliar as vendas. Já na perspectiva
dos processos internos, os indicadores refletiram uma preocupação central da empresa com a questão
sustentável de forma a adequar o consumo de recursos naturais ao processo produtivo, aumentando a
produtividade e reduzindo seus custos. Dessa forma, a empresa consegue, também, agregar valor à marca
junto aos seus consumidores.
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Fig. 2. Balanced Scorecard da empresa

E na perspectiva de aprendizado e crescimento, os indicadores de desempenho remeteram a necessidade
de treinamento e qualificação dos funcionários. É válido salientar que esses indicadores são reflexo, também,
da cultura organizacional disseminada na empresa objeto de estudo, na qual os funcionários tem a abertura
necessária para apontar mudanças que porventura melhorem as operações.
Ademais, foi verificado pelo analista que existiam divergências entre os indicadores levantados na
literatura e aqueles advindos do BSC da empresa. Questionada sobre sua satisfação em relação aos
indicadores, a gestora afirmou a necessidade de inclusão de alguns indicadores divergentes no BSC da
empresa. Dessa forma, a Tabela 2 mostra a lista final de indicadores, que aqui foram as alternativas do
problema a serem priorizadas.
A gestora apresentou os seguintes critérios de avaliação:
 Custo – C1: Custo de implementar o indicador
 Tempo – C2: Tempo de implementação do indicador
 Urgência – C3: Urgência de implementação do indicador
 Abrangência – C4: O impacto gerado pelo indicador tanto para clientes internos quanto externos
 Operacionalização – C5: Dificuldade de adaptar o indicador às operações da empresa
Por conseguinte, elaborou a matriz de avaliação mostrada na Tabela 3. A matriz de avaliação foi input no
software do FITradeoff para problemática de ordenação e deu-se início, então, ao processo de elicitação.
O software questionou a gestora sobre a ordenação dos critérios em ordem decrescente de preferências. A
gestora prontamente apresentou a ordenação como sendo: C1 > C3 > C5 > C2 > C4.
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Tabela 2. Lista de indicadores final
Fonte

Alternativas
A1
A2
A3
A4
A5
A6
Å7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22

Indicadores
% Lucro sobre receita
% Vendas média por mês pó
% Vendas média por mês Blocos

Descrição

Lucro sobre receita
Vendas média por mês de produtos a base de pó ( toneladas)
Vendas média por mês de produtos a base de pré-moldados ( m2)
(Kg gipsita real mensal/Gesso produzido mês) - ( kg gipsita real
Perda de Gipsita na calcinação
mensal/valor teorico gesso produzido mensal)*100
Perda de gesso no ensacamento
No Sacos estourados na ensacadeira
Consumo de energia
Kilowatts hora por tonelada produzida por meŝ por unidade
% TEEP - efetividade da produção de bloco (Tempo real de produção/Tempo programado para produzir)*100
% Produto NC/setor
(Produto não conforme por setor/Producã̧o total) *100
Produtividade por setor
Produção total mês / horas disponí veis para producã̧o
% OEE( Eficiência geral dos equipamentos ( %disponibilidade X % performance X % Qualidade)
Produto conforme /tempo
No de lotes conforme / turno de trabalho
% Satisfação interna dos colaboradores
(No de colaboradores satisfeitos / No total de colaboradores ) * 100
% Horas treinandas por ano
(No de horas treinadas por ano/ Horas trabalhadas por ano *100
Custo de estocagem
(Custo de pedir + Custo de Movimentação + Custo de manutencã̧o))
No de ações de resposabilidade sociais
Número de ações de responsabilidade social implementadas por ano
Número de pessoas impactadas pelas
(No de pessoas impactadas pelas ações sociais anual)
açãoes sociais
Consumo de água
M3 de água/ M2Bloco produzido por mê s
Movimentos desnecessários
Estudo de tempo movimento ( cronoanálise)
Lead time de processo
(Tempo de real de produçaõ /Tempo programado para produzir) *100
Tempo de ciclo
Tempo necessário para a produção de um produto
Acidente de trabalho
No de acidentes / horas trabalhadas
Percepção dos colaboradores na
implantação dos indicadores Lean(
(No de práticas Lean implantadas/ No práticas Lean planejadas) * 100
pesquisa interna)

BSC
x
x
x

Revisão da
Literatura

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Com a ordenação dos critérios o software do FITradeoff retornou um resultado de ordenação, mas a
gestora ainda não se sentiu confortável em aceitá-lo, portanto, deu-se prosseguimento à elicitação. No
segundo momento o software apresentou à gestora consequências fictícias para serem avaliadas, como
exemplo das que podem ser visualizadas na Figura 3. A cada ciclo de perguntas a gestora poderia checar o
andamento do processo com as ferramentas gráficas disponíveis e podia, também, para o processo assim que
se sentisse satisfeita com os resultados parciais.
Nesse sentido, foram necessárias 7 questões para que o software ordenasse os indicadores, cujo ranking
pode ser visualizado na Figura 4. Esse resultado é importante, pois de acordo com as conclusões feitas por De
Almeida-Filho et al. (2017) para n=5 critérios, seriam necessárias 3(n-1)= 12 questões para elicitação em
métodos tradicionais de tradeoff. Isso reafirma que o FITradeoff consegue diminuir o esforço cognitivo do
decisor através de menos questionamentos que também são mais fáceis de avaliar, já que lida com
consequências que questionam sobre preferência estrita e não indeferença, como nos métodos tradicionais de
tradeoff.
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Tabela 3. Matriz de avaliação

Alternativa

Critérios

C1
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
Escala
Objetivo

2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
3
2
3
1
3
1
1
1
3
1- Custo
muito baixo
até 5- Custo
muito alto
Min

C2
2
1
1
3
2
1
3
1
1
4
1
4
3
4
4
4
1
3
3
2
1
4
1-Muito
rápido até 5Muito devagar

C3
5
5
5
5
3
3
4
3
3
5
3
3
3
5
2
2
3
4
4
3
3
3
1-Pouco
urgente até 5Muito urgente

Min

Max

C4
4
4
4
3
3
5
3
4
3
4
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
3
3
1-Muito
pequeno até 5Muito grande
Max

C5
1
1
1
3
2
1
3
1
1
4
1
4
1
3
3
4
1
4
2
2
1
3
1-Muito
Fácil até 5
Muito difícil
Min

/

Fig. 3. Avaliação de consequências
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O ranking da Figura 4 mostra a ordem de prioridades na qual os KPI lean devem ser implementados em
uma das cada 16 posições encontradas.
Além disso, o FITradeoff para a problemática de ordenação pode trabalhar com intervalos de valores
possíveis para as constantes de escala, o que demonstra a robustez do ranking obtido quando se consideram
as variações possíveis nos valores das constantes de escala (Frej et al., 2019), como pode ser visto na Figura
5.
Finalmente, as recomendações foram feitas à gestora que deu um feedback positivo para a priorização dos
indicadores. Adicionalmente, a gestora afirmou que o ranking obtido refletiu as suas preferências e que
estava coerente com o que foi abordado, também, no BSC. Um exemplo disso, foi que a gestora tinha como
objetivo principal no BSC o aumento no lucro e, nesse sentido, indicadores mais caros foram rankeados nas
últimas posições.
É importante salientar que no BSC foram utilizados tanto indicadores estratégicos quanto indicadores
operacionais para mensurar o desenvolvimento das práticas lean na empresa, como por exemplo o indicador
"Perda de gipsita na calcinação". Todavia, apesar de serem indicadores operacionais, para o problema
abordado estes indicadores tinham caráter também estratégico, uma vez que o objetivo principal era a
minimização dos custos através das práticas lean tendo como consequência o aumento da competitividade da
empresa.
Para implementação dos indicadores a gestora definiu um plano mensal. Assim, o objetivo ao qual esse
estudo se propôs foi performado com êxito.

Fig. 4. Ranking das alternativas
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Além das questões já mencionadas, o estudo trouxe implicações gerenciais. Para a empresa, a priorização
dos indicadores priorizou, também, as ações que estavam associadas a esses indicadores no BSC, o que
permitiu uma melhoria do sistema de forma holística, reduzindo custos e consequentemente os preços dos
produtos e aumentando a competitividade no mercado. Percebeu-se, também, que as práticas lean adotadas
trouxeram uma imagem valorada da empresa com os seus consumidores pelas questões sustentáveis
abordadas.
Finalmente, para estudos futuros, sugere-se aplicar o modelo em outras empresas do polo gesseiro com a
intenção de avaliar e identificar as melhores práticas lean nesse segmento de mercado.

Fig. 5. Intervalo de pesos

4 Originalidade/valor
A originalidade do presente estudo está alçada sobre alguns pontos. Inicialmente, a ferramenta Balanced
Scorecard foi utilizada, pois consegue associar os objetivos estratégicos de uma organização às suas metas
operacionais diárias, resultando em um maior controle baseado na excelência, melhoria da competitividade e
produtividade (Giannopoulos et al., 2013).
Entretanto, o BSC apresenta limitações com relação à avaliação do desempenho alcançado pela
organização e por não conseguir abordar de forma estruturada os julgamentos de valor do decisor (Huang et
al., 2014). Nesse sentido, fez-se oportuno o levantamento dos indicadores lean na literatura para auxiliar na
melhor compreensão de como o desempenho deveria ser avaliado. Ademais, de acordo com Asgari et al.
(2017) o BSC por si só não consegue realizar a priorização dos indicadores de desempenho, mas quando
associado à um método multicritério de apoio à decisão clarifica o planejamento estratégico futuro, especifica
aspectos e indicadores que precisam de investimento. Nesse sentido, o FITradeoff como um método
multicritério pôde lidar com os julgamentos de valor do decisor no contexto da priorização dos KPI lean
identificados.
Em se tratando do FITradeoff, De Almeida et al. (2016) afirmam que o método confere flexibilidade ao
processo de elicitação, exige um menor esforço cognitivo do decisor, uma vez que requer do decisor
informação parcial que é cognitivamente mais fácil de avaliar. Consequentemente, os autores acrescentam
ainda que pode ser observada uma diminuição das inconsistências do processo. Além disso, o FITradeoff
conta com um software que apresenta ferramentas gráficas para auxiliar o decisor na visualização
simplificada do andamento do processo.
Por fim, pelo fato da adaptação do FITradeoff para problemática de ordenação ter sido feita recentemente,
não foram visualizadas aplicações do mesmo no contexto apresentado (Frej et al., 2019). Isso ratifica a
originalidade do presente estudo.
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Abstract. O Exército Brasileiro (EB) tem dentre os seus vários processos
administrativo-operacionais, o de Gestão de Contratos e Fornecedores. Esse
processo é executado em organizações militares (OM) de todo o país. Em 2018,
uma OM foi criada com o objetivo de centralizar a execução de vários
processos administrativos antes realizados por diversas OMs da Guarnição
Recife. A criação desta nova OM teve como primeira motivação a liberação de
militares destas antigas OMs para as atividades finalísticas do Exército
Brasileiro. Essa centralização, gerou a expectativa de que a especialização dos
processos e mão de obra proporcionariam ao Comando Militar de Área ganhos
operacionais na execução desses processos. Contudo a centralização, sem as
devidas modificações no desenho do processo ora realizado, não obteve o
aumento da eficiência desejada. Como forma de entender os gargalos existentes
e propor um plano de melhorias, esse estudo aplicou a metodologia Lean Six
Sigma para análise do processo de gestão de contratos e identificou um
conjunto de ações de melhorias que devem ser aplicadas. Devido às limitações
de recursos e a necessidade de um planejamento de implantação adequado, um
modelo multicritério baseado no método PROMETHEE II foi desenvolvido
para priorização das ações de melhorias propostas.
Keywords: Lean Six Sigma, PROMETHEE II, Gestão de contratos e
fornecedores, Exército Brasileiro.
.
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Proposta de modelo para previsão de geração de chumbo secundário a
partir da reciclagem de baterias automotivas
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Resumo. Diante de um cenário onde a busca pela sustentabilidade atrelada ao desempenho econômico é
a chave para o desenvolvimento industrial, estão sendo aplicadas normas mais rigorosas relacionadas a
reciclagem e produção de baterias, visando a mitigação do impacto negativo ao meio ambiente e a
sociedade. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é realizar a previsão do potencial secundário de
chumbo em baterias (LAB), devido sua alta importância para tomadas de decisões na indústria. Sendo
assim, foi proposta a utilização do método de regressão multiplicativo de Holt-Winters para estimar a
quantidade veículos a serem vendidos, associada a informações do processo de produção de baterias com
intuito de calcular a quantidade de chumbo recuperada. Dessa maneira espera-se que o modelo aplicado
neste estudo forneça informações importantes para o gerenciamento sustentável dos resíduos de chumbo,
bem como uma tomada de decisão mais concreta com relação ao ambiente produtivo.
Palavras-Chave: Previsão; modelo; LAB.
Abstract. In a scenario where the search for sustainability linked to economic performance is the key to
industrial development, stricter standards related to recycling and battery production are being applied,
aiming at mitigating the negative impact on the environment and society. In this sense, the objective of
this work is to propose a forecasting model for estimating the secondary potential of lead in lead-acid
batteries (LAB), due to its high importance for decision making in the industry. Therefore, we utilize the
Holt-Winters multiplicative regression method to estimate the number of vehicles sold, associated with
information from the battery production process in order to calculate the amount of lead recovered. Thus,
it is expected that the model applied in this study will provide important information for the sustainable
management of lead residues, as well as a more concrete decision making regarding the productive
environment.
Keywords: Forecastin model; LAB; secondary lead.

1 Introdução
A produção de baterias de chumbo-ácido (LABs) representa 85% do uso global de chumbo, onde as mesmas
são usadas em quase todos os 1,3 bilhões de veículos do mundo atualmente em uso e na construção de
energia de reserva fornecida (Tan et al., 2019). Devido à grande quantidade de baterias produzidas, normas
mais rigorosas estão sendo criadas para a reciclagem e produção de baterias, com a finalidade de diminuir o
impacto negativo ao ser humano e ao meio ambiente.
Segundo o (IBGE, 2020), o Brasil representa uma distribuição de 5 habitantes por automóvel, com isso, pode
ser estipulado um parâmetro da quantidade de baterias de chumbo que são descartados ao longo dos anos.
Em acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída por Lei em 2010, o Ministério do
Meio Ambiente (MMA) iniciou em 2019 a implementação do sistema de logística reversa dessas baterias. O
acordo setorial foi fechado com Associação Brasileira de Baterias Automotivas e Industriais (Abrabat), a
Associação Nacional dos Sincopeças do Brasil (Sincopeças-BR) e o Instituto Brasileiro de Energia
Reciclável (Iber) (Ministério do Meio Ambiente, 2020).
O processo secundário de chumbo está sendo desde os anos 80, um dos principais meios para a extração de
chumbo das sucatas de LABs, por representar uma maior produção de chumbo do que o processo primário.
De acordo com (Roberts, 2020), a CHR Metals calcula que a produção secundária de chumbo representou
cerca de 50% do total global da produção refinada de chumbo em 1990, mas essa participação agora
aumentou para pouco mais de 75%. Isso representa um aumento de cerca de 3 Mt em 1990 para 10 Mt em
2018. Ao mesmo tempo, a produção global de mina de chumbo aumentou de 3,2 Mt (chumbo em
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concentrados de chumbo e granel) para apenas 3,4 Mt em 2018.
Portanto, a estimativa de futuros fluxos obsoletos é uma questão crucial para o estabelecimento de sistemas
eficientes de coleta e reciclagem de resíduos (Zhang et al., 2016). Se os países soubessem a quantidade de
chumbo secundário produzidos ao longo do ano, poderiam efetuar estratégias de melhorias no processo e
com isso ter um lucro significativo na produção de chumbo. Com esse conhecimento, o objetivo deste
estudo é realizar a previsão do potencial de produção secundaria de chumbo de LABs de todas as frotas de
veículos através de um modelo de serie temporal, ainda vale ressaltar a relevância desse trabalho, pois a
poucos trabalhos na literatura que aborda esse modelo para prever a venda de carros.

2

Metodologia

O referido trabalho utilizou os dados disponíveis pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
(ANFAVEA) e pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAM) e buscando a aplicação de um
modelo de regressão para determinar a porcentagem de veículos leves em uma frota total anual e um modelo
de séries temporais para prever o potencial secundário de geração de leads a partir de sucata de LAB(Baterias
de chumbo-ácido), desse modo, se torna importante a utilização de ferramentas estatísticas como os softwares
Minitab e Microsoft Excel para realizar o proposto no estudo.
Para melhor compreensão da metodologia, foi criado um fluxograma das etapas que deverão ser realizadas,
como mostra a Figura 1.

Fig. 1. Etapas a serem realizadas no trabalho. Esta figura apresenta as etapas a serem seguidas para realizar a estimação
do potencial real de recuperação de chumbo da sucata LAB.

Inicialmente deve-se realizar o levantamento dos dados da frota de carros novos e usados, para em seguida
aplicar o método de regressão adequado e com isso, prever a quantidade de veículos gerados pelo modelo.
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Portanto, para encontrar qual modelo de serie temporal seria melhor aplicada nos dados, foi feita uma préanálise observando vários métodos e o melhor que se enquadrou nos dados, apresentando um ótimo resultado
de ajuste, foi a suavização exponencial proposta por Brown e Holt em 1950, que atribui pesos
exponencialmente decrescentes à medida que os pontos de dados envelhecem (Yaffee e Macgee, 2000).
Dessa forma, os pesos atribuídos a cada coeficiente foram α (nível) = 0,2; γ (tendência) = 0,2; δ (sazonal) =
0,2, apresentando o menor erro das previsões, ou seja, um MAPE (precisão da porcentagem do erro) igual a
9%, sendo mais fácil de interpretar do que as estatística de MSD e MAD, como apresentado na Figura 2.

Fig. 2. Séries temporais e enredo multiplicativo Holt-Winters para vendas de carros. Neste gráfico a linha azul representa
os dados das vendas de veículos ao longo dos anos e identificando sazonalidade nos dados.

Ressalta-se que esse método é utilizado em diversos trabalhos para previsão de vendas de carros, podendo
citar os estudos de (Apiwattanachai e Pichitlamken, 2018) que constroem um método de previsão de Holt
Winters para estimar as vendas de automóveis na Tailândia. Além do trabalho citado anteriormente,
(Makatjane e Moroke, 2016) compararam os modelos sazonais ARIMA e Holt – Winters para prever as
vendas mensais de carros na África do Sul. Por fim, (Demiroğlu e Yüncüler, 2016) estimam as vendas de
carros leves na Turquia ajustando os dados de vendas domésticas para veículos leves sazonalmente.
Consequentemente, para a aplicação do método é necessária a realização de previsões da frota anual de
veículos entre os anos de 2020 e 2030 e a partir destes dados calcular a quantidade de novos LAB’s geradas
neste período. Segundo (Cabral Neto et al., 2016), a vida útil das baterias é de 3 anos e a de veículos de 18
anos. Logo a análise deve ser realizada abordando a substituição de baterias em carros de 3, 6, 9, 12 e 18
anos, dessa maneira, deve ser calculada a previsão do potencial de produção secundaria de chumbo de duas
maneiras. A primeira supondo uma reciclagem de aproveitamento de 99%, e a segunda com uma perda de
4,5% no processo, a partir disso atrelado ao conhecimento de que em cada bateria existe uma produção de
9kg de chumbo, se torna possível estimar o potencial real da recuperação de chumbo da sucata LAB.

3 Resultados esperados
Como resultados espera-se que o modelo aplicado nesse estudo possibilite a especialistas, cientistas, entre
outros uma tomada de decisão mais concreta e definitiva, pois aborda todos os ramos de veículos nos dados
coletados, fornecendo informações completas. Outro benefício desse modelo é fornecer dados para decisões
sobre o planejamento do gerenciamento sustentável dos resíduos de chumbo e por fim, estimar a perda de
chumbo secundário por meio dos dados de taxas de coleta de baterias e desperdícios no processo.
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Abstract. This work aims to propose a unique methodology to identify the
maturity level in ICT Governance (Communication Information Technology) in
the areas of Information Technology (IT) and Operational Information
Technology (OT) of Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF. The
motivation for this work lies in the absence of methodologies aimed at
assessing maturity in ICT governance. Although they can be found in the
literature Frameworks for assessing IT governance maturity, this is not the case
with OT, and in some organizations under regulation, as is the case with
CHESF, this is critical. To achieve the objective of this work, the main
Frameworks, methodologies, and guidelines for assessing maturity in IT
governance were analyzed. Then, the artifacts found in the frameworks most
adherent to the objectives of CHESF were identified and the methodology
unified for assessing the maturity in governance for IT and OT was proposed.
As an impact of this work, the possibility of behavior change among
professionals in the technical ICT areas of the organization stands out, who will
start to relate more frequently, enabling the exchange and streamlining the flow
of information that enables the improvement of processes, minimizing costs. It
is noteworthy that although the proposed methodology was initially developed
for CHESF, the strategy adopted for its proposition can be used by similar
companies, helping them in the evolution of their degree of ICT corporate
governance.
Keywords: Information Technology, Operational Information Technology,
Communication Information Technology, Maturity Assessment.
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Resumo. A escalada da criminalidade apresenta impacto direto na Polícia
Federal já que resulta no aumento do número de crimes de sua atribuição e
consequemente refundou no crescimento do número de inquéritos policiais
instaurados. Na mesma esteira, a ampliação do número de ocorrências
criminosas ocasionou diretamente um aumento do número de operações
policiais executadas pela instituição em todos país, surgindo a necessidade de
estudos voltados ao planejamento das operações policiais. Diante do alto
número de operações policiais que são necessárias e com diferentes níveis de
complexidade, surge a necessidade de classificação dos tipos de operações
policiais executadas pela Polícia Federal. Essa classificação foi feita
inicialmente para operações policiais da Delegacia de Repressão a Crimes
contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (DELEPAT). Dessa forma, foi
proposta uma classificação das operações policiais utilizando-se o método
multicritério PROMSORT. Como resultado, dez operações policias no âmbito
da DELEPAT foram classificadas em quatro classes distintas. Essa
classificação ajudará na melhor definição do efetivo a ser empregado em cada
situação. Nesse contexto, esse resultado auxiliará o planejamento das operações
policias, além de ter um impacto na qualidade de vida dos envolvidos, bem
como a diminuição dos riscos operacionais dos servidores policiais e
administrativos que particparão da execução das operações policiais.

Palavras-chaves:PROMSORT, operações policias, classificação.
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Modelo de decisão multicritério para a priorização de projetos e tarefas:
Maso de uma startup brasileira
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Abstract. The consolidation of the business and the growth of the company as
an organizational structure is a challenge normally faced by enterprises in the
survival phase, which are mostly firms considered small. In this context, the
dynamism and restriction of resources mean that management decisions about
directing investments are translated and unfolded into project initiatives and in
a portfolio composition. Considering this, it is essential to prioritize the projects
and the activities associated with them in a manner consistent with the
organizational strategy, guiding element and fundamental for the development
of the enterprise. It means that criteria such as financial return, cost and time
estimates, risk analysis and the degree of stakeholder interference must be
analyzed. Therefore, this research presents a multicriteria decision aid model
for prioritizing projects and tasks in a portfolio referring to a Brazilian startup
that develops complementary engineering projects in the civil construction
sector.
Keywords: MCDA. Project activities prioritization. Portfolio Management.
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