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About INSID 
 

INSID 2022 (INnovation for Systems Information and Decision meeting 
2022) will be held in a hybrid format: online and in-person at 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, Pernambuco, 
Brazil, November 30 to December 02, 2022.   
 
INSID meeting provides a forum for those working in developing 
advanced research and applications on decision making and aiding 
(including multicriteria and multiobjective methods – MCDM-A, and 
group decision and negotiation – GDN). 
 
The event 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. 
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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 
 Decisionmodels for publicsecurity 
 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 
 PublicPolicy 
 Project Management 
 Diplomacy and international relationships 
 Education 
 Water and natural resources 
 Sustainability 
 Software engineering 
 Interaction of human and software agents 
 Artificial intelligence 
 Auction theory 
 Collaboration engineering 
 Industry 4.0 
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Plenary Session
 

Speaker: Luis C. Dias (Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia e CeBER
Title: From qualitative assessments by experts and stakeholders to policy priorities: a multicriteria 
sorting approach 
 
Abstract: In this talk, I will share a recent experience in eliciting 
importance of the objectives and the impacts of policies, and then performing a multicriteria analysis 
based on those inputs. These assessments have been performed in the context of a European project 
on dealing with plastic litter in seas, involving participants from academia, public administration, and 
industry. I will discuss the aspects of aggregating the perspectives of multiple participants to obtain 
constraints on the criteria weights respecting the qualitative nature 
to obtain robust conclusions. In this case the ELECTRE TRI sorting method was used, but similar 
strategies can be applied for group decision
 
Short bio: 
Luis C. Dias received his Ph.D. in Management Science from the University of Coimbra, where he is 
currently a Professor in Management Science and Director of the Centre for Business and Economics 
Research at the Faculty of Economics (FEUC), a collaborator at INESC Coimbra insti
member of the coordination board of Univ. Coimbra’s Energy for Sustainability Initiative. He is also 
currently the Chair of the General Assembly of the Portuguese Operational Research Society 
(APDIO), an Area Editor for the Omega journal and he
on Decision Processes and the Group Decision and Negotiation journal. In the past he has served as 
FEUC’s Vice-dean for Research, as a Vice
Coimbra. He has been for brief periods a visiting professor at the University of Paris
the University of Vienna. Luis has published over a hundred articles in books and journals, including 
some of the main journals in the management science and operations resear
of the main journals in the energy and environment area. His research interests include multicriteria 
decision analysis, performance assessment, group decision and negotiation, and sustainability.

 

Plenary Session 
Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia e CeBER

From qualitative assessments by experts and stakeholders to policy priorities: a multicriteria 

In this talk, I will share a recent experience in eliciting qualitative assessments for the 
importance of the objectives and the impacts of policies, and then performing a multicriteria analysis 
based on those inputs. These assessments have been performed in the context of a European project 

litter in seas, involving participants from academia, public administration, and 
industry. I will discuss the aspects of aggregating the perspectives of multiple participants to obtain 
constraints on the criteria weights respecting the qualitative nature of their assessments, and their use 
to obtain robust conclusions. In this case the ELECTRE TRI sorting method was used, but similar 
strategies can be applied for group decision-making based on other multicriteria methods.

his Ph.D. in Management Science from the University of Coimbra, where he is 
currently a Professor in Management Science and Director of the Centre for Business and Economics 
Research at the Faculty of Economics (FEUC), a collaborator at INESC Coimbra insti
member of the coordination board of Univ. Coimbra’s Energy for Sustainability Initiative. He is also 
currently the Chair of the General Assembly of the Portuguese Operational Research Society 
(APDIO), an Area Editor for the Omega journal and he is part of the editorial board of the EURO J. 
on Decision Processes and the Group Decision and Negotiation journal. In the past he has served as 

dean for Research, as a Vice-President of APDIO, and as a Subdirector of INESC 
n for brief periods a visiting professor at the University of Paris

the University of Vienna. Luis has published over a hundred articles in books and journals, including 
some of the main journals in the management science and operations resear
of the main journals in the energy and environment area. His research interests include multicriteria 
decision analysis, performance assessment, group decision and negotiation, and sustainability.
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From qualitative assessments by experts and stakeholders to policy priorities: a multicriteria 

qualitative assessments for the 
importance of the objectives and the impacts of policies, and then performing a multicriteria analysis 
based on those inputs. These assessments have been performed in the context of a European project 

litter in seas, involving participants from academia, public administration, and 
industry. I will discuss the aspects of aggregating the perspectives of multiple participants to obtain 

of their assessments, and their use 
to obtain robust conclusions. In this case the ELECTRE TRI sorting method was used, but similar 

making based on other multicriteria methods. 

his Ph.D. in Management Science from the University of Coimbra, where he is 
currently a Professor in Management Science and Director of the Centre for Business and Economics 
Research at the Faculty of Economics (FEUC), a collaborator at INESC Coimbra institute, and a 
member of the coordination board of Univ. Coimbra’s Energy for Sustainability Initiative. He is also 
currently the Chair of the General Assembly of the Portuguese Operational Research Society 

is part of the editorial board of the EURO J. 
on Decision Processes and the Group Decision and Negotiation journal. In the past he has served as 

President of APDIO, and as a Subdirector of INESC 
n for brief periods a visiting professor at the University of Paris-Dauphine and 

the University of Vienna. Luis has published over a hundred articles in books and journals, including 
some of the main journals in the management science and operations research area, as well as some 
of the main journals in the energy and environment area. His research interests include multicriteria 
decision analysis, performance assessment, group decision and negotiation, and sustainability. 
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Tutorial 1 
 

Speaker: Helder Gomes Costa (UFF) 
Title: A web-based APP for supporting Multicriteria Decision Modelling of outranking choice Problems 
 
Abstract: Types of decision problems and situations. Outranking decision situations and methods. 
Using a web-based app for modelling outranking decision problems: setting the problem, importing 
datasets, getting the kernel and the dominated subset, sensibility analysis regarding cut-levels and 
criteria constant of scales (or ‘weights’). 
 
Short bio: 
Graduation in Mechanical Engineering from Universidade Federal Fluminense (1987), master’s at 
Mechanical Engineering from Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1991) and 
doctorate at Mechanical Engineering from Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1994). 
He is currently full professor at Universidade Federal Fluminense. acting on the following subjects: 
decision multicriteria decision making. clustering and performance evaluation 
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Tutorial 2 
 

Speaker: Leonardo Tomazeli Duarte (FCA/UNICAMP) 
Title: Applications of data-driven methods in multiple criteria decision making 
 
Abstract: The usual approach in multiple criteria decision making (MCDM) is based on the 
elicitation of preferences from decision makers. There are some situations, however, in which 
preference information is not available. In other words, it is not possible to perform elicitation 
processes, which means that tasks such as the estimation of the parameters of aggregation functions 
must be carried out by only considering data such as the decision matrix.  This  situation bears strong 
resemblance with a paradigm known as unsupervised learning, one of the current hot topics in 
machine learning. In this tutorial, we shall exploit the application of these data-driven (or 
unsupervised) approaches in MCDM. We will consider problems related to the estimation of the 
parameters of aggregation functions. We also discuss how these data-driven solutions can be 
equipped with strategies that ensure fair rankings in situations in which the alternatives are composed 
of two (or more) different groups. 
 
Short bio: 
Leonardo Tomazeli Duarte received the B.S. and M.Sc. degrees in electrical engineering from the 
University of Campinas (UNICAMP), Brazil, in 2004 and 2006, respectively, and the Ph.D. degree 
from the Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP, Université Grenoble Alpes), France, in 
2009. Since 2011, he has been with the School of Applied Sciences (FCA) at UNICAMP, Limeira, 
Brazil, where he is currently an associate professor. He is the Scientific Coordinator of the Track 
“Method” within the Brazilian Institute of Data Science (BI0S), one of the Brazilian Applied 
Research Center on Artificial Intelligence. He is also a member with the Laboratory of Data Analysis 
and Decision Aiding (LAD2/CPO) and with the Laboratory of Signal Processing for 
Communications (DSPCom lab). He is a Senior Member of the IEEE. In 2016, he was a Visiting 
Professor at the École de Génie Industriel (GI-Grenoble INP, France). Since 2015, he has been 
recipient of the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq, Brazil) 
productivity research grant. In 2017, he was the recipient of UNICAMP “Zeferino Vaz” Academic 
Recognition Award (for research and teaching performance at UNICAMP). Her research interests 
center around the broad area of data science and lie primarily in the fields of signal processing, 
decision aiding and machine learning, and also in the interplays between these fields. 
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INSID 2022, Nov. 30 – Dec. 02, 2022.  

Recife-PE, Brazil 

A multicriteria model for sustainable operations 

performance objectives sorting based on ELECTRE TRI 

David Iubel de Oliveira Pereira Grudzien1, Edson Pinheiro de Limea2, Fernando 

Deschamps³, Sergio Gouvêa da Costa4, Danielle Morais5 

 

1Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Curitiba/PR Brazil 
2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba/PR Brazil  

3 Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Curitiba/PR Brazil /  Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), Curitiba/PR Brazil 

4 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba/PR Brazil 
5  Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife/PE Brazil 

 

iubel.david@gmail.com, pinheiro@professores.utfpr.edu.br, fernando.deschamps@pucpr.br, 
gouvea@utfpr.edu.br. , dcmorais@insid.org.br  

Abstract. In developing a strategy for Sustainable Operation, the Platts and 

Gregory approach suggest as the first step the “Task for Operation”. More 

specifically, it involves prioritizing the operations performance objectives by 

comparing 'profiles' of market requirements and actual operational 

performance. This can be visualized in the Importance/Performance matrix. 

Therefore, this work proposes an original approach to classifying operations 

performance objectives using the Multiple Criteria Decision Aid method as 

support. The problem is developed in the light of the ELECTRE TRI sorting, 

emulating the results. After obtaining the results it was possible to validate 

them through the analysis of the classes obtained for each operation 

performance objective. 

Keywords: Operation Strategy, Sustainable Operation, Task for Operation, 

Multiple Criteria Decision Aid method, ELECTRE TRI 
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A Mathematical Review of Drama Theory and Confrontation 

Dilemmas 

Alvimar de Lucena Costa Junior1 and Mischel Carmen Neyra Belderrain2 

 
1Gestão e Apoio à Decisão / Ciências Fundamentais / Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 Vila das Acácias, 12228-900 São José dos Campos/SP – Brasil 

 
2 Gestão e Apoio à Decisão / Ciências Fundamentais / Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 Vila das Acácias, 12228-900 São José dos Campos/SP – Brasil 

 

alvimar.lucena@gmail.com, carmen@ita.br   

Abstract. The concept of ‘soft’ game theory allow the study of ‘irrational’ choices on decision-making, 

covering  the emotional and political aspects that the decision process on negotiations and conflicts have. 

This ‘soft’ game theory gave birth to the Drama Theory, a method to understand and predict these 

‘irrational choices’ based on the definition of six paradoxes or Dilemmas of conflict. This paper intends to 

exemplify the mathematical definition of one of the Dilemmas, show how to mathematically solve a 

conflict based on the elimination of the dilemma. 

Keywords: Drama Theory, ‘soft’ game theory, ‘irrational’ choice, Game Theory. 

1   Introduction/Purpose 

Howard (1990) described what he called ‘soft’ game theory, which would be games that “change”, or 

deteriorate during preplay communications. The preplay communications mimic a negotiation being 

developed before some game is to be played. ‘Hard’ games are fixed and given, changing only in response to 

exogenous circumstances. 

Drama theory was introduced by Howard et al. (1993) when the author highlighted that the concept of 

‘rational choice’ neglects emotional and political aspects of choice. This way, from the dilemmas and 

paradoxes of hard game theory, the author seeks to incorporate ‘irrational choices’ into the study of decision-

making. 

‘Rational Choice’, according to Bryant (2007) is the choice that is made based on the rules of the game to 

be played. This way, it’s almost derivative from the rules established in the game a mathematical 

demonstration of how these choices are made. 

On the other hand, irrationality, in Drama Theory, is the ability of humans to pursue changes to their 

advantage in the rules of a game they are already immersed in order to achieve victory. 

This paper intends to expose, in an extended way related to the original paper from Howard (1998), some 

examples of how the ‘soft’ game theory gives the mathematical basis for drama theory. 

2   Methodology 

This paper is an exposition of some of the mathematical proofs for the first version of Drama Theory 

Dilemmas, so the reader could understand easier the content of the dense original article. 

Even before the definition of the six paradoxes of confrontation, whose first mention comes in 1994 

(Howard, 1994) the author developed the structure of the soft game theory that supported the qualitative 

game theory later. 

For the first phase of this development, in 1990, Howard built his mathematical development of paradoxes 

using the early theory from v. Neumann (1928), based on a 2-person game. 

Later, in the present discussed paper, in 1998, he expanded the mathematical representations to n-person 

games. At this point of Drama Theory development, the six Dilemmas of Confrontation were already 

defined, as summarized in Table 1. Dilemmas of Confrontation by DT I based on Bryant and Bennett (2021). 
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Table 1. Dilemmas of Confrontation by DT I 

Dilemma by A Description 

Rejection A prefers B´s position to the fallback or threatened future 

Persuasion A believes B prefers the threatened future to A’s position 

Threat A prefers to implement some other outcome rather than the threatened future, and his own 

threat 

Positioning A prefers B’s position to its own 

Cooperation A prefers to move to an outcome other than its own position 

Trust A believes that B prefers to move to an outcome other than B’s own position 

3   Development 

This mathematical development demands some definitions be unrolled. 

The first term that needs to be defined is the Offered Position (OP), which is the position that a 

player supposes is the best solution for an arrangement, like a negotiation or a conflict. It is important to 

understand the “best solution” here is his definition, is the player’s opinion about it. The player may or not be 

looking for his most comfortable outcome, the offered position is just what he wants that the outcome of a 

negotiation, or a conflict will become. 

But negotiation is not something where we may conceive its outcome easily. It is a game much 

based on reactions.  Fallback Position (FP) is the position a player will take when not convinced or does not 

agree with the other’s player position, may it be an OP, or a FP. 

Calling player 1 as P1, and player 2 as P2, we may define, preliminarily, that an FP is a function of 

the OP from a player, based on the views of another player. If OP(P1) = OP(P2), then, none of the players 

feels pressure to oppose each offered position, and there’s no conflict.  

If , then the players feel the pressure to propose an FP. The FP is the threat 

offered by a player to make him give up on the difference between offered positions or maybe is quid-pro-

quo to accept the other player’s OP. 

We may represent this position as . This FP is the Fallback Position from player 2 

because of the offered position presented by player 1, and we may say that the pressure that may be felt by P1 

is directly related to . If Pressure(P1) is null, or, the fallback position proposed by P2 has no 

effect on P1, he will not propose a new FP. At this point, the conflict may escalate, if P2 proposed his FP 

with the motivation that P1 would change his OP(P1). If P2 feels the pressure to upscale his FP, the conflict 

escalates. If P2 feels that this FP is enough for him to accept OP(P1), the conflict may end. 

This representation may repeat indefinitely, recursively, until the pressure for change is null for both 

players. The null pressure is the representation of an equilibrium. A negotiation in equilibrium grants that all 

players will be able to trust that an agreed position will be honored and may be perceived as a real end to a 

negotiation. 

Essentially, the presence of such pressures, to change the other player’s point of view, or to submit 

him to comply with one player’s point of view is the essence of the dilemmas on which Drama Theory 
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revolves. These dilemmas consist of configurations of strategies and preferences that ‘weaken’ otherwise 

attractive solution concepts by depriving them of desirable properties. 

For Game Theory, Nash (1951) defined what is called today Nash Equilibrium, which is a position 

where no player is tempted to change their present position, which means, no player will obtain an 

improvement in his utility function if he moves alone. In a Nash equilibrium, each player is assumed to know 

the equilibrium strategies of the other players, and no one has anything to gain by changing only one's own 

strategy. The only way for a player to move for a better position is if he can make another player, or other 

players, move, too. 

Howard compared the proposition of the Nash Equilibrium to the concept of Pareto Optimality 

(Ingham, 2019), seen in Economy. According to Vilfredo Pareto (1848–1923), an economy is said to be in a 

Pareto optimum state when no economic changes can make one individual better off without making at least 

one other individual worse off. This concept is a major pillar of welfare economics. 

Although different from Nash Equilibrium, these two conditions may happen together. When a 

player can’t get better without worsening another’s position, he may have an incentive to move to another 

position if he can make an agreement, and trust that it will be accomplished, with another player. 

The basic example given by Howard is the classic prisoner’s dilemma game. Although the 

Defect/Defect position is each player’s “best reply” to the other’s strategy choice, it is worse for each than 

the Cooperate/Cooperate position. 

Dilemmas allow us to understand the pressures felt by the players to get others to accept their 

position. 

Dilemmas weaken arguments players might have to achieve their wanted solutions or outcomes. 

Dilemmas force players to look for better arguments to convince other players and reach a position where 

there’s no more pressure, where all offered positions are accepted, or no fallback positions are fought. 

The moment when all players have shown the others each OP is called the Moment of Truth (MoT). 

At this point, every player on a Drama is aware of each preferred outcome of negotiation or conflict. 

Once at an equilibrium position, a system will no longer have the tendency to change, or there will 

be no gradient to it. This way, we shall define a system of sets called the ‘gradient’ of an MoT, the elements 

of which show its tendency to change. When and only when all these sets are empty, the MoT will have no 

further tendency to change. 

Using that, during a negotiation, OP(Pn) and FP(Pn) vary according to the pressures felt by players, 

returning to the initial function concepts, if , then . 

Continuing, Howard assumed an n-person, non-cooperative, pure-strategy game in strategic form, 

with pre-play communication. 

A cooperative game is one where players make coalitions. A pure strategy game is one where each 

player will use a determined strategy with a probability of one. 

The game type assumption is considered the most general case, where, for example, coalitions are 

when a number of players behave like one. 
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This way, we define a game G as a pair (S,u) where  is the Cartesian product of a 

family  of strategy-sets Si belonging to a set N of players and is a family of real-

valued utility functions on S, one for each player in N. 

So, MoT is a game G together with a position. A position consists of a pair (pi,fi) where 

, there is, it is a joint strategy imagined and preferred by player i for all j players in N. fi, on the 

other hand, is an individual strategy for player i, it is his fallback position, or threat if he doesn’t trust that the 

j other players will adopt his pi joint strategy. 

To illustrate how a position is considered in these definitions, we may see it as a point in space, for 

example, that could be a two-dimensional space, but also an N-dimensional space, for N players on the 

negotiation. 

If all players implement their FP, the result is a joint strategy of threats . 

Also, we may define the alliance Ai, as a group of players that share the same position: 

. 

Definition 1: When an MoT is such that Ai=Aj for all i; j belonging to N, so that all share the same 

position, then the players are said to be UNITED. 

Using these tools, we may begin to define the dilemmas that may confront player i at a MoT. 

Each dilemma consists of the non-emptiness of a specific gradient, and the set of all gradients, for 

all players, is the MoT overall gradient. 

The following notation is also of use: 

• Joint strategy - sC, where  and ; 

• uC(s) is the real-valued utilities that the players get from the joint strategy s; 

• , where, s and t are joint strategies, which means that 

 for all . 

Cooperation Dilemma 

The definition of the Cooperation Dilemma, as stated the Table 1 is “Player A prefers to move to an 

outcome other than its own position”. So, we may say that player A has a utility improvement moving from 

his present position. 

So, the player i's cooperation gradient is defined as the set . 

Or the Cograd(i) is the union of all sets of ImpC(pi), where ImpC(s) is the set of potential 

improvements for C from s. ImpC(s) lists all new positions where a player belonging to coalition C, coming 

from s, would have a utility improvement:  

Figure 1 shows two examples of changes in position. In one change (from s to v), all coordinates 

(strategies) for all players not on coalition C are the same. But the total utility for the coalition C of position v 

is smaller than the utility of position s. So, the gradient defined from the change s to v is not included in the 

ImpC(s) set. 
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Figure 1 – illustration of improvement set 

 

Moving forward, the transition between s and t satisfies the improvement in utility and is included in 

the ImpC(s) set. 

“Thus, a potential improvement for C from s is a point different from s at which the players not in C 

are sticking to their strategies at s and which gives each member of C at least as much utility as s does. It is, 

therefore, a point that all members of C would be rational to implement, rather than implementing s. 

Accordingly, the non-emptiness of Cograd(i) means that it is rational for I not to implement its own position 

pi, but to act with a coalition C all of whom can if those in N – C implement pi
N-C, do just as well by 

implementing an alternative joint strategy sC.” 

Definition 2: If Cograd(i) is non-empty, i will be called untrustworthy. 

The reasoning behind this definition is simple. A player who faces a non-empty set of possible 

improvements for him (or his coalition) will always be tempted to change his position (“Player A prefers to 

move to an outcome other than its own position”). 

But, on the other hand, if Player A is untrustworthy, he will feel the pressure to become trustworthy 

(dilemmas traduce in pressures). 

There are some ways how a player could become trustworthy, like, re-evaluating his position and 

increasing unilaterally the utility he assigns for it. 

In the prisoner’s dilemma, for example, a chooser might reevaluate the option Cooperate/Cooperate 

and decide that he prefers it to Defect/Cooperate, by individually adding value (utility) to that option. This, of 

course, means that the game ceases to be a prisoners’ dilemma, once the dilemma on which the game is based 

ceases. This can only happen to a game that is ‘soft’. “Soft game theory studies how and why transformations 

from one game to another take place under the pressure of preplay communications.” 

As a result, we have a game in which players are united and face no cooperation dilemma. To 

understand this new game, we may define a strict, strong equilibrium, as a point from which there are no 

potential improvements. If there are no potential improvements, no player is tempted to “defect” from this 

position. 

“s is a strict, strong equilibrium if and only if  for all .” 
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A strict, strong equilibrium is ‘honesty-reinforcing’ in that a player who puts it forward as its 

position must be doing intending to carry it out if the others agree to it. 

From this definition, comes: 

Theorem 1: If players are united and trustworthy, their joint position is a strict, strong equilibrium. 

Proof: from Definition 1, comes that all N players on a negotiation that arrived in an MoT take the same 

position, say q. Now, if united players are trustworthy, it means that none of the players belongs to a coalition 

to whom exists a potential improvement when moving from position q. Hence no such coalition exists. 

 

Conclusion 

All mathematical definitions for the other five Dilemmas of Confrontation are also based on the 

establishment of gradients, to where the player, or his coalition, would prefer to move, based on his perceived 

utility. 

Depending on the type of Dilemma, the gradient set should be empty or not empty, in order to eliminate 

the Dilemma and get to, or keep on, an equilibrium position. This change of the game is based on preplay 

communications, that precede the game itself and is translated into the negotiation or the confrontation to be 

studied and solved. 

This way, when it is possible for players, before making their choices, to communicate and employ 

emotion and rational debate in order to persuade all participants that they should ‘reframe’ their situation and 

perceive it in terms of a different model, a game should be considered ‘soft’. 

In such cases, the theory of ‘change through dilemma-elimination’ may be used to: 

• identify the dilemmas each player faces; 

• encourage changes considered desirable; 

• discourage and protect against changes considered undesirable 

 

The important point is that no matter what kind of analysis is made, either in ‘unilateral mode’, when 

someone studies a conflict to provide decision input to one party, or in ‘mediation mode’ when a mediator is 

trying to help a number of parties to solve their differences, the change can be tracked, understood and 

encouraged or discouraged through analysis of the ‘gradients’ that characters face at successive moments of 

truth. 

Some of the applicable techniques on how this gradient analysis could be done are discussed in 

confrontation analysis, drama theory, and immersive drama. 

References 

Bryant, J., 2007. Drama theory: Dispelling the myths. Journal of the Operational Research Society 58, 602–

613. https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602239 

Bryant, J., Bennett, P., 2021. Using Drama Theory to Model Negotiation, in: Kilgour, D.M., Eden, C. (Eds.), 

Handbook of Group Decision and Negotiation. Springer International Publishing, Cham, pp. 505–

529. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49629-6_58 

Howard, N., 1998. N-person ‘soft’ games. Journal of the Operational Research Society 49, 144–150. 

https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2600514 

Howard, N., 1994. Drama theory and its relation to game theory. Part 1: Dramatic resolution vs. Rational 

solution. Group Decision and Negotiation 3, 187–206. https://doi.org/10.1007/BF01384354 

Howard, N., 1990. “Soft” game theory. Information and decision technologies Amsterdam 16, 215–227. 

Howard, N., Bennett, P., Bryant, J., Bradley, M., 1993. Manifesto for a theory of drama and irrational choice. 

Systems Practice 6, 429–434. https://doi.org/10.1007/BF01061961 

Ingham, S., 2019. Pareto-optimality. Encyclopedia Britannica. 

Nash, J., 1951. Non-Cooperative Games. The Annals of Mathematics 54, 286. 

https://doi.org/10.2307/1969529 

v. Neumann, J., 1928. Zur Theorie der Gesellschaftsspiele. Math. Ann. 100, 295–320. 

https://doi.org/10.1007/BF01448847 

 

26



A pure outranking modelling to evaluate Quality of 

Services 

Helder Gomes Costa1[0000-0001-9945-0367] , André Phelipe Uébe Mansur2[0000-0003-1909-7300] 

and André Luís Policani Freitas3[0000-0002-7616-5560] 

1 Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil 
heldergc@id.uff.br 

2 Instituto Federal Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil 
andreuebe@gmail.com 

3 Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil 
policani@uenf.br 

Abstract. This paper applies a modeling that is able to definitively eliminate 

compensatory effects from the evaluation of Quality of Services (QoS). A dataset 

was introduced in five tests: four using the mean or the mode from the evaluations 

as input to traditional ELECTRE non-compensatory multicriteria methods; and 

the last one adopting the full-non-compensatory algorithm ELECTRE TRI ME. 

As a result, we discovered that the first four tests obtained the same classification, 

wherever used the mean or the mode as input, or even if ELECTRE III or TRI 

were adopted. On the other hand, the results of the fifth test differ from the pre-

vious four, since it shows a more exigent classification which is more suitable to 

the subject of QoS evaluation. There is no report in the literature that provides a 

deeper comparison of ELECTRE TRI ME results against other ELECTRE meth-

ods. This paper provides a rupture in the theoretical aspects of the usual insertion 

of compensatory data into non-compensatory sorting algorithms when using 

evaluations that come from several evaluators.  It provides to the managers of 

services a more realistic vision of the satisfaction level of the customers of the 

services. 

Keywords: Quality of Services, Multicriteria Decision Making, ELECTRE, 

non-compensatory sorting algorithms 

1 Introduction 

The relationship between service quality and customer satisfaction has already been 

studied and highlighted in previous works such as [1], [2] and  [3], the research is this 

matter is still open as concluded in recent studies like  [4], [5],  [6], [7] and [8] . All of 

these papers highlighted the dependence between customer satisfaction and service 

quality.  

The evaluation of the Quality of Services (QoS) embraces to catch users perceptions  

the service performance under multiple aspects, viewpoints  factor or criteria. To it is a 

typical multicriteria sorting problem.  
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Another peculiar feature of the QoS evaluation is that the evaluation should be not 

compensatory, e.g. a good performance of a service in one criterion does not compen-

sate a poor performance in other one criterion. 

For instance: a service A that has performances: Good, Regular and Poor in criteria 

C1, C2, and C3, respectively, should not be classified as having the same level of qual-

ity as another one B, with Regular performance in the same three criteria. 

This issue has been faced in some previous modeling that used non-compensatory 

multicriteria decision aid (MCDA) method to classify the QoS. But, despite the ad-

vances already reached such approaches have not fully solved the problem. 

In this paper we escribe a modelling that is able to model the evaluation of cusomers’ 

satisfaction through a full non compensatory and non-additive method. 

2 Related Works 

Multicriteria decision aid methods (MCDA) were proposed to face decision issues 

where the following features are present: subjective evaluations under multiple criteria 

or views points. As far as we found out, (Freitas and Costa 1998) is a pioneer work in 

evaluating QoS through applying a multicriteria method to approach the QoS evalua-

tion. 

In this section we describe the state-of-art in the subject of applying MCDA to clas-

sify the QoS, in two main streams:  

• Models based in compensatory multicriteria methods 

• Models based on non-compensatory multicriteria methods 

2.1  QoS models based in compensatory multicriteria methods 

This section shows a brief description about some recent proposals in this subject and 

based on multicriteria compensatory methods.  

[9] proposes the application of an integration of cognitive mapping and AHP , com-

bining metacognitive and psychometric decision-making approaches to create a frame-

work for the assessment of bank customer loyalty, which identifies its determinants and 

allows the trade-offs among them to be calculated. The proposal resulted in an evalua-

tion framework which allowed individuals to be evaluated and ordered in terms of their 

service provider (bank branch) loyalty. The methodologies applied allowed for options 

to be hierarchically disposed and took risk into account. 

[10] proposes a new MCDM approach for market segmentation that integrates pref-

erence analysis and segmentation decision within a unified framework. The approach 

employs an additive value function as the preference model and requires consumers to 

provide pairwise comparisons of some products as the preference information. To ana-

lyze each consumer’s preferences, the approach applies the disaggregation paradigm 

and the stochastic multicriteria acceptability analysis (SMAA[10]) to derive a set of 

value functions according to the preference information provided by each consumer. 

The approach proposes to work out a representative value function and the univocal 
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ranking of products for each consumer so that products that rank in the front of the list 

can be presented to the consumer.  

[11] presents a quantitative analysis of visitor satisfaction and its relationship with 

tourism attributes in a theme park. The study applies a fuzzy method and importance-

performance analysis (IPA) to determine the range of impact of various attributes on 

visitor satisfaction. The weight and logical value of satisfaction were determined by 

using triangular fuzzy variables. The fuzzy IPA method is used to identify current prob-

lems regarding visitor experiences and then assign priorities to improvement measures 

for such experiences. The method provides a means to consider both service provisions 

and other conditions of customer experience. 

[12] introduces a study conducted in Greece that surveyed the user satisfaction from 

the three mobile phone service providers in the country. The data analysis is based on 

the MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) method, which is part of the wider cat-

egory of aggregation-disaggregation approach and it  is based on the principles of qual-

itative analysis regression. The  provided  results  are  able  to  evaluate  quantitative  

global  and  partial satisfaction levels and to determine the weak and strong points of 

mobile operators. 

[13] measures the satisfaction level of  patients  treated  by  the Greek Red  Cross  

and  more specifically  by  a  service  called  “Nursing  at  home”. For  the  collection  

of  the data, questionnaires were used in order to better record the patients’ views on 

the   overall health  care  service,  as  well  as  their  satisfaction  levels  on  particular 

aspects  of  the  service. The analysis of the results was also based on the MUSA 

method. Besides the evaluation itself, the paper presents practical results on how to 

identify positive and negative, strong and weak correlations between criteria. 

[14] examines residential customers’ satisfaction of electricity providers in Greece 

regarding various factors, such as the products, services, customer service, and the pric-

ing policy, using the MUSA method to analyze the results. The study provided a mul-

tifaceted set of satisfaction, demanding, and improvement indices to support the analy-

sis of the customer’s satisfaction under the development of action diagrams based on 

the results. 

[15] evaluates the performance of electricity distribution utilities with the use of a 

single global index by means of the Analytic Hierarchy Process (AHP [16]) and Pref-

erence Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations (PROMETHEE[17]) 

methods. The proposed approach allows the ranking of service quality according to 

three dimensions: supply continuity, voltage conformity and customer satisfaction. 

While AHP was used to define the criteria weights, PROMETHEE presented the results 

in the form of a ranking, facilitating regulatory assessment of the distributors' perfor-

mance, and thus improving the quality of services offered by utilities. 

[18] examines a compiled set of mobility services and identify the significance of 

the preferred ones. The COPRAS (Complex Proportional Assessment[19]), TOPSIS 

(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution,[20]), ARAS (Ad-

ditive Ratio Assessment), and EDAS (Evaluation Based on Distance from Average So-

lution) method are used to build different rankings. These rankings are analyzed using 

the Weighted average (WAM), Borda[21] and Copeland methods to identify the most 

significant alternatives computed by employing different MCDM techniques. A final 
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proposed universal evaluation model is defined, which can be applied to evaluate mo-

bility services in other cities. This work provides a multifaceted set of satisfaction, de-

manding, and improvement indices to support the analysis of the customer’s satisfac-

tion. 

In order to provide an overview about the recent advances in adopting Multicriteria 

for the evaluation of QoS, Table 2 summarizes the main features of the papers men-

tioned in this section. As a whole, analyzing the Table 2, one can observe that all of 

these approaches use compensatory methods and are based on ranking methods. The 

problem of using ranking is because it provides incomplete information: even if a ser-

vice is the best one in a ranking there is no warranty that its quality is good. 

Table 1. Summary of related works 

Authors Methods Contributions 

Jalali et al. 

(2016) 

Cognitive Mapping and AHP Evaluation framework able to 

order individuals in terms of 

their service provider loyalty, 

taking risk into account 

Liu et al. (2019) Stochastic Multicriteria Acceptability 

Analysis (SMAA) 

Proposes a representative value 

function and the univocal rank-

ing of alternatives for each con-

sumer.  

Chenq, Guo, and 

Ling (2016) 

Fuzzy importance-performance analy-

sis (IPA) 

Provides a means to consider 

both service provisions and con-

ditions of customers experience 

Drosos et al. 

(2015a) 

MUSA (Multicriteria Satisfaction 

Analysis) 

Evaluation of quantitative  

global  and  partial satisfaction 

levels and determination of the 

weak and strong points of ser-

vice providers. 

Drosos et al. 

(2015b) 

MUSA Evaluation of quantitative  

global  and  partial satisfaction 

levels and identification of posi-

tive and negative, strong and 

weak correlations between crite-

ria. 

Drosos et al. 

(2020) 

MUSA Provided a multifaceted set of 

satisfaction, demanding, and 

improvement indices to support 

the analysis of the customer’s 

satisfaction. 

Çelik and Gök 

Kisa (2017) 

Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

(FAHP) and Fuzzy PROMETHEE 

Presents an integrated Fuzzy 

MCDM approach capable of 

evaluating satisfaction of both 

customers and decision-makers. 

30



5 

Authors Methods Contributions 

de Souza Bar-

bosa, Shayani, 

and de Oliveira 

(2018) 

AHP and PROMETHEE Integrates AHP, used to define 

the criteria weights, with 

PROMETHEE, which provides 

the results as a ranking, easing 

decision-making. 

Damidavičius, 

Burinskienė, and 

Antuchevičienė 

(2020) 

COPRAS (Complex Proportional As-

sessment), TOPSIS (Technique for Or-

der Preference by Similarity to an Ide-

alSolution), ARAS (Additive Ratio As-

sessment), and EDAS (Evaluation 

Based on Distance from Average Solu-

tion) 

Uses three different MCDM 

models and then compute the 

most significant alternatives, 

creating a finall evaluation 

model that can be applied in 

similar situations. 

Damidavičius, 

Burinskienė, and 

Antuchevičienė 

(2020) 

COPRAS (Complex Proportional As-

sessment), TOPSIS (Technique for Or-

der Preference by Similarity to an Ide-

alSolution), ARAS (Additive Ratio As-

sessment), and EDAS (Evaluation 

Based on Distance from Average Solu-

tion) 

Uses three different MCDM 

models and then compute the 

most significant alternatives, 

creating a finall evaluation 

model that can be applied in 

similar situations 

2.2 QoS models based on non-compensatory multicriteria methods 

Focusing in evaluating the Quality of Services (QoS), [22] highlighted the similarities 

among the multicriteria decision problems and problems. Such comparison is updated 

as it appears in table 2. 

Table 2. Comparison  multicriteria decision versus quality evaluation. 

Heading level Multicriteria Decision Problems Quality of services (QoS) evaluation 

Variables More than one More than one 

Evaluations Subjective Subjective 

Decision units One More than one evaluator 

Having this comparison in mind, [22] proposed the ELEQUAL that adapted the 

ELECTRE III [23] multicriteria method for classifying QoS, through measuring cus-

tomers' satisfaction  under multiple subjective viewpoints. The proposal was based in 

introducing a subset, composed by five artificial services having performances from 

“very good” to “very poor”, into the original set of services. So, if a service is better 

ranked than other artificial one that has a performance “very good”, this service is at 

least “Very good”.  

Observe that similar approach should be used with any other outranking methods (as 

ELECTRE II, PROMETHEE II, for example), by introducing the artificial standards 

into these ranking algorithms. 
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Another point to be highlighted is that nowadays one can perceive that this sorting 

approach produces the same results that would be provided by ELECTRE TRI [24], but 

using more processing steps.  

The main gain of this proposal  was the use of an outranking MCDA method which 

reduced  compensatory effects while evaluating QoS –  see [25] for a deeper discussion 

about compensatory and non-compensatory.  

As far as we found out, [22] is a pioneer work in evaluating QoS through applying a 

multicriteria outranking method, adopting an independent path for facing the use of 

MCDA for approaching the QoS evaluation.  

[26] upgraded the proposal of [22] through adopting the ELECTRE TRI, that is a 

trichotomous  multicriteria method addresses to solve sorting decision problems, to ap-

proach the problem of measuring  customers´ satisfaction.  The main advance of this 

upgrade was to apply a native sorting multicriteria method for facing a sorting, instead 

of using a ranking procedure.  

Despite the advances, the avoiding of compensatory effects were  not completely 

solved yet. It was because the methods of outranking (from the family ELECTRE and 

PROMETHEE) were designed to work in a unique decision maker (DM) unity, i.e.:  

they accept only one evaluation of an object under each criterion. So, it is a problem 

when we have an object evaluated by several users – as it occurs when evaluating a 

service. 

The usual procedure adopted in these situations is pre-process through an aggrega-

tion algorithm (usually, the mean or even the mode) and to insert the result from this 

preprocessing as the input of the ELECTRE algorithm.  As a matter of the facts, this 

should bias the results by introducing additive input data into an outranking non-com-

pensatory algorithm. In order to completely avoid compensatory effects while using 

multicriteria outranking modelling, it was developed the  ELECTRE ME [27] and 

PROMETHEE ME (Freitas; Costa, 2018) that adopts outranking algorithms in all steps 

of the modelling and fully avoid compensatory effects when there are more than one 

evaluator (ME: was proposed as an acronym of “Multiple Evaluators'').  

So, the main objective of this present paper is to investigate the effects of the adop-

tion of ELECTRE TRI ME algorithm for situations where the traditional ELECTRE 

TRI was applied and to explore the comparison between the results. 

3 Research Steps 

It follows the research steps adopted to The algorithm for applying ELECTRE for eval-

uating customers satisfaction follows the steps:  

a. Define the service 𝑋 to be evaluated and sorted 

b. Define the set 𝐹 of criteria   

c. Define the set 𝐶 of categories in which the service should be assigned 

d. Define scales and categories’ boundaries 

e. Collect the perceptions from a set 𝐸  of evaluators about the importance degree 

of each criterion and their satisfaction degree regarding the service concerning 

each criterion 
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f. Sort 𝐴 into a category in 𝐶  by using four outranking ELECTRE-based ap-

proaches: 

(1) ELECTRE III using the mean of the evaluations as input data 

(2) ELECTRE III using the mode of the evaluations as input data 

(3) ELECTRE TRI using the mean of the evaluations as input data 

(4) ELECTRE TRI using the mode of the evaluations as input data 

(5) ELECTRE TRI ME using the perceptions of each evaluator as input data 

g. Intercompare the sorting results obtained from the previous step 7. 

4 Results 

We applied the steps listed in previous sections to the data collected in [28]. It was done 

in order to compare the results of the application of the ELECTRE ME agains the re-

sults of other ELECTRE methods: [28] used an ELECTRE III-based multicriteria ap-

proach proposed in   [22], and [29]  applied the ELECTRE TRI to the same dataset.  

4.1 Define the service  to be evaluated and sorted 

In this paper, the 𝐿𝑎𝑏 𝑋 is the service provided by a 90’s candy store located in a Shop-

ping Mall at Campos dos Goytacazes city in Rio de Janeiro state, Brazil. From this 

point in this paper, we adopted to call 𝐿𝑎𝑏 𝑋 as 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠  - it sounds more suitable then 

using anther fictitious name as 𝐿𝑎𝑏 𝑋 , because at 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠 customers could find a di-

versity of sweets, lollipops, chewing gums, chocolate, juices, soft drinks and a variety 

of international, national, and also regional industrialized products.  

At the time the research was performed, the store kept a daily average of 970 customers 

and 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠′ staff was composed by three salespeople team, taking turns from 9 am 

to 9 pm, from Monday to Saturday and also a manager dealing with around 50 suppliers. 

4.2 Define the set 𝐹 of criteria   

To assess the quality of 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠’ services, each evaluator could adopt up to nine cri-

teria that were grouped into three dimensions as it appears in Table 3. 

When using the ME principle, the whole set of criteria is the union of the criteria set 

used by each evaluator. So, for the 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠’ case, taking into account that each eval-

uator 𝐸𝑗 ∈ 𝐸 used the same criteria, the whole set of criteria is as shown in (1): 

 

𝐹𝐸𝑗 = {𝑐1, 𝑐2. , 𝑐3, 𝑐4, 𝑐5, 𝑐6, 𝑐7, 𝑐8, 𝑐9}, 𝑓𝑜𝑟𝑗 = 1…𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠   [1] 
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Table 3. Criteria that each evaluator could use 

Dimension Criteria Code 

Attendance Courtesy - Salespeople's kindness and cordiality C1 

 Empathy - Salespeople’s interest in customer purchasing demands C2 

 Agility - Salespeople’s agility to attend customers II - Environment C3 

Envieronment Facilities - Comfort of environment and furniture arrangement C4 

 Accessibility - Car parking, store visibility, store accessibility C5 

 Cleanliness - Cleanliness of the store and employees C1+ 

Product Price - Prices charged for the products for sale 

 

C1 

 Variety - Diversity of products for sale C1 

 New products- Product new releases  

4.3 Define the set of categories, scales and boundaries 

Table 4 shows the scale for evaluating the customers’ degree of satisfaction (linguistic 

meaning and numerical value) and the satisfaction categories (concepts, codes and the 

limits of the categories). Table 5 illustrates the scale used by the evaluators to describe 

their perception about the importance or relevance of each criterion. 

Table 4. Scale to evaluate satisfaction and the satisfaction categories 

Scale  Categories/Classes  

Meaning Numerical 

value 

Code Concept Lower 

limit 

Very posi-

tive 

5 A Very satisfied 4.5 

Positive 4 B Satisfied 3.5 

Neutral 3 C Nor satisfied, nor dissatisfied, Neutral 2.5 

Negative 2 D Dissatisfied 1.5 

Very nega-

tive 

1 E Very dissatisfied - ∞ 

Table 5. Scale to evaluate the importance degree of the criteria 

Linguistic meaning Values 

Very high importance 4 

High importance 3 

Medium importance 2 

Weak importance 1 

No importance 0 

34



9 

4.4 Collect the perceptions from the evaluators about their satisfaction and 

the criteria’s importance 

The data were collected by means of a questionnaire that was available to the customers 

of 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠’ along two weeks, for voluntary fulfillment. As a result, a set composed by 

72 evaluators fulfilled valid questionnaires.  

4.5 Procedures to assign  𝑫𝒆𝒍𝒊𝒄𝒊𝒂𝒔 into a category in 𝐶  

This section briefly describes the results from applying five outranking ELECTRE-

based approaches for sorting the satisfaction of the Delicias’ customers. Three of the 

approaches were based on the ELECTRE III method, and the other two ones were based 

on the ELECTRE TRI algorithm.  As reported in [23], in ELECTRE III we calculate a 

credibility degree 𝑆(𝑎, 𝑏), that measures the credibility of the assertive that an alterna-

tive 𝑎 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑜𝑛𝑒 𝑏.The calculus in ELECTRE TRI is very similar. 

The only change is to substitute the alternative 𝑏 by the boundary (𝑏ℎ) of the category, 

as shown in equations (2) to (5). 

Concordance: 

. 𝐶(𝑎, 𝑏ℎ) =  
∑ 𝑤𝑗𝑐𝑗(a, 𝑏ℎ)
𝑛
1

∑ 𝑤𝑗
𝑛
1

⁄                                (2) 

 

𝑐𝑗(a, 𝑏ℎ) =

{
  
 

  
 

1, 𝑖𝑓 𝑔𝑗(𝑎) ≥ 𝑔𝑗(𝑏ℎ) − 𝑞𝑗  

𝑔𝑗(𝑎) − 𝑔𝑗(𝑏ℎ) + 𝑝𝑗

𝑝𝑗 − 𝑞𝑗
, 𝑖𝑓 𝑔𝑗(𝑏ℎ) − 𝑝𝑗 ≤ 𝑔𝑗(𝑎) <  𝑔𝑗(𝑏ℎ) − 𝑞𝑗

0, 𝑖𝑓 𝑔𝑗(𝑎) <  𝑔𝑗(𝑏ℎ) − 𝑝𝑗  

      (3) 

Discordance: 

𝑑𝑗(a, b) =

{
 
 

 
 

1, 𝑖𝑓 𝑔𝑗(𝑎) + 𝑝𝑗  ≥ 𝑔𝑗(𝑏) 

𝑔𝑗(𝑏ℎ)− 𝑔𝑗(𝑎)− 𝑝𝑗

𝑣𝑗−𝑝𝑗
, 𝑖𝑓 𝑔𝑗(𝑎) + 𝑝𝑗 ≤ 𝑔𝑗(𝑏ℎ) <  𝑔𝑗(𝑎) + 𝑣𝑗

0, 𝑖𝑓 𝑔𝑗(𝑎) + 𝑣𝑗 < 𝑔𝑗(𝑏ℎ) 

                      (4) 

Credibility:  

𝑆(𝑎, 𝑏ℎ) =  

{
 
 

 
 
𝐶(𝑎, 𝑏ℎ)    𝑖𝑓  𝐶(𝑎, 𝑏ℎ) ≥ 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏𝑏ℎ)  𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑗

𝐶(𝑎, 𝑏ℎ). ∏
1− 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏ℎ)

1 − 𝐶(𝑎, 𝑏ℎ)
𝑗∈𝐽(𝑎,𝑏)

   
                (5) 
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In these equations:  

• 𝑎, 𝑏 are generic alternatives that are member of the set 𝑨 

• 𝑗 is the 𝑗𝑡ℎ criterion in the set o f criteria  𝑭 

• 𝐶(𝑎, 𝑏),  𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) are, respectively, the concordance and the discordance with the as-

sertive:  𝑎 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑤𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑜𝑛𝑒 𝑏  

• 𝐽 is the set of criteria for which 𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) ≥ 𝐶(𝑎, 𝑏) 

• 𝑔𝑗(𝑎) is the grade or performance of 𝑎 ∈ 𝑨 in the criterion 𝑗  

• 𝑤𝑗  is the weight, importance or relevance of the criterion 𝑗  

• 𝑝𝑗 , 𝑞𝑗 and 𝑣𝑗 are, respectively, the preference, indifference and veto threshold in the 

criterion  𝑗 
• 𝑏ℎis the inferior boundary of a category 𝑪ℎ , 

• 𝑔𝑗(𝑏ℎ) is the grade or performance of 𝑏ℎ  in the criterion 𝑗   

After that, the data collected in the 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠 case were used to compute the ELECTRE 

III, and TRI ME TRI algorithms. It is interesting to note that for all the cases we have 

discarded the use of veto. It was because we used a discrete scale of few points to eval-

uate the alternatives, and in such a situation the use of veto should make it impossible 

the comparison between two adjacent objects.  

Using the mean and mode of the evaluations as input data of ELECTRE III. As 

proposed in [22], in this modelling we apply ELECTRE III for ranking a set 𝐴 com-

posed by six alternatives: 𝐴 = {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝑋𝑀𝑒𝑎𝑛}.  A, B, C, D, E are other artificial 

alternatives whose performance 𝑔𝑗(°) are standardized for each criterion 𝑗 , as it ap-

pears in Table 6. Other artificial alternatives are 𝑔𝑗(𝑋𝑀𝑒𝑎𝑛) and  𝑔𝑗(𝑋𝑀𝑜𝑑𝑒) whose 

performance in each criterion 𝑗 are , respectively, the mean and mode of the evaluations 

received by 𝐷𝑒𝑙í𝑐𝑖𝑎𝑠 in such criterion as shown in Table 6. This table also shows  the 

preference 𝑝𝑗 and indifference 𝑞𝑗thresholds.  

Table 6. Performance of the alternatives and the preference and indifference thresholds 

Alternatives Criteria (𝐹) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

𝑔𝑗(𝐴) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

𝑔𝑗(𝐵) 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

𝑔𝑗(𝐶) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

𝑔𝑗(𝐷) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

𝑔𝑗(𝐸) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

𝑔𝑗(𝑋𝑀𝑒𝑎𝑛) 4.62 4.48 4.53 4.61 4.51 4.78 3.64 4.73 4.62 

𝑤𝑗(𝑋𝑀𝑒𝑎𝑛) 4.83  4.71  4.1  4.72  4.64  4.90  4.58  4.88  4.82  

𝑝𝑗 = 𝑞𝑗 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.09 0.26 0.09 0.12 

𝑔𝑗(𝑋𝑀𝑜𝑑𝑒) 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

𝑤𝑗(𝑋𝑀𝑜𝑑𝑒) 5  5  5  5  5  5  5  5  5  
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Results from inputting the mean. Inputting the values that are shown in Table 6 into the 

equations (2) to (5) it results that 𝑆(𝐴, 𝑋𝑀𝑒𝑎𝑛) = 0.11 and 𝑆(𝑋𝑀𝑒𝑎𝑛, 𝐴) = 0.89. In-

serting these values into the ELECTRE  III ranking procedure (see [23]) it allows 

𝑋𝑀𝑒𝑎𝑛  ranked in the first position and 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠 classified as 𝐴 or 𝑉𝑒𝑟𝑦𝑔𝑜𝑜𝑑. 

Results from inputting the mode.  This situation differs from that described in the pre-

vious situation by inputting the mode (instead of the mean) of importance and perfor-

mance that are shown in the last two rows of Table 6. This variation does not cause a 

sensible change in the values of the credibility matrix, which implies in the same rank-

ing order and, as consequence, 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠 was again sorted into category 𝐴 (𝑉𝑒𝑟𝑦 𝐺𝑜𝑜𝑑) 

Using the mean and mode of the evaluations as input data to ELECTRE TRI. The 

ELECTRE TRI is a native sorting method. So, it can avoid the undesirable rank reversal 

anomaly that could occur in come multicriteria ranking methods. Having this in mind, 

[29]  inserted the means and mode of the evaluation data (the values presented in Table 

6) into ELECTRE TRI. Despite using a method addressed for sorting, it was found the 

same values for the credibility matrix that were reported in previous section, which 

implied in again classifying 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠  into category  𝐴 or as a 𝑉𝑒𝑟𝑦 𝐺𝑜𝑜𝑑 service. 

Using the original data without pre-process as input to ELECTRE TRI ME.  In 

each one of the four previous tests described in this section, we have a set composed by 

nine criteria. So,  we needed to pre-process the data (using the mean or even the mode) 

before entering them into the ELECTRE  III and TRI algorithms. 

 

In this test we apply a modelling based on the ELECTRE TRI ME [30]. To do this, 

only one change is made: to consider the set of criteria F as the union of each individual 

set of criteria used by the evaluators.  

So, equation (1) becomes (2) and Table 6 turned out to be Table 7.. Another relevant 

point is that, for this situation 𝑝𝑗 = 𝑞𝑗 = 0 , which results in a sorting that is not sensible 

to any feasible value of (pj) and (qj).  

𝐹 = 𝐹𝐸1𝑈𝐹𝐸2𝑈𝐹𝐸3𝑈…𝑈𝐹𝐸71𝑈𝐹𝐸72                                           (2) 

Inserting the data that appears in table 7 into the ELECTRE TRI it results in the values 

of  credibility: 𝑆(𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠, 𝐴) = 0.72 and 𝑆(𝑋𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠, 𝐵) = 0.87.  

Analyzing these values, and adopting a credibility cut-level to equal to the usual value 

of 0.76, 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠’ quality of services would be classified into category: 𝐵  (𝐺𝑜𝑜𝑑) 
which is a more exigent classification than it was found out in all the other ones de-

scrsived in this paper.  
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Table 7. Performance, importance and boundaries  

Evaluator  Criteria 𝑔𝑗(𝑋) 𝑤𝑗(𝑋) 𝑔𝑗(𝑏4) 𝑔𝑗(𝑏3) 𝑔𝑗(𝑏2) 𝑔𝑗(𝑏1) 𝑔𝑗(𝑏0) 

𝐸1 

C1 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C2 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C3 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C4 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C5 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C6 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C7 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C8 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C9 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

𝐸2 

C1 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C2 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C3 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C4 4 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C5 4 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C6 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C7 4 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C8 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C9 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

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

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

𝐸72 

C1 4 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C2 3 3 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C3 2 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C4 5 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C5 3 4 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C6 4 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C7 2 4 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C8 4 4 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

C9 2 5 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 

4.6 Intercomparing the results  

Table 14 summarizes the categorization obtained in all five tests performed with the 

data from 𝐷𝑒𝑙í𝑐𝑖𝑎𝑠 or 𝑋. 
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Table 8. Intercomparing the results of credibility matrix and assignments 

 

ELECTRE TRI ME 
ELECTRE III or ELECTRE TRI 

Mean or mode as input 

𝑆(𝑋, . ) 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦 𝑆(𝑋, °) 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦 

A 0,72 

Good 

0,87 

Very good 

B 0,89 1 

C 1 1 

C 1 1 

E 1 1 

 

As one can see, the assignment resulting from ELECTRE TRI ME  classified 

𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑠 into category: 𝐵  (𝐺𝑜𝑜𝑑) instead of 𝐴 (𝑉𝑒𝑟𝑦 𝐺𝑜𝑜𝑑), as it has resulted from 

all the other tests previously conducted in this work.  

Such difference is because when we use the means or even the mode as an input, it 

introduces compensatory effects that are incompatible with the ELECTRE core pro-

posal:  to adopt a non-compensatory algorithm.  On the other hand, while using 

ELECTRE TRI ME, such compensatory effects are avoided, transforming the sorting 

procedure in a pure non-compensatory modelling as a whole. 

The critical point is: compensatory effects make the sorting algorithm more benev-

olent, which is in a opposite direction when we are evaluating the quality of a service.   

5 Conclusion  

It is usual to consider the customers’ satisfaction as a proxy to evaluate Quality of Ser-

vices (QoS). In this subject, most models considers that satisfaction of customers re-

garding a service should be classified based on compensatory methods that aggregates 

the customers’ perceptions about service performance on a overall performance func-

tion – it is usual to adopt the mean or sum of points do build s such function to aggregate 

the preferences of customers.  

In the other hand, there a few models that addressed this problem using the outrank-

ing premise that satisfaction of customers regarding a service should be classified based 

on the regularity of its performance on a set of criteria. Such works adopted a so-called 

non-compensatory procedure. 

But when dealing with evaluations that come from a sample of several evaluators, 

what is the effect of using a compensatory technique in the pre-processing of the input 

data to be inserted in a non-compensatory sorting algorithm?   

As a find of this research, we concluded that this effect is serious and could generate 

a not real and more complacent assignment of the users’ perception of satisfaction about 

the service, which can lead to no good decisions. 

We also concluded that such a problem also occurs when it is adopted a non-compen-

satory algorithm for preprocessing the data, as the mode So, even  in situations like this 

one, the use of the mode as input data to a non-compensatory method implies a more 

complacent classification and that does not adhere to the reality. 
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Therefore, we believe that this paper provides a rupture in the theoretical aspects of 

the usual insertion of compensatory data into non-compensatory algorithms of sorting. 

It also provides to the managers of service companies a more realistic vision of the 

satisfaction level of the customers. 

As directions for future works, we suggest applying and analyzing ELECTRE TRI ME 

in other situations of evaluation and decision problems where multiple evaluators are 

involved. 
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Resumo: A análise e resolução de conflitos utilizando a metodologia do Graph 

Model for Conflict Resolution (“GMCR”) é aplicável a todos os tipos de 

conflitos do mundo real, uma vez que o GMCR proporciona que essa análise e 

resolução do conflito aconteça com base em uma modelagem definida e que 
busca demonstrar de maneira lógica qual a melhor maneira de resolver os 

conflitos. Por meio da análise de conflitos, será utilizado a modelagem do 

software GMCR++ que dispõe de uma estrutura que analisa as interações 

estratégicas dos decisores, todo o conjunto de opções, opções viáveis, os 
movimentos irreversíveis, a priorização dos estados viáveis, as preferências dos 

decisores, para demonstrar os resultados, de maneira prática e com a rapidez 

necessária para a tomada de decisão no âmbito empresarial. Dentro dessa 

temática, esse estudo busca identificar e analisar os resultados da análise de 
conflitos entre empresas contratantes e prestadores de serviços de auditoria 

contábil com a estruturação do conflito na utilização da metodologia do GMRC 

com o suporte do software GMCR++ para auxílio na tomada de decisão dos 

decisores envolvidos. O resultado foi que estados possuem equilíbrio no 
conceito do GMCR, esses equilíbrios buscam direcionar, de maneira racional, a 

escolha da ação por parte dos decisores sem que haja alteração na estrutura do 

conflito, mas de acordo com todas as variáveis analisadas. 

 

Palavras-chave: GMCR, GMCR++, resolução de conflitos, auditoria contábil 
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Resumo. O Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) é uma atividade complexa que apresenta 

riscos e incertezas. Para garantir que o produto tenha maiores chances de alcançar seu sucesso pode ser 

interessante unir o PDP a técnicas de gerenciamento de riscos. Neste trabalho, é realizada a etapa de 

identificação de riscos no processo de desenvolvimento de um novo acessório infantil em uma pequena 

empresa fabricante de bijuterias e acessórios com o objetivo de diminuir os riscos incorridos e aumentar as 

chances de sucesso do novo produto no mercado.  

Palavras-chave: Processo de Desenvolvimento de Produtos, Gerenciamento de Riscos, Priorização de 

Riscos. 

Abstract. The Product Development Process (PDP) is a complex activity that presents risks and 

uncertainties. To ensure that the product has a better chance of achieving success, it may be interesting to 

combine the PDP with risk management techniques. In this work, the risk identification step is carried out 

in the process of developing a new children's accessory in a small jewelry and accessories manufacturer, 

with the objective of reducing the risks incurred and increasing the chances of success of the new product 

on the market. 

Keywords: Product Development Process, Risk Management, Risk Prioritization. 

1   Introdução 

Um Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) é formado por etapas que são executadas para criar, 

projetar e comercializar um produto. Esse processo envolve riscos e incertezas, portanto, também pode ser 

visto como um sistema de gerenciamento de riscos. No PDP são identificadas uma oportunidade de mercado 

que está alinhada com a estratégia da empresa, restrições de recursos tecnológicos e monetários e são realizados 

estudos sobre as necessidades do cliente que reduzem a incerteza sobre as características requeridas do produto. 

O PDP é constituído por cinco fases: primeiro é executado o desenvolvimento do conceito do produto, onde as 

necessidades de mercado são identificadas e alternativas para o produto são geradas; após isso, é realizado o 

design a nível de sistema do produto com as definições da arquitetura do produto, criando um layout geométrico 

deste; também é especificado o design detalhado do produto com sua forma e materiais a serem utilizados; 

várias versões do produto são testadas e melhoradas com o uso de protótipos para auxiliar na identificação do 

desempenho e da confiabilidade do produto; e, por fim, o produto passa a ser produzido na linha de produção 

e é lançado no mercado (Ulrich et al., 2020). 

Segundo (Ulrich et al., 2020) o PDP aborda vários tipos de risco, dentre eles inclui-se riscos técnicos, riscos 

de mercado, riscos de orçamento e riscos de cronograma. Risco pode ser definido como um evento incerto, 

imprevisível que, se ocorre tem um impacto positivo ou negativo nos objetivos do projeto. Riscos negativos 

são conhecidos como ameaças e riscos positivos são oportunidades. Desse modo, a gestão de risco, no contexto 

do projeto, é a arte e a ciência de identificar, analisar e responder aos fatores de risco ao longo da vida de um 

projeto e no melhor interesse de seus objetivos. Para lidar com riscos de forma eficaz, deve-se saber qual o 

nível de exposição ao risco é aceitável na busca dos objetivos do projeto. Isso é definido por limites de risco 

mensuráveis que refletem o apetite de risco e a atitude da empresa e das partes interessadas (Pym, 1987; PMI, 

2021). 
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O objetivo principal do gerenciamento de riscos é a criação e proteção de valor. Usualmente o gerenciamento 

de riscos segue um modelo sistemático e estruturado que irá identificar e avaliar os riscos percebidos, elaborar 

respostas adequadas, atualizar as partes interessadas sobre o andamento e designar a responsabilidade para 

monitorar e gerenciar os riscos de acordo com a estratégia e objetivos da empresa. Gerenciar os riscos é um 

processo contínuo que apoia a sequência planejar-fazer-verificar-agir (PDCA) para melhoria contínua (PMI, 

2019). 

O uso do gerenciamento de risco no PDP é, em geral, um fator que contribui para o sucesso de novos 

produtos. Esta combinação é bem explorada na literatura, como pode ser visto na revisão da literatura feita por 

(Oehmen et al., 2020) onde foram revisados um total de 61 artigos analisando sua contribuição com o 

gerenciamento de risco no desenvolvimento de produtos. Neste trabalho, iremos explorar a etapa de 

identificação de riscos no processo de gerenciamento de riscos do desenvolvimento de produtos. 

2   Metodologia 

O processo de gerenciamento de riscos em projetos usualmente segue algumas etapas, estas são: (1) 

desenvolver um plano de gerenciamento de riscos; (2) identificar os riscos; (3) executar análise qualitativa dos 

riscos; (4) realizar análise de riscos quantitativa; (5) planejar respostas aos riscos; (6) implementar respostas 

aos riscos; e (7) controlar e monitorar os riscos. Essas atividades estão interligadas entre si, durante a etapa de 

planejamento de respostas aos riscos. Riscos secundários podem ser identificados e as análises qualitativas e 

quantitativas podem ser refeitas. Ao longo do controle e monitoramento dos riscos novos riscos podem ser 

identificados ou pode ser necessário alterar a resposta ao risco de algum risco já identificado (PMI, 2021; 

Shrivastava, 2012). 

De acordo com o (PMI, 2021), a identificação de riscos é a atividade mais importante do gerenciamento de 

riscos, esta etapa consiste no processo de localizar e traçar o perfil das características dos riscos relacionados 

aos objetivos de trabalho. Durante a identificação de riscos são determinadas as possíveis ameaças e 

oportunidades do processo. 

(Chiu et al., 2022) mostram que os seis principais riscos de projetos de desenvolvimento de produtos 

incluem: tempo de conclusão do projeto, domínio das principais capacidades técnicas, controle do progresso 

do projeto, singularidade e complexidade do projeto, capacidade de controlar o mercado e integridade funcional 

do produto. Estes autores também demonstram a partir de um diagrama de causa e efeito que, se uma empresa 

deseja melhorar o desempenho em termos desses fatores-chave, deve primeiro melhorar o tempo de conclusão 

do projeto ou o domínio das principais capacidades técnicas. 

No presente trabalho, temos o intuito de realizar a fase de identificação de riscos da gestão de riscos na 

produção de um novo acessório infantil em uma pequena fabricante de bijuterias e acessórios localizada no 

Agreste pernambucano. Para isso, foram feitas reuniões com o dono da empresa a fim de identificar os riscos 

incorridos para a criação deste novo acessório. Com o auxílio da metodologia de Brainstorming aliada ao uso 

de entrevistas, foi possível realizar uma discussão sobre os possíveis riscos, incentivando sugestões criativas e 

documentando todos os cenários possíveis apresentados pelos participantes. 

3 Resultados Esperados 

Para o desenvolvimento do estudo de caso na fabricante de bijuterias e acessórios femininos, realizou-se uma 

reunião com o dono da empresa, onde foi discutida a criação de um novo modelo de laço infantil. Os conceitos 

pertinentes para o estudo foram explicitados durante a reunião e, por meio de uso de uma entrevista e de 

Brainstorming os possíveis riscos foram extraídos. 

Dado que a empresa não possui informações documentadas sobre problemas passados ocorridos durante o 

desenvolvimento de seus produtos, apenas alguns problemas anteriores foram relembrados pelo dono, dentre 

eles estavam: a aquisição de matéria prima incompatível, corte de tecidos de maneira incorreta, falta de 

treinamento do pessoal que ocasionou o descarte do produto, entre outros. 

Em um primeiro momento, foram identificados 13 riscos potenciais no desenvolvimento deste produto. 

Estes riscos foram categorizados entre riscos tecnológicos, riscos operacionais, riscos de mercado e riscos 

financeiros como é mostrado na Tabela 1. 
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Tabela 1.  Categorização dos Riscos percebidos. 

Riscos Tecnológicos Riscos Operacionais Riscos de Mercado Riscos Financeiros 

Disponibilidade de máquinas 

e/ou equipamentos 

Treinamento de pessoal Matéria prima Crise econômica 

Processo de desenvolvimento Tempo de desenvolvimento Demanda incerta Inflação 

  Fornecedores Clientes devedores 

  Concorrentes 

Design do produto 

Orçamento 

 

É possível observar que a maior quantidade de riscos se encontra nos riscos relacionados ao mercado e nos 

riscos financeiros, que é, justamente, o que o dono da empresa considera ter o maior impacto em seu negócio. 

Para determinar a prioridade de cada risco é necessário realizar uma análise desses riscos que pode ser 

qualitativa ou quantitativa. Desse modo, será possível responder com certeza qual o risco de maior impacto 

para o negócio em questão. 

Após a priorização dos riscos espera-se tratá-los por meio de soluções que estejam alinhadas com a estratégia 

da empresa, seguindo sempre as restrições impostas por esta e as necessidades e desejos dos clientes, para 

assim, aumentar a aceitação do produto no mercado. Também é desejável alcançar um melhor desempenho do 

produto no mercado e aumentar a competitividade da empresa. 

4  Conclusão   

O gerenciamento de riscos é um aspecto importante do PDP já que a execução deste implica assumir e gerenciar 

riscos. Portanto, a aplicação da gestão de riscos durante o desenvolvimento de novos produtos auxilia na 

eliminação de incertezas envolvendo os riscos identificados por ela. 

Neste trabalho, foi iniciado um estudo dos riscos em uma pequena fabricante de acessórios e bijuterias, com 

a execução da etapa de identificação dos riscos envolvidos no desenvolvimento de um laço para crianças. 

Foram extraídos 13 riscos que foram divididos em 4 categorias diferentes.  

Em continuidade, espera-se analisar qualitativamente e quantitativamente os riscos enfrentados durante o 

desenvolvimento de novos produtos para este mercado em específico. Considera-se relevante o uso de métodos 

de apoio a decisão para auxiliar na priorização dos riscos encontrados. 

A partir da implementação do plano de gerenciamento de riscos espera-se reduzir imprevistos e prejuízos 

durante o desenvolvimento de novos produtos, otimizar o capital investido pela empresa, reduzir a incerteza 

do mercado, fortalecer as medidas de contenção de riscos e aumentar a competitividade. 

 

 

Referências 

Chiu, Y.-J., Hu, Y.-C., Yao, C.-Y., Yeh, C.-H. (2022), Identifying Key Risk Factors in Product Development Projects. 

Mathematics, 10(8),1295. 

Oehmen, J., Guenther, A., Herrmann, J. W., Schulte, J., Willumsen, P. (2020), Risk Management in Product Development: 

Risk Identification, Assessment, and Mitigation - A Literature Review. Proceedings of the Design Society: DESIGN 

Conference 1, pp. 657-666. 

PMI (2021), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 7th ed. project Management 

Institute, publisher.  

PMI (2019), The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects. Newtown Square: Project 

Management Institute.  

Pym, D. V. (1987), Risk Management. PM Network, 1(3), pp. 33–36. 

Shrivastava, N. K. (2012), Project risk management—another success-boosting tool in a PM's toolkit. PMI® Global 

Congress 2012—North America, Vancouver, British Columbia, Canada. Newtown Square, PA: Project Management 

Institute. 

Ulrich, K. T., Eppinger, S. D., Yang, M. C. (2020), Product Design and Development. 7th ed., McGraw-Hill Education. 

46



INSID 2022, Nov. 30 – Dec. 02, 2022.  

Recife-PE, Brazil 

Estruturação de Problema de Deslizamento de Terra com a Utilização do 

SSM 

Elaine Xavier Dias1, Alexandre Dias Irigon2, Maria Eduarda Ascariz³, Solange Garcia dos Reis4,  

Mischel Carmen Neyra Belderrain5  
 

1,3 Instituto Tecnológico da Aeronáutica- ITA 

Praça Mal. Eduardo Gomes, nº 50 -Vila das Acácias, CEP:12228-900, São José dos Campos, Brasil 

Universidade Federal São Paulo – Unifesp 

Unidade Parque Tecnológico - Avenida Cesare Mansueto Giulio Lattes, n° 1201 - Eugênio de Mello, CEP:  

12247-014, São José dos Campos, Brasil 
2,5Instituto Tecnológico da Aeronáutica- ITA 

Praça Mal. Eduardo Gomes, nº 50 -Vila das Acácias, CEP:12228-900, São José dos Campos, Brasil 
4Universidade de São Paulo - USP 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto.Av. Bandeirantes 3900 - FEA Bloco A Sala 2 

Monte Alegre, 14040-900 , Ribeirao Preto, Brasil 

 

elainexavier@ita.br, irigon@ita.br, maria.ascariz@ga.ita.br, solange.reis@ga.ita.br, carmen@ita.br 

 

 

Resumo: Deslizamentos de terra no Brasil acontecem principalmente no verão onde se tem a maior incidencia de 

precipitação de chuvas. Além de causas naturais associadas, a construção de casas e prédios realizadas em morros e serras, 

a falta de vegetação nos morros, ruas com asfaltos impermeáveis, rios estreitos e com lixos, descaso da administração 

pública e a utilização intensa de veículos movidos a combustíveis fósseis são alguns fatores que favorecem para os 

deslizamentos de terra. O artigo desenvolvido tem como objetivo entender a problemática que envolve o deslizamento de 

terra por meio do emprego da metodologia SSM (Soft Systems Methodology) que abrange a área de Pesquisa Operacional 

Soft. Por meio de uma revisão bibliográfica verificou-se que essa metodologia ainda não foi utilizada neste tipo de 

problema. Foi feito um estudo de caso na cidade de Petrópolis e como resultado foram listadas ações para a prevenção ao 

deslizamento de terra.  

 

Palavras-chaves: Deslizamento de Terra, SSM, Pesquisa Operacional, Petrópolis 

 

Abstract:Landslides in Brazil happen mainly in the summer when there is the highest incidence of rainfall. In addition to 

associated natural causes, the construction of houses and buildings carried out on hills and mountains, the lack of vegetation 

on the hills, streets with impermeable asphalt, narrow rivers and with garbage, neglect of the public administration and the 

intense use of vehicles powered by fossil fuels are some factors that favor landslides. The article developed aims to 

understand the problem involving landslides through the use of the SSM (Soft Systems Methodology) methodology that 

covers the area of Soft Operations Research. Through a literature review it was found that this methodology has not been 

used in this problem. A case study was carried out in the city of Petrópolis and as a result, actions to prevent landslides 

were listed. 

. 

Keywords: Landslide, SSM, Operations Research, Petrópolis 
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Abstract. Asset management is crucial aspect that is present in any type of 

industry, and it is often aided by a computerized asset management system 

(CMMS), or enterprise asset management (EAM) tool. Such systems are 

responsible for a plethora of tasks that fall under the greater asset management 

umbrella, one of them being the maintenance of said assets. Maintenance is an 

important concept to ensure asset health and performance of the production 

line, with preventive maintenance having a greater focus in ensuring 

unexpected breakdown of equipment. Although useful strategy, the scheduling 

of preventive maintenance activities can be rather complex, due to the several 

factors that need to be accounted for, such as number of assets, availability for 

maintenance, personnel, among others. The asset’s criticality is one such factor 

that usually carries considerable weight, as it can be seen as how important the 

asset is for the production process in general. Assets that are more often used, 

have higher breakdown rate, and generate higher maintenance costs tend to 

have a higher criticality rating. Although methodologies, procedures and 

flowcharts to aid in the criticality classification exist in the literature, they 

might not be scalable with the quantity of assets, nor always capture what is 

truly believed to be critical for the decision maker. This work tackles this 

problem by proposing a multicriteria decision making framework for the 

evaluation of asset criticality. A fast-food chain is utilized as case study, where 

historical data on the operation of five ice-cream machines is collected and four 

criteria are defined to help determine their criticality: i) daily operation time, ii) 

mean time between failures (MTBF), iii) average corrective repair cost, and iv) 

mean time to repair (MTTR). A compensatory and additive aggregation 

approach is selected, and the SMARTER method is chosen. The ROC 

algorithm on SMARTER automates the elicitation of weights, which is a 

process that can seem arbitrary to the decision maker if done manually. A 

sensitivity analysis was performed on the weights with a variation of 20% and 

results showed that the model did not change significantly. This justified the 

simplification on weight selection done earlier using ROC, showing that a 

manual selection would likely generate the same ordering, unless the criteria 

were to change priority entirely. 

Keywords: multicriteria decision making, computerized maintenance 

management systems, asset criticality evaluation, preventive maintenance 

scheduling. 
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Resumo Os métodos de estruturação de problemas são métodos que possibilitam ao decisor estruturar uma 

situação problemática permitindo que diferentes perspectivas sejam exploradas ao máximo. O presente 

trabalho tem como intuito utilizar o método Value-Focused Thinking (VFT) para estruturar o problema de 

seleção de equipamentos para melhoria da estrutura física de uma empresa do ramo alimentício em uma 

cidade do Agreste de Pernambuco. O Problema será estruturado com o auxílio do VFT e será adotado um 

método de Apoio Multicritério à Decisão para posterior seleção.   

Palavras chaves: Value-Focused Thinking (VFT), Apoio à decisão, Métodos de Estruturação de 

Problemas. 

 

Abstract Problem structuring methods are methods that allow the decision maker to structure a problematic 

situation allowing different perspectives to be explored to the fullest. The present work aims to use the 

Value-Focused Thinking (VFT) method to structure the problem of equipment selection to improve the 

physical structure of a company in the food industry in a city in the Agreste region of Pernambuco. The 

Problem will be structured with the aid of VFT and a Multicriteria Decision Support method will be adopted 

for later selection.  

Keywords: Value-Focused Thinking (VFT), Decision Support, Problem Structuring Methods. 

1   Introdução  

A tomada de decisão está presente o tempo todo em nosso cotidiano. Dessa forma, é característico das pessoas 

apresentarem alguma dificuldade ao tomar decisões em situações complexas, e alguns fatores podem dificultar, 

por exemplo, quando há muitas alternativas disponíveis, critérios conflitantes ou não há clareza sobre os 

objetivos a serem alcançados. 

 Normalmente o tomador de decisão se concentra primeiro nas alternativas e depois nos objetivos e nos 

critérios pelos quais serão analisadas para solucionar um problema de decisão. De acordo com Keeney (1992), 

esta abordagem não é interessante, pois as alternativas são os meios para o valor mais básico. O interesse em 

qualquer contexto de decisão é evitar consequências indesejáveis e obter as desejáveis, e a conveniência relativa 

das consequências é um conceito baseado em valor. Portanto, segundo esta abordagem, as decisões devem se 

concentrar em valores, não em alternativas. 
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A tomada de decisão fundamenta-se no processo decisório da escolha entre as alternativas possíveis. O 

método de estruturação de problemas Value-Focused Thinking (VFT), descreve e ilustra conceitos e 

procedimentos para criar alternativas melhores para problemas de decisão, identificando oportunidades de 

decisão mais atraentes do que os problemas de decisão enfrentados inicialmente e articulando e usando valores 

fundamentais para orientar e integrar as atividades de tomada de decisão.  

Nesta proposta será aplicada a metodologia VFT no contexto de seleção de equipamentos para melhoria da 

estrutura física em uma empresa no ramo alimentício em Bezerros, cidade do Agreste de Pernambuco. O 

presente artigo está estruturado pelas seguintes seções: os métodos de estruturação de problemas, aplicação da 

metodologia VFT, resultados esperados e conclusão. 

2 Os métodos de estruturação de problemas  

Os métodos de estruturação de problemas (PSMs, do inglês Problem Structuring Methods), possibilitam ao 

decisor modelar problemáticas de decisão que não foram preliminarmente estruturadas pelas partes 

interessadas. Métodos estes que auxiliam na análise das problemáticas que minimizam as incertezas e a 

dificuldade no contexto de decisão. 

A estruturação tem como objetivo elucidar elementos do problema, por exemplo: valores, decisores e 

alternativas de decisão. Um método de estruturação buscar apresentar formalmente o campo a partir do 

problema de decisão, pontos de vista, opiniões e valores das partes interessada (Winterfeldt, 1980). 

Conforme Rosenhead (1996), os PSMs fornecem suporte sistemático aos tomadores de decisão para ajudá-

los a definir uma estrutura de definição de problemas. Os PSMs também oferecem aos analistas mais acesso a 

questões estratégicas, por exemplo, aquelas que envolvem vários tomadores de decisão relativamente 

independentes.  

Os PSMs são uma maneira de retratar um cenário que permite aos participantes explicar sua situação, 

recorrer a um problema comum ou problemas dentro dele que podem funcionar e concordar com um 

compromisso que resolva pelo menos parcialmente o problema (Mingers e Rosenhead, 2004). 

Existem métodos na literatura que facilitam a estruturação das questões para uma melhor análise. Mingers 

e Rosenhead (2004) realizaram um levantamento de inúmeros tipos de PSMs, cada um contendo características 

aplicáveis a diferentes situações problemáticas. Entre eles, destacam-se a Strategic Options Development and 

Analysis (SODA), Soft Systems Methodology (SSM), e Value-Focused Thinking (VFT). 

 A abordagem da metodologia VFT se mostrou estrategicamente relevante para aplicação ao contexto 

decisório em questão, pois descreve, ilustra conceitos e cria melhores alternativas para os problemas de decisão 

de forma criativa, facilitando o processo. O decisor se mostrou particularmente interessado em esclarecer seus 

objetivos e vislumbrar oportunidades de decisão. 

Em muitos casos, os objetivos não são suficientemente estruturados para muitas decisões importantes, os 

tomadores de decisão podem pensar que entendem bem seus objetivos, mesmo que esta não seja a realidade. 

Os tomadores de decisão muitas vezes estão sob pressão para "produzir resultados tangíveis", não restando 

tempo para identificar cuidadosamente seus objetivos. 

O VFT é baseado em duas tarefas: a primeira é definir o objetivo do decisor e a segunda é descobrir como 

alcançá-lo. Portanto, há uma grande diferença entre a forma como as situações de decisão costumam ser 

avaliadas e a forma como deveriam ser para que sejam coerentes com os valores e conhecimento do decisor. 

O método de resolução de problemas VFT se propõe a resolver essa discrepância. 

 Para colocar o VFT no contexto da aplicação de um método de suporte à decisão, são considerados os 

seguintes passos: (1) Reconhecer um problema de decisão; (2) Especificar valores; (3) Criar alternativas; (4) 

Avaliar alternativas; (5) Selecionar uma alternativa. Portanto, uma análise cuidadosa das alternativas permite 

confirmar os objetivos das partes interessadas. De acordo com Keeney (1992), uma alternativa é qualquer 

conjunto de escolhas respectivamente eliminatórias relativamente detalhadas que podem ser selecionadas para 

solucionar um problema de decisão, sendo fundamental que a seleção esteja totalmente sob o controle do 

decisor. 
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3 Aplicação do Value-Focused Thinking  

A figura 1 consiste na apresentação do modelo que será seguido para a aplicação da metodologia VFT para 

seleção de equipamentos a serem adquiridos para melhoria de estrutura física de empresa. A primeira fase 

equivale a uma rodada de entrevista com o decisor para coleta dados, propondo-se a auxiliar a identificação 

dos objetivos e valores do decisor diante do contexto de decisão abordado. Isso posto, poderá ocorrer mais 

rodadas de entrevistas para esclarecer associações entre objetivos ou valores e preferências. 

 
Fig. Modelo para aplicação da modelagem de estruturação VFT  

 

De acordo com as informações obtidas na fase inicial de entrevistas será possível a construção da hierarquia 

dos objetivos fundamentais. Segundo Keeney (1996), objetivos fundamentais definem a classe mais ampla de 

decisões, e são definidos como objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos com diretrizes usuais para todas 

as decisões, formam uma base para objetivos fundamentais mais detalhados para decisões especificadas. 

Dessa forma é possível construir a rede de objetivos meio-fim, que associa os objetivos fundamentais a 

meios de atingi-los e apresenta qualitativamente tudo o que será considerado importante no contexto para gerar 

uma oportunidade de decisão. Keeney (1992) enfatiza sobre sempre perguntar “por que é importante?” para 

explicar as respostas dos interessados e buscar o desejo do decisor. 

Em seguida, deve-se identificar um conjunto de alternativas, procurar as menos óbvias e pedir ao tomador 

de decisão que as encontre. Determinar alternativas é necessário para pensar em como alcançar objetivos 

importantes. Um exercício de abstração deve ser feito: focar no objetivo e considerar outras opções desejáveis 

como se fossem as únicas. Em seguida, considere dois objetivos ao mesmo tempo e pense em outras maneiras 

de atingir esses objetivos juntos. Isso deve ser feito até que todos os objetivos sejam considerados 

simultaneamente e outros meios de alcançá-los devem ser considerados simultaneamente. Uma vez feito, as 

alternativas geradas podem ser melhoradas ou combinadas. 

O próximo passo é definir os atributos. Estes são desenvolvidos com base em uma rede de objetivos finais, 

respondendo à pergunta "como você garante que o objetivo seja alcançado? ". Keeney (1992) considera três 

tipos de atributos: atributos naturais, atributos construídos e atributos proxy. 

• Atributos naturais:  são de uso geral, têm uma interpretação comum em qualquer contexto de decisão. 

Podem parecer óbvios, mas são escolhas que envolvem análise de valor. 

• Atributos construídos: são utilizados quando é difícil, senão impossível, trabalhar com atributos 

naturais. Diferente dos atributos naturais, que são entendidos em vários contextos decisórios, os 

construídos são apropriados apenas a um dado contexto de decisão. 
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• Atributos proxy: utilizados quando não se pode utilizar os dois anteriores. Segundo Almeida (2013), 

esse tipo de atributo fundamenta-se em uma medida indireta que pode ser associada ao objetivo que 

se almeja verificar. 

Depois de definir os atributos para medir o quão bem os objetivos estão sendo alcançados, um método de 

apoio à decisão pode ser utilizado para avaliação das alternativas segundo os atributos identificados.  

4 Resultados Esperados  

Após a aplicação da estruturação do problema será permitido um maior esclarecimento do problema, trazendo 

à tona alternativas que não foram previamente consideradas, atributos alinhados com os objetivos e 

oportunidades de decisão relacionadas ao contexto. 

   Também, após a identificação da problemática poderá ser definido qual método de Apoio à Decisão 

Multicritério se adequa ao contexto decisório abordado. Além disso, pretende-se desenvolver uma análise de 

sensibilidade com a finalidade de verificação de diversos cenários e suas variações e efeitos no contexto 

decisório abordado. 

    Essa aplicação beneficiará a empresa pela relevância do uso da ferramenta de estruturação de problemas, 

pois ela auxilia a análise em qualquer contexto de decisão, além de servir para o aprendizado e 

autoconhecimento relacionado a valores para cada indivíduo no papel de decisor da organização. 

5 Conclusão 

Esse artigo visa compreender como o perfil do tomador de decisão pode influenciar na tomada de decisão no 

contexto do problema de seleção de equipamentos a serem adquiridos para estruturação do espaço físico de 

uma empresa. A utilização da metodologia VFT permitirá identificar alternativas não previamente 

estabelecidas, além de esclarecer os valores e objetivos a serem alcançados a partir da tomada de decisão 

empresarial. Portanto, explorar essa metodologia no cotidiano para tomar decisões diante de problemas não 

estruturados faz toda diferença para empresas que almejam soluções não triviais, muitas vezes auxiliando na 

redução de seus custos ao mesmo tempo em que os interesses das partes interessadas são satisfeitos, fornecendo 

uma visão mais ampla dos problemas e detalhando aspectos antes não identificados. 
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Resumo. O presente trabalho propõe um modelo multicritério de apoio à 

decisão em problema de classificação utilizando informações parciais 

(imprecisas/incompletas) sobre as preferências do decisor para estabelecer o 

valor do peso dos critérios. Para isso, este modelo é baseado no método 

PROMETHEE-ROC adequado a problemática de classificação, no qual utiliza 

o procedimento pesos substitutos para transformar informações ordinais dos 

critérios em valores cardinais para o problema de decisão. Com o 

desenvolvimento e aplicação desta pesquisa, estima-se que as dificuldades 

associadas à modelagem das preferências do decisor em problemas de 

classificação multicritério serão minimizadas.  

Palavras-chave: Decisão multicritério. Problemática de classificação. 

Informação parcial. Pesos substitutos. PROMETHEE-ROC. 

Abstract. The present work proposes a multicriteria decision support model in 

sorting problems using partial (inaccurate/incomplete) information about the 

decision maker's preferences to establish the weight value of the criteria. For 

that, this model is based on the PROMETHEE-ROC method suitable for the 

sorting problematic, in which it uses the surrogate weights procedure to 

transform ordinal information from the criteria into cardinal values for the 

decision problem. With the development and application of this research, it is 

estimated that the difficulties associated with modelling the decision maker's 

preferences in multicriteria sorting problems will be minimized.  

Keywords: Multi-criteria decision. Sorting problematic. Partial information. 

Surrogate weights. PROMETHEE-ROC. 
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Abstract. In the Federal Police (PF), police officers are often scheduled in a 

nonstructured way to participate when an operation is triggered, according to 

the evaluation of each boss. Moreover, when an operation with higher risk 

occurs, this form of selection can affect the safety of the operation since police 

officers not prepared for that type of activity are being recruited. Therefore, 

there are different profiles within the PF. Recognizing that not every cop is 

prepared for any mission means that each one can be leveraged in what he does 

best. In this context, the present research analyzes police operations within the 

PF, classifying them as weak, medium, and high threat, performing, from there, 

a risk study inherent to each of these classifications so that it is possible to point 

out their most significant vulnerabilities. Through a multicriteria analysis, 

desirable characteristics in the police officers due to these risks are identified, 

intending to assist the manager in choosing the most prepared police officers for 

each operation to minimize any undesirable results resulting from a wrong 

choice of members of the operational team. 

Keywords: multicriteria analysis, decision-making, risk, police, operation, 

security.  
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Abstract. Prioritizing projects is a frequent problem in both literature and organizations daily. When it 

comes to a university, the prioritization must also take into account multiple aspects to make an adequate 

decision. The problem resolution itself is not the only point that requires attention, if the decision-maker 

is to obtain satisfactory results, the problem must be well-structured, otherwise, it is possible that the 

problem solved has nothing to do with his/her reality and aspirations. In this sense, this work presents an 

application of Value-Focused Thinking for structuring a multicriteria decision problem that deals with 

projects prioritization and the use of the FITradeoff Method as an outstanding tool for solving it in the 

ranking problematic.   

Keywords: Value-Focused Thinking, Project Prioritization, FITradeoff Method. 

1   Introduction 

The problem structuration phase is critical when dealing with multicriteria decision problems, errors 

committed in this phase may lead to the resolution of a problem that does not reflect the decision maker’s 

(DM) aspirations.  

During the problem structuration, the objectives and alternatives shall be identified. The objectives 

represent what is expected from the problem resolution, and according to Keeney (1992), their definition can 

be quite difficult due to the lack of time or procedures to structure the situation of interest. The alternatives, 

on the other hand, are the possible courses of action. Keeney (1992) argues that it is fundamental to include 

all the alternatives that can influence the context and they shall reflect the DM’s expectations.   

The problem of project prioritization is present in different organizations and has great relevance in 

contexts in which there are scarce resources that shall be invested in a way to maximize the benefits for the 

stakeholders in general.  Moreover, considering the different stakeholders from the academic community 

who tries to influence somehow the Rector’s decision, it is expected that multiple and possible conflicting 

objectives shall be considered to make a satisfactory decision.    

In this sense, this work aims at proposing a model for projects prioritization in universities by applying the 

Value-Focused Thinking (VFT) proposed by Keeney (1992) for structuring the problem and then, using the 

FITradeoff Method (De Almeida et al, 2021; De Almeida et al 2016) for the problem resolution. The main 

idea is to demonstrate the use of structured methods for addressing real daily problems by focusing on the 

DM’s values and looking forward to obtaining a satisfactory solution for the ones who are interested in the 

decision opportunity. 

As in this context, it is desirable to implement all the projects, it was considered the ranking problematic. 

2   Applying the Value-Focused Thinking 

The VFT is a method for supporting the decision problem structuration by providing one with guidance and 

devices to perform each of the proposed steps.  

As discussed by Keeney (1992), frequently the people interested in the situation may think they are 

completely aware of their objectives, however, defining a specific context and stating what one wishes to 

achieve in such context may be a challenging task. When it comes to the definition of the alternatives, a 

similar situation may occur: it is possible that one introduces alternatives from different decision contexts or 
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considers alternatives that are not necessarily under their values just for being the already established ones. 

On this basis, applying the VFT leads the DMs to firstly identify what they want to achieve and then evaluate 

the possible strategies to do so. 

As the achievement of some sort of goals and expectations is the reason why one thinks about a decision 

situation, it is fundamental that the identified objectives may indeed represent the DM’s aspirations. In 

addition, all the ones who are interested in the situation must obtain a good comprehension of the stated 

goals. Depending on the context, identifying objectives may be rather challenging and according to Keeney 

(1992), it usually requires a high level of creativity and focus on the decision problem.  

When it comes to objectives identification, a list of devices is proposed in the literature. Those devices are 

useful for conducting the process along with the DMs in a structured way. In this application, the DM was 

first asked about what would he like to achieve if he had no limitations. That question generated a wish list 

with 33 objectives that were divided into two groups: fundamental and means objectives. 

An initial fundamental objectives hierarchy was built in which all the identified fundamental objectives 

were considered. As a strategic objective, the DM stated the maximization of the academic community 

satisfaction whereas the maximization of people’s health, well-fare state and environmental responsibility 

along with the maximization of institution reputation, the minimization of communication barriers and the 

maximization of the production and innovation were stated as high-level objectives. As the fundamental 

objectives were detailed, it was possible to obtain 35 attributes that would be used to measure their 

achievement. 

The means objectives were used to build a means-ends objectives network, and as they were detailed, it 

was possible to obtain some classes of possible alternatives for the decision problem.  

Considering the high complexity level of the problem, it was preferable to divide it into different contexts. 

So, this application deals with the maximization of production and innovation on the university campus, 

more precisely, the focus is on minimizing the student evasion rate.  

Aiming at obtaining more information about the DM’s aspiration in this specific context, a second device 

was applied. This time, the DM was asked about what problems he was facing and what he would like to 

change in the situation, with that, it was possible to identify a few deficiencies in the real world: 

 

• The students do not often know what career they wish to follow or they may be influenced by other’s 

expectations: in this case, the DM would like to provide the students with some sort of guidance so then 

they would feel more confident to define their future careers; 

• The students may not know well the courses they are applying for: in this case, the DM would like to 

provide the students with all the information needed; 

• The students may be applying for courses they do not wish to study for not achieving the grade to 

pursue the course they truly wished: in this case, the DM would like to provide the students with some 

sort of booster classes; 

• The students may feel frustrated due to their bad performances in the initial semesters of the courses: in 

this case, the DM would like to contribute to improving the students’ academic performances; 

•  The students may not be able to afford the costs related to their studies and also the cost of living along 

the course period: in this case, the DM would like to provide the students with scholarships; 

• The students may feel like the subjects studied are distant from the real market practices: in this case, 

the DM would like to provide the students with experiences in the market in which they could 

implement what they have studied; 

• The students may have to leave their studies due to pregnancies: in this case, the DM would like to offer 

support to maintain the students in the university or make them return as soon as possible; 

• The university disposes of scarce resources: as the resources are scarce, the DM would like to maximize 

the efficiency in their use.  

 

Considering the information provided by the DM, the objective of minimizing the students’ evasion was 

divided into minimizing the evasion of vulnerable people, minimizing the cost of implementation and 

minimizing the evasion due to frustrations along the course. Each of these objectives was also subdivided 

into lower-level objectives, so then it was possible to identify the attributes to measure their achievement as 

shown in table 1.  

As stated by De Almeida et al (2015), the phase of defining the problem alternatives/actions should be the 

most creative one in problem structuring. By using the VFT the DM not only can spot the possible 

alternatives to solve his/her problem but also create new ones, this possibility may be considered an 

advantage when comparing Value-focused thinking with Alternatives-focus thinking. 
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Table 1.  Lower-level objectives and their criteria. 

Objective Criteria Scale Preference Direction 

Maximize social and 

psychological support 

Students with social and 

psychological support (%) 
Natural Maximization 

Maximize the financial 

support 

The number of scholarships 

provided 
Natural Maximization 

Minimize the evasion of 

women due to pregnancy 

Reduction of pregnant 

women who leave the 

courses (%) 

Natural Maximization 

Minimize the cost of actions Implementation costs Natural Minimization 

Maximize access to 

information 

The expected increase in the 

information availability 

Discrete with five 

levels 
Maximization 

Maximize students’ 

performances 

Expected contribution to the 

learning process 

Discrete with four 

levels 
Maximization 

Maximize the number of 

application projects 

New students participating 

in projects (%) 
Natural Maximization 

 

Keeney (1992) suggests that using a means-ends network may be very useful when looking forward to 

creating/pointing out alternatives for the problem. In this application, the means-ends network had a great 

contribution in this step, a few alternatives were also identified by thinking of the fundamental objectives. In 

total, 21 alternatives were identified. 

After having defined the set of criteria and the alternatives, it was possible to build the consequence matrix 

in which the alternatives are evaluated against each criterion. In the sequence, to solve the multicriteria 

decision problem, it is necessary to define whether the problem consists of choosing a single alternative, 

ranking them all, sorting them into predefined classes, or if the problem requires selecting a portfolio of 

projects. In this case, as it is desirable to implement all the projects at some time, the purpose of the problem 

is to obtain an order to prioritize their implementation. 

3 Applying the FITradeoff Method  

As compensatory rationality has been verified, once a satisfactory performance in the criterion cost, for 

instance, could compensate for a less desirable performance in other criteria, it should be applied a method 

which takes into account a single criterion that summarizes all the criteria.  Considering yet that the 

consequences of the problem are deterministic, the Additive Model could be applied, so the FITradeoff (De 

Almeida et al, 2021; Frej et 2019; De Almeida et al 2016) method was chosen. 

The FITradeoff method allows the elicitation of the Additive Model scaling constants and as it requires 

partial or incomplete information from the DM the cognitive effort is reduced. The strong axiomatic structure 

of FITradeoff allows the use of linear and non-linear value functions (De Almeida et al, 2016), the 

combination of the two paradigms in preference elicitation (De Almeida et al, 2021) makes the method even 

more flexible and contributes to shortening the number of cycles in the preference elicitation.  Lastly, the 

FITradeoff Decision Support System (DSS) allows the conduction of sensitivity analysis of the results for 

both, choice and ranking problematics, which consist a fundamental step in the problem resolution. The 

FITradeoff DSS is available at www.fitradeoff.org.  

After performing the intracriteria evaluation, in which the criteria value functions are elicited, the 

intercriteria evaluation, which consists of eliciting the criteria scaling constants values, was initiated making 

it possible to evaluate the alternatives, so a complete pre-order could be obtained. 

Table 2 presents the ranking of the projects obtained by problem resolution. In the first position is 

observed an indifference between the incentive to research and extension programs, that relation was 

expected since both of them deal with the students’ introduction to projects to allow the application of the 

knowledge built in the university. The lower positions were occupied by social, housing and family 

assistance, which can be explained by the fact that even though they have fundamental importance to the 

students’ stay in the university, those projects by themselves do not stimulate the students to engage in their 

courses. 
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Table 2.  Final Ranking. 

Ranking Positions/ Alternatives 

1. Research programs 
7. Integrated institutional 

website 

11. Nursey 

1. Extension projects 8. Psychological counselling 11. Career guidance 

2. Pre-college preparatory course 
9. Digital platform for 

exercising 

12. Digital library 

3. Mentorship for junior 

companies and startups 
9. Internal social network 

12. Student’s week 

4. Courses promotion project 
9. Financial aid for expenses 

related to the university 

13. Housing assistance 

5. Problem resolution committee 10. Career fair 14. Social assistance 

6. Digital mentoring 11. Pedagogical support 15. Family assistance 

 

Finally, a robustness evaluation must be performed. In this case, the sensitivity analysis showed that, 

although some alternatives had their ranking positions changed, they were ranked either into their original 

ranking positions or adjacent ones, so the solution was considered robust. In this sense, it was possible to 

provide the DM with a recommendation. 

Conclusion   

Multicriteria decision models can be handy tools for supporting the decision process, they allow the DM to 

introduce his/her preferences into the model, as well as promote the evaluation of the conflicting objectives 

in the decision situation.  

The application of the VFT for the problem structuration is a recursive procedure in which the ones 

involved are led to the evaluation of their values and therefore, they may achieve a better comprehension of 

what are the fundamental aspects and objectives related to the decision problem systematically. The devices 

proposed by Keeney (1992), offer a structured way to obtain relevant information from the DM. 

When it comes to the use of the FITradeoff DSS, the problem resolution becomes flexible, interactive and 

less effort demanding. The possibility of combining the two paradigms along the elicitation represents an 

additional source of information that can accelerate the process and expand the possibilities of analysis and 

evaluations concerning the action space, once, while performing the Holistic Evaluation the DM may 

visualize the benefits of the actions when compared to others. 

The benefits of applying those methodologies to real problems are countless, by making it possible to 

structure and solve a problem that represents the DM’s real aspirations, it is expected that better solutions 

will be achieved. 
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Abstract. This work presents an application of the Value-Focused Thinking method (Keeney 1996) 

combined with the FITradeoff method (De Almeida et al, 2021; Frej et 2019; De Almeida et al 2016) for 

solving a multi-criteria decision problem. The problem consists in modeling and structuring the decision 

situation aiming to be able to rank all of the public Emergency Care Units (UPAs) in the state of 

Pernambuco, Brazil. The Emergency Care Units will be evaluated according to their quality in order to 

provide support for a future analysis towards the implementation of improvement plans considering the 

needs of each one. In this regard it is essential to structure the problem considering the decision maker’s 

values aiming to produce a result that is compatible with their aspiration. That is the main reason for 

using the Value-Focused Thinking method, to consider multiple aspects in the decision context and relate 

them to the decision maker's values. Therefore, the research allowed the perception of the positive impact 

to the community with the application of those two methods combined for solving the public Emergency 

Care Units priority of improvements needs.  

Keywords: Value-Focused Thinking, FITradeoff Method, Ranking problematic. 

1   Introduction/Purpose 

The decision-making process in a multicriteria context is extremely important for an organization and has 

significant impacts on its survivor. In order to solve a multicriteria decision problem, it is important to 

structure it aiming to achieve a solution that reflects the decision-maker's (DM) expectations. In this context, 

the Problem Structuring Methods (PSMs) can be used to support DMs (Rosenhead, 1996). 

The Value-Focused Thinking methodology, proposed by Keeney, 1992, is an important PSM that support 

DMs to identify their objectives and after that obtain alternatives which aims to achieve the objectives. Using 

the VFT, the decision-making process is based on the values of the main actors involved. Hence, the focus is 

to initially think about the DM’s values, i.e., what he/she wants to achieve, and then, identify objectives and 

encourage the creation of alternatives (Keeney 1992, Keeney 1996). According to Morais et al (2013), 

complex decisions can be structured (for further analysis) based on a systematic approach provided by the 

Value-Focused Thinking (VFT) method. Moreover, according to Alencar et al (2017) this process aims to 

decide what is wanted and discover how to obtain it. 

In this context, this work presents an application of the Value-Focused Thinking support a DM in ranking 

all of the public Emergency Care Units (UPAs) in the state of Pernambuco, Brazil. Also, the FITradeoff 

Method (De Almeida et al, 2021; De Almeida et al 2016) for ranking problematic (Frej et al., 2019) is 

applied to solve the problem. 

According to the 15º Municipal Health Conference (at April, 2022) in the city of Recife, PE, it is known 

that the search for a quality and public healthcare system is a priority the City Hall projects. In this way, 

classifying hospitals according to their quality and organizing them by ranking, will provide subsidies for 

more specific analysis and improvement plans focused on the institutions most needy. So, it is evident the 

importance of evaluating the qualities of the UPAs in a systematic way. 
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2   Applying the VFT 

The Emergency Health Care Units (UPAs) project in the state of Pernambuco, was implemented to supply 

deficiencies of the medium-complexity emergency care in the Unified Health System (SUS), i.e. the 

Brazilian public health system. In this context, the evaluation of the service is of paramount importance to 

measure its qualities, with the purpose of tailor the service to customer/society needs.  

Therefore, the root definition can be designed as: there is no systematic method of evaluating healthcare 

units which makes it possible to compare them. The comparison in this case allows an analysis regarding the 

need to prioritize the implementation of corrective measures in each UPA.  

Thus, this study is looking to achieve an improved understanding of the problem, and for this purpose uses 

the VTF methodology. The VFT is applied to structure the objectives according to the DMs values and 

generates alternatives in a structured way. According to Alencar et al (2017), the use of this methodology 

supports DMs, in different contexts of application and also allows him/her to identify, construct, and 

understand relationships between objectives, in a logical way since these are displayed in a means-end 

network. Hence, the main purpose of the study is to structure the problem of ranking Emergency Health Care 

Units (UPAs) in the state of Pernambuco using the VFT approach, which assists the decision-making process 

to be more consistent.  

To start implementing VFT, it is important to consider the decision problem context and the organization 

values. The identification of values can contribute to the generation of alternatives other than those that 

already exist. 

According to Keeney (1996) which objective is a statement of something that the decision maker wants to 

achieve in the decision context.  Still in line with Keeney (1996) to define objectives it is necessary to 

consider the decision context, an object and the direction of preference. In this application context it is 

required to identify the Pernambuco’s Health Care department values and structure them, in order to better 

understand the problem and what is wanted to achieve. 

Considering that the VFT method reflects an approach focused on creativity in problem solving, some 

devices were developed for the identification of objectives, such as a wish list, ‘use of alternatives’ and ‘use 

of problems and shortcomings’. Therefore, it was possible to make a list of objectives which includes 48 

objectives.  

Thereafter it is necessary to distinguish "fundamental objectives" and "means objectives". A fundamental 

objective concerns the essential reason of interest in the situation. Otherwise, the means objectives are ways 

to achieve the fundamental objective. Finally, strategic objectives are related to a broader context, they are 

guides for all decisions in the organization. In the Emergency Health Care Units (UPAs) of Pernambuco 

context the strategic objective was defined by the decision-maker as the maximization of the public 

Emergency Health Care Units’ (UPAs) quality and analysis material to evaluate them .  

Based on the identification and the classification of the objectives it is necessary to structure them. In 

order to do that, it is required to build a hierarchy of fundamental objectives and a network of means-ends 

objectives. In this context, when considering the hierarchy of fundamental objectives, it was possible to 

define an attribute for each of the objectives at lower levels for subsequent analysis. According to Keeney 

(1996) the attributes are responsible for measuring the achievement of fundamental objectives, that is, the 

level to which one objective has been reached. It is notable that all of them are measurable, operational and 

understandable. 

Table 1.  Lower-level objectives and their criteria. 

Objective Criteria Scale Preference Direction 

Minimize the overcrowding 

issue 

Number of patients seen per 

hour 
Natural Maximization 

Maximize the quality of the 

service 

Satisfaction level of the 

patient with the service 

Discrete with three 

levels 
Maximization 

Maximize the system’s 

reliability 
Percentage of medical error Natural Minimization 

Maximize the system’s 

efficiency 

Percentage of patient 

removal 
Natural Minimization 

Maximize the system’s 

responsiveness 

Percentage of medical 

productivity 
Natural Maximization 
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The means-end objectives network was used as a mechanism for identifying some alternatives. Due to the 

fact that the problem’s goal is to classify existing health care units, the space for alternatives is “limited” to 

the UPAs that are already in operation. Thus, it was decided that the analysis would be carried out with all 

the UPAs in the state of Pernambuco, which include the UPAs in Recife and the Metropolitan Region, 

totaling 15 alternatives. 

Since the set of alternatives and criteria were built, it was possible to develop the consequence matrix. The 

consequence matrix data was obtained from the Annual Management Report, which is defined by the 

Brazilian Ministry of Health, as a planning instrument of the Unified Health System (SUS) through which the 

effectiveness and efficiency achieved in the healthcare field are verified.  

After applying the VFT for structuring the preliminary phase of the framework suggested by De Almeida et 

al, (2015), it starts the framework’s second stage, the modeling of preferences, which is discussed in the next 

section. 

3  Using the FITradeoff Method 

According to the DM’s preferences, it was observed that all alternatives can be compared through 

relations of strict preference or indifference. The preference structure established was (P,I), allowing the 

achievement of a complete pre-order (pre-order due to the indifference relationship and complete since it 

does not admit incomparability). Furthermore, it is noticeable, for the DM, that the consequences are 

deterministic. Also, for the rationality of the problem, a compensatory model can be applied. 

In this context, the FITradeoff Method (De Almeida et al, 2021; Frej et 2019; De Almeida et al 2016) was 

applied aiming to rank Emergency Health Care Units (UPAs) in the state of Pernambuco. The FITradeoff 

method is included in the group of multicriteria additive models in MAVT scope with independence 

preferences between the criteria, its also considered a compensatory rationality of the DM. (De Almeida et 

al., 2015). These methods are based on the establishment of a global value for each alternative that will be 

evaluated.  

The FITradeoff maintains the strong axiomatic structure of the Tradeoff procedure (Keeney; Raiffa, 1976), 

and it is based on the partial information of the DM’s preferences. As consequence, it reduces the quantity of 

the information that the DM has to state, so, it also reduces his/her cognitive effort. 

In ranking problematic, the FITradeoff verifies the dominance relations between a pair of alternatives (Frej 

et al.,2019). Therefore, only partial information is required from the DM, which is obtained based on 

relations of strict preference instead of indifference relations (De Almeida et al., 2016). 

Moreover, the FITradeoff method allows the DM to combine two different paradigms of preference 

modeling: the elicitation by decomposition and the holistic evaluation. Hence, these two paradigms can be 

combined during the decision process, and the DM can alternate between them during the process. Thereby 

this feature increases the efficiency of the process and reduces the DM’s cognitive effort (De Almeida et al, 

2021). 

By using the FITradeoff method, the DM firstly performed the intracriteria evaluation by eliciting the 

criteria value functions. Then the intercriteria evaluation is conducted: the DMs can use both paradigms to 

elicit their preferences. At the end of the elicitation process, a complete pre-order was obtained. Afterwards a 

sensitivity analysis was carried out, proving the robustness of the solution and the structured model. 

Table 2.  Final Ranking. 

Ranking Positions/ Alternatives 

1. UPA Nova Descoberta 5. UPA Torrões 8. UPA Barra de Jangada 

2. UPA Ibura 5. UPA Olinda 8. UPA Igarassu 

3. UPA Petrolina 6. UPA Caxangá 9. UPA São Lourenço da Mata 

4. UPA Curado 7. UPA Caruaru 10. UPA Cabo de Santo Agostinho 

5. UPA Engenho Velho 7. UPA Paulista 11. UPA Imbiribeira 

   

 

Based on the method’s application it was possible to establish a rank for the Emergency Care Units 

according to their quality characteristics, taking into account the DM’s preferences. The obtained results 

indicate that the UPA Nova Descoberta occupies the best position in the ranking. Otherwise, the UPA 

Imbiribeira is in the worst ranking position. Thus, it is important to prioritize the implementation of 

improvement measures in UPA Imbiribeira. Equally, the results suggest that the resources provided to the 
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UPA Nova Descoberta probably were adequate and it can be maintained during next year. Moreover, there 

are UPAs that present indifference relations, just as UPA Engenho Velho and UPA Torrões, at the fifth 

position in the ranking. Hence, it points out that these two UPAs are roughly the same quality level.   

Taking into account that the main goal of the problem was to produce an analysis material of the UPA’s 

quality, the solution obtained is in concordance with the organizations strategic objective. In this context the 

FITradeoff method’s application to solve the multicriteria problem is notable for providing methodological 

support to the decision process. Furthermore, based on this application it is evident that the most different 

situations can be modeled aiming to apply a support decision method, such as the FITradeoff. 

4 Conclusion  

The decision-making process is not an easy process, but it’s essential to be enhanced. In order to do that it 

is essential to design a decision model and choose methods to support the decisions (De Almeida et al, 2015). 

Hence, the decision problem involving the Emergency Health Care Units (UPAs) was structured using the 

Value-Focused Thinking (Keeney, 1992). The study applies the VFT methodology to make it possible to 

structure the problem, establish objectives, define criteria and generate alternatives based on the DM’s 

values. It demonstrates that the method is very useful in the context of modeling and structuring a 

multicriteria decision problem. 

According to Morais et al (2013), the VFT aims to provide to the DM a logical organization of their 

thoughts and help them think about the problem in a more systematic way. Once the decision process were 

structured and shaped based on the DM’s values, there are more chances of him/her makes better decisions, 

according to Keeney 1992. 

The application of the FITradeoff’s method DSS to solve the problem highlights its importance and scope 

of the method’s applicability. In this case, the found result is a ranking of the UPAs and it relies on the DM’s 

preferences, aiming at subsequent improvement plans.  

Thereby, this work achieved the main goal that was to apply the VFT and the FITradeoff methods 

combined to ranking the Emergency Health Care Units in Pernambuco. That is, it highlights the UPA that 

most needs improvement plans. A suggestion for future works is to model and structure a problem that the 

main goal is to create public policies of improvements to the UPA’s, once they were ranked according to 

their quality.  
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Abstract. Smart and Sustainable Cities are characterized by meeting citizens' 

needs, promoting equity, solving public issues and urban challenges, supporting 

the processes of implementing technologies and actions that promote 

intelligence and sustainability. However, security ends up intrinsically entering 

this concept, both practically and theoretically, and is often neglected. 

Therefore, this complex and unstructured problem was considered in this study, 

in order to reveal and decorate the importance of Public Security in these cities. 

In this context, this research has the main objective of applying Problem 

Structuring Methods (PSMs), originating from Soft Operations Research, in 

order to structure the evaluation problem of Public Security in Smart and 

Sustainable Cities. To this end, this study was divided into a few steps, called 

literature review; characterization of the actors involved in this process, 

representing the three main police institutions in Brazil; selection and 

application of these methods, and finally, evaluation of the results. Therefore, 

the Soft Systems Methodology (SSM) and Value-Focused Thinking (VFT) 

were used. In view of this, it was possible to select and apply the most 

appropriate PSMs to present the problematic situation dealt with in this 

research, structuring the problem at hand, using a Pernambuco municipality as a 

case study, and evidencing the importance, applicability, and connection of 

such methods. Finally, it is highlighted the support to the understanding and 

conception of the complex problem in question, the structuring and composition 

of the rich figures, CATWOE, conceptual models, objectives, attributes, and 

alternatives of this problem, as well as the connections between them, 

portraying and comparing the realities faced in cities and police institutions, 

suggesting improvements and actions to be implemented, with the focus of 

making Smart, Sustainable and Safe Cities, and in the validation and 

dissemination of this concept on a national and international levels. 

Keywords: Soft Operations Research, Problem Structuring Methods, Smart and 

Sustainable Cities, Public Security, Safe Cities. 
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Abstract. This work proposes to structure the problem of attracting companies 

for direct investments in the State of Pernambuco using Value-Focused 

Thinking (VFT) approach, as well as to develop a multi-criteria decision model 

with FITradeoff applied at the Economic Development Agency of Pernambuco 

to rank the potential investors. The problem structuring provides a better 

understanding of an investor's decision-making process and leads to a better 

pitch to persuade them to invest in Pernambuco. Furthermore, the structured 

problem can be analyzed by a quantitative method aiming to rank the best 

alternatives that could match with the proposal of the Pernambuco state as a 

win-win investment movement. For that, the multi-criteria model is built based 

on the framework of 12 steps and successive refinements with the VFT 

approach and the FITradeoff method. The preference modeling is performed in 

an interactive and flexible way where the decision maker seeks the conjecture 

that makes Pernambuco a great opportunity for investors. As a result, the 

Economic Development Agency of Pernambuco will have a methodological 

standard to evaluate the achievement of objectives and to serve as a reference 

for the decisions made by all investment managers during the process of 

prospecting ventures. It is also expected that the application of a multi-criteria 

method will increase the conversion rate of prospected companies for factual 

investment negotiations. 

Keywords: FITradeoff, VFT, Ranking investors. 
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Abstract. In the midst of the world scenario in constant innovation, the 

emergence of scale-ups is more intense. Scale-ups are companies with a high 

growth rate that can no longer be considered startups due to their size. The 

existing maturity models in literature do not fully meet the dynamic 

characteristics of this type of company and it is necessary to propose a more 

adequate maturity model. This paper proposes a management maturity model 

compatible with the accelerated resourcefulness of the business model of a 

Brazilian scale-up, which allows the evaluation and adequate support for fast 

growth, competitiveness, strategic management, scalability, agility, among 

others, necessary to achieve the organization's strategic objectives. Based on the 

literature review, gaps in the management maturity approach were identified 

and criteria more aligned with the needs of a scale-up were defined. A multi-

criteria decision support model was developed, based on the classification 

problem, to more assertively identify and classify the company's functional 

areas in terms of their management maturity levels. The model is based on the 

ELECTRE TRI method given the characteristics of the problem and the 

rationality of the decision maker. For the validation of the proposal, the model 

was applied in a scale-up of the Brazilian Northeast, which has a growth that 

has exceeded the average of 178% per year. The model met expectations, 

promoting a more detailed view of the different stages that the company's 

sectors are in, as well as providing managers with important indicators for other 

decision-making processes.  

Keywords: Management Maturity Model; Scale-ups; MCDM/A; ELECTRE 

TRI. 
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Abstract. Natural Gas Pipelines (NGP) scientific reports have evidenced the criticality of their management 

based on vulnerabilities related to the operation of such systems. Several potential hazards may arise from 

the combination of the different unexpected failures in the pipeline (including leak or rupture) and a set of 

operational, environmental, and atmospheric factors. Thus, one issue that becomes complex in this context 

is finding the optimal distribution of a combination of the sections of the pipeline that are the most critical 

for mitigating the risks involved. In other words, dealing with the dilemma of investing in a portfolio of 

pipeline sections and considering limited resources is a relevant issue. Decision models have been 

developed to evaluate these NGP systems and support decisions to avoid losses. However, when using a 

model to aid decision-making, it is essential to investigate any uncertainty involved and determine how it 

may affect the decision process. In this sense, global sensitivity analysis is a valuable tool to verify the 

influence of uncertainty on the output of a model. Nonetheless, in the literature, various approaches focus 

only on the output uncertainty measured by value; the decision problem is often disregarded. Consequently, 

traditional value-based assessment for input parameters may not correctly describe the main goal of the 

model. Given this context, a gap is observed in sensitivity analysis regarding the investigation of how 

uncertainty in a model's inputs may affect the final decision and the corresponding utility. Therefore, this 

paper discusses using Global Sensitivity Analysis (GSA) to investigate the influence of uncertainty on the 

recommendations provided to support the portfolio selection problem. This GSA protocol includes using a 

Monte Carlo simulation on a risk-based multi-criteria decision model, which uses Multi-Attribute Utility 

Theory (MAUT) and Decision Analysis to prioritize the most critical NGP sections. GSA simulated five 

groups of parameters: 1) Critical Danger Radius (CDR); 2) Radiation Flux; 3) Parameters that indicate 

similarities regarding variation in the characteristics of the sections; 4) Parameters that vary due to 

accidental scenarios; 5) Simultaneous variation of all parameters in the multidimensional risk model for the 

social, environmental, and economic dimensions. For each of these analyses, 50,000 replications are 

performed to observe results related to the dynamic behavior of the process according to two probability 

distributions (uniform and triangular) and four percentage variation ranges (5%, 10%, 15%, and 20%). An 

in-depth analysis based on statistical and graphical tools has highlighted how robust the original portfolio 

of sections is to the simulated uncertainties. The decision-maker can visualize in which situations the 

recommended portfolio is being changed. A further discussion indicates how the decision-maker can benefit 

from this GSA when implementing strategic decisions in preventing damage and mitigating its impacts on 

the pipeline. 

Keywords: Global sensitivity analysis; Portfolio selection problem; Natural gas pipelines. 
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Abstract. Tuberculosis (TB) is a disease caused by seven species of the 

Mycobacterium tuberculosis Complex (CMtb), which can affect humans and 

other animals, has an epidemiological triad and whose socioeconomic factors 

are decisive in its treatment. According to the Epidemiological Bulletin of the 

Health Surveillance Secretariat, Ministry of Health (MS) of Brazil (2019), the 

mortality rate in Brazil was 2.2 deaths per 100 thousand inhabitants. Moreover, 

the state of Pernambuco stands out in the stratified analysis of these data 

regarding to its mortality rate (3.0 deaths per 100 thousand inhab) being higher 

than the rate of the country. To make things worse, the capital city of 

Pernambuco, Recife, has 8.3 deaths per 100 thousand inhab. In this context, it is 

up to the municipalities to manage programs for the control of this disease 

based on the norms of the National Plan for Tuberculosis Control (in 

Portuguese, Plano Nacional de Controle da Tuberculose – PNCT) and adapting 

them to the existing local realities, especially with regard to supervised 

treatment. Some factors based on social aspects, such as poverty and low 

education, difficulties in accessing treatment, as well as the inefficient basic 

health care system, explain the high numbers of TB in Brazil. Given this 

scenario and the gap in the literature, this work aims to investigate the barriers 

for TB control in a Health Unit in the city of Recife, Brazil through the decision 

method DEMATEL. More precisely, DEMATEL will be applied to identify 

critical factors such as problems and their causal relationships, as well as to 

classify these factors as barriers. Then, this method also provides a ranking of 

the barriers according to their degrees of priority for resoluteness in directing 

actions according to the opinion of those involved in coping with the disease 

(experts). To deal with the uncertainties inherent in complex contexts like this, 

the grey number theory will be combined with DEMATEL to form a hybrid 

approach. This work is expected to develop a decision methodology that can be 

used as a guide for a proper plan to control TB in Brazil. 

Keywords: Tuberculosis, Primary Care, Multicriteria Method, DEMATEL, 

Grey Number Theory. 
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Abstract. Recently, a wide range of extreme events reported worldwide has 

proved how the climate dynamics shaped the decision-making process with 

views to promote both social equity, financial responsibility, and environmental 

sustainability. This way, policymakers put their efforts into developing urban 

adaptation planning against climate change and its effects, especially natural 

disasters in which floods comprise a great concern in many cities. However, it 

must reconcile different and conflicting perspectives that lead Multi-Criteria 

Decision Making/ Aiding a great tool to support the process. Given this context, 

this paper aims to investigate, in the light of a risk-based MCDM/A decision 

model, how different climate change scenarios from the International Panel on 

Climate Change (IPCC) can establish spatially and temporally new strategies 

with the potential to rebuild urban adaptation planning. Broadly speaking, this 

work uses Non-Stationary Multi-Attribute Utility Theory, NSMAUT model, to 

prioritize, under different Representative Concentration Pathways, statistical 

and visualization tools to evidence the correlation between Green House Gas 

Emission levels and flood risk criticalities through multicriteria rankings. 

Illustrated from a numerical application in a Brazilian Town, the methodology 

can be replicated to other urban areas. 

Keywords: Flood Risk, Climate Change, Urban Adaptation, MCDM/A, 

NSMAUT. 
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Resumo. Métodos de apoio à decisão fornecem uma abordagem estruturada que proporciona importante 

desempenho na execução de decisões organizacionais e/ou pessoais. O desenvolvimento de Sistemas de 

Apoio à Decisão (SAD), para oferecer suporte à resolução de problemas multicritério, demanda a 

avaliação dos aspectos comportamentais envolvidos no processo de tomada de decisão. O objetivo deste 

estudo é, a partir de resultados gerados por experimentos comportamentais em decisão, avaliar a relação 

da fadiga dos participantes para expressar suas preferências em dois momentos distintos: na elicitação de 

preferências com o Procedimento Tradeoff e com o Método FITradeoff. Com o apoio de ferramentas da 

abordagem de Neurociência em Decisão, dados neurofisiológicos foram coletados através dos sinais do 

Eletroencefalograma (EEG), e sugerem uma redução da fadiga realizar a elicitação por decomposição 

com o Método FITradeoff em comparação com o Tradeoff. Os resultados auxiliam na compreensão dos 

fatores que afetam a tomada de decisão e podem gerar um direcionamento para melhorias no Sistema de 

Apoio à Decisão (SAD) do FITradeoff. 

Palavras-chave: Problemas de decisão multicritério; Método FITradeoff; Neurociência em Decisão. 

Abstract. Decision support methods provide a structured approach that provides important performance 

in the execution of organizational and/or personal decisions. The development of Decision Support 

Systems (DSS), to support the resolution of multicriteria problems, demands the evaluation of behavioral 

aspects involved in the decision making process. The objective of this study is, based on results generated 

by behavioral experiments in decision making, to evaluate the relationship between participants' fatigue to 

express their preferences in two distinct moments: in preference elicitation with the Tradeoff Procedure 

and with the FITradeoff Method. With the support of tools from the Decision Neuroscience approach, 

neurophysiological data were collected through Electroencephalogram (EEG) signals, and suggest a 

reduction in fatigue when performing decomposition elicitation with the FITradeoff Method compared to 

Tradeoff. The results assist in understanding the factors affecting decision making and can generate a 

direction for improvements in the FITradeoff Decision Support System (DSS). 

Keywords: Multi-Criteria Decision-Making/Aiding (MCDM/A); FITradeoff Method; Decision 

neuroscience. 

1   Introdução 

Em Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) desenvolvidos para oferecer suporte à resolução de problemas 

multicritério, as preferências do decisor são elicitadas e incorporadas a um modelo que visa gerar uma 
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recomendação de decisão (de Almeida et al., 2015). Considerada o cerne do processo decisório, a elicitação 

de preferências é por muitas vezes complexa (Salo e Punkka, 2005). Dessa forma, avaliar aspectos 

comportamentais de decisores para expressar suas preferências é uma das questões mais importantes para 

reduzir as inconsistências no processo (Fehrenbacher e Djamasbi, 2017).  

As informações requeridas ao decisor durante a elicitação, podem exigir uma estrutura de preferências 

bem definida e estável, como exemplo, o procedimento Tradeoff (Keeney e Raiffa, 1976). Essa especificação 

demanda esforço cognitivo e, consequentemente, conduz a altas taxas de inconsistências – 67%, de acordo 

com estudos comportamentais (Weber e Borcherding, 1993). Tais características tornaram-se a principal 

motivação para o surgimento de métodos que utilizam informação parcial, os quais buscam estabelecer 

relações de preferência estrita, visando reduzir o esforço cognitivo do decisor, como exemplo, o método de 

elicitação por Tradeoff Interativo e Flexível – FITradeoff, proposto por (de Almeida et al., 2016).  

Implementado em um SAD (disponível para acesso em www.fitradeoff.org), o método FITradeoff permite 

ainda que o decisor expresse suas preferências utilizando das duas perspectivas de modelagem de 

preferências: a elicitação por decomposição e a avaliação holística (de Almeida et al., 2021). Na elicitação 

por decomposição, o decisor expressa suas preferências para comparações de consequências em critérios 

adjacentes. Já na avaliação holística, o decisor compara alternativas, na tentativa de definir relações de 

dominância entre elas. Wallenius e Wallenius (2020) ressaltam em artigo que, atualmente, estudos avançados 

em decisão multicritério, têm sido desenvolvidos no âmbito comportamental e podem proporcionar insights 

importantes sobre os processos de tomada de decisão.  

Nesse contexto, abordagem da Neurociência em Decisão têm ampliado o conhecimento dos mecanismos 

cerebrais envolvidos nas decisões ao incorporar os equipamentos de neurociência para a obtenção de 

registros temporais de medidas fisiológicas que podem estar associadas aos processos cognitivos dos seres 

humanos (Massar et al., 2016), (Hakimi e Hare, 2015), (Magen et al., 2014). Dentre os aspectos 

comportamentais envolvidos na tomada de decisão, para Finsterer e Mahjoub (2014), a fadiga é uma 

construção multifacetada e pode apresentar-se em domínios tanto físico quanto mental. Ainda conforme os 

autores, em indivíduos saudáveis, a fadiga é previsível e transitória e normalmente ocorre como uma reação 

fisiológica à atividade prolongada e/ou intensa, ou seja, períodos prolongados em tarefas cognitivamente 

exigentes tem relação com fadiga mental. Hopstaken et al. (2015a), destacam que a fadiga mental é muitas 

vezes caracterizada pela redução da motivação para uma atividade eficaz e pelo desempenho deficiente das 

tarefas. 

Confome Bafna e Hansen (2021), o aumento da fadiga coincidiu com a diminuição da dilatação da pupila 

evocada pelo estímulo, do desempenho da tarefa e do envolvimento subjetivo.  Para os dados coletados com 

eletroencefalograma (EEG), Simon et al., (2011) avaliaram a fadiga do motorista pode ser subdividida em 

fadiga relacionada ao sono e relacionada à tarefa. Os autores relatam que como um dos indicadores de EEG 

mais proeminentes, a potência da banda Alpha (7-13  Hz) nos canais frontais demonstrou detectar estágios 

iniciais de fadiga e foi aplicada em uma variedade de estudos de simuladores de tráfego real e de direção 

(Horne e Baulk, 2004, Papadelis et al., 2005). 

Angelakis et al. (2004), Bazanova e Vernon (2014) e Nermend (2017), realizaram experimentos com EEG 

e Eye-tracking durante um processo de tomada de decisão. Os autores exploram as oscilações Alpha EEG 

nos canais do lobo frontal nas análises de dados comportamentais provenientes de experimentos em 

neurociência e decisão para estudos relacionados à fadiga. Nesse contexto, para a fadiga, os autores inferem 

que frequência de pico Alpha individual (IAPF) pode ser uma métrica utilizada. Conforme os autores citados, 

os valores de densidade espectral de potência para cada frequência são coletados no domínio do tempo, à 

medida que o tempo avança, e com o no início da fadiga, a frequência Alpha devem dominar o espectro. Isto 

significa que a densidade espectral das ondas Alpha mostrariam valores mais altos. 

O esforço cognitivo é o grau de envolvimento com uma tarefa cognitivamente exigente, frequentemente 

associado à fadiga e baixo engajamento (Westbrook e Braver, 2015). Este estudo busca avaliar, a partir de 

resultados gerados por experimentos comportamentais em decisão, o nível de fadiga e a relação com o 

engajamento dos participantes para expressar suas preferências durante a etapa de elicitação por 

decomposição das constantes de escala dos critérios em dois momentos distintos: na elicitação com o 

Procedimento Tradeoff e com o Método FITradeoff, a fim de gerar um direcionamento para melhorias para o 

projeto de SAD do FITradeoff. 
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2   Experimentos em Neurociência e Decisão 

Os experimentos foram desenvolvidos no NeuroScience for Information and Decision Laboratory  (NSID) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 43 alunos de doutorado e mestrado em engenharia de 

produção da UFPE. Durante os experimentos, os participantes aplicaram problemas de decisão desenvolvidos 

por cada um deles no SAD do Tradeoff e seis meses depois, com o SAD do FITradeoff. Em ambos, 

forneceram suas informações de preferência até que uma recomendação fosse fornecida pelo sistema. Os 

dados relativos à potência das bandas de frequência foram obtidos por meio do EEG durante os 

experimentos. O foco deste estudo é avaliar a etapa em que os decisrores expressam suas preferências 

durante elicitação flexível das constantes de escala dos critérios.  

Com os dados do EEG, os valores de  Alpha EEG (8-13 Hz), a definição dos valores de range das 

frequências foram definidos com base em Pizzagalli (2007) devido a correlação que cada banda de 

frequência tem com aspectos cognitivos relacionados ao processo decisório (MULLER-PUTZ et al., 2015). 

Os dados dos canais frontais foram comparados com ao utilizar o Tradeoff e o FITradeoff, respectivamente.  

Para análise dos dados de potência cerebral coletados com o EEG para as duas amostras (dados com 

Tradeoff e com o FITradeoff), foram desenvolvidas as seguintes hipóteses:  

 H0: valores de potência captados são semelhantes,  

 H1: valores de potência captados são diferentes.  

Para fins de análise estatística e teste das hipóteses, foi aplicado o teste não paramétrico de Postos 

Sinalizados de Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Test) com α = 10%, uma vez que as amostras na 

comparação entre as etapas são dependentes e não era exigida a conformidade com a distribuição normal para 

os valores. 

 

3  Resultados  
 

Os dados de potência cerebral para a banda de frequência Alpha EEG foram coletados durante todo o tempo 

da etapa de elicitação das constantes de escala dos critérios, com o SAD do Tradeoff e com o FITradeoff, 

separadamente. O teste estatístico foi aplicado para comparar a os valores de potência cerebral captados na 

utilização de cada SAD, para verificar se os valores de potência dos dois grupos de participantes dos 

experimentos eram similares ou não, e caso não fossem, em qual dos grupos os valores de potência 

apresentavam crescimento.  

A Tabela 1 demonstra os dados para etapa analisada, onde pode-se observar que para a vasta maioria dos 

canais frontais, os resultados apontam um aumento dos valores de potência na banda de frequência Alpha 

EEG quando os participantes realizam a elicitação com o Tradeoff.  
Tabela 1 – Comparação da etapa de elicitação das constantes de escala para o Tradeoff vs FITradeoff 

Canal Potência em Alpha 

AF3 Tradeoff > FITradeoff 

AF4 Tradeoff > FITradeoff 

F3 Tradeoff > FITradeoff 

F4 - 

F7 Tradeoff > FITradeoff 

F8 - 

FC5 Tradeoff > FITradeoff 

FC6 - 

O1 Tradeoff > FITradeoff 

O2 - 

P7 - 

P8 - 

T7 - 

T8 - 

 

Estes resultados podem indicar que os participantes do experimento apresentaram maior estado de fadiga 

ao utilizar o Tradeoff em comparação ao FITradeoff. Nessa perspectiva, Gê, Roselli e de Almeida (2021) a 

partir de resultados gerados por experimentos comportamentais em decisão com o apoio de ferramentas da 
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abordagem de Neurociência em Decisão, avaliaram o engajamento de decisores ao realizarem a elicitação 

com o procedimento Tradeoff e o método FITradeoff, realizando um estudo comparativo. Esses dados foram 

coletados através dos sinais do Eletroencefalograma (EEG) para a banda de frequência Alpha, onde uma 

redução nos valores de potência nesta banda, sugeriram um maior engajamento dos decisores ao realizar a 

elicitação com o método FITradeoff.  

Assim, ao verificar um aumento nos valores de Alpha para o Tradeoff e, por outro lado, um decréscimo 

desses valores para o FITradeoff, esses resultados podem indicar maior engajamento com o FITradeoff e, 

desengajamento e aumento da fadiga com o Tradeoff, resultados complementares, visto que a literatura 

aponta que a fadiga é uma construção multifacetada que tem muitas causas diferentes e pode estar 

relacionada com o desengajamento Finsterer e Mahjoub (2014); Bafna e Hansen (2021).  

Os achados deste estudo, podem fornecer recomendações para mudanças no SAD, visando minimizar os 

riscos do alto esforço cognitivo e baixo engajamento no fornecimento de informações, visto que esses 

aspectos que podem resultar em inconsistências nos resultados. Entender que determinadas etapas exigem 

mais do decisor, pode direcionar esforços para melhorar o sistema na execução da elicitação de preferências e 

orientar o analista de decisão a fornecer maior suporte ao decisor nesses casos. 
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Resumo. Este estudo tem como objetivo avaliar a influência de variações na forma da embalagem no 

efeito placebo em relação à quantidade percebido do produto. Além disso, será analisado a relação entre o 

efeito placebo e os comportamentos de decisão de consumo e atenção. Para tanto, foi realizado um 

experimento utilizando o método de rastreamento ocular (Eye-tracking). Como estímulos foram utilizadas 

embalagens de sorvetes, um total de quatro embalagens foram criadas, variando o sabor (chocolate e 

creme) e o formato da embalagem (retangular e redonda). Esses estímulos foram desenvolvidos de forma 

que, variações na forma das embalagens, causassem uma impressão de tamanhos diferentes (volumes 

diferentes), mesmo que as embalagens possuíssem o mesmo volume do produto. Além disso, para 

investigar a decisão de consumo, foram utilizadas imagens de sorvetes reais. Em termos metodológicos, a 

pesquisa é classificada como aplicada e explicativa, e tem abordagem qualitativa e quantitativa. De modo 

geral, os resultados obtidos indicam que as diferentes formas das embalagens influenciaram a percepção 

de quantidade/volume dos produtos, ou seja, foi percebido que há o efeito placebo. Além disso, as 

análises sugerem que existe uma relação entre atenção e efeito placebo, observada em termos das 

variáveis forma da embalagem, decisão de consumo e informação do volume apresentada no design da 

embalagem. Portanto, espera-se que esta pesquisa contribua para o estabelecimento de estratégias para o 

desenvolvimento de embalagens de produtos que atraiam a atenção dos consumidores e influenciem a 

decisão de consumo 

Palavras-chave: Efeito Placebo, Neurociência e Decisão, Eye-tracking, Embalagens. 

Abstract. This study aims to evaluate the influence of variations in package shape on the placebo effect 

in relation to the perceived quantity of the product. In addition, the link between the placebo effect and 

consumption and attention decision behaviors will be analyzed. To this end, an experiment was conducted 

using the eye-tracking method. As stimuli, ice cream packages were used, a total of four packages were 

created, varying the flavor (chocolate and cream) and the package shape (rectangular and round). These 

stimuli were developed in such a way that variations in package shape would cause an impression of 

different sizes (different volumes), even if the packages had the same product volume. Furthermore, to 

investigate the consumption decision, images of real ice cream were used. In methodological terms, the 

research is classified as applied and explanatory, and has a qualitative and quantitative approach. In 

general, the results obtained indicate that the different package shapes influenced the perception of 

quantity/volume of the products, that is, it was perceived that there is a placebo effect. Furthermore, the 

analyses suggest that there is a link between attention and placebo effect, observed in terms of the 

variables package shape, consumption decision, and volume information presented in the package design. 

Therefore, it is hoped that this research will contribute to the establishment of strategies for developing 

product packaging that will attract consumers' attention and influence the consumption decision 

Keywords: Placebo effect, Neuroscience and Decision, Eye-tracking, Packaging 

1   Introdução 

No ambiente de varejo, os clientes são expostos diariamente a diversos tipos de estímulos visuais 

provenientes de prateleiras, displays e produtos. Esses estímulos têm como propósito captar a atenção dos 
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consumidores e influenciar a sua decisão de compra. Assim, a capacidade do produto se destacar é um fator 

importante para aumentar as chances dele ser escolhido (MELENDREZ-RUIZ et al., 2022). Neste contexto, 

a embalagem do produto apresenta-se como uma poderosa ferramenta de marketing para capturar mais 

efetivamente a atenção do consumidor no momento da escolha (VELASCO et al., 2014). Portanto, torna-se 

crucial para as empresas criarem estratégias para atrair a atenção dos consumidores e diferenciar os seus 

produtos dos concorrentes, de modo a garantir vantagem competitiva e alcançar sucesso no mercado. 

Além da função de manter a qualidade do produto e facilitar o transporte e armazenamento, a embalagem 

é capaz de moldar expectativas, avaliações e experiências dos consumidores sobre os produtos 

(SCHIFFERSTEIN; LEMKE; DE BOER, 2022). Desse modo, considera-se a sua influência nas avaliações 

dos produtos altamente relevante para explicar as decisões reais de compra (STEENIS et al., 2017). Neste 

sentido, os profissionais de marketing estão continuamente procurando novas maneiras de transmitir 

significado aos consumidores e atrair seu interesse e atenção através de variações em termos de formas, cores 

e materiais da embalagem ou do seu entorno (MACHIELS; ORTH, 2017). 

A atenção do consumidor também pode variar de acordo com a expectativa sobre a quantidade e/ou 

volume do produto que está dentro da embalagem, visto que o consumidor espera receber a máxima 

quantidade de produto por embalagem. A esse respeito, em termos de expectativas em relação ao produto, 

tem-se discutido na área de marketing a influência do efeito placebo no comportamento do consumidor 

(ENAX; WEBER, 2015). 

Um placebo é definido como um produto que aparenta, ou afirma, possuir determinados atributos, mas 

que não os possuem de fato, e a partir dessa alegação é capaz de influenciar a escolha do consumidor (SHIV 

et al., 2005). Na área de estudo que envolve desenvolvimento de produto e marketing, as pesquisas têm se 

concentrado na relação do preço como forma de mensurar a qualidade do produto (PLASSMANN; WEBER, 

2015; ABRATE; QUINTON; PERA, 2021). Não foram encontrados, contudo, estudos utilizando o efeito 

placebo para investigar a associação entre atributos de design da embalagem (por exemplo, forma) e a 

percepção de quantidade do produto, bem como a relação entre atenção e efeito placebo. 

Na área de marketing, os questionários são amplamente usados para obter respostas sobre as expectativas 

do consumidor em relação aos produtos. Contudo, considerando que os consumidores nem sempre atuam de 

forma completamente racional e podem não expressar verdadeiramente suas reais avaliações e preferências 

(EAGLEMAN, 2015), diversas técnicas de neurociência, como o Eye-tracking, podem ser utilizados para se 

obter informações fisiológicas em tempo real. O Eye-tracking é uma ferramenta que monitora o 

comportamento ocular dos participantes durante a exibição de estímulos visuais (GARCÍA-MADARIAGA et 

al., 2019) e tem sido usado para mensurar a atenção visual em relação à diferentes características de 

embalagens (BARBOSA; DE MOURA; DE MEDEIROS, 2021). 

Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência de variações na forma da embalagem no efeito 

placebo em relação à quantidade percebido do produto. Além disso, será analisado a relação entre o efeito 

placebo e os comportamentos de decisão de consumo e atenção. Para tanto, foi realizado um experimento 

usando Eye-tracking para coletar e examinar dados do comportamento ocular através das métricas 

atencionais de fixações. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma. A seção 2 apresenta a metodologia com a descrição do 

experimento. Os resultados e discussões do experimento são apresentados na Seção 3. E na última seção, os 

agradecimentos da pesquisa. 

2   Metodologia 

Esta pesquisa é aplicada, em razão de seu interesse prático. Quanto ao objetivo, é classificada como pesquisa 

explicativa, pois visa identificar fatores que contribuem para a ocorrência do fenômeno estudado (GIL, 

2010). Quanto ao procedimento técnico utilizado é classificada como experimental, pois tem como objetivo 

estudar a relação entre variáveis e como elas poderiam influenciar o objeto de estudo, definir as formas de 

controle e de observação dos efeitos que as variáveis produzem no objeto (GIL, 2010). O método empregado 

possui uma natureza qualitativa e quantitativa. Os dados foram obtidos através de experimentos utilizando o 

método neurocientífico Eye-tracking (MARCONI; LAKATOS, 2017). Quanto ao levantamento amostral, o 

plano amostral foi o não probabilístico, com amostragem por conveniência, devido às limitações da pesquisa. 
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2.1. Descrição do experimento 

O experimento foi conduzido no laboratório NSID (NeuroScience for Information and Decision Laboratory) 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O procedimento experimental foi composto por três etapas. 

Na primeira, o participante recebeu as instruções gerais do procedimento e foi solicitado a assinar do TCLE 

(termo de consentimento livre e esclarecido). A segunda etapa envolveu o uso da ferramenta neurofisiológica 

(Eye-Tracking). Por fim, na terceira foi aplicado o questionário socioeconômico. 

3.2. Participantes 

Neste trabalho, foram coletados os dados de 33 participantes. O critério de inclusão no estudo foi que os 

participantes deveriam ser maiores de 18 anos e com alguma experiência de contato com o produto analisado 

na pesquisa. Todos participaram do estudo de forma voluntária. Os dados de 3 participantes foram excluídos 

da análise em razão de problemas na calibração do Eye-tracking. Portanto, foram analisados os dados de 30 

participantes (16 mulheres e 14 homens, com idade média de 24,03 anos e desvio-padrão de 3,18 anos). Esta 

amostra está de acordo com outros estudos que utilizaram o equipamento Eye-tracking (BURGOS-

CAMPERO; VARGAS-HERNANDEZ, 2013; YEN; CHIANG, 2021). 

3.3. Eye-tracking 

O experimento foi realizado através da utilização de um equipamento de neurociência, o Eye-Tracking. Este 

equipamento é usado para medir movimentos oculares e alterações no diâmetro da pupila. O olho pode 

fornecer informações sobre a atenção visual e para quais locais ela é direcionada durante situações de decisão 

e escolha, como também dados dos processos emocionais e cognitivos (HARRIS et al., 2015). Desta forma, 

esta medição, como também a caracterização do comportamento do olhar, podem ser usadas como forma de 

inferir sobre o nível de atenção e o processamento de informação do indivíduo (ETTINGER; KLEIN, 2016). 

Neste trabalho, foi utilizado o Tobii X120 Eye-tracking, que é um sistema de rastreamento ocular da 

tecnologia Tobii (www.tobii.com). 

3.4. Estímulos e procedimento 

Para este estudo, foram desenhados um total de quatro embalagens de sorvetes, com duas variações de sabor 

(creme e chocolate) e duas variações no formato da embalagem (redondo e retangular), conforme 

apresentado na Figura 1. As embalagens de sorvete criadas foram apresentadas individualmente (Bloco 1), e 

em pares (Bloco 2), e as imagens das embalagens reais (fotografias) foram apresentadas lado a lado (Bloco 

3), atendendo às condições experimentais. 

 

Fig. 1. Embalagens de sorvetes desenvolvidas para a pesquisa 

Os estímulos apresentados, foram desenvolvidos de forma que variações na forma das embalagens 

causassem uma impressão de tamanhos diferentes e, consequentemente, volume diferentes, mesmo que os 

produtos possuíssem o mesmo volume. Este fator teve como objetivo testar o efeito placebo em função de 

variações na forma das embalagens. A Tabela 1 apresenta o cálculo que garante que o volume das 

embalagens é igual independente da forma. 

Tabela 1.  Dimensões das embalagens 
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O experimento ocorreu no laboratório com um participante por vez. Inicialmente, o participante sentava 

em frente ao computador, onde estava o Eye-tracking. Em seguida, o processo de calibração era realizado e o 

experimento era iniciado com a apresentação dos estímulos visuais. Todas as instruções foram apresentadas 

na tela do computador. 

O procedimento experimental foi composto por 3 blocos, os quais envolveram o uso do Eye-tracking. No 

Bloco 1, os respondentes foram expostos a 8 estímulos: cada variação da embalagem foi apresentada duas 

vezes, uma com angulação inclinado para direita e outra para a esquerda. Nesse bloco, cada embalagem foi 

apresentada de forma individual, por 5 segundos, em uma sequência aleatória. Entre cada embalagem uma 

cruz de fixação foi apresentada por 2 segundos para controlar o viés de exposição. Ao final desse bloco, um 

slide preto com a palavra “Break” foi apresentado por 2 segundos, para que o participante pudesse descansar 

antes de iniciar o bloco seguinte. Este bloco foi projetado para capturar alterações de atenção no Eye-tracking 

sobre modificações de embalagens que continham a informação de volume e estavam angulados à direita e 

esquerda. A Figura 2 apresenta um esquema que ilustra o bloco 1. 

 

Fig. 2. Apresentação do estímulo no bloco 1. 

No Bloco 2, os participantes foram expostos a uma apresentação aleatória de dois estímulos em cada slide. 

Os slides comparavam as embalagens dos produtos de um mesmo sabor (sorvete de creme ou sorvete de 

chocolate) em relação à variação da forma: embalagem retangular e embalagem redonda. Nesse bloco, as 

embalagens foram apresentadas na perspectiva frontal (0º) e sem a informação de volume. Cada estímulo foi 

apresentado com a mesma frequência nas posições esquerda e direita durante as comparações.  

Esse procedimento foi realizado para garantir que todos os produtos fossem exibidos em todas as posições 

e não gerar viés de preferência com a posição, nem de localização do estímulo. Após a apresentação de cada 

par de embalagens, um slide de escolha foi apresentado, no qual o participante deveria declarar sua percepção 

de quantidade do produto. A Figura 3 ilustra a apresentação dos estímulos no bloco 2. 

 

Fig. 3. Apresentação do estímulo no bloco 2 

No Bloco 3, foram apresentados dois estímulos em um único slide. Esse slide comparava as embalagens 

dos produtos de sorvete de creme. Dessa vez, essas embalagens foram apresentadas em forma de fotografia 

para ilustrar a imagem do sorvete real, os quais tinham a mesma quantidade de volume, 145ml. Após a 

apresentação do par de embalagens, um slide de escolha foi apresentado, no qual o participante deveria 

declarar sua decisão de consumo. Este bloco foi projetado para capturar alterações de atenção sobre 

modificações de embalagens reais e decisão de consumo. A Figura 4 apresenta um esquema que ilustra o 

bloco 3. 

 

Fig. 4. Apresentação do estímulo no bloco 3 

3.5. Áreas de interesse (AOIs) 

Para condução das análises sobre a atenção e o efeito placebo, um conjunto de áreas de interesse (AOIs) 

foram definidas. As AOIs são as áreas espaciais delimitadas no estímulo de onde os dados são extraídos. É 

preciso definir as áreas de interesse (AOI), para que as fixações que ocorreram dentro daquela AOI sejam 

consideradas. Assim, as métricas analisadas nesse estudo foram: o número de fixações e a duração total da 

fixação. As AOI desenhadas para geração das métricas de atenção estão representadas na Figura 5. 
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Fig. 5. Áreas de interesse (AOI’s) para geração das métricas de atenção 

3   Resultados 

Para averiguar o efeito placebo em função de variações na forma de embalagens e a relação entre atenção e 

efeito placebo, dados de comportamento ocular e escolha declarada foram analisados. Em relação a esse 

objeto de estudo, foram analisados: (i) se as diferentes formas da embalagem (retangular e redonda) 

influenciaram a percepção da quantidade/volume do produto; (ii) se a atenção e efeito placebo (forma e 

volume) estão relacionados; e ainda (iii) se a decisão de consumo está relacionada com a percepção de maior 

quantidade, confirmando assim, o efeito placebo. 

Incialmente foi analisado o efeito placebo, ou seja, se as variações na forma da embalagem influenciaram 

a percepção de quantidade, de acordo com a escolha declarada, e os dados obtidos estão representados na 

Tabela 2. 

Tabela 2.  Taxa de Escolha 

 

Os resultados da Tabela 2, indicam que o efeito placebo de fato ocorreu, visto que, para ambos os sabores 

apenas 17% dos participantes escolheram a opção “são iguais”, que é a correta, pois os volumes de ambas as 

embalagens são iguais, 1L. Além disso, os resultados sugerem a embalagem retangular parece ser maior, uma 

vez que, a embalagem redonda não foi escolhida nenhuma vez, isto pode ter ocorrido devido à disposição que 

ambas foram apresentadas intencionalmente, para causar a ilusão de que uma embalagem é maior que a 

outra, mas isso não é verídico, fato esse que pode ser comprovado na Figura 6. Dessa forma, é possível 

concluir que as diferentes formas das embalagens, redonda e retangular, influenciaram a percepção de 

quantidade/volume dos produtos. 

 

 

Fig. 6. Forma que as embalagens foram apresentadas para causar ilusão 

Dado que foi percebido que há efeito placebo da forma em relação à percepção de quantidade, buscou-se 

investigar se atenção direcionada para a forma da embalagem influenciou a percepção de quantidade. Para 

isso, primeiramente foi analisado o número de fixações e a duração total da fixação em função da forma, 

quando as embalagens foram apresentadas individualmente e com a informação do volume. Os resultados são 

apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3.  Dados descritivos de fixação do Eye-Tracking na apresentação do grupo de participantes quando apresentadas 

de forma individual e com informação do volume  
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Os resultados da Tabela 3 mostram que existem diferenças nos níveis de atenção, inferidos a partir das 

métricas do Eye-tracking, entre as embalagens com formas retangular e redonda. Para o sorvete de creme, 

observa-se que os participantes direcionaram mais atenção para embalagem retangular do que redonda. Já em 

relação ao sorvete de chocolate, identifica-se que o número de fixações foi menor para a embalagem com a 

forma retangular. Isso pode ser justificado pelo fato que no primeiro bloco o sabor apresentado foi o de 

creme, ou seja, os participantes ainda não sabiam qual pergunta seria feita e, dessa forma, eles 

provavelmente, olharam para a embalagem que mais sentiram atração. O que pode indicar um efeito 

aprendizado. 

Posteriormente foi analisado se as formas da embalagem quando apresentadas no bloco 2, ou seja, em 

pares e sem a informação volume, sofreram alterações da atenção, e os dados obtidos encontram-se na Tabela 

4. 

A partir dos resultados da Tabela 4, é possível analisar que, para as embalagens de sorvete de creme com a 

forma retangular receberam aproximadamente 22,4% mais atenção do que a redonda. Da mesma forma, para 

as embalagens do sorvete de chocolate, a forma retangular recebeu mais atenção, porém esta diferença foi 

maior, aproximadamente 37,4%. Esses resultados sugerem que, na primeira pergunta (sorvete de chocolate), 

os participantes desprenderam mais atenção para a embalagem que realmente achavam que tinha maior 

volume, já na segunda pergunta (sorvete de creme), dividiram mais a atenção para ter certeza de que 

realmente estavam corretos, porém os dados mostram que, na verdade, foram influenciados pelo efeito 

placebo, já que ambas as embalagens possuíam o mesmo volume e os mesmo já haviam observado esta 

informação no bloco passado. 

Tabela 4.  Dados descritivos de fixação do Eye-Tracking na apresentação do grupo de participantes quando 

apresentadas em pares e sem informação do volume 

 

Em seguida foi analisado se as formas da embalagem, quando apresentadas no bloco 3, ou seja, em 

fotografia representando a imagem real dos sorvetes, porém sem a informação volume, sofreram alterações 

da atenção, os dados obtidos encontram-se na Tabela 5. 

Tabela 5.  Dados descritivos de fixação do Eye-Tracking na apresentação do grupo de participantes na AOI Decisão de 

Consumo com a imagem do sorvete real 

 

Os resultados da tabela acima mostram que os participantes olharam mais vezes, como também passaram 

mais tempo olhando para a embalagem retangular, ou seja, esta embalagem recebeu cerca de 22,06% mais 

atenção do a que a redonda. Isso significa a ocorrência do efeito placebo, dado que 77% dos participantes 

escolheram a embalagem redonda e, apenas, 23% escolheram a embalagem retangular, portanto a embalagem 

que recebeu mais atenção não foi a mais escolhida, sugerindo que os consumidores realmente preferem 

receber a máxima quantidade de produto por embalagem, pois a embalagem redonda aparentava ter maior 

quantidade. 

Para avaliar o efeito placebo na decisão de consumo, foram apresentadas as imagens do sorvete na forma 

real (dados exibidos na tabela 5), as quais também foram escolhidas de forma que a embalagem redonda 

aparentava ter mais conteúdo que a embalagem retangular, e posteriormente sem auxílio do Eye-tracking, 

foram obtidos os dados referentes a decisão de consumo, através da seguinte pergunta direta: “Por que você 

escolheu esta embalagem? ”. 

Dessa forma, os resultados indicam que a categoria ‘maior quantidade’ foi a mais escolhida e que a 

embalagem redonda foi escolhida mais que o dobro de vezes comparando com a embalagem retangular, 

confirmando, a ocorrência do efeito placebo, visto que ambas tinham a mesma quantidade (145ml). 
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Para melhor visualização da concentração de atenção entre as variações de embalagens apresentadas, 

mapas de calor foram extraídos para as imagens apresentadas nos blocos 2 e 3 do experimento. A utilização 

de cores diferentes permite tornar visível o número de fixações, no qual a cor vermelha exibe o maior número 

de fixações e o verde o menor número de fixações, mostrando como as fixações evoluíram ao longo do 

tempo. (GREBITUS et al. 2015). A Figura 7 apresenta a concentração de atenção, através de mapas de calor, 

para os estímulos do experimento. 

 

Fig. 7. Mapas de Calor 

A Figura 7 retrata visualmente as análises apresentadas sobre a forma das embalagens testando o efeito 

placebo. Esta sequência das imagens (A-B-C-D-E) foi a exibida para os participantes, dessa forma é possível 

avaliar que, no geral, tanto o sorvete de chocolate, como o sorvete de creme a embalagem retangular obteve 

uma maior frequência de fixações. Esses resultados indicam que há uma relação positiva entre maior atenção 

e a escolha, ou seja, percepção de maior quantidade, visto que, a embalagem que recebeu maior atenção 

também foi a mais escolhida. Já a imagem E, que testou a decisão de consumo, mostrou o contrário, a 

embalagem retangular recebeu mais atenção, porém foi menos escolhida, logo há uma relação negativa entre 

maior atenção e escolha. Esse resultado propõe que a embalagem retangular recebeu mais atenção, porque 

esta imagem foi apresentada apenas no último bloco, então não existia efeito de aprendizado, já que, eles não 

sabiam o que seria perguntado. Além disso, é possível observar que a maior frequência de fixações está na 

parte superior das embalagens, onde estava localizado a quantidade de produto em cada uma, o que sugere 

que estavam analisando qual embalagem tinha mais conteúdo, pois era a pergunta que estava atrelada no 

bloco anterior, portanto isto indica que os participantes foram influenciados pelo efeito placebo.  

Além disso, foi realizada uma média das AOI em relação à forma (individual, em pares), e como resultado 

obteve-se que: para o sorvete de chocolate a embalagem retangular recebeu mais atenção no número de 

fixações (12,12 a 11,24), como também na duração total da fixação (2,93 a 2,68) do que a redonda. Já para o 

sorvete de creme, o padrão foi inverso, visto que, os participantes olharam mais vezes para a embalagem 

redonda (10,70) do que para a retangular (10,56), assim como passaram mais tempo olhando para a 

embalagem redonda (2,64 a 2,46). 

Os resultados para as comparações entre atenção e efeito placebo sugerem que os participantes 

desprenderam mais atenção para a embalagem retangular, assim como a escolheram mais (83%), com uma 

taxa de erro de 17% quando o sabor era o de chocolate. Já em relação ao sabor creme, a escolha também foi 

maior para a embalagem retangular, apesar da embalagem redonda receber mais atenção, essa diferença foi 

pouca (4,32%) e a taxa de erro foi a mesma. Além disso, há a decisão de consumo, no qual os resultados 

mostram que apesar da embalagem retangular receber mais atenção (cerca de 22,06% a mais), a redonda foi a 

mais escolhida (77%). Logo, essa análise sugere que há uma relação entre atenção e efeito placebo (forma 

influenciando a percepção do volume), dado que para o sorvete de chocolate a forma da embalagem que 

recebeu mais atenção foi percebida como aquela com maior volume do produto. Em contrapartida, para o 

sorvete de creme mesmo que os resultados não demonstrem essa relação fortemente, a diferença apresentou-

se pequena, em concordância também com a decisão de consumo. 

Em seguida para dar robustez a pesquisa, foram extraídos os números de fixações e duração total da 

fixação da informação do volume, dado que esta AOI é importante para identificar se a atenção no volume 

influenciou a taxa de acerto (percepção de volumes iguais nas embalagens, independente da forma) e os 

dados obtidos estão representados na Tabela 6. Com estes resultados, é possível observar que, a informação 

do volume recebeu mais atenção quando o sabor era chocolate do que quando era creme. Já em relação à taxa 

de acerto, os resultados mostram que os participantes erraram na mesma proporção. 
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Tabela 6.  Dados descritivos de fixação do Eye-Tracking na apresentação do grupo de participantes na AOI 

informação do volume  

 
Dessa forma, esta análise sugere que a maior atenção na informação do volume não influenciou a 

percepção de igualdade entre as embalagens com formas distintas (retangular e redonda), indicando assim 

que a escolha foi influenciada pelo efeito placebo em relação a forma da embalagem. Ou seja, não existe uma 

relação entre atenção e efeito placebo, quando a AOI é a informação do volume, visto que, independente se 

teve mais ou menos atenção o efeito placebo teve a mesma taxa de erro (83%), sugerindo que escolheram 

baseado na percepção de maior quantidade. 
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Resumo. O método FITradeoff permite que o decisor faça o uso de dois paradigmas para modelagem de 

preferências: elicitação por decomposição, através da comparação pareada das consequências e avaliação 

holística, onde o decisor pode visualizar as alternativas de forma conjunta no Sistema de Apoio à Decisão 

(SAD), por meio de visualizações gráficas e tabulares. Motivado por isso, a pesquisa visa investigar como 

o engajamento do decisor, ou seja, seu nível de envolvimento e atenção com a tarefa, se relaciona com seu 

desempenho na tomada de decisão. Dessa forma, foi utilizado dados do experimento de neurociência com 

visualizações de gráfico de barras e tabelas, e por meio do uso da ferramenta Eletroencefalograma (EEG), 

foi possível obter dados de potência cerebral dos decisores. Além disso, foram usados dados da métrica 

Taxa de acerto ou Hit Rate para análise do desempenho dos decisores durante a tarefa. Com as análises a 

serem realizadas nesse estudo, espera-se encontrar uma relação positiva entre o índice de engajamento e o 

desempenho do decisor durante a avaliação holística no processo de decisão. 

Palavras-chave: Problemas de Decisão Multicritério; FITradeoff; Índice de Engajamento. 

 

Abstract. The FITradeoff method allows the Decision-Maker (DM) to make use of two paradigms for 

preference modeling: elicitation by decomposition, by the paired comparison of consequences and holistic 

evaluation, where the decision maker can visualize the alternatives in a general way in the Decision Support 

System (DSS), by means of graphical and tabular visualizations. Motivated by this, the research aims to 

investigate how the decision maker's engagement - his level of involvement and attention to the task - 

relates to his decision-making performance. Thus, data from the neuroscience experiment was used with 

bar graph and table visualizations, and by using the Electroencephalogram (EEG) tool, it was possible to 

obtain brain power data from the DM’s. Additionally, Hit Rate metrics were used to analyze the 

performance of the DM’s during the task. By means of the analyses to be performed in this study, it is 

expected to find a positive connection between the engagement index and the DM’s performance during 

the holistic evaluation in the decision process. 

Keywords: Multi-Criteria Decision Making/Aiding; FITradeoff; Engagement Index. 

1   Introdução 

O desenvolvimento de estudos comportamentais que avaliem o comportamento do decisor durante sua 

interação com métodos de apoio à decisão multicritério, representam uma lacuna e podem ser mais explorados 

(HUNT et al., 2014). Nesse sentido, Korhonen e Wallenius (1996) apresentam o termo modulação, que reitera 

que tais estudos podem ser desenvolvidos na tentativa de transformar o processo decisório e os métodos para 

problemas de decisão multicritério, do inglês “Multi-Criteria Decision Making/Aiding-MCDM/A”, por meio 

de dados comportamentais.  

No que se refere ao comportamento, o engajamento é um dos aspectos que podem ser avaliados por 

ferramentas de neurociência durante a realização da tarefa e trata-se de um estado subjetivo ligado à vigilância, 

que inclui motivação para o sucesso e concentração. Nesse contexto, Freeman et al. (1999) e Pope et al. (1995) 

sugeriram a inclusão de alfa em qualquer índice de engajamento e mostraram que pode ser calculado tomando 
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a razão de bandas Beta (β), Alpha (α) e Theta (θ): [β/(α+θ)]. Segundo esses autores, um índice de engajamento 

aprimorado por essa fórmula permite definir os parâmetros do Eletroencefalograma (EEG) sinalizando 

processos cognitivos, como processamento de informações e recursos de atenção. Assim, valores mais altos 

desse índice, refletem níveis mais altos de engajamento.   

Ainda com relação ao estudo de Pope et al. (1995), os autores desenvolveram um sistema adaptativo que 

usava um índice de engajamento de tarefas baseado em dados do EEG. As tarefas tinham mudança de níveis 

de automação em resposta às mudanças nas demandas de carga de trabalho mental. Os autores usaram o índice 

de engajamento e mais outros índices do EEG para avaliar a tarefa e concluíram que o índice de engajamento 

beta / (alpha + theta) foi o mais sensível.  

Freeman et al. (1999) usaram o índice de engajamento baseado também na relação beta / (alpha + Theta) e 

ressaltaram o melhor desempenho em uma tarefa com o uso do índice de engajamento. Outros estudos 

investigaram o índice de engajamento da tarefa na determinação dos estados cognitivos dos participantes, como 

o trabalho de Szafir e Mutlu (2012), em que os autores usaram o índice de engajamento para analisar como os 

participantes interagiam com um robô que monitorava a atenção em tempo real e adaptava seu comportamento 

para melhorar o discurso, que detectou queda nos níveis de atenção dos participantes. Já o estudo de Huang et 

al. (2014) tratou de um sistema de leitura que monitorou o nível de engajamento em tempo real e forneceu 

sessões de treinamento para melhorar o envolvimento da leitura.  

Por fim, McMahan, Parberry e Parsons (2015) fizeram a comparação de três índices de engajamento de EEG 

(dentre eles usando a fórmula beta / (alpha + theta) para analisar o nível de engajamento do participante durante 

várias modalidades de videogame. Os resultados sugeriram que o índice de engajamento calculado pela razão 

de beta / (alpha + theta) foi o melhor para o cálculo do engajamento dos usuários. 

Visto isso, a modulação para melhoria do Sistema de Apoio a Decisão (SAD) do método FITradeoff, tanto 

para a problemática de escolha (de Almeida et al., 2016), quanto para a de ordenação (Frej et al., 2019) pode 

ser destacada. O método FITradeoff (Flexible and Interactive Tradeoff), carrega toda a estrutura axiomática do 

procedimento Tradeoff (Keeney; Raiffa, 1976), o que permite que as funções de valor sejam não lineares, no 

entanto, faz o uso de informação parcial, onde o decisor define preferências estritas entre os pares de 

consequências. Além disso, o FITradeoff é considerado um método flexível, uma vez que para a modelagem 

de preferências, permite o uso de dois paradigmas: elicitação por decomposição, que permite a comparação 

pareada das consequências, e avaliação holística, que permite uma visualização conjunta das alternativas do 

problema. Assim, o decisor pode fazer o uso do paradigma que se sentir cognitivamente mais à vontade. 

O SAD do FITradeoff tem sido usado em diversas aplicações presentes na literatura, tais como: triagem de 

pacientes da pandemia da COVID-19 (Roselli et al., 2020), Seleção de fornecedores (Frej et al., 2017) e 

Sistema de abastecimento de água (MONTE; MORAIS, 2019). Além das problemáticas de escolha e 

ordenação, o FITradeoff possui SAD’s para as problemáticas de classificação (Kang et al., 2020) e portfólio 

(Frej et al., 2021), todas disponíveis em www.fitradeoff.org.  

Dessa forma, o estudo tem por objetivo investigar como o engajamento do decisor (Pope et al., 1995) se 

relaciona com o desempenho da tomada de decisão – medido pela taxa de acerto na tarefa de decisão. Para 

isso, foi realizado um experimento de neurociência onde os decisores avaliavam formas de visualização 

presentes na avaliação holística para selecionar a melhor alternativa e eliminar a pior do conjunto. Foi utilizado 

o Eletroencefalograma (EEG) para captura de dados de potência cerebral dos decisores para cálculo do índice 

de engajamento. Com a coleta de dados do experimento e resultados dos índices de engajamento e desempenho 

dos participantes, pode-se sugerir melhorias no processo decisório e na interação analista-decisor. 

2   Experimento de Neurociência sobre avaliação holística 

O experimento foi realizado no laboratório NSID – NeuroScience for Information and Decision Laboratory 

(http://cdsid.org.br/nsid/) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com alunos do curso de Engenharia 

de Produção. O processo inicia com a aprovação pelo comitê de Ética em pesquisa (CEP) da UFPE. A etapa 

seguinte era a realização do agendamento dos participantes, que no dia do experimento, recebiam um 

documento explicativo com instruções sobre a tarefa de decisão que seria realizada. Além disso, os 

participantes recebiam o documento TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, exigido pelo 

comitê de ética da UFPE para leitura e posterior assinatura.  

O experimento possuiu 46 participantes (22 mulheres e 24 homens; média de idade 26 anos). Na etapa de 

limpeza e tratamento de dados, a amostra total foi de 44 participantes devido baixa captura de dados. 

Os equipamentos utilizados foram um monitor LCD (48 cm largura; 26,9 cm altura e 1280 x 1024 pixels 

resolução), um Eye-tracking X120 da Tobii Studio, que realiza a captura de dados de movimentos oculares e 
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um EEG da EMOTIV EPOC, que possui 14 canais com uma taxa de amostragem de 128 Hz, localizados de 

acordo com o sistema internacional 10-20, que captura a atividade elétrica cerebral. Os 14 eletrodos são: AF3, 

AF4 localizados na região frontal anterior do cérebro; F3, F4, F7 e F8 na região frontal; FC5 e FC6 na região 

frontal central, T7 e T8 na região temporal, P7 e P8 na região parietal e por fim O1 e O2 na região occipital. A 

densidade de potência espectral dos ritmos de EEG foi analisada em três bandas (Theta “4-8 Hz.”, Alfa “8-13 

Hz.” e Beta “13-30 Hz.”). 

O experimento fez o uso de diferentes problemas de decisão MCDM/A no contexto do MAVT (KEENEY; 

RAIFFA, 1976), totalizando 24 formas de visualizações analisadas (incluía visualizações com pesos iguais e 

diferentes) e foram avaliados dois processos de decisão: Seleção x Eliminação. Assim sendo, na primeira tarefa 

do experimento, os participantes, que atuavam como decisores, realizavam a análise das visualizações gráficas 

e tabulares e selecionavam a melhor alternativa do conjunto, e na segunda etapa, eliminavam a pior alternativa. 

Como maneira de padronizar as nomenclaturas das visualizações, adotou-se abreviações (A = Alternativas; C 

= Critérios; Pesos iguais = S; Pesos diferentes = D; Gráfico de Barras = B e Tabelas = T). 

Após a calibração dos equipamentos, o projeto do experimento iniciava para o participante. No slide inicial, 

havia informações de que o experimento iria iniciar, seguido por uma cruz de fixação na tela com duração de 

1000 milissegundos (ms), que serve como referência para avaliações posteriores, garantindo que o decisor 

fixou o olhar no meio da tela (PESCHEL et al., 2018), podendo ser usada como linha de base. Seguidamente, 

havia um slide informando ao participante que avaliasse as performances das alternativas nos critérios e 

realizasse a seleção da melhor alternativa do conjunto. Após isso, a visualização aparecia na tela (gráficos de 

barras e tabelas em ordem aleatória) sem tempo determinado, dessa maneira, o participante levava o tempo que 

desejasse para avaliar a visualização e realizar sua decisão. Por meio do uso de teclas pré-estabelecidas, o 

participante passava a tela e era então exibido o questionário sobre a alternativa escolhida. A mesma tarefa era 

realizada até que todas as visualizações fossem exibidas. Após isso, a tarefa de eliminação também era 

realizada. A sequência do experimento descrito pode ser vista na Figura 1. 

 

Fig. 1. Procedimento Experimental. 

3  Resultados Esperados 

Para cada visualização apresentada havia um gabarito correto, tendo em vista que os problemas de decisão 

abordavam o contexto do MAVT, possuindo compensação. Assim, é possível calcular a métrica HR (Taxa de 

acerto) de cada participante e analisar seu desempenho no experimento, tanto na tarefa de seleção como em 

eliminação. Por meio dos dados de potência capturados com o uso do EEG, pode-se calcular o índice de 

engajamento, conforme equação 1. 

EI = (Beta / (Alpha + Theta)) (1) 

Os valores das bandas de frequência usados no índice de engajamento serão obtidos por meio da densidade 

espectral de potência no software MATLAB. Já o desempenho na tarefa, será medido pela Taxa de Acerto ou 

Hit Rate (HR), presente no estudo desenvolvido por PESSOA et al. (2022), que usou dados do mesmo 

experimento para a obtenção dessa métrica. O HR é calculado para cada participante em cada uma das 
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visualizações, conforme a resposta dada por ele e o gabarito de cada uma. Dessa forma, o cálculo para o HR 

se deu com base na equação 2. 

HR = ∑  respostas corretas / Total de respostas (2) 

Os resultados dessas análises visam revelar que o índice de engajamento esteja positivamente relacionado ao 

desempenho dos participantes durante a análise de diferentes tipos de problemas MCDM/A e as diferentes 

tarefas de decisão. 
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Resumo. Este estudo objetiva recolher e investigar aspectos comportamentais não controlados pelos 
decisores, capturados através de ferramentas neurocientíficas, durante o uso do Sistema de Apoio à 
Decisão do método de decisão multicritério FITradeoff. Para isso, por meio do Eye-tracking X120, será 
possível capturar dados dos movimentos oculares dos participantes, e, utilizando uma ferramenta de 

eletroencefalograma (EEG), registrar a atividade cerebral dos mesmos em cada etapa do processo 
decisório. Dessa forma, pretende-se sugerir melhorias no Sistema de Apoio à Decisão, a fim de que o 
processo se torne ainda mais intuitivo para os decisores que o utilizarão.  

Palavras-chave: Problemas de Decisão Multicritério; FITradeoff; Neurociência, Eye-Tracking, EEG 

 

Abstract. This study's objective is to collect behavioral data from decision makers, through 
neuroscientific tools, during the use of the Decision Support System of the FITradeoff multi-criteria 
decision method. For this, through the Eye-tracking X120, it will be possible to capture data from the eye 
movements of the participants, and, utilizing an electroencephalogram tool (EEG), record their brain 
activity at each step of the decision-making process. Through these analyses, it will be possible to suggest 
improvements in the Decision Support System, so that the process becomes even more intuitive for the 
decision makers who will use it. 

Keywords: Multi-criteria Decision Problems; FITradeoff; Neuroscience, Eye-Tracking, EEG 

1  Introdução 

A necessidade de se tomar uma decisão é uma situação corriqueira na vida de todos os seres humanos. 

Entretanto, quando se trata de um problema com múltiplos objetivos, é necessário que o decisor tenha certo 

suporte para que a avaliação e a escolha da melhor alternativa seja obtida com base em um processo decisório 
estruturado e racional.  

Pensando nisso, muitos autores desenvolveram, ao longo do tempo, métodos de apoio à decisão que 

auxiliam os decisores em problemas complexos. No entanto, muitas das metodologias criadas necessitam de 

informações completas, trabalhando com a suposição de que o decisor tem pleno conhecimento de suas 

preferências, o que geralmente não é o que acontece na vida real.  

O Flexible and Interactive Tradeoff (FITradeoff) (De Almeida et al, 2021; De Almeida et al 2016) é um 

método de decisão multicritério que faz a elicitação das constantes de escala, do modelo aditivo, de forma 

flexível e interativa, se baseando na utilização de informação parcial das preferências do decisor. O método 

foi construído com base na estrutura axiomática do Tradeoff tradicional (Keeney; Raiffa, 1976), porém não 

requerendo a definição de indiferenças, o que reduz a quantidade de informações preferenciais necessárias e 

possivelmente o esforço cognitivo demandado pelo decisor. Além disso, o método permite a utilização de 

funções valor linear e não-linear na avaliação intra-critério. O Sistema de Apoio a Decisão (SAD) desse 

método está disponível online e pode ser acessado em www.fitradeoff.org. 

Desse modo, o objetivo deste estudo é investigar o comportamento dos decisores durante o uso do método 

FITradeoff, a partir da dados comportamentais obtidos por meio do uso de ferramentas de neurociência. 

Neste estudo, decisores solucionaram problemas de decisão multicritério utilizando o Sistema de Apoio à 
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Decisão do FITradeoff. A versão do SAD aplicada no processo de decisão foi construída para experimentos, 

e nela é possível padronizar e controlar as etapas do processo, de forma que diferentes decisores passem por 

processos semelhantes. Através da análise dos dados coletados pelas ferramentas neurocientíficas Eye-

Tracking e EEG pretende-se sugerir mudanças e melhorias no design e no processo metodológico do método 

FITradeoff. 

2  Método FITradeoff 

O método de elicitação das constantes de escala chamado FITradeoff (De Almeida et al, 2021; De 

Almeida et al 2016) foi desenvolvido, inicialmente, para resolver problemas de decisão multicritério de 

escolha. Posteriormente o método foi desenvolvido para a problemática de ordenação (Frej et al., 2019), 
classificação (Kang et al., 2020) e portfólio (Frej et al., 2021). 

O FITradeoff está dentro do contexto do MAVT (Multi-Attribute Value Theory – Keeney and Raiffa, 

1976) e apresenta estrutura axiomática do procedimento Tradeoff (Keeney and Raiffa, 1976). Durante o 

processo de decisão usando o FITraedeoff, o decisor deve declarar relações de preferência estrita entre 

consequências ou relações de dominância entre alternativas. Sendo assim, o decisor pode combinar as duas 

perspectivas para modelagem de preferências, a elicitação por decomposição e a avaliação holística, usando 

aquela que se sentir mais confortável e alternando o uso durante o processo de decisão. 
O método foi implementado em um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) interativo que dispõem de um 

sistema de cadastro e login específico para cada usuário, a fim de que as informações das aplicações de cada 

decisor, individualmente, sejam salvas.  

O processo de decisão se inicia com a etapa de avaliação intra-critério, onde o decisor, considerando um 
critério em específico, compara dois ranges de valores, a fim de obter uma função valor marginal. Ao final da 

obtenção de todas as funções a etapa é finalizada. 
A fase seguinte é a confirmação dos valores da matriz de decisão do usuário, onde o SAD apresenta na 

tela as informações dadas previamente pelo decisor e pede para o mesmo avaliar atentamente se todos os 

dados estão corretos.  
Após a confirmação dos dados por meio do decisor, o sistema segue para a etapa de avaliação inter 

critério. Nessa fase o decisor irá apresentar informações preferenciais sobre a comparação de consequências 

ou alternativas. Assim, através dessa série de comparações, o sistema consegue, por meio de respostas de 

preferência estrita, obter inequações que são utilizadas como restrições para problemas de programação 

linear, buscando por soluções para os problemas.  

Deve ser ressaltado, que na etapa da avaliação holística, o SAD exibe gráficos que mostram o 
desempenho das alternativas em cada critério da matriz de decisão do usuário. Os modelos de visualização 

gráfica disponíveis são de barras, bolhas, radar e tabular, esses sendo oferecidos de acordo com a preferência 

do gerenciador do experimento, que faz essa configuração durante a fase de preparação para a aplicação do 

método.  
Em contrapartida, na elicitação por decomposição duas consequências são comparadas. Por exemplo, 

comparação entre um valor intermediário de consequência para um critério com maior constante de escala e o 

melhor valor de consequência no critério adjacente. Assim, o decisor pode informar qual destas 

consequências é preferível, ou se existe indiferença em relação a elas, ou se não deseja responder à pergunta. 

Existe também a possibilidade de indicar uma inconsistência, para o caso do decisor perceber que informou 

alguma preferência incorreta ao longo do processo.  
O processo decisório continua até que uma solução seja encontrada ou o decisor deseje interromper o 

processo e seguir com os resultados parciais obtidos até o momento. Neste contexto, visando investigar o 
comportamento dos decisores quanto o FITradeoff foi utilizado, um experimento comportamental foi 

aplicado usando ferramentas de neurociências.  

3  Experimentos com o FITradeoff 

Os experimentos foram realizados no laboratório NeuroScience for Information and Decision (NSID), 

que se localiza na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com alunos do curso de Engenharia de 

Produção, tendo data e hora marcada previamente para cada um dos participantes. Cada participantes usou 

seu próprio problema de decisão. Sendo assim, os problemas foram resolvidos durante o experimento. 
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Antes da execução do experimento, os participantes receberam um documento com explicações sobre o 

processo decisório, assim como um esclarecimento sobre a ausência de risco e a não divulgação de 

informações pessoais, o TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, exigido pelo comitê de ética 

da UFPE. Após a leitura e assinatura do Termo, os participantes são levados até a sala de realização do 

experimento, onde é permitida apenas a presença do voluntário e de um único aplicador para acompanhá-lo 

no processo.  
Os equipamentos utilizados para aplicação e registro de dados foram o Eye-tracking X120 da Tobii 

Studio (utilizado para capturar os dados de movimento dos olhos e registros da pupila) e o EEG da EMOTIV 

EPOC (utilizado para capturar as atividades cerebrais durante o processo). Assim, o participante é 

acomodado em frente ao monitor, onde tem o aparelho de eletroencefalografia posicionado com os 14 canais 

de captura de dados alocados em áreas específicas de sua cabeça, e após a calibração do Eye-tracking, que 

registrará a sua atividade ocular, o processo de decisão é iniciado utilizando SAD do FITradeoff. 

Espera-se que, por meio deste estudo, seja possível fazer a análise de dados comportamentais, recolhidos 

pelas ferramentas neurocientíficas utilizadas e filtrados através de métricas específicas para cada tipo de 

registro, a fim de promover melhorias no Sistema de Apoio à Decisão do método FITradeoff. Esses dados 

obtidos têm como foco o rastreamento ocular, por meio do registro de movimento das pupilas, e a captura da 

atividade elétrica cerebral dos participantes. 
Como tanto os impulsos oculares quanto os impulsos cerebrais humanos são atividades consideradas 

involuntárias, o estudo consegue se embasar nesses registros para obter a análise comportamental dos 

decisores. Esta análise é de extrema importância quando o objetivo é entender como o método aplicado é 

percebido pelo usuário e em que etapas dele o decisor necessita exercer maior esforço cognitivo, para, assim, 

garantir que a interface e processo metodológico do sistema se tornem cada vez mais intuitivos.  

5  Conclusões  

Os métodos de apoio à decisão multicritério são ferramentas importantes para o auxílio do decisor em 

processos complexos de decisão, pois o ajudam a explicitar suas preferências e ter uma análise matemática de 

como elas podem influenciar na sua escolha. Fazer uma escolha segura em problemas com diversas 

alternativas e inúmeros critérios sem o apoio de um modelo para decisão traria ao decisor a necessidade de 

extremo esforço cognitivo, tornando a tomada da decisão muito mais complexa e cansativa. 
Em específico, o método FITradeoff, por ter as características de ser interativo, flexível e aplicado através 

de um Sistema de Apoio à Decisão, consegue entregar ao decisor um processo menos cansativo. Isso ocorre, 

pois, as perguntas feitas durante a elicitação são de fácil entendimento e resposta, além de ter um design que 
visa a simplificação da aplicação para o usuário e, também, promover melhorias constantes no método.  

A neurociência é uma importante aliada no que se refere à otimização de modelos de decisão 

multicritério, já que as análises comportamentais que são possíveis fazer graças a ela oferecem amostras da 

percepção e do esforço cognitivo dos decisores em cada uma das etapas do método aplicado. 
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de propor melhorias para a realização de relatórios de investigação 

produzidos pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência de Polícia 

Federal em Pernambuco – DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE com maior qualidade, confiabilidade e rapidez 

através da análise, profunda e abrangente, de um conjunto de banco de dados com auxílio de ferramentas 

de inteligência artificial (IA) a serem definidas em momento posterior. Para alcançar tais objetivos, utilizou-

se o método Value-Focused Thinking (VFT) na estruturação do problema, identificação dos valores do 

decisor e definição das alternativas. Inicialmente aplicou-se a técnica da lista de desejos, para definição e 

hierarquia dos objetivos estratégico e objetivos meio. Posteriormente, elencou-se os diversos atributos 

naturais, associados aos objetivos anteriormente definidos, que são mensuráveis, operacionais e 

compreensíveis. Em seguida, identificou-se doze bancos de dados, dentre os diversos à disposição da 

DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE, que possibilitarão alcançar os objetivos definidos. Por fim, esses bancos 

de dados, que vêm a ser as alternativas poderão ser analisados com o auxílio de uma ferramenta de 

inteligência artificial (IA) a ser definida em momento posterior, na intenção de produzir relatórios com 

maior qualidade, confiabilidade e rapidez. 

Palavras-chaves: Dados; Corrupção; Crime Financeiro; Crime Organizado; Inteligência Artificial; IA; 

Investigação; Value-Focused Thinking, VFT, Objetivos; Atributos; Critérios; Alternativas; DELECOR. 

Abstract: The main objective of this work is to propose improvements for carrying out investigation reports 

produced by the Delegation for Repression of Corruption and Financial Crimes of the Federal Police 

Superintendence in Pernambuco - DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE with greater quality, reliability and 

speed, through deep and comprehensive analysis of a database, with the aid of artificial intelligence (AI) 

tools to be defined at a later time. To achieve such goals, the Value-Focused Thinking (VFT) method was 

used to structure the problem, identify the decision maker's values and define the alternatives. Initially, the 

wish list technique was applied to define and hierarchy of strategic and middle objectives. Subsequently, 

the various natural attributes associated with the previously defined objectives were listed, which are 

measurable, operational and understandable. Then, twelve databases were identified, among the many 

available to DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE, which will make it possible to achieve the defined objectives. 

Finally, these databases, which are the alternatives, can be analyzed with the help of an artificial intelligence 

(AI) tool to be defined at a later time, with the intention of producing reports with greater quality, reliability 

and speed. 

Keywords: Data; Corruption; Financial Crime; Organized crime; Artificial intelligence; AI; Investigation; 

Value-Focused Thinking, VFT, Objectives; Attributes; Criteria; Alternatives; DELECOR 
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1 Introdução 

A Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros - DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE - é uma 

das diversas sediadas na Superintendência da Polícia Federal do estado de Pernambuco e tem se destacado no 

combate ao crime organizado. Essa Delegacia vem realizando diversas investigações e/ou operações de 

repercussão nacional e internacional, contribuindo, dessa forma, no retorno aos cofres públicos de milhões de 

reais desviados, além da condenação de dezenas de criminosos nos últimos anos. 

A Delegacia tem seu capital humano composto por agentes, delegados e escrivães. Na dinâmica da 

delegacia, os agentes são demandados pelos delegados a responder a alguns aspectos das investigações, que 

podem ser classificados em temas que envolvem dados qualificativos, dados patrimoniais, dados financeiros, 

dados bancários, dados de localização e vínculos entre entidades - pessoas, objetos, empresas, fatos, etc. 

No desenvolvimento das atividades, os agentes analisam muitos bancos de dados cujo conteúdo vem 

aumentando de volume nos últimos anos, em função da crescente facilidade tecnológica e econômica de captar 

e armazenar esses dados, consequência natural da atual dinâmica das relações sociais.  

Atualmente, a análise desse expressivo volume de dados já demanda grande emprego de energia e tempo 

por parte do agente e, por vezes, o resultado pode não ser respondido em um prazo adequado e, ainda, estar 

passível a erros que envolvem dois aspectos principais: a abrangência dos bancos de dados analisados e a 

profundidade de análise em cada banco.  Com o advento da internet das coisas, o cenário a curto prazo indica 

que esse volume de dados, que já é expressivo, venha a sofrer um aumento exponencial, o que irá inviabilizar 

uma análise aceitável desses dados com o uso apenas da mente humana, sendo necessária a utilização de 

ferramentas de Inteligência Artificial, IA, para tornar exequíveis tais atividades. 

Dessa forma, a problemática apresentada neste trabalho consiste na melhoria dos relatórios produzidos 

pelos agentes da DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE através da análise de bancos elencados pelo decisor com o 

auxílio de ferramentas de inteligência artificial (I.A.). Este artigo está organizado da seguinte forma: a 

estruturação do problema é apresentada na Seção 2, os resultados obtidos na seção 3 e as conclusões na seção 

4. 

 

 

2 Estruturação do problema: aplicação do VFT 

Para a estruturação do problema, que consiste na melhoria dos relatórios de análises produzidos pelos 

agentes através da utilização de ferramentas de IA aplicadas em um conjunto de bancos de dados, utilizou-se 

o método Value-Focused Thinking – VFT proposto por Keeney em 1992 e que, através da utilização de suas 

técnicas, evidencia os objetivos e valores do decisor para, a partir daí, chegar-se ao conjunto das alternativas. 

Vale ressaltar que o VFT vem sendo aplicado com sucesso em diversos contextos de decisão, tais como: 

terceirização de serviços de Tecnologia da Informação (Poleto et al., 2020), seleção de projetos (Silva et al., 

2019) e setor energético (Simon, Regnier e Whitney, 2014). Dando prosseguimento, a estruturação do 

problema consiste em três etapas que se relacionam entre si: definição e hierarquia dos objetivos; definição dos 

atributos e suas medidas; definição das alternativas encontradas. 

 

2.1 Definição e Hierarquia dos Objetivos 

 

Segundo o método VFT proposto por Keeney (1992), um objetivo é caracterizado por três fatores: 

contexto de decisão, objeto e direção de preferência. Na intenção de incentivar o pensamento criativo focado 

no valor para definir os objetivos, utilizou-se a técnica da lista dos desejos, que consiste, segundo Keeney 

(1992), em perguntar para o decisor o que ele gostaria de alcançar em determinado contexto de decisão. 

Em seguida, listou-se todos os objetivos elencados pelo decisor, eliminou-se aqueles identificados como 

redundantes e realizou-se a hierarquia dos objetivos fundamentais, correlacionando esses com os objetivos 

meios. Os objetivos fundamentais estão relacionados ao motivo essencial de interesse da situação de decisão e 

devem possuir as seguintes propriedades segundo Keeney (1992): serem essenciais, controláveis, completos, 

mensuráveis, operacionais, decomponíveis, não redundantes, concisos e compreensíveis. 

Os objetivos meios são aqueles necessários para que se possa atingir os objetivos fundamentais. A figura 

1 apresenta a hierarquia entre os objetivos fundamentais e a relação desses com os objetivos meios. 
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Fig. 1. Hierarquia dos Objetivos Fundamentais e correlação com os Objetivos Meios. 

 

2.2 Definição dos Atributos 

 
Segundo Roy (1996), os atributos devem atender a três propriedades principais: não redundância, 

exaustividade e consistência. Segundo Keney (1992), os atributos podem ser, em função da mensuração, de 

três tipos: naturais, construídos e proxy. Sendo assim, os atributos desta pesquisa foram identificados após a 

decomposição dos objetivos até o estágio em que esses puderam ser mensuráveis. A figura 2 mostra a hierarquia 

entre os objetivos fundamentais e a relação desses com os objetivos meios e os atributos vinculados: 
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Fig. 2. Hierarquia entre os objetivos fundamentais e a relação desses com os objetivos meios e os atributos vinculados. 

 

Para avaliar o grau de importância de cada atributo, construiu-se uma correspondente escala de nível, uma 

vez que, no contexto da decisão, os valores naturais de medidas desses atributos se mostraram inadequados 

para o julgamento de valor. A Tabela 1 apresenta os atributos com sua respectiva escala de medição e sua 

orientação de preferência quanto a maximização ou minimização que se busca do atributo. 

 

 
Tabela 1 – Atributos 

Atributos Níveis 
Sentido de 

Preferência 

DADOS SOBRE 

QUALIFICAÇÃO 

3- ATENDE COMPLETAMENTE (o banco de dados contém informações completas sobre dados 

pessoais, empresariais, endereço, parentesco) 

2- ATENDE PARCIALMENTE (o banco de dados contém informações parciais sobre dados 

pessoais, empresariais, endereço, parentesco) 

1- NÃO ATENDE (o banco de dados não contém informações suficientes sobre dados pessoais, 

Maximização 

DADOS SOBRE 

VÍNCULOS 

SOCIETÁRIOS 

3- ATENDE SUFICIENTEMENTE (o banco de dados contém informações suficientes sobre o 

histórico de vínculos societário da Pessoa) 

2- ATENDE PARCIALMENTE (o banco de dados contém informações parciais sobre o histórico 

de vínculos societário da Pessoa) 

1- NÃO ATENDE (o banco de dados não contém informações suficientes sobre dados o histórico 

de vínculos societário da Pessoa) 

Maximização 

DADOS SOBRE 

VÍNCULOS 

EMPREGATÍCIOS 

3- ATENDE SUFICIENTEMENTE (o banco de dados contém informações suficientes sobre o 

histórico de vínculos empregatícios da Pessoa) 

2- ATENDE PARCIALMENTE (o banco de dados contém informações completas sobre o histórico 

de vínculos empregatícios da Pessoa) 

1- NÃO ATENDE (o banco de dados não contém informações suficientes sobre o histórico de 

vínculos empregatícios da Pessoa) 

Maximização 

DADOS SOBRE 

PATRIMÔNIO 

3- ATENDE CSUFICIENTEMENTE (o banco de dados contém informações suficientes sobre o 

patrimônio da Pessoa) 

2- ATENDE PARCIALMENTE (o banco de dados contém informações completas sobre o 

patrimônio da Pessoa) 

1- NÃO ATENDE (o banco de dados não contém informações suficientes sobreo patrimônio da 

Pessoa) 

Maximização 

DADOS SOBRE 

FINANÇAS 

3- ATENDE SUFICIENTEMENTE(o banco de dados contém informações suficientes sobre as 

finaças da Pessoa) 

2- ATENDE PARCIALMENTE (o banco de dados contém informações completas sobre as 

Maximização 
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finanças da Pessoa) 

1- NÃO ATENDE (o banco de dados não contém informações suficientes sobre as finanças da 

Pessoa) 

DADOS SOBRE 

MOVIMENTAÇÕE

S BANCÁRIAS 

3- ATENDE SUFICIENTEMENTE (o banco de dados contém informações suficientes sobre as 

movimentações bancárias da Pessoa) 

2- ATENDE PARCIALMENTE (o banco de dados contém informações completas sobre as 

movimentações bancárias da Pessoa) 

1- NÃO ATENDE (o banco de dados não contém informações suficientes sobre as movimentações 

bancárias da Pessoa) 

Maximização 

DADOS SOBRE 

LOCALIZAÇÃO 

3- ATENDE SUFICIENTEMENTE (o banco de dados contém informações suficientes sobre as 

localizações da Pessoa) 

2- ATENDE PARCIALMENTE (o banco de dados contém informações completas sobre as 

localizações da Pessoa) 

1- NÃO ATENDE (o banco de dados não contém informações suficientes sobre as localizações da 

Pessoa) 

Maximização 

DADOS SOBRE 

COMUNICAÇÃO 

3- ATENDE SUFICIENTEMENTE (o banco de dados contém informações suficientes sobre as 

comunicações da Pessoa) 

2- ATENDE PARCIALMENTE (o banco de dados contém informações completas sobre as 

comunicações da Pessoa) 

1- NÃO ATENDE (o banco de dados não contém informações suficientes sobre as comunicações 

da Pessoa) 

Maximização 

DADOS SOBRE 

NOTAS FISCAIS 

3- ATENDE SUFICIENTEMENTE (o banco de dados contém informações suficientes sobre as 

notas fiscais envolvendo a Pessoa) 

2- ATENDE PARCIALMENTE (o banco de dados contém informações completas sobre as notas 

fiscais envolvendo a Pessoa) 

1- NÃO ATENDE (o banco de dados não contém informações suficientes sobre as cnotas fiscais 

envolvendo a Pessoa) 

Maximização 

DADOS SOBRE 

PAGAMENTOS/EM

PENHOS ÓRGÃO 

PÚBLICOS 

3- ATENDE SUFICIENTEMENTE (o banco de dados contém informações suficientes sobre 

pagamentos/empenho de órgão públicos à Pessoa) 

2- ATENDE PARCIALMENTE (o banco de dados contém informações completas sobre 

apagamentos/empenho de órgão públicos à Pessoa) 

1- NÃO ATENDE (o banco de dados não contém informações suficientes sobre 

pagamentos/empenho de órgão públicos à Pessoa) 

Maximização 

DADOS SOBRE 

LIGAÇÕES 

POLÍTICAS 

3- ATENDE SUFICIENTEMENTE (o banco de dados contém informações suficientes sobre 

ligações políticas da Pessoa) 

2- ATENDE PARCIALMENTE (o banco de dados contém informações completas sobre ligações 

políticas da Pessoa) 

1- NÃO ATENDE (o banco de dados não contém informações suficientes sobre ligações políticas 

da Pessoa) 

Maximização 

ESTRUTURAÇÃO 

DOS DADOS 

3- ESTRUTURADOS (todos dados do banco são armazenados de forma estruturada) 

2- SEMI ESTRTURADOS (apenas parte dos dados do banco são armazenados de forma 

estruturada) 

1- NÃO ESTRUTURADO (a maior parte dos dados do banco não são armazenados de forma 

estruturada) 

Maximização 

TEMPESTIVIDADE 

DOS DADOS 

2- ATUALIZADOS (a data de atualização do dado é compatível com a investigação) 

1- DESATUALIZADOS (as datas de atualização dos dados não são compatíveis com a 

investigação) 

Maximização 

CONFIABILIDADE 

E VERACIDADE 

DOS DADOS 

3 - SUFICIENTEMENTE CONFIÁVEIS (os dados são originários de fontes oficiais e divulgados 

em fontes oficiais) 

2 - PARCIALMENTE CONFIÁVEIS (os dados não são originários de fontes oficiais, mas são 

divulgados em fontes oficiais) 

1 - INSUFICIENTEMENTE CONFIÁVEIS  (os dados não são originários de fontes oficiais e não 

são divulgados em fontes oficiais) 

Maximização 

 

 

2.3 Definição das Alternativas  
 

Depois da visão completa dos valores que foram evidenciados através da definição dos objetivos 

fundamentais, objetivos meios e atributos, passou-se a identificar as alternativas que melhor indicam o caminho 

para alcançar os desejos expressos. As alternativas correspondem aos bancos de dados, dentro do universo 

disponível para os agentes da DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE, que poderão ser analisados com o auxílio de 

uma ferramenta de inteligência artificial (IA) a ser definida em momento posterior. A Tabela 2 apresenta as 

alternativas para o problema por ora analisado.  
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Tabela 2 – Alternativas 

Banco de dados Dados sobre Características 

BD01 
Qualificação, vínculos empregatícios, vínculos societários, veículos, armas e histórico de 

condenação criminal 
Não estruturado, oficial 

BD02 Qualificação e histórico criminal Não estruturado, oficial 

BD03 Patrimonial, financeiro, vínculos societários Semi estruturado, oficial 

BD04 Patrimonial, financeiro, vínculos societários Semi estruturado, oficial 

BD05 Patrimonial, financeiro Semi estruturado, oficial 

BD06 Localização, comunicação Estruturado, oficial 

BD07 Movimentação bancária Semi estruturado, oficial 

BD08 Movimentação bancária Estruturado, oficial 

BD09 Localização, comunicação 
Não estruturado, não 

oficial 

BD10 Ligações políticas, patrimônio Semi estruturado, oficial 

BD11 
Qualificação, vínculos empregatícios, vínculos societários, veículos, armas, histórico de condenação 

criminal, localização 
Não estruturado, oficial 

BD12 
Qualificação, vínculos empregatícios, vínculos societários,  armas, pagamentos/empenhos de órgãos 

públicos 
Semi estruturado, oficial 

BD13 Qualificação e vínculos societários Não estruturado, oficial 

BD14 Pagamentos/empenhos de órgãos públicos Semi estruturado, oficial 

BD15  Qualificação, vínculos societários, pagamentos/empenhos de órgãos públicos Semi estruturado, oficial 

BD16 
Qualificação, vínculos empregatícios, vínculos societários, veículos, armas, histórico de condenação 

criminal, localização 
Estruturado, oficial 

 

 

3. Resultados 
 

Através da aplicação do VFT identificou-se, de maneira mais clara, quais os desejos e valores do decisor 

para obter-se a melhoria dos relatórios de análises que se dará através da exploração mais abrangente, em maior 

profundidade e menor tempo, de bancos de dados disponíveis à Delegacia. Concluiu-se que doze bancos de 

dados, dentre os diversos disponíveis à Delegacia, representam melhor o caminho para alcançar os desejos 

expressos e que deverão ser alcançados através da análise desses bancos. Tal análise será executada pelo agente 

com auxílio de uma técnica de inteligência artificial (IA), a ser definida em momento posterior para ser aplicada 

no universo dos bancos de dados ora elencados. 

 
 

4. Conclusões 
 

O artigo aborda a necessidade da melhoria dos relatórios de análises da delegacia regional de combate ao 

crime organizado e financeiro de Pernambuco quanto a abrangência, profundidade e tempo da análise dos 

bancos dados disponíveis à Delegacia, que são fundamentais na confecção desses relatórios, diante de um 

cenário onde o volume desses dados, que já é expressivo, tende a sofrer um aumento exponencial com o advento 

da internet das coisas em curto prazo. 

O artigo demonstra que através da análise de doze bancos de dados, elencados pelo decisor através da 

utilização do método VFT, o agente poderá, com o auxílio de uma técnica de inteligência artificial (IA) a ser 

definida em momento posterior, produzir relatórios com maior qualidade e confiabilidade em menor tempo.  
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Resumo. O terrorismo pode ser definido como o uso premeditado ou ameaça de 

uso de violência ou força por indivíduos ou grupos subnacionais para obter um 

objetivo político ou social por meio da intimidação, buscando a publicidade com 

grande audiência, além das vítimas imediatas. Segundo o GTD – Global 

Terrorism Database – desde 1970 até 2019 há registros de mais de 200.000 

(duzentos mil) incidentes terroristas. No Brasil, o terrorismo é legalmente 

previsto na Constituição Federal de 1988, sendo citado por duas vezes. Em 2016, 

houve a regulamentação do conceito de terrorismo e previsão de crimes 

associados, com a edição da Lei n.º 13.260. Nessa lei, foi previsto que a 

investigação do terrorismo é atribuição da Polícia Federal (PF), que já possuía 

unidade de enfrentamento ao terrorismo desde o início dos anos 2000. A PF já 

realizou investigações e operações de repressão ao terrorismo ao longo dos anos, 

dentre as quais a Operação Fallacis, deflagrada no ano de 2015 e que identificou 

um brasileiro foreign fighter (pessoa que foi ao local de conflito terrorista, a Síria, 

e lutou ao lado do autointitulado Estado Islâmico ou DAESH), e a Operação 

Hashtag, deflagrada no ano de 2016 e que identificou célula do DAESH no 

Brasil), no contexto dos Jogos Olímpicos de 2016. Este trabalho aplica a Teoria 

dos Jogos às duas referidas operações, criando um modelo de jogo que analisa as 

interações entre o Estado, representado pela PF, e a célula terrorista, bem como 

as relações entre os Estados nas medidas tomadas para o enfrentamento ao 

terrorismo. Neste sentido, modelou-se jogo do tipo do Dilema do Prisioneiro, 

relativo às interações entre o Estado, que pode tomar medidas passivas de 

segurança (tais como reforço no policiamento ou revista em locais de 

aglomeração de pessoas) ou ações proativas de investigação (tais como 

instauração de inquérito e cumprimento de medidas judiciais cautelares de busca 

e apreensão domiciliar e de prisão), e um grupo terrorista, que pode executar 

meramente ações de proselitismo na mídia ou ataques reais à população ou ao 

próprio Estado. Neste jogo, sobressai um resultado que não é Pareto eficiente. 

Também se modelou um jogo tipo Caça ao Cervo, havendo um maior payoff aos 

Estados quando colaboram uns com os outros no enfrentamento ao terrorismo, 

gerando ações coordenadas e de maior efetividade, ao invés de não tomarem 

medidas para combate ao terrorismo (manutenção do status quo). Neste caso, 

porém, a inação é o equilíbrio de Nash. Assim, é necessário estímulo para que o 

resultado seja o de colaboração, sendo a Teoria dos Jogos essencial para se 

entender melhor tais relações. 

Palavras-chave: Terrorismo. Teoria dos Jogos. Polícia Federal. Operação 

Fallacis. Operação Hashtag. 
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Abstract.  It is up to the Brazilian Federal Police to organize its physical and 

functional structure for the execution of its attributions, defined by the Federal 

Constitution 1988. With physical units in 124 municipalities distributed 

throughout the national territory, the units have police and administrative 

contingents proportional to their activities. Variations in the number of servers 

due to retirement, death or shutdown, the effective increase in the contingent 

established by public policies of the Federal Government, the migration of crime 

and the internal policies of creation or closure of units, generate vacancies in the 

units. Thus, it is frequent the need to move servers between units, as well as the 

supply of new vacancies through public tenders. In the interest of the 

administration or at the request of the server, the frame is reorganized. Of course, 

this movement cannot please all servers and it is necessary to establish objective 

criteria in order to proceed with this migratory movement, following the 

principles of impersonality, opportunity and convenience.  By means of an 

internal standard, the Federal Police created more than ten years ago a scoring 

criterion to be attributed to the servers according to the time and the location 

where the service is provided. The locality indexes were established at the time 

according to the difficulty of provision and the low attractiveness of the region, 

undergoing minor adjustments over time. This study seeks to understand the 

relationship of attraction and aversion to certain units through multicriteria 

evaluation, considering the environmental, economic and operational 

perspectives. At first, the environmental attributes involve the characteristic of 

the site, being weighted the HDI, the distance to the capital, the circumscription, 

the ease of locomotion, leisure options, infrastructure, among others. In economic 

terms are considered the GDP, cost of living and possible benefits, such as 

additional border. The operational factors in turn are related to work, involving 

turnover, effective, level of team experience, current score, level of 

dangerousness among others. In addition to these aspects, an attribute is 

constructed that represents the  interest and disinterest of the servers in the 

vacancies offered, based on the latest removal contests. As a result, the study 

presents a more objective classification of the units, combining aspects of local 

attractiveness, opportunities and operationalization of the service provided. Thus, 

the study contributes by identifying clusters that allow suggesting new scoring 

indexes to be attributed to Federal Police units. 

Keywords: attractiveness, multicriteria evaluation, Brazilian Federal Police 
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A presente pesquisa visa propor um modelo de apoio à decisão para melhoria da priorização 

do tratamento de notícias crime referentes a moeda falsa, tratadas no âmbito do projeto 

Prometheus na Policia Federal. O citado projeto formaliza a seletividade regrada ou 

mitigada das investigações criminais na organização policial, visando a adequação das 

instaurações e conduções dos trabalhos aos limites orçamentários e de pessoal, 

especialmente através da identificação e agregação de investigações semelhantes, evitando- 

se a repetição de tarefas, concentrando diversos casos em apenas uma operação especial. 

Através de decisões empíricas atualmente realizadas na Polícia Federal (2022), a média 

anual de instaurações de investigações individuais a respeito do crime de moeda falsa 

reduziu de 3.057 entre os anos de 2013 a 2018, para 2.455 a partir do início do projeto em 

2019, até 2021. Enquanto isso, nos mesmos períodos, houve um aumento das médias anuais 

de operações especiais de 2,5 para 22,3. Assim, o objetivo central deste trabalho é melhorar 

a tomada de decisões do projeto Prometheus, através do fornecimento de instrumentos 

científicos para agrupamento de noticias crimes por determinados atributos e parâmetrros, 

com a utilização de ferramentas de apoio à decisão para ordenação de casos, identificando- 

se assim o momento mais adequado para instauração das investigações criminais em bloco 

ou a aglutinção em investigações já em curso. 

 
Palavras chave: INVESTIGAÇÃO, SELETIVIDADE, PROMETHEUS 
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Abstract. Scarce natural resources and increasing energy consumption levels 

worldwide have motivated companies to become more sustainable (green) over the 

years. Manufacturing industries are the world's leading energy consumers, accounting 

for about half of the global energy consumption and a third of total carbon dioxide 

emissions. In this context, in recent years, many companies have sought to adopt 

measures to reduce the impact of their operations on the environment. As an example, 

in order to reduce energy consumption, the speed of production activities can be 

controlled during the manufacturing process. Typically, the higher the speed at which a 

machine is working, the higher its energy consumption will be. Yet, the completion 

time (makespan) of the operation might be delayed.  With this in mind, in this work, we 

address the green permutation flow shop problem with sequence-dependent setup times 

(GPFSPSDS), which considers two objectives: the minimization of the makespan, as an 

indicator of the service level, and the minimization of the total energy consumption, as 

an environmental indicator, which is a function of the speed of the machines. Given the 

conflicting nature of the GPFSPSDS' objectives, using a multi-objective approach is 

appropriate, as it allows a better analysis of the trade-offs arising during decision-

making. Since the GPFPSDS can be classified as an NP-hard problem, we propose a 

heuristic method based on Pareto Local Search (PLS) to tackle the problem. In the PLS, 

in addition to traditional flow shop neighborhoods, newly proposed neighborhoods that 

exploit the structure of the GPFSPSDS are also employed. Preliminary results, obtained 

from instances available in the literature, show that, compared to other existing multi-

objective methods, the proposed algorithm can generate good quality solutions in 

competitive computational times. 

Keywords: Green Scheduling Problem, Permutation Flow Shop, Bi-Objective 

Optimization, Energy Saving. 

Acknowledgment 
This research was partially supported by Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq/Brazil), grant 404807/2021-6. 

103

mailto:leonardo.ljcv@ufpe.br
mailto:luciano.ccosta@ufpe.br
mailto:walton.coutinho@ufpe.br
mailto:raphael.kramer@ufpe.br


INSID 2022, Nov. 30 – Dec. 02, 2022.  

Recife-PE, Brazil 

Operationalization of a multi-criteria decision-aiding 

procedure within a process approach 

Reginaldo Carreiro Santos1, Edson Pinheiro de Lima2, Sergio Eduardo Gouvea da 

Costa2, Fernando Deschamps1, Ana Paula Cabral Seixas Costa3 

 
1 Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Rua da Imaculada Conceição, 1155 - Prado 

Velho, Curitiba - PR, 80215-901, Brazil 
2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Via do Conhecimento, s/n - KM 01 - Fraron, 

Pato Branco - PR, 85503-390, Brazil 
3 Universidade Federal de Pernambuco, Av. da Arquitetura - Cidade Universitária, Recife - PE, 

50740-550, Brazil 

 

reginaldo.carreiro@pucpr.edu.br, pinheiro@utfpr.edu.br, gouvea@utfpr.edu.br, 

fernando.descahmps@pucpr.br, apcabral@ufpe.br 

Abstract. Technology selection is a relevant activity within the technology 

management process. Regarding the selection of manufacturing technologies 

within a digital transformation journey, managers lack a rational and structured 

procedure to support them in the decision-making process. Since it deals with 

multiple and conflicting criteria associated with performance objectives, the 

multi-criteria decision-aiding theory is suitable to help them with an analytical 

method. This ongoing research is aimed to propose a multi-criteria decision-

aiding procedure (MCDAP) to support managers in the entire decision process 

of manufacturing technology selection. It can be performed from two 

objectives: (i) develop a technology roadmap for a long-term investment plan – 

ranking problematic; (ii) address specific issues to improve manufacturing 

performance – choice problematic. The MCDAP is designed from the 

Cambridge Process Approach, aiming at operationalizing an existing generic 

framework for multi-criteria decision-aiding into a practical and rational tool. It 

is compounded by two phases, problem structuring, and decision analysis, with 

steps and actions to be performed. Worksheets and supplementary sheets are 

provided to guide users within a stepwise and recursive process. Demonstration 

cases are planned to be performed to evaluate the MCDAP applicability, utility, 

and usability. The main managerial implication relies on the operationalization 

of the MCDAP to aid managers in the entire decision-making process, from the 

definition of performance objectives belonging to the manufacturing strategy to 

the recommendation of the solution according to the selected problem. 

Managers can benefit from the MCDAP for the justification and record of made 

decisions, with the flexibility to choose the most suitable MCDA method 

according to their preferences modeling. The main theoretical contribution is 

the theory extension regarding Decision Analysis by instantiating the existing 

generic framework for the manufacturing technology selection problem.  

Keywords: multi-criteria decision-aiding; Cambridge Process Approach; 

manufacturing technology selection. 
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Resumo: Este trabalho pretende formular as alternativas correspondentes às principais investigações a serem 

desenvolvidas pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência de Polícia Federal 

em Pernambuco – DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE de acordo com a sua relevância ao tempo da decisão. Para a 

elaboração do modelo proposto foi aplicado o método Value-Focused Thinking – VFT, iniciando pela definição de 

objetivos Estratégicos, passando à sua sucessiva decomposição em Objetivos Fundamentais, e destes, em Objetivos 

Meios, até a obtenção dos Atributos para avaliação das alternativas. Estes, por sua vez, apresentam níveis de intensidade 

que obedecem a uma orientação de preferência de maximização ou de minimização. Por fim, são utilizados os 

dispositivos sugeridos na metodologia VFT para auxiliar na formulação de alternativas efetivamente compatíveis com 

os critérios de avaliação elaborados, correspondendo, no problema em questão, às principais demandas investigativas 

da DELECOR. Os resultados obtidos neste trabalho, quais sejam, as alternativas (investigações) determinadas, serão 

posteriormente avaliados segundo um modelo de decisão multicritério para problemática de ordenação, com a 

finalidade de definir o ranking de relevância para as investigações a serem priorizadas pela DELECOR. 

Palavras-chaves: Investigações, Alternativas, Objetivos, Atributos, Critérios, Relevância, Método, VFT. 

Abstract: This work intends to formulate the alternatives corresponding to the main investigations to be developed by 

the Police Station for Repression of Corruption and Financial Crimes of the Federal Police Superintendence in 

Pernambuco – DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE according to their relevance at the time of the investigation. decision. 

For the elaboration of the proposed model, the Value-Focused method was applied Thinking – VFT, starting with the 

definition of Strategic objectives, moving on to their successive decomposition into Fundamental Objectives, and from 

these, into Means Objectives, until obtaining the Attributes for evaluating the alternatives. These, in turn, present levels 

of intensity that obey a preference orientation of maximization or minimization. Finally, the devices suggested in the 

VFT methodology are used to assist in the formulation of alternatives that are effectively compatible with the evaluation 

criteria developed, corresponding, in the problem in question, to the main investigative demands of DELECOR. The 

results obtained in this work, namely the alternatives (investigations) determined, will be later evaluated according to 

a multi-criteria decision model for the sorting problem, in order to define the relevance ranking for the investigations 

to be prioritized by DELECOR. 

Keywords: Investigations, Alternatives, Objectives, Attributes, Criteria, Relevance, Method, VFT. 

 

1. Introdução 
 

Os recentes resultados de investigações realizadas pela Polícia Federal na apuração de casos de 

corrupção e desvio de recursos públicos praticados por organizações criminosas (ORCRIM) têm revelado 

o alcance dessa modalidade delitiva, presente nos diversos setores das estruturas governamentais, cujos 

agentes, habitualmente se camuflam sob o “manto” de legalidade dos seus cargos públicos para escapar do 

alcance da lei. Por sua vez, paulatinamente, a sociedade vem tomando ciência da proporção dos prejuízos 

decorrentes dessa criminalidade e de seu impacto direto no desenvolvimento social e econômico do país, 

passando a cobrar providências do Estado, no sentido de apurar esses crimes, punir os responsáveis e 

recuperar os valores subtraídos dos cofres públicos.  

Diante da complexidade e amplitude verificados nas investigações de vultosos desvios de verbas 

públicas, seguidos de operações de lavagem de dinheiro, compreende-se que o enfrentamento efetivo da 

criminalidade organizada exigirá das polícias judiciárias uma realocação de seus recursos humanos e 

materiais em quantidade e especialização, com vistas a identificar e neutralizar a origem do lucro dessas 

ORCRIM, descapitalizando-as e impedindo-as de se perpetuarem.  

Neste cenário, a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência de 

Polícia Federal em Pernambuco – DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE vem promovendo a capacitação de seu 
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efetivo, contando com a própria experiência adquirida de investigações recentes, envolvendo desvio de 

verbas públicas e lavagem de dinheiro. Contudo, em que pese tais ações de qualificação, constata-se o 

contínuo aumento do volume de demandas de investigações oriundas dos órgãos de denúncia e controle, 

bem como, de informantes, ou mesmo de ocorrências noticiadas pelos meios de comunicação. Atualmente 

a DELECOR/SR/PF/PE conta com um efetivo limitado, não havendo perspectiva a curto prazo, da chegada 

de novos policiais em seus quadros. 

Diante de tal descompasso, tendente a se acentuar ao longo do tempo, torna-se primordial definir um 

conjunto de alternativas, dentre as várias investigações demandadas, contendo aquelas que se demonstram 

mais relevantes para serem desenvolvidas na Delegacia. 

Esse artigo propõe a maximização dos recursos da DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE a partir das 

preferências do Delegado-Chefe, em consonância com os objetivos institucionais da Direção-Geral da 

Polícia Federal, com vistas à obtenção de maior efetividade nos resultados dos trabalhos desenvolvidos. 

 
 

2. Metodologia 
 

Para a definição das alternativas que correspondem às investigações mais relevantes no âmbito desta 

Delegacia, optou-se por utilizar o método Value-Focused Thinking – VFT. Este método busca a proposição 

de alternativas (Keeney, 1992) a partir da identificação dos objetivos desejados pelo decisor, não se 

limitando às alternativas observadas com maior frequência no contexto do problema. Entretanto, é 

necessário que tais objetivos sejam definidos com clareza, seguindo uma abordagem que propicie sua 

identificação e refinamento, de modo a refletir os valores do tomador de decisão. 

 

2.1 Definição e Estruturação de Objetivos 
 

A identificação dos objetivos do problema foi realizada a partir a utilização dos dispositivos sugeridos 

por Keeney (1992) em sua obra referenciada, com vistas a evitar a ancoragem de ideias, incentivando o 

pensamento criativo. 

Inicialmente foram identificados diversos objetivos, que foram decompostos em outros objetivos e, em 

seguida, separados em Objetivos Fundamentais e Objetivos Meios. Os Objetivos Fundamentais são aqueles 

que justificam o interesse do problema; os Objetivos Meios são aqueles necessários para atingir um 

Objetivo Fundamental. Além disso, deve-se atentar para que os Objetivos Fundamentais possuam 

determinadas Propriedades Desejáveis, conferindo-lhes caráter: Essencial; Controlável; Completo; 

Mensurável; Operacional; Decomponível; Não redundante; Conciso; Compreensível.    

A fase seguinte consiste em estruturá-los hierarquicamente, relacionando-os, conforme se apresenta na 

Figura 1, onde pode se observar o desmembramento de Objetivos Fundamentais genéricos em outros mais 

específicos, encerrando-se a estruturação nos Objetivos Meios, estes correspondendo aos meios para 

viabilizar aqueles.  

 

 
Fig. 1. Estruturação hierárquica compreendendo desde os Objetivos Fundamentais e Meios até os Atributos. 
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2.2 Definição dos Atributos e seus níveis 
 

Ao final da estruturação, com o último nível de Objetivos Meios, foram identificados os atributos 

através dos quais serão avaliadas as alternativas formuladas para a problemática, visto que traduzem os 

objetivos dos quais resultam.  

Dessarte, o atributo tem por função mensurar o quanto, ou em que grau de intensidade uma alternativa 

corresponde aos objetivos do problema. Com essa finalidade, cada atributo possui uma graduação própria, 

conforme os níveis de intensidade estabelecidos a partir de uma orientação de preferência, quer seja de 

maximização, ou minimização (vide tabela1). 

 
Tabela 1 – Atributos 

 
 

2.3 Identificação de Alternativas  
 

Após a obtenção dos objetivos e atributos, elementos essenciais à delimitação e compreensão do 

problema, chega-se à etapa final do método VFT, cuja finalidade maior consiste na identificação do 

conjunto de alternativas mais promissoras em desempenho, dentro do âmbito de escolhas possíveis 

(Hammond et al., 2017). Para auxiliar o processo de formulação de Alternativas, o método VFT propõe 

uma série de dispositivos, dentre os quais foram adotados:  

• Foco em alternativas de Alto valor – proposição de alternativas hipotéticas de alto valor, para a 

formulação de alternativas reais de valores aproximados.  

• Foco nas Consequências Desejáveis – foca em bons resultados, definidos mediante critérios subjetivos, 

para a identificação de alternativas. 

• Alternativas Genéricas - formulação de alternativas a partir de variações de uma mesma classe de 

alternativas. 

A Tabela 2 apresenta as alternativas que resultaram da aplicação do método VFT para compor o 

conjunto das alternativas a serem priorizadas na DELECOR/DRCOR/SR/PF/PE. 
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3. Constatações 
 
A aplicação do método VFT possibilitou uma compreensão mais clara do problema, a partir da 

identificação de seus objetivos e, subsequentemente, dos seus respectivos atributos. Com efeito, dentre as 

diversas demandas de investigação incumbidas à DELECOR, foi possível constatar a relevância de seis 

tipos de investigações com potencial para expressar os atributos do problema, maximizando o seu 

desempenho, ou seja, o VFT viabilizou a identificação das alternativas tendentes a atingir uma magnitude 

de valoração em relação às demais.  

Em momento posterior, esse conjunto de alternativas poderá ser ordenado por relevância, com a 

aplicação de um modelo de decisão multicritério para problemática de ordenação, que levará em conta, 

além do desempenho das alternativas nos critérios de avaliação, o peso atribuído a cada critério segundo a 

preferência do decisor.  

 
  

4. Originalidade/Valor 
 

O artigo apresenta a aplicação do Método VFT para o contexto de uma delegacia regional de combate 

ao crime organizado e crimes financeiros, com vistas a identificar o conjunto de investigações mais 

relevantes a serem priorizadas na alocação dos recursos da delegacia.  

A maioria dos entes públicos ainda utiliza abordagens tradicionais em seus processos decisórios, a 

começar pela oferta limitada de alternativas preestabelecidas que, na maioria das vezes, não leva em conta 

o julgamento de valor do decisor para a identificação ou criação de alternativas, resultando num conjunto 

de alternativas possíveis, circunscrito a fatores externos, tais como prazos e valores financeiros, em 

detrimento da elaboração de um conjunto de alternativas possíveis e melhores. 

O Método VFT demonstrou-se exitoso na medida em que viabilizou a identificação do conjunto de 

investigações prioritárias da delegacia, ao contemplar a estrutura de preferências do decisor voltada para o 

problema (De Almeida, 2013), algo bastante incomum no contexto dinâmico de uma delegacia que dispõe 

de recursos limitados para o cumprimento simultâneo de diversas demandas. 
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Abstract. In Brazil, the National Policy on Solid Waste (NPSW), was 

established by the National Government (No. 12.305/2010), to deal with the 

prevention and reduction of solid wastes. Based on Brazilian Association of 

Waste Management Companies (Abrelpe) in Brazil's northeast region, waste 

disposal occurs haphazardly in 861 sites. Therefore, an important task is 

identifying the landfill site selection considering the Geographical System 

Information (GIS) and Multiple Criteria Decision Making (MCDM) due to 

employ spatial analysis from the GIS and a structured methodology of the 

MCDM. The purpose of this study was located candidates to suitable landfill 

sites in a semiarid region of Rio Grande do Norte state, with a total area of 

around 408,560 hectares. Eight counties were included and the landfill 

candidates chosen must attend all these counties. Ten criteria as: buffer 

distance, Land use/Land cover, Elevation and distance from body water were 

used and a holistic approach was applied. Also, an exclusionary approach was 

made in urban cities and preservation environment zones to keep safe. The 

results located several candidates to installing landfill and same time allow the 

eight counties made used. A consortium may be established by local 

governments (of the counties) to aggregate a collective system to pick up of the 

wastes.  

Keywords: Landfill, Semi-arid, GIS-MCDM. 
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Abstract. Com o surgimento e a evolução das metodologias ágeis de gestão de projetos e equipes, fato que ficou marcado com a 

formação da Aliança Ágil e a concretização do “Manifesto àgil”, em 2001, verificou-se um rompimento com os métodos tradicionais 
de gerenciamento de projetos e o incentivo para a criação de novos modelos, adaptáveis e com possibilidade de evolução, mas que 
sigam os princípios defendidos pelos seus desenvolvedores, mantendo o foco nas relações humanas e na proximidade entre 
desenvolvedores e clientes. O uso de ferramentas de gerenciamento de projetos podem ajudar as Delegacias de Polícia Federal, que 
não possuem ferramentas de gerenciamento de suas equipes e projetos, principalmente no que diz respeito às diligências investigativas 
relacionadas aos Inquéritos Policiais. Das diversas abordagens ágeis possíveis, diante da falta de ferramenta própria ou metodologia 
indicada pela Polícia Federal, buscou-se estudar a que seria mais apropriada para o contexto estudado. Aplicou-se o FITRADEOFF 
para identificação de qual ferramenta seria a mais adequada para utilização pela Polícia Federal. 

 
Keywords: Métodos Ágeis, Fitradeoff, Ferramentas de Gestão de Projetos 
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Abstract. In the last decade, the Brazilian Federal Police has consolidated a 

management methodology aimed at making available to its publics employees – 

but especially to all managers - production and productivity data in various 

areas, mainly about its constitutional and legal attributions relating to the 

Judiciary Police (police investigation) and the Administrative Police 

(preventive control of activities and conduct). Due to the wide range of core 

activities carried out around the country, data were hardly gathered and 

compared in time to make the best decision, always lacking updated and 

reliable information. With the identification of the mix of the main Judiciary 

and Administrative Police fields competence, it has been possible to visualize 

the demand and production of each of the more than 150 (one hundred and 

fifty) decentralized units of the Federal Police. Previously transmitted by the 

personal impression of current and previous managers, all this data is now 

organized and available in dashboards that enable many different analyses and, 

above all, recognize the most productive units and pay attention to less 

productive ones. Reviewing historical demand makes it possible to forecast 

future demand, to which resources must be sent. As it operates with services 

provision, the productive activity of the Federal Police expends manly human 

resources, which is confirmed by the analysis of its budget, which has almost 

90% directed to payroll and related expenses. In this context, this work seeks to 

demonstrate an imbalance between the demand and the allocation of Federal 

Police human resources among the country, and that this stems from the need to 

implement an Aggregate Production Planning, a necessary measure not only for 

the programming of the workforce, but also for the distribution of other 

resources to the operational units, in order to balance the productive, avoiding 

idleness and overload, which imply unnecessary production costs and risk of 

loss of quality, and also negative impacts on the motivation at work. 

Keywords: Provision of Services, Aggregated Planning, Productivity, Quality. 
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Abstract. O presente estudo tem como proposta aplicação da abordagem 

Value-Focused Thinking (VFT) para apoiar os gestores na Polícia Federal a 

identificar os valores importantes que devem permear a gestão da informação 

de polícia judiciária na Polícia Federal. Acredita-se que a estruturação do 

problema envolvendo gestão da Informação como a estocagem, difusão e 

tramitação das informações na Polícia Federal poderá fornecer melhor subsídio 

para decisão que permita uma gestão mais adequada do sistema atual. Neste 

contexto, identificar os limites e as possibilidades para padronizar a organização 

e o compartilhamento do conhecimento nos pareceres jurídicos, sem 

comprometer a independência dos setores da organização, poderá reduzir custo 

dos recursos (humanos e de tempo) e otimizar resultados estratégicos da Polícia 

Federal.  

Keywords: Estruturação de Problemas; Value-Focused Thinking; gestão da 

informação. 

Acknowledgement 
CNPq e Policia Federal 

 

112

mailto:fabio.fms@ufpe.br
mailto:dcmorais@insid.org.br


INSID 2022, Nov. 30 – Dec. 02, 2022.  

Recife-PE, Brazil 

Modelo de decisão multicritério para escolha de projetos de redução de custos 

em uma indústria aeronáutica. 

Freitas, Ricardo Simoni1, Belderrain, Mischel Carmen Neyra 
2 

 
1 e 2 Instituto Tecnológico de Aeronáutica - Praça Marechal Eduardo Gomes, 50 - Vila das Acacias, São José dos Campos- SP, 

12228-900, Brasil 

 

ricardosimoni@gmail.com, carmen@ita.br  

Abstract. This extended abstract consists of the use of a multi-criteria decision model to solve a problem of choosing 

cost reduction projects to help the top management of an aeronautical company to revert the adverse scenario caused 

by the Coronavirus pandemic.  The use of the VFT method for structuring the problem, as well as the use of the 

FITradeoff decision support method, based on a 12-step framework, helped in the identification, structuring, 

evaluation and determination of a concise and well-founded solution that allowed an appropriate recommendation to 

support the correct decision making. 

Keywords: Cost reduction, 12-step framework, VFT, FITradeoff. 

1   Introduction/Purpose 

Um dos grandes problemas que as empresas estão enfrentando atualmente em nível global é como manter sua 

competitividade em um cenário de recessão econômica devido a pandemia de Coronavirus. Deste modo, faz-se 

necessária a análise de estudos relacionados e ações para tentar auxiliar as empresas a se manterem economicamente 

estáveis durante esse cenário adverso. 

Identificando essa problemática global, o trabalho avalia uma empresa aeronáutica, que vem sofrendo muitos cortes 

em áreas estratégicas podendo ocasionar grandes problemas relacionados a entrega de resultados pela mesma. Desta 

forma, optou por investir em projetos de redução de custos baseados em um baixo investimento com rápido retorno, de 

modo que estes podem trazer reais oportunidades para a empresa sem perder sua competitividade.  

Para isso, a utilização de metodologias de estruturação de problemas e métodos de análise de decisão multicritério 

podem auxiliar na correta tomada de decisão obtendo resultados muito significativos frente a esse desafio mundial. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo auxiliar a empresa a escolher o melhor projeto de redução de custos 

utilizando um framework de 12 etapas para construção de modelos de decisão multicritérios com a finalidade de 

estabelecer uma metodologia consistente que apoie a decisão da empresa para auxiliar a reverter o cenário adverso 

financeiro em que se encontra. 

2   Methodology 

O presente trabalho possui como metodologia base o framework de 12 etapas propostos por Almeida (2013) que tem 

como base 3 fases, sendo a primeira fase caracterizar os decisores e outros atores, a segunda fase se dá pela 

identificação de objetivos, a terceira fase estabelece os critérios do modelo de decisão, a quarta etapa estabelece o 

espaço de ações e problemática e por fim a quinta etapa que encerra a primeira fase do método se dá pela identificação 

de fatores não controlados. A segunda fase do problema, diz respeito a modelagem de preferências e escolha do método, 

e inicialmente  possui a sexta etapa como ponto de partida, que é referente a efetuar a modelagem de preferências do 

problema, seguido da etapa 7 que é a avaliação intracritério, e pela etapa 8 que é a avaliação intercritério. A terceira fase 

que é de finalização do framework inicia-se com a etapa 9 que é a avaliação de alternativas do problema, seguida da 

etapa 10 que é a análise de sensibilidade, a etapa 11 é relacionada a análise de resultados e elaboração de uma 

recomendação ao decisor, e por fim, a etapa 12 refere-se a implementação da decisão. 

3  Findings   

Com a aplicação da metodologia para a problemática de escolha de projetos na empresa analisada, temos os 

seguintes resultados para cada etapa da aplicação do framework supracitado. 

3.1 Etapa 1 – Caracterizar decisores e outros atores 

Para a caracterização dos atores foi necessário primeiramente entender o contexto e aprofundar a análise da 

problemática de escolha de projetos de redução de custos na empresa avaliada que tem como desafio analisar os 12 

melhores projetos de toda a empresa, considerando as metas relacionadas a custo (devido ao baixo budget – US$ 2 Mi) 

e cronograma (devido ao rápido retorno - 6 meses). 

Com base na contextualização da problemática, observa-se que o decisor é o CEO da empresa, responsável pelas 

principais decisões, ele possui a pressão dos acionistas que necessitam de uma redução de custos devido a crise 
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enfrentada. E ainda estabeleceu suas preferências pessoais sobre as consequências do problema com o gerente de gestão 

estratégica para melhor direcionamento do trabalho. O analista é o especialista de gestão estratégica, que fornece o 

suporte metodológico ao processo decisório, avaliando o entendimento do problema e atua na obtenção de informações 

relevantes com os especialistas das áreas. O preposto ou cliente é o Gerente de gestão estratégica que trabalha em 

conjunto com o analista, de modo a substituir o decisor no processo de construção com o analista.  

Os especialistas são representados pelos especialistas técnicos de cada área, que fornecem informações factuais 

sobre cada projeto e explicam detalhadamente quais são os principais aspectos técnicos que se relacionam com a 

redução de custos para cada proposta. Os stakeholders são os acionistas da empresa que exercem influencia no CEO por 

meio de prazos e custos e dão informações de suas preferências ao decisor. 

3.2 Etapa 2 – Identificar objetivos 

Para a estruturação do problema a metodologia 

utilizada foi o VFT (Value Focused Thinking), pois 

de acordo com Keeney (1992), objetivos estratégicos 

são frases de valor que precisam ser interpretadas, e 

objetivos são pedaços de valores. O autor define que 

objetivos fundamentais descrevem as consequências 

desejáveis para avaliar alternativas e os objetivos 

meio são aqueles que quando atingidos, influenciam 

o grau cujos objetivos fundamentais são atingidos.  

Desta forma, podemos verificar que o CEO 

possui como valor a redução dos custos necessários 

para manter a competitividade e atingir o target de 

budget dentro do prazo, o Gerente de gestão 

estratégica possui como valor a obtenção da correta 

valoração e priorização dos melhores projetos, os 

especialistas possuem como valor, converter o 

investimento para sua área trazendo os melhores 

projetos e sendo considerada uma área estratégica 

para a empresa e os stakeholders possuem como 

valor serem respeitados como investidores 

procurando obter o melhor retorno em seus 

investimentos.   

 
Figura 1 – Rede de objetivos do problema 

Assim, podemos avaliar que o objetivo estratégico do problema está associado a reduzir o custo da empresa em tempo 

inferior ao período estabelecido pela companhia definidos pelo CEO em conjunto com o gerente da área estratégica. Os 

objetivos fundamentais foram definidos pelos VPs em conjunto com o analista e os objetivos meio foram estabelecidos 

pelos especialistas em conjunto com o analista formando a seguinte rede de objetivos do problema. 

3.3 Etapa 3 – Estabelecer critérios 

Traduzindo os múltiplos objetivos relacionados durante o levantamento e análise dos projetos feitos pelos 

especialistas em conjunto com o analista, e posteriormente validados com o gerente de estratégia (preposto) em critérios 

e objetivos associados a uma solução de compromisso obtemos a seguinte classificação. 

 

Critérios    Objetivos  Escalas (Critério entre) 
Investimento (US$ Mi)  Minimizar investimento Quantitativo: US$700K e US$2Mi. 

Payback (meses)   Minimizar o Payback Quantitativo:1,5 e 6 meses. 

VPL (US$ Mi)   Maximizar VPL  Quantitativo:US$ 800K e US$2,6 Mi. 

Ganho de Saúde Ocupacional  Sim   Qualitativo: Sim e Não. 

Reutilizado em outros projetos  Sim   Qualitativo: Sim e Não. 

Projeto verde    Sim   Qualitativo: Sim e Não. 

Possui apoio de financiamento  Sim   Qualitativo: Sim e Não. 

Mão de obra necessária   Minimizar mão de obra Quantitativo:1 e 8  

Ganho social    Sim   Qualitativo: Sim e Não. 

Alinhado com o Planejamento  Sim   Qualitativo: Sim e Não. 

Requisitos legais    Não   Qualitativo: Sim e Não. 

Complexidade    Muito simples  Qualitativo: Muito simples 1 e muito complexo 5. 

Risco     Pouco risco  Qualitativo: Pouco risco 1 e muito risco 5. 

Ganho de qualidade no produto  Sim   Qualitativo: Sim e Não. 

3.4 Etapa 4 – Estabelecer espaço de ações e problemática 

O estudo do conjunto de alternativas do processo decisório tem como objetivo obter o melhor projeto ou um conjunto 

de projetos para atingir o objetivo estratégico da empresa, assim nesta análise primeiramente foi realizada a verificação 
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da possibilidade dentre os valores de custo de investimento das alternativas (restrição do problema) de se obter uma 

combinação de projetos e caracterizar a problemática como um problema de portfolio, infelizmente, ao avaliar a soma 

dos valores dos menores projetos, pode-se concluir que somente um projeto pode ser escolhido, desta forma, o trabalho 

será tratado como uma problemática de escolha. 

3.5 Etapa 5 – Identificar fatores não controlados 

Os valores das alternativas associados aos critérios foram baseados em estimativas de projetos anteriores e experiência 

dos analistas sobre os projetos, assim todas as variáveis possuem caráter determinístico evidenciando que não existem 

fatores não-controlados pelo decisor. O critério associado ao risco no investimento pode ser diferente do previsto pelo 

especialista, no entanto, por simplificação esse fator se manterá como determinístico. 

3.6 Etapa 6 – Efetuar modelagem de preferências 

O método mais adequado para representar as preferências do decisor é a estrutura de preferência e indiferença (P, I), e 

não existem condições de incomparabilidade no método de comparação par a par, já que existe uma preferência 

definida pelo decisor baseado em sua experiência prévia em projetos de redução de custos desta natureza. O problema 

possui 14 critérios diferentes, desta forma o problema pode ser classificado como multicritério, esses critérios são 

classificados como determinísticos, pois são baseados em fatores controlados pelo decisor.  

O modelo de agregação é aditivo, pois possui função de agregação aditiva com critérios mutuamente independentes 

em preferência em sua estrutura. O problema é caracterizado pela racionalidade compensatória do decisor, já que este 

busca avaliar qual das alternativas é a melhor avaliada para cada critério, ou seja, para este modelo consideramos um 

trade-off entre os critérios. Avaliando a alta quantidade de alternativas e critérios, foi verificado que o processo possui 

alta probabilidade do decisor obter inconsistências em seu processo de elicitação, desta forma, o analista propôs utilizar 

o método FITradeoff, haja visto que este é um processo que visa reduzir as inconsistências de elicitação de preferências, 

pois possui uma redução do número de perguntas, perguntas mais fáceis de responder e maior flexibilidade. 

3.7 Etapa 7 – Efetuar avaliação intracritério 

Para a avaliação intra-critério do modelo escolhido foi realizada uma normalização linear para determinação da 

função valor com base na determinação das escalas dos critérios. Desta forma, o método FITradeoff faz a avaliação 

intracritério de forma interativa, avaliando primeiramente os valores em seu desempenho máximo, comparando as 

consequências par a par e estabelecendo os valores da função valor.  

Desta forma, conseguimos avaliar as consequências avaliando par a par cada critério em sua melhor condição para 

definição entre as constantes de escala e assim determinando a sua função valor para cada critério, conforme equação a 

seguir . 

3.8 Etapa 8 – Efetuar Avaliação inter-critério 

Para a avaliação inter-critério, é necessária a elicitação por decomposição, conforme racional do modelo FITradeoff. 

Para a comparação entre os 14 critérios o decisor tem a seguinte relação de preferência dos critérios com relação a seu 

desempenho máximo Cx P Cy, de tal modo de kx>ky, e assim fazendo toda a avaliação par a par, chegando desta forma 

na seguinte ordenação de critérios de preferências via elicitação direta avaliando o espaço de consequências com o 

decisor: K1>k2>k3>k5>k7>k13>k8>k14>k10>k11>k4>k9>k12>k6.  

E assim, temos que C1PC2PC3PC5PC7PC13PC8PC14PC10PC11PC4PC9PC12PC6. 

3.9 Etapa 9 – Avaliar Alternativas 

Para determinar a seleção de alternativas para o problema de escolhas, temos que encontrar a alternativa com maior 

função valor global v(a) que possui o seguinte cálculo: , que também pode ser representado como 

, no qual kj representa a constante de escala para o critério j e é normalizado de acordo com a seguinte 

equação . Para resolver o sistema de otimização linear utilizamos o sistema de apoio a decisão FITradeoff  

colocando os dados acima que em forma de programação linear é transformado abaixo e que é resolvido no sistema de 

apoio a decisão de acordo com o PPL abaixo. 

 

Função objetivo: maximizar   

                            (1) 
k1>k2>k3>k5>k7>k13>k8>k14>k10>k11>k4 >k9>k12>k6     (2) 

                                        (3) 

                                        (4) 

                           (5) 

                           (6) 

                           (7) 

 
Figura 2 – Resultado do problema de escolha de 

projetos 
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                                        (8) 

                                       (9) 

                                      (10) 

                                      (11) 

 

Desta forma, o sistema nos retorna que a melhor alternativa para o modelo de escolha de projetos é a alternativa 10, 

conforme Figura 3. 

3.10 Etapa 10 – Efetuar análise de sensibilidade 

Com a utilização do software 

FITradeoff foi realizada a análise de 

sensibilidade do problema. Foi 

escolhida a opção de variar todos os 

critérios em um valor percentual de 

10% acima e abaixo com relação ao 

valor original, assim o sistema 

calcula as informações de forma a 

obter a seguinte tela de resultados.  

 
Figura 3 - Gráfico com as faixas de constante de escala.. 

Feita a análise de sensibilidade, é demonstrada uma análise gráfica com a opção ótima para as preferências do decisor 

com o percentual no qual essas alternativas fazem parte do subconjunto de soluções ótimas com a variação dos critérios 

dentre os limites estabelecidos. A alternativa 10 está presente em aproximadamente 70% dos subconjuntos de soluções 

ótimas do problema original e a alternativa 11 está presente em cerca de 30% dos mesmos. Os valores de constante de 

escala para cada critério são apresentados conforme Figura 5. 

3.11 Etapa 11 – Analisar resultados e elaborar recomendação 

O modelo de decisão é eficaz para avaliar as alternativas de projeto, haja visto que os resultados demonstram que a 

alternativa 10, que é relacionada a automatização de processos e de rotinas de documentos legais em um sistema de 

catalogação e digitalização de rotinas jurídicas, permite que a empresa consiga ser mais ágil em suas análises e retornos 

ao poder judiciário, aumentando o nível de atendimento e reduzindo seus custos. Essa é a alternativa com menor 

investimento, que é o critério com maior peso e possui o retorno mais rápido para a empresa (payback) que é o segundo 

critério com maior peso. Podemos concluir e afirmar ao decisor que a alternativa 10 possui um resultado muito 

significativo com relação aos resultados ótimos do modelo original e suas variações avaliando a análise de 

sensibilidade, haja visto, que as demais alternativas nem mesmo apareceram como possíveis soluções do problema. 

3.12 Etapa 12 – Implementar decisão 

Podemos recomendar que o decisor primeiramente com base na sua experiência avalie os projetos elencados pela 

área do projeto para avaliar se de fato o projeto se encaixa com o objetivo da problemática e haja com cautela afim de 

verificar se não houve nenhum engano durante a fase de elicitação. 

Apesar do tempo ser uma restrição para o projeto, recomendamos que durante os seis meses que o decisor possui 

sejam divididos em 2 meses de avaliação, planejamento e maturação da etapa de implementação, 1 mês para realizar a 

preparação da equipe e da divulgação para toda companhia sobre o projeto, incluindo realização de reunião de kick-off 

do projeto,  e 2 meses para implementação, de forma que a companhia para a alternativa 10 já terá a implementação e 

retorno durante o período de 1,5 mês e terá como buffer o período de 15 dias caso haja algo não previsto nas fases 

iniciais de planejamento, realizando assim um plano conciso, robusto e estruturado para implementação do projeto. 

4  Originality/value   

O presente trabalho tem como principal contribuição à aplicação de multimetodologia relacionando o método de 

estruturação de problemas VFT, com o método de apoio a decisão FITradeoff, por meio de um framework de 12 passos 

desenvolvido para construção de modelos de decisão multicritério aplicados a um caso de muita relevância no cenário 

mundial, de forma a demonstrar os benefícios da aplicação desses métodos em conjunto proporcionando um apoio 

metodológico conciso e embasado para gestores. 
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Abstract. The energy sector has been transforming due to increased demand 

and availability of new technologies. Natural gas's versatility makes it a 

potential competitor to almost all other alternative fuels. However, the 

challenge of planning its use is enormous, as it depends on multiple variables. 

Thus, this study proposes a GIS Based Multicriteria Model for Natural Gas 

Distribution Planning to support and improve the decision-making process for 

natural gas distribution companies. The study uses the Fitradeoff method with a 

benefit-to-cost ratio based approach for portfolio selection under multiple 

criteria with incomplete preference information to define potential projects for 

the expansion of natural gas distribution networks. Also, the model considers a 

decision rule that meets the dynamics of the business model of building natural 

gas distribution networks since a new one must be connected to an existing 

network. Besides, the research considers integrating the multicriteria model 

with a Geographic Information System (GIS), intending to provide data and 

business knowledge to, in an informed, interactive and flexible way, enable the 

standardization and formalization of the decision-making process in a 

distribution company. In this way, companies' decision-makers can benefit from 

models comprising spatial and multicriteria analytical tools to improve and 

support strategic decisions to achieve efficient results.  

Keywords: Portfolio selection; Fitradeoff; GIS; Natural Gas. 
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Abstract. Liquid petroleum gas (LPG) is a mixture of gases dissolved in 

petroleum and which can be found in natural gas, being basically composed of 

propane and butane. It is widely used around the world as an alternative fuel, 

with a variety of applications. Its main advantages, come from the low emission 

of pollutants when in combustion, reaching a CO2 reduction of 7% to 10% or 

more compared to gasoline. The use of liquefied petroleum gas (LPG) is on the 

rise according to legislative changes regarding its use, being considered a 

transition fuel, which increases the demand for projects that study the feasibility 

of its application compared to other energy sources. In this context, studies that 

compare the efficiency of LPG application in Brazil to other energy sources, 

such as gasoline, diesel, ethanol, and biodiesel, are crucial. Thus, the use of 

methodologies that support companies and interested parties in the decision of 

whether or not to use LPG becomes relevant, taking into account a series of 

factors. Besides that, this work proposes a multicriteria decision model to assess 

the potential use of LPG in power generators and compare its application with 

other fuels. For that, the FITradeoff method was used, which proved to be an 

effective tool to solve a variety of decision problems and less exhausting for the 

decision maker(s). To define the criteria set, a literature review was conducted. 

Were identified four criteria: Consumption, CO2 emission, Price, Calorific 

value, Ease of transportation and Security. To test the proposed model, we 

selected a decision-maker who chose three energy sources for comparison: 

LPG, diesel and natural gas. Following the preferences of the decision maker, 

LPG proved to be the first in the ranking of fuel for generators, followed by 

Diesel and Natural Gas, respectively. After completing the sensitivity analysis, 

the model was robust and it was possible to validate the results with the 

decision maker.  
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Abstract. A pipeline can transport dangerous substances from a production site 
to the final consumer in a practical, safe, economical, and fast manner. Although 
this transportation mode presents advantages, its main disadvantage is the 
possibility of accidents occurring since some substances that transit within the 
pipelines are flammable and toxic, as with natural gas. Furthermore, although it 

is considered a reliable system, pipelines are subject to actions and reactions to 
the weather, acts of third parties, corrosion, manufacturing defects, aging, and 
improper operation. If one undesirable event occurs, it will, directly and 
indirectly, impact various spheres of society, leading to consequences for 
people, the environment, and the financial area, for example. Thus, it is of great 
value to promote a quantitative risk assessment for the safety analysis of these 
infrastructures, aiming to eliminate and mitigate risks. In this research, the 
proposed risk evaluation is developed through a multidimensional perspective, 

in which various consequences are considered in the multicriteria decision 
model. The multicriteria modeling is structured through the Multiattribute 
Utility Theory (MAUT), which results in the generation of risk estimates 
considering the three consequences analyzed per pipeline section. The product 
of the modeling is of knowledge to the interested parties so that measures can be 
taken concerning the most critical and sensitive sections, in which they can be 
prioritized, thus enabling better management of actions and measures aimed at 
mitigating the opportunities for accidental scenarios. 

Keywords: Natural gas pipeline, Multicriteria, Maut, Risk. 
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Abstract. The increase of urban floods events has devoted special attention for 
managing industrial systems such as natural gas pipelines. This is because 
floods may trigger accidents that affect the integrity of pipelines, defined as 
NATECH event (Natural Hazard Triggering Technological Disasters). 
However, modeling this type of event is challenging because different types of 
hazards may emerge.  For example, modelling exact failure modes of the water 
action that has an effect on natural gas or on the pipeline itself. Depending the 
intensity of the flood, defined in terms of depth or speed, an immediate impact 
generates rupture, holes or deformations in the pipeline. In this perspective, tthe 
consequences of this event are multiple and pose a concerning for the society, 
for the environment and for pipeline companies. For this reason, this paper 
proposes a multidimensional risk evaluation based on the relation of NATECH-
flood events that affect natural gas pipeline. The framework is a support for 
pipeline and public decision-makers guide a proper prioritization process to 
mitigate imminent risks in the presence of floods.  

Keywords: NATECH, Natural Gas Pipeline, Flood, Risk Analysis, 
Multicriteria. 
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Abstract. Currently, the Federal Police is undergoing transformations that seek 

to improve its service quality to society in line with its strategic objectives. 

Among its managers, the understanding grows that good results require in 

addition to trained servers, techniques, and tools that propose management with 

intelligence, security, and respect for the treasury. In police activity, it is 

common to encounter situations in which a decision must be taken in fractions 

of a second, even when people's lives are at risk. In these cases, the premise has 

already been consolidated that good equipment combined with continuous 

training helps in decision making and minimizes the chances of undesired 

results. However, this concept that adequate tools added to a permanent culture 

of uncertainty analysis favor good decision-making must be present in the 

management of all levels. Therefore, considering the risks of the activity and 

the information that the Federal Police has at its disposal, its administration 

must be protected by solid risk management, integrated with the production of 

intelligence knowledge, to support decisions at the most diverse levels, sectors 

and scenarios. In this sense, this research proposes applying a multi-criteria 

decision method to aid decision-making to Federal Police actions to structure 

problems and build alternatives for risk mitigation.  

Keywords: multicriteria analysis, decision-making, risk 
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Resumo: Levar uma empresa ao mercado internacional é sem dúvida um grande desafio, talvez o passo 

mais delicado que um empreendedor tem no seu caminho. Há muito em jogo, por isso este grande objetivo 

deve ser enfrentado com um planejamento muito detalhado que o prepara para entrar em um novo mercado 

e enfrentar os desafios de se adaptar a um país diferente do seu local de origem.  Para tal motivo, se faz 
necessário definir os mercados alvos para os produtos e serviços da empresa alinhados com a realidade de 

cada país, considerando aspectos cruciais, como o comportamento do mercado ou o posicionamento da 

concorrência, quais seriam as oportunidades ou riscos econômicos. O presente artigo apresenta a aplicação 

de uma Multimetodologia usando a  matriz SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunities and Threats), o 
método de Pesquisa Operacional soft SODA (Strategic Options Development and Analysis) e o método de 

Pesquisa Operacional hard  AHP (Analytic Hierarchy Process) visando o desenvolvimento de um plano de 

negócios que permita a comercialização internacional dos serviços de uma empresa, onde a situação-

problema é a necessidade de uma estratégia eficiente sob a liderança da alta administração da empresa, que 
envolva o comprometimento do CEO, Diretores e colaboradores.  Para alcançar o objetivo principal e 

auxiliar na melhor estratégia de apoio à decisão, incialmente foi utilizado o método de estruturação de 

problemas (PSM - Problem Structuring Methods) para a formulação do problema, identificação dos atores 

envolvidos no processo decisório e a definição das fronteiras do problema. A matriz SWOT foi utilizada 
para definição da problemática e no diagnóstico preliminar de forças, oportunidades de melhoria, fraquezas 

e ameaças, fornecendo um valioso recurso de análise documental que viabilizou a modelagem da situação 

problemática, permitindo a criação de um mapa SODA, o qual permitiu identificação dos itens internos e 

externos com maior influência que definiram os critérios do processo de decisão para a problemática 
proposta. O método AHP foi escolhido para a definição do mercado alvo e dos segmentos de atuação da 

empresa.  Sua escolha foi pela facilidade de disponibilizar a decomposição do problema de decisão em uma 

hierarquia de subproblemas mais facilmente compreendidos pelo decisor, bem como pela capacidade do 

método em ordenar alternativas. Finalmente, foi realizada uma análise de sensibilidade fazendo alterações 

nos pesos dos critérios e ver como eles alteram as prioridades gerais das alternativas. 

Palavras – Chave: Pesquisa Operacional, PSM, SODA, AHP. 
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Resumo. O artigo proposto traz a aplicação do método FITradeoff de ranking para priorizar as ações que 

diminuam o desperdício de alimentos. A aplicação foi feita em um supermercado de médio porte na cidade 
de Ribeirão-PE, apresentando uma ordenação de propostas de ações de redução do desperdício alimentar, 
permitindo um novo olhar do decisor sobre o seu estabelecimento. Uma forte vantagem do método foi a 
possibilidade de combinar avaliações holísticas com o procedimento de decomposição. O tomador de 
decisão se sentiu mais confortável em conduzir a maior parte do procedimento de elicitação através das 
avaliações holísticas e através da abordagem de análise do espaço de pesos, o método encontrou uma ordem 
parcial que mostrou que as melhores alternativas são montar um layout para o estoque e realizar um 
planejamento e controle de estoque. 

Palavras-chave: FITradeoff, desperdício alimentar, MCDM. 

Abstract The proposed article brings the application of the FITradeoff ranking method to prioritize actions 
that reduce food waste. The application was made in a medium-sized supermarket in the city of Ribeirão-
PE, presenting an ordering of proposals for actions to reduce food waste, allowing the decision-maker to 
take a new look at his establishment. A strong advantage of the method was the possibility of combining 
holistic assessments with the decomposition procedure. The decision maker felt more comfortable in 
conducting most of the elicitation procedure through the holistic evaluations and through the weight space 
analysis approach, the method found a partial order that showed that the best alternatives are to assemble a 

layout for the inventory and carry out inventory planning and control. 

Keywords: FITradeoff, food waste, MCDM. 

1   Introdução 

O desperdício de alimentos é algo preocupante que afeta toda cadeia produtiva e que traz prejuízos nas esferas 

ambientais, sociais e econômicas. A definição de desperdício de alimentos segundo a (FOA, 2013) consiste no 

descarte de alimentos aptos para o consumo humano, mesmo após serem mantidos além do prazo de validade 

ou deixados para estragar. Logo, desperdício de alimentos trata tanto do alimento perdido por deterioração 
quanto por desperdício. Globalmente cerca de um terço dos alimentos são desperdiçados, o que corresponde 

1,3 bilhão de toneladas por ano (FOA, 2011).  O desperdício acontece em toda cadeia de suprimento, ou seja, 

da colheita até o consumidor, sendo os supermercados um dos geradores desse desperdício. 

Entretanto pode haver o excedente alimentar ao qual não é desperdício de alimentos, mas tem o potencial de 

se tornar facilmente desperdício se não geridos adequadamente. Devido a razões como superprodução, excesso 

de estoque, erros de rotulagem ou prazo de validade limitado, os alimentos se tornam "excedentes" (Garrone 

et al., 2016). Por conta disto fatores administrativos são afetados, além disso para a compra da mercadoria há 

a necessidade de um investimento que por vezes pode se transformar em prejuízos. Existem, no entanto, 

soluções como, a redistribuição destes alimentos perecíveis, que se encontram próximos das datas de validade 

que poderiam ser doados para organizações não governamentais ou até aos mais necessitados, outro fator é a 

poluição em grande escala nos aterros sanitários que são os locais aos quais recebem toneladas destes descartes 
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e com o processo de decomposição, há de ocorrer reações químicas que liberam gases tóxicos que por sua vez, 

podem ser capturados e transformados em recursos energéticos diminuindo as emissões destes gases nos aterros 

(US EPA, 2018), o que, no entanto, não é uma ação fácil de se realizar, até por que há toneladas e mais toneladas 

de desperdício alimentar que poluem por vezes os lençóis freáticos, a própria atmosfera e não tornam o solo 

mais fértil e saudável. 

Por esse problema envolver diversos aspectos que devem ser levados em consideração e objetivos a serem 
alcançados é essencial utilizar modelos de decisão multicritério. Esses modelos conseguem fazer uma avaliação 

mais ampla do problema pois, avaliam as alternativas através de critérios de forma a obter o resultado adequado 

as preferencias do decisor. 

Logo, esse trabalho tem como objetivo utilizar o método FITradeoff para auxiliar na tomada de decisão de 

quais ações de combate ao desperdício de alimentos priorizar. A aplicação do modelo foi realizada em um 

supermercado de médio porte na cidade de Ribeirão-PE. 

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   Causa do desperdício de alimentos no setor varejista  

O desperdício nos supermercados, setores atacadistas, mercados de bairro e setores varejistas não é algo raro, 

principalmente pelos fatores associados ao contexto do local. Dentro destes estabelecimentos são recebidos os 

mais diversos clientes, desde os que tenderão a ser os mais objetivos, buscando no estabelecimento de vendas 

produtos perecíveis e não perecíveis, levando apenas o necessário, até os clientes que tem preferência por 

produtos conhecidos ou que já são clientes fiéis a estas marcas, mas podem optar por escolher outros produtos, 

mesmo que não faça parte de suas necessidades mais evidentes. Desta forma, faz-se necessário compreender a 

diversidade do comportamento do consumidor diante da escolha do produto mais barato; ou que vai ser útil, 

ou ter prazo de vencimento extenso; ou de qualidade média a excelente. O consumidor, então, passa a ser o 

responsável, obviamente pela escolha da marca, preço e tamanho do produto. O desperdício de alimentos 

refere-se a decisão de retirar alimentos que são seguros para consumo humano e que retêm seu valor nutritivo; 
esta ação é principalmente associada ao comportamento de atacadistas e varejistas, a venda a retalho de 

alimentos preparados e as medidas tomadas pelo consumidor em casa (Parfitt et al., 2010).  

Segundo de Moraes et al (2020) o desperdício de alimentos no setor varejista é complexo por possuir origem 

em causas internas, são controláveis, e em causas externas não controláveis e relacionadas a outros elos da 

cadeia de suprimentos. Há diversas razões por trás do desperdício de alimento no setor varejista, em (Girotto 

et al., 2015) o alimento não corresponde com o padrão exigido ou aparência desejado pelo consumidor. Por 

outro lado, Strotmann et al. (2017) expõe que a previsão de demanda inadequada é uma causa do desperdício 

de alimentos em supermercados. Já (Aschemann-Witzel et al., 2022) foca na interface entre a cadeia de 

suprimentos e o consumidor e, em específico, o caso das táticas de precificação da cadeia de suprimentos sendo 

responsabilizadas pelo subsequente desperdício de alimentos do consumidor. 

2.1   FITradeoff  

O método FITradeoff (Flexible Interactive Tradeoff) proposto por de (Almeida et al., 2016) é um método 

multicritério flexível e interativo, ou seja, nesse método há o procedimento de tradeoff, logo o processo é 

realizado com base em etapas com alternação entre interação com o decisor e avaliação das alternativas. O 

processo de elicitação pode ser ajustado por utilizar informações parciais., mas também, ser interrompido uma 

vez que uma solução é encontrada, sem necessariamente seguir todas as etapas do procedimento tradicional. O 

método FITradeoff possui versões para quatro problemáticas e são elas: 
• Problemática de escolha: segundo (Almeida et al., 2016) se encontra a alternativa ótima quando só há 

uma alternativa no subconjunto de alternativas potencialmente ótimas, ou seja, nenhuma outra alternativa do 

problema a supera dentro das possíveis combinações de peso;  

• Problemática de ordenação: segundo (Frej et al., 2019) foi inserida no FITradeoff original a ideia de 

relações de dominância par a par para achar uma pré-ordem ou uma ordem completa das alternativas em cada 

interação; 
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• Problemática de classificação: segundo (Kang et al., 2020) é usado o processo de elicitação baseado 

no FITradeoff com novos elementos, mas também, utiliza valores de fronteira para limitar as classes 

consecutivas dos problemas; 

• Problemática de portfólio: segundo (Frej et al., 2021) é utilizado o modelo fundamentado na razão de 

custo-benefício para selecionar os portfolios com informações incompletas sobre os critérios e usar o 

FITradeoff no processo de elicitação das preferências. 
As etapas do FITradeoff na problemática de ordenação pode ser visualizado na figura 1. 

 

Fig. 1. FITradeoff de ordenação (Adaptado de Frej et. Al (2019)) 

3 Descrição do modelo 

O modelo exposto nesse artigo busca fornecer uma estrutura para ranquear ações para dirimir o desperdício 

de alimentos em um supermercado. Para isso foi realizado a adaptação do framework proposto por (Almeida., 

2013). Logo, o modelo proposto neste artigo seguira a estrutura conforme a figura 2, primeiramente é realizada 

a fase preliminar composta de quatro etapas, sendo elas a identificação do decisor, identificação dos objetivos, 

identificação dos critérios e coleta de dados das ações por meio do método 5W2H (o quê, quando, onde, quem, 

porquê, como e quanto). 

 
Fig.2. Visão geral do modelo (adaptado de Almeida (2013)) 
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Tabela 1. Método 5W2H 

 
Fonte: (Meire (2003)) 

 

Segundo (Nunhes et al., 2017) o método 5W2H é constantemente usado pelas empresas como organizador de 

um conjunto de ações planejadas, de forma a auxiliar na identificação de cada problema e analisá-lo 
detalhadamente. Consequentemente é uma boa ferramenta para elaborar a estruturação das ações para dirimir 

o desperdício de alimentos, de maneira que facilite a coleta de dados. 

A fase seguinte, modelagem de preferência e escolha do método, consiste em duas etapas. Na primeira é 

realizada a construção da matriz de consequências com os dados obtidos na fase anterior com o método 5W2H, 

a etapa consecutiva consiste na aplicação do método FITradeoff (Flexible Interactive Tradeoff) de ordenação 

que é um dos recursos multicritério disponíveis para elicitar as constantes de escala e ranquear as ações de 

acordo com as informações do decisor. 

Na fase de finalização, é realizada a análise de sensibilidade afim de identificar a robustez da solução 

encontrada. E por fim é realizado o balanço do resultado obtido e a recomendação para o decisor. 

4  Aplicação do modelo 

O modelo descrito neste artigo foi executado em um supermercado de médio porte na cidade de Ribeirão-PE, 

que enfrentava um alto desperdício de alimentos e não sabia como tomar medidas cabíveis para a situação. 

Portanto, a partir do problema identificado no supermercado foi proposto ao gerente adotar atitudes para 

diminuir o desperdício de alimentos, assim foi listada as ações ao decisor. As ações estão descritas na tabela 2. 
A metodologia 5W2H auxiliou na estruturação do problema. As ações foram definidas ao perguntar “O que 

deve ser feito?” ao considerar os objetivos a serem satisfeitos. A pergunta “Quem” realiza as ações ajudou a 

identificar quem tinha as aptidões necessárias para cada ação, permitindo detectar os funcionários necessários. 

Definir “Onde” e “Como” cada ação deve ser executada auxiliou a pensar e identificar requisitos técnicos e a 

viabilidade de ações ao levar em consideração o espaço, recursos e tecnologia disponível, possibilitando 

encontrar ações inviáveis e exclui-las. Identificar “Quanto” custa cada ação trouxe uma informação importante 

para analisar as alternativas.   
 

Tabela 2. Ações para reduzir o desperdício de alimentos no supermercado 

 
Fonte: Elaborado pela autores (2022) 

 

Os objetivos foram levantados junto ao tomador de decisão, retratando o porquê de realizar ações de combate 

de desperdício. Os objetivos são representados por meio dos seguintes critérios que permitem a avaliação de 

ações: 

• Custo: estimação do valor em reais do valor que será necessário para realizar a ação em um ano, sendo 

algumas ações contínuas. Esse critério é quantitativo de minimização;  
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• Tempo de execução: estimação do tempo necessário em horas por ano para efetuar a ação. Esse critério 

é quantitativo de minimização; 

• Imagem da empresa: esse critério está relacionado com o impacto que a ação pode causar na sociedade 

em relação ao supermercado, foi criada uma escala de 1 a 3. O decisor julgou se a aplicação da ação 

teria impacto 1 – baixo, 2 – médio ou 3 – alto na imagem da empresa. Esse critério é qualitativo de 

maximizar. 

• Funcionários necessários: estimação da quantidade de funcionários necessário para realizar a ação. Esse 

critério é quantitativo de minimização; 

• Redução de desperdício: estimação do quanto o supermercado vai reduzir o desperdício ao realizar 

alguma ação, onde foi considerado uma redução em percentual. Esse critério é quantitativo de 

maximização. 

Após estabelecer os critérios foi realizada a coleta de dados com o auxílio da metodologia 5W2H. Com as 

informações necessárias foi construída a matriz de consequências, que pode ser vista na tabela 3.  

 
Tabela 3.  Matriz de consequências 

 
Fonte: Elaborado pela autores (2022) 

 

A tabela de consequências foi utilizada como input no SAD FITradeoff de ordenação disponível no site 

(www.fitradeoff.org). A ordenação dos critérios foi realizada por meio do procedimento de avaliação holística 

no software que obteve como resultado, a seguinte ordenação, redução de desperdício > tempo de execução > 
custo > imagem da empresa > funcionários.  Após isso, foi realizada a avaliação holística para obter a ordenação 

das ações, onde o decisor conseguiu realizar 6 comparações e definir relações entre algumas das ações. Ao fim 

do sexto ciclo obteve-se uma ordem parcial, no entanto o decisor ainda não estava satisfeito e em seguida foi 

realizada mais dois ciclos por meio da elicitação por decomposição. O oitavo ciclo resultou em uma pré-ordem 

que o decisor ficou satisfeito. 

Ao chegar o fim da aplicação do FITradeoff foi realizada a análise de sensibilidade para certificar a robustez 

da solução. Os critérios redução de desperdício, tempo de execução e custo sofreram uma variação de mais ou 

menos 10%. 

5  Discussão dos resultados 

A figura 3 mostra o resultado obtido após obter a ordenação dos critérios, ou seja, no primeiro ciclo. Nesse 

ciclo, apesar de todas as alternativas estarem na mesma posição, apenas 𝐴1, 𝐴2, 𝐴6e 𝐴10 poderiam ser 

consideradas potencialmente ótimas, caso fosse um problema de escolha. Para explorar melhor a informação 

preferencial foi iniciado o procedimento de elicitação. 
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Fig.3. Diagrama de Hasse do primeiro ciclo 

 

O diagrama de Hasse apresentado na figura 3 foi particularmente útil, pois permitiu identificar que, apesar de 

haver apenas uma posição definida, havia várias relações de preferências já consolidadas e que algumas ações 

já estariam certamente em posições inferiores no ranking final. Por exemplo, foi possível identificar uma cadeia 

de relações de preferências, tal que A10PA8PA13PA3PA5, de forma que era possível perceber que A5 não poderia 

alcançar uma posição melhor que a 5ª. Por outro lado, a ação A1 permanecia incomparável a todas as outras 

ações, e havia um conjunto de ações {A2, A7, A6, A14} que possuem algumas relações de preferências definidas 

entre si, mas sem relações definidas com qualquer outra ação do problema. Desta forma, o decisor escolheu 

realizar avaliações holísticas, onde, guiado pelo analista, escolheu pares de alternativas que poderiam fornecer 

maior potencial de redução do espaço de pesos. A primeira avaliação holística foi entre as ações A8 e A6, onde 

o decisor definiu que 𝐴8P𝐴6, sem contribuir, no entanto, para definir mais posições. 

Em seguida, comparou-se as ações 𝐴1 e  𝐴4. A ideia foi definir a relação entre uma ação sem relação definida 

com qualquer outra, com uma ação que estivesse nos extremos da cadeia de relações de preferências 

mencionada anteriormente, o que poderia ajudar a definir várias relações simultaneamente, como ocorreu no 

momento que o decisor declarou que 𝐴4P𝐴1 e consequentemente, por transitividade, todas as outras ações da 

cadeia se tornaram preferíveis a 𝐴1. Desta vez, o diagrama de Hasse se tornou mais detalhado, conforme pode 

ser visto no lado esquerdo da figura 4, onde se percebe que a informação preferencial obtida foi suficiente 

agora para definir quatro posições no ranking parcial. Em seguida, o tomador de decisão ainda se sentiu 

confortável para realizar mais quatro avaliações holística: (𝐴6P𝐴15), (𝐴14P𝐴2), (𝐴7P𝐴11) e (𝐴12P𝐴2), definindo 
um ranking parcial com sete posições. 

Considerando que o tomador de decisão teve dificuldades de definir novas relações de preferências nas 

avaliações holísticas, foi iniciado o procedimento de decomposição. É importante ressaltar, que uma vez que 

este procedimento ainda não havia sido iniciado, as primeiras perguntas tendem a ser mais fáceis do que aquelas 

de ciclos mais avançados, quando se concentra a elicitação apenas na decomposição. 

Após apenas duas respostas do procedimento de elicitação por decomposição, o FITradeoff de ordenação 

conseguiu definir um ranking parcial de oito posições, apresentado ao lado direito da figura 4, que satisfez o 

tomador de decisão, por deixar mais claro quais eram as ações mais prioritárias. 

        

129



INSID 2022, Nov. 30 – Dec. 02, 2022.  

Recife-PE, Brazil 
 

Fig.4. Diagrama de Hasse do terceiro e do último ciclo 
 

A figura 5 mostra o intervalo da constante de escala, logo, nesse intervalo as constantes de escala podem variar 

sem que as posições definidas na ordenação sejam alteradas. 

 
Fig.5. Intervalos da constante de escala 

 

A tabela 4 apresenta as porcentagens das variações das posições das ações na análise de sensibilidade realizada 

no SAD FITradeoff. A ação A10 foi a que mais se manteve na posição, cercar de 74,60% dos casos. Por outro 

lado, houve ações com grandes variações nas posições como a A2 e A12 que variaram em cerca de 88,00% e 

86,10% respectivamente. 

 
Tabela 3.  Porcentagens das variações das posições das ações na análise de sensibilidade 

 
Fonte: SAD FITradeoff (2022) 

5  Considerações Finais 

O trabalho proposto neste artigo buscou ordenar ações para reduzir o desperdício alimentos em um 

supermercado de médio porte localizado na cidade de Ribeirão – PE. A abordagem multicritério utilizada foi 
essencial para identificar os objetivos que o decisor queria levar em consideração no processo decisório. O 

método FITradeoff com a utilização do seu SAD auxiliou a interação com o decisor. Além disso, o Diagrama 

de Hasse permitiu uma visualização da ordem necessário para se aplicar cada ação, facilitando assim a 

percepção do decisor em relação a ordem das ações.  

O resultado encontrado mostrou que a ação 𝐴10, montar um layout para o estoque, se manteve robusta na sua 

posição original na ordenação. Adicionalmente, a ordenação parcial encontrada identificou quais as ações mais 

importantes. Uma análise de sensibilidade foi realizada sobre os pesos, através do gráfico fornecido pelo SAD 

e sobre variações consideradas admissíveis sobre os desempenhos das alternativas, através de uma simulação. 

A análise de sensibilidade sobre os pesos identificou que uma grande variação nos pesos poderia ocorrer sem 

alterar a ordenação encontrada. A simulação sobre a variação nos desempenhos, no entanto mostrou que 
algumas ações mudariam de posição, no entanto, mesmo com as mudanças nas posições, percebeu-se que o 

conjunto de ações prioritárias não sofreu fortes modificações, o que demonstrou ser uma análise mais confiável. 

Para os trabalhos futuros, recomenda-se a estruturação de novas aplicações neste âmbito do desperdício 

alimentar, de maneira que garanta resultados satisfatórios as organizações, bem como a tomada de iniciativas 

para que esta atitude continue a crescer, como a garantia de cupons de desconto caso o cliente queira levar 
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alguns produtos próximos do vencimento, distribuição de alimento aos mais necessitados e a reciclagem natural 

da frutas e hortaliças gerando no consumidor uma atitude de  melhorar o meio ambiente. Além disso, adicionar 

no modelo ações voltadas para a esfera social. 
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Resumo. O projeto PEmSE (Planejamento para Emprego de Sistemas Espaciais) tem por 

objetivo conceber um ambiente de planejamento, em nível de protótipo, com interface amigável 

e interativa aos usuários, que ofereça a otimização de alternativas para a aquisição e download 

de imagens captadas por satélites. Seu desenvolvimento está sob responsabilidade do Instituto 

de Estudos Avançados – IEAv, o qual deverá garantir que o sistema atinja todo seu potencial, 

contribuindo assim para o cenário espacial brasileiro. Para que seja viabilizado, uma série de 

ações e objetivos devem ser identificados para que seu desenvolvimento atenda as diversas 

necessidades a ele atribuídas. Nesse contexto, o trabalho busca a estruturação e identificação de 

potenciais ações efetivas ao desenvolvimento do projeto. Este objetivo foi atingido por meio 

dos Métodos de Estruturação de Problemas (Problem Structuring Methods -PSM). Para isso foi 

utilizado o Value-Focused Thinking (VFT), por permitir a extração dos valores e desejos dos 

stakeholders frente ao contexto analisado. Foram aplicados os quatro passos apresentados por 

Françozo e Belderrain (2022), sob os quais foram levantados os valores dos stakeholders, para 

então serem transformados em objetivos, hierarquizando-os e representados ao final na rede de 

objetivos “meios-fins”. Essa construção foi realizada em uma ação conjunta entre as partes, 

onde foi possível congregar as perspectivas dos stakeholders em um processo consensual. Por 

meio do método os anseios projetados ao PEmSE puderam ser transformados em ações e 

objetivos concretos, capazes de contribuir para seu desenvolvimento. A estruturação final dos 

objetivos no formato de rede “meios-fins” permitiu a identificação clara dos Objetivos 

Estratégicos, Fundamentais e Meios que serão cruciais para que as metas impostas possam ser 

atingidas, bem como a contribuição específica de cada um deles no contexto do projeto e suas 

respectivas influências. A robustez do método, ao conceber a estruturação dessas ações 

baseados estritamente nos valores, permitiu que pudessem ser validados objetivos já antes 

contemplados, bem como sua complementação por meio de uma compreensão mais ampla 

pelos gestores. 
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Abstract: Neste trabalho, estuda-se um problema combinado de programação da
manutenção, considerando atrasos e adiantamentos na realização de manutenções
programadas, com escalonamento da produção, buscando a minimização do makespan
dos lotes de produção (tarefas). O problema estudado é motivado por uma aplicação
real no setor de extrusão de uma fábrica de polímeros reciclados. Na referida fábrica, o
maior problema da gestão consiste na análise dos trade-offs relacionados com a
determinação do momento de parada das máquinas para a realização de manutenções
programadas e o atendimento da demanda através do escalonamento da produção. A
metodologia deste trabalho inicia-se com a determinação da probabilidade de falha dos
componentes das máquinas utilizando uma distribuição de Weibull. Em seguida,
realiza-se uma análise de sensibilidade dos custos de manutenção para a determinação
dos prazos de realização das manutenções. Com base nestas informações, propõe-se um
modelo matemático de Programação Inteira Mista (PIM) multiobjetivo para
representação do problema, o qual consiste em um problema de escalonamento de
tarefas em máquinas paralelas não relacionadas. Neste problema, cada máquina possui
um desempenho diferente na realização de cada tarefa específica, com tempos de
processamento dependentes do momento e tipo de manutenção realizada. O problema
considera dois objetivos: a minimização do makespam e a minimização dos desvios
com relação às datas de entrega dos pedidos. Devido à complexidade do problema, foi
proposta uma heurística (NSGA-II) a fim de que fosse possível a obtenção de soluções
para problemas com uma quantidade maior de máquinas e tarefas. Tanto a heurística
como o modelo matemático foram implementados utilizando-se a linguagem de
programação Julia (versão 1.7.3). O modelo, por sua vez, foi implementado através da
biblioteca JuMP e resolvido pelo solver comercial CPLEX. Resultados preliminares
demonstram a eficácia dos métodos propostos na resolução do problema em questão.

Keywords: programação da manutenção, escalonamento da produção, programação
inteira-mista, heurísticas, polímeros reciclados.
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Resumo. Este artigo apresenta a aplicação e avaliação de uma política de 
dimensionamento de sobressalentes para manutenção de veículos em um 
contexto de operações militares. A politica analisada busca priorizar as 
aquisições de um portfólio de itens considerando os custos de aquisição e o 
nível de serviço para uma determinada solução. A quantidade de peças e a 
dificuldade de estimar o modo de falha de cada um dos componentes são 
características centrais do problema. Uma aproximação com base na 
distribuição de Poisson foi utilizada com objetivo determinar uma quantidade 
de estoque que não seja superada por uma futura demanda de falhas. O apoio a 
decisão das aquisições, para definição do estoque de sobressalentes para um 
período anual foi analisado em um contexto de operações militares para 
cenários de orçamento limitado. Dentre as principais contribuições da pesquisa 
pode-se evidenciar que a utilização da política de dimensionamento de 
sobressalentes no contexto de operações militares foi capaz de melhorar 
significativamente o processo de aquisição em termos de redução de custos e 
aumento do nível de serviço.  

Palavras Chave: Dimensionamento de sobressalentes, Gestão da manutenção, 
Operações militares. 
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Abstract: Diariamente, os bancos movimentam grandes quantias de dinheiro, o
qual pode ser classificado por tipo de moeda (nacional ou estrangeira) e por
valor. Tal movimentação visa o abastecimento dos seus centros de distribuição
(e.g., caixas eletrônicos, agências, retailers, etc.) para que se possa realizar o
atendimento da demanda dos seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou
jurídicas. Este trabalho foi realizado com base em dados de um banco peruano
que enfrenta o desafio de distribuir dinheiro de forma eficiente para diferentes
cidades em nível nacional, com base na demanda de seus clientes, buscando
minimizar custos logísticos, operacionais e de estoque. Por meio de dados
históricos, estima-se a demanda por tipo de notas e por períodos de tempo. Tal
previsão é utilizada para o planejamento das operações. Entre as operações
realizadas pelo banco para a distribuição do dinheiro, estão os transportes via
modal aéreo ou terrestre e as compensações (i.e., transferências de dinheiro a
partir de outros bancos), permitindo-se assim que cada centro de distribuição
seja abastecido ou desabastecido conforme a necessidade. Neste contexto, o
trabalho em questão tem por objetivo resolver um problema de transferência e
transporte de valores, que consiste em determinar as quantidades de cédulas de
dinheiro (por tipo e valor) que devem ser enviadas para cada cidade (seja por
meio de transporte aéreo ou terrestre, vindo de outra cidade, ou por
compensação), de forma que a demanda diária prevista para cada cidade seja
satisfeita e o custo total seja minimizado. Para resolver o problema, propõe-se
um modelo de programação linear inteira mista multi-período e
multi-commodity que incorpora os diferentes custos envolvidos no processo de
cash management. O modelo possui uma boa escalabilidade, tendo sido capaz
de resolver instâncias de larga escala em poucos minutos. Isso demonstra a
adequação do modelo para ser utilizado no planejamento das atividades diárias
do banco.

Keywords: Cash Management, Programação Linear Inteira Mista, Otimização.

135

mailto:manuel.castillo@ufpe.br
mailto:raphael.kramer@ufpe.br
mailto:luciano.ccosta@ufpe.br
mailto:walton.coutinho@ufpe.br


INSID 2022, Nov. 30 – Dec. 02, 2022.  

Recife-PE, Brazil 

Indicador de desempenho relativo da manutenção: 

implementação de um sistema para comparação justa do 

desempenho de equipes de manutenção atuando em 

diferentes condições  

Bismark Pereira das Neves1, Alexandre Ramalho Alberti2 

 
1Moura Belo Jardim, Rua João Bezerra Filho 466-880, Bom Conselho, Belo Jardim-PE, 

55153-130 
1,2Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Produção, Universidade Federal 

de Pernambuco, Av. Da Arquitetura S/N, Cidade Universitária, Recife-PE, 50740-550 

 

bismarkneves@gmail.com, alexandre.alberti@ufpe.br  

Resumo. Nós propomos um sistema para avaliação e comparação justa do 

desempenho de equipes de manutenção, mesmo em casos onde tais equipes 

trabalham em diferentes condições, lidando com sistemas técnicos com 

diferentes propriedades em termos de confiabilidade. Este trabalho foi motivado 

por uma situação enfrentada em uma indústria brasileira, onde o gestor de 

manutenção deseja identificar as equipes que têm implementado as melhores 

práticas, a fim de estabelecer um benchmarking interno e dar continuidade ao 

projeto de uma política de recompensa por bons resultados. Entretanto, os 

indicadores para avaliação da eficiência da manutenção mais difundidos na 

literatura falham em prover um bom sistema para comparação justa do 

desempenho de equipes lidando com sistemas muito diferentes entre si. Um 

novo sistema de avaliação é então proposto, com base na ideia de que para cada 

sistema pode ser definido um nível mínimo de desempenho que poderia ser 

alcançado com a implementação de uma política de manutenção padrão, 

política esta que se mostra simples e amplamente adaptável. Para a obtenção do 

nível de referência de desempenho, propomos um protocolo para elicitação do 

conhecimento de múltiplos especialistas no escopo da Teoria da Evidência de 

Dempster-Shafer, e para lidar com a incerteza e a complexidade do modelo 

matemático da política de manutenção, utilizamos um método de propagação de 

incerteza por meio de simulação de Monte-Carlo. O uso potencial do sistema 

foi testado inicialmente em cenários simulados, e posteriormente uma aplicação 

foi realizada considerando sistemas produtivos reais. O sistema mostrou uma 

boa capacidade de discriminação das estratégias de manutenção de acordo com 

os resultados obtidos no médio e longo prazo.  

Palavras-chave: Análise de Desempenho, Política de Manutenção, Teoria da 
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