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RESUMO 

Este trabalho parte da necessidade do desenvolvimento de um método flexível e interativo 

para decisão em grupo que considere a força de preferência de cada decisor durante o 

processo elicitatório de constantes de escala, dentro do contexto de uma decisão multicritério, 

sem necessariamente ponderar o peso de cada decisor durante o processo. Para atingir tais 

objetivos, utilizou-se o conceito de Tradeoff flexível e interativo, que parte da Teoria do Valor 

Multiatributo, e auxilia indivíduos a atribuir valores para constantes de escala em um modelo 

multicritério com esforço cognitivo reduzido. Para auxiliar neste processo, considerando 

múltiplos decisores, aplicou-se um método híbrido entre o FITradeoff e a construção de 

funções de preferência de segunda ordem. Tal método permite que os decisores interajam 

continuamente com o procedimento de Tradeoff flexível, enquanto a cada ciclo de escolha, a 

heurística é ajustada com base na força da preferência para cada decisor, em cada ciclo de 

escolha. Este método híbrido, permite a agregação de julgamento dos decisores enquanto 

fazem as escolhas individuais, e não apenas agregando a preferência final e seus vetores ou 

espaços de pesos individuais. Além de estruturar o modelo de elicitação de constantes de 

escala, o método híbrido permite a investigação da construção de funções de preferência de 

segunda ordem em um modelo de agregação aditiva dentro do contexto de decisão 

multicritério. Como contribuição final, tem-se um método estruturado, com algoritmo de 

execução, considerando a união destas funcionalidades. Um exemplo é implementado, em que 

quatro decisores puderam participar do processo, interagindo com o modelo previamente 

estruturado, convergindo para uma decisão de escolha entre quatro alternativas em relação a 

quatro critérios, e solução única no final.  

Palavras-chave: FITradeoff. Função de preferência de Segunda Ordem. Decisão em grupo. 

Decisão multicritério. 
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ABSTRACT 

This work is based on the need to develop a flexible and interactive method for group 

decision that considers the strength of preference of each decision maker during the process of 

evaluating scale constants, within the context of a multicriteria decision, without necessarily 

considering the weight of each decision maker during the process. In order to achieve these 

objectives, the concept of flexible and interactive Tradeoff, which starts from the Theory of 

Multi-attribute Value, was used and helps individuals to assign values for scale constants in a 

multicriteria model with reduced cognitive effort. To assist in this process, considering 

multiple decision makers, a hybrid method was applied between FITradeoff and the 

construction of second-order preference functions. Such method allows decision makers to 

continuously interact with the flexible Tradeoff procedure, while at each choice cycle, the 

heuristic is adjusted based on the strength of preference for each decision maker, in each 

choice cycle. This hybrid method allows decision makers to aggregate judgment while 

making individual choices, and not just adding the final preference and its vectors or 

individual weight spaces. In addition to structuring the elicitation model for scale constants, 

the hybrid method allows the investigation of the construction of second order preference 

functions in an additive aggregation model within the context of multicriteria decision. As a 

final contribution, there is the structured method, with an execution algorithm, considering the 

union of these functionalities. An example is implemented, in which decision makers were 

able to participate in the process, interacting with the previously structured model, converging 

to a single choice decision at the end. 

Keywords: FITradeoff. Second order preference function. Group Decision. Multicriteria 

decision making. 
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1. Introdução 

Os Métodos Multicritério de Apoio à Decisão MCDM (Multi Criteria Decision 

Making) são conceitos, abordagens, modelos e métodos que auxiliam tomadores de decisão a 

descrever, avaliar, escolher, estabelecer ordem ou mesmo rejeitar alternativas (candidatos, 

projeto, por exemplo) com base na avaliação (por notas, valores e intensidade de preferências) 

conforme diversos critérios (ISHIZAKA; LABIB, 2011). Diversas problemáticas são comuns 

em cenários diversos, inclusive industriais. Dentre estas problemáticas, pode-se especificar: 

escolha, classificação, ordenação e descrição (MONTIBELLER; FRANCO, 2010). Tais 

problemas envolvem escolha de equipamentos e fornecedores, priorização de recurso para 

novos projetos e ampliações, atribuição de nota para desempenho de processos, produtos e 

qualidade, classificar e agrupar padronizações distintas e estabelecer ordenamento de 

preferência dentro opções de manufatura. Diversos métodos e ferramentas apoiam essa 

tomada de decisão, uma vez que o objetivo está claro e pode-se escolher o método mais 

recomendado (ISHIZAKA; NEMERY, 2013). 

Para a escolha adequada do método MCDM, devem-se determinar o decisor, o 

objetivo da decisão, os critérios, as alternativas, e stakeholders (FERRETTI; BOTTERO; 

MONDINI, 2014). As alternativas podem ser geradas em conjunto com os critérios por meio 

de métodos de estruturação de problemas. Uma vez que os elementos do processo de tomada 

de decisão foram identificados, modela-se o problema reduzindo o contexto de avaliação para 

diminuir a complexidade da decisão.  

Numa problemática de decisão e utilizando um método de agregação aditiva, o decisor 

se depara com a etapa de escolha entre alternativas, denominada de etapa Tradeoff. O 

processo  proposto por Keeney e Raiffa (KEENEY; RAIFFA, 1976) auxilia o decisor a obter 

uma ordem de preferência de suas informações, baseada sempre na escolha entre duas 

consequências ou alternativas. O questionamento estruturado avalia pares que relacionam 

critérios entre si, com o objetivo de elicitar os Tradeoffs para o cálculo da função objetivo. 

Este método exige que o decisor saiba informar o ponto de indiferença entre as duas 

alternativas, escolha esta que exige grande esforço cognitivo, especialmente em grande 

quantidade de critérios. 
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Devido à dificuldade do processo exaustivo do Tradeoff tradicional, De Almeida (DE 

ALMEIDA et al.., 2016) propôs um novo método baseado em Tradeoff flexível (FITradeoff – 

Flexible and Interactive Tradeoff), que permite ao decisor escolher entre as consequências ou 

omitir a resposta quando lhe falta conhecimento a respeito. De forma flexível e interativa, o 

decisor tem seu esforço cognitivo reduzido, ou seja, tem o processo de decisão facilitado. A 

cada etapa de escolha, o sistema reavalia a função objetivo, permitindo que as iterações de 

questionamento cessem quando a alternativa ótima for encontrada (FREJ et al.., 2017). 

 Por outro lado, vários métodos de elicitação e de solução de modelos 

multicritério abordam procedimentos específicos para decisão em grupo (PENIWATI, 2007). 

Cada vez mais, os processos decisórios em indústrias e corporações exigem a participação de 

diversos decisores. A decisão em grupo é um tema fundamental a ser estudado dada a 

exigência de especialistas multidisciplinares em diversos projetos, assim como aspectos 

comportamentais dos decisores. 

1.1. Justificativa 

A decisão em grupo por meio do método de Tradeoff flexível e interativo possui 

características metodológicas que ainda estão em desenvolvimento. Três pontos principais do 

método devem permitir a agregação da avaliação dos decisores (seja preferência, julgamento 

ou opinião).  

 Em primeiro lugar, em um processo decisório em grupo, é necessário agregar a 

avaliação da matriz de consequência das alternativas perante os critérios. Avaliação esta, feita 

individualmente por cada decisor. O segundo ponto é a ordenação de preferência dos critérios, 

onde cada decisor determina a preferência (de mais a menos preferido), ou até mesmo 

indiferença (não existe preferência entre os critérios). Por fim temos a necessidade de escolha 

entre as consequências definidas pelo Software do FITradeoff. Essa escolha, individual para 

cada decisor, deve ser agregada. 

 Verifica-se ausência de métodos que, de forma multimetodológica, considere a 

intensidade da preferência de múltiplos decisores e possa ser utilizado para elicitação de 

preferência em relação aos métodos multicritério. Este trabalho é justificado pela necessidade 
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do estudo de um método adequado para efetuar a elicitação flexível em um processo de 

decisão em grupo.  

1.2. Objetivos 

O objetivo geral da pesquisa é o desenvolvimento de um método para decisão em 

grupo utilizando a Teoria do Valor Multiatributo (MAVT) na avaliação multicritério e o 

procedimento de elicitação de constantes de escala de maneira flexível.  

1.2.1. Objetivos específicos 

Podem-se citar como objetivos específicos: 

• Adequar o método proposto ao método MAVT para agregação de avaliação das 

diversas funções valor de cada decisor envolvido no processo, conforme literatura 

existente. 

• Estabelecer a forma de agregação de ordem de preferência entre critérios, anterior 

à etapa de Tradeoff flexível entre os critérios. 

• Investigar diversos procedimentos de escolha em grupo para a etapa de Tradeoff 

flexível. 

• Analisar os resultados por meio de um modelo experimental e averiguar o 

desempenho do método proposto. 

1.3. Metodologia 

A metodologia para o desenvolvimento deste trabalho parte dos objetivos aliados à 

justificativa. Inicialmente desenvolve-se uma identificação de métodos que solucionam 

problemas multicritério, quais as suas características e como atendem às especificidades dos 

problemas, selecionando aqueles que atendem aos decisores acerca da problemática de 

seleção. 



!  21

Em um segundo momento identifica-se que métodos dentre estes possuem variações 

para decisão em grupo, como a agregação é feita com o objetivo de obter uma decisão 

conjunta, conflituosa ou não para apoio ao grupo.  

Dentre estes métodos, identifica-se como tais métodos podem trabalhar em 

convergência afim de escolher aqueles que tem o potencial de atender aos objetivos deste 

trabalho.  

Por se tratar do desenvolvimento de um novo método, que parte de pressupostos já 

implementados, a maior parte das características destes métodos é levada para a pesquisa, 

como premissa. 

Afim de testar o desempenho, busca-se uma aplicação prática, afim de elucidar o uso 

do método ao leitor, por meio de um grupo heterogêneo nos aspectos de influência em um 

processo de decisão em relação à experiência dos decisores, hierarquia e a figura de um 

facilitador. 

Por meio de análise crítica, busca-se as possíveis implicações do trabalho, quais suas 

contribuições para a comunidade acadêmica e industrial e que trabalhos futuros podem surgir 

a partir da elaboração de hipóteses que surgem durante a pesquisa científica. 

Para atender às necessidades de desenvolvimento do método a partir desta abordagem 

metodológica, iniciou-se a pesquisa acerca de três temas, para buscar a convergência de 

métodos que possam culminar em uma estrutura única, dentro do escopo desta aplicação: 1) 

Avaliação intra-critério dos decisores; 2) Ordenação de preferência de critérios; e 3) 

Elicitação flexível em grupo, conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 - Método proposto 

Elaborado pelo autor 

Como resultado do uso desta metodologia, tem-se este trabalho, e seu 

desenvolvimento descrito, principalmente no capítulo 3, que busca responder às perguntas de 

pesquisa identificadas. 

1.4. Contribuição 

Este trabalho se insere na comunidade acadêmica e industrial somando-se aos avanços 

feitos a partir do desenvolvimento do FITradeoff em 2016. Utilizando os conceitos iniciais de 

avaliação de primeira e segunda ordem em relação à preferência de decisores, e o uso 

interativo e flexível do método para elicitar constantes de escala, o que foi proposto 

acrescenta uma nova possibilidade de uso de tais ferramentas no contexto de grupo. Soma-se 

o desenvolvimento da aplicação do método multicritério ao método de construção de função 

de preferência de segunda ordem, anteriormente apenas considerando aplicações não 

interativas, nem multicritério. E referente ao Tradeoff flexível e interativo, soma-se a 

possibilidade de agregar julgamentos de decisores, em tempo real, por meio do algoritmo 

desenvolvido e método implementado. 

(1) Avaliação 
inicial dos 
decisores

(2) Ordenação 
de preferência 
dos critérios

(3) Elicitação 
flexível em 

grupo



!  23

1.5. Estrutura deste trabalho 

O segundo capítulo apresenta a revisão dos métodos que sustentam esta tese, 

referenciando métodos e trabalhos anteriores de desenvolvimento e aplicação. São 

apresentados métodos de estruturação de problemas e métodos multicritério de apoio à 

decisão. O capítulo também diferencia métodos de agregação aditiva e métodos de 

sobreclassificação. Traz ao leitor os métodos que auxiliam decisores a identificar os pesos dos 

critérios. Por fim, como ocorrem no contexto deste trabalho, as formas de se trabalhar em 

grupo, quando vários decisores interagem com o processo também é apresentada a revisão de 

literatura que aponta as necessidades de desenvolvimento do método para decisão em grupo. 

Primeiramente foi observada a literatura recente por meio de revisões sistemáticas disponíveis 

na literatura, identificando a necessidade do desenvolvimento de trabalhos neste tema. Em um 

segundo momento, um olhar sobre o método FITradeoff e como as contribuições podem ser 

somadas tanto internamente ao método quanto no contexto do tema do trabalho. 

O terceiro capítulo apresenta o método proposto, suas diferenças em relação aos 

trabalhos anteriores e a contribuição em cada uma das etapas propostas. Inicialmente 

apresenta uma visão macro, e em cada subseção apresenta-se o detalhamento de cada tarefa 

interna na implementação do algoritmo desenvolvido. Apresenta a construção de tais 

diferenças, percorrendo cada etapa de forma metodológica, para posterior exemplificação de 

uma aplicação.  

No quarto cinco aplica-se o método desenvolvido em um exemplo com dados que 

possam ser manipulados para demonstrar a efetividade do método. Este exemplo trata da 

problemática de escolha de um software em ambiente relevante, com quatro decisores 

interagindo, para avaliar e decidir uma entre quatro alternativas, observando o desempenho de 

quatro critérios. Após a execução do método dentro do exemplo, uma subseção discute os 

resultados quanto ao desempenho desta abordagem inovadora em análise de decisão.  

No quinto capítulo apresenta-se a conclusão do trabalho, relacionando os aprendizados 

com recomendações para trabalhos futuros, a fim de ampliar ainda mais o escopo de atuação 

do tema. 
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2. Referencial Teórico 

Neste capítulo, são apresentados os métodos que embasam este trabalho, 

especificamente o MAVT e o FITradeoff. São fundamentados os métodos de agregação de 

avaliação de decisores e como utilizar conforme diferentes cenários de tomada de decisão. 

São descritas também as características de processos de tomada de decisão em grupo, e quais 

suas particularidades. 

2.1. Métodos multicritério de apoio à decisão 

Uma vez estabelecidos os objetivos da tomada de decisão, os critérios e alternativas, 

deve-se modelar o problema de tal forma que um método adequado à problemática de decisão 

que se deseja abordar (ISHIZAKA; NEMERY, 2013). As problemáticas podem ser: 

• Escolha (tipo α): selecionar uma alternativa ou um conjunto de alternativas 

dentro de várias propostas; 

• Alocação em categorias ou classificação (tipo β): categorizar as alternativas 

em categorias pré-definidas disponíveis; 

• Ordenação (tipo γ): estabelecer a prioridade das alternativas existentes, 

também chamado de posicionamento (ranking); 

• Descrição (tipo δ): viabilizar aprendizados de tal forma que se visualize o 

que pode ou não ser realizado, bem como potenciais ações a serem 

tomadas. 

• Portfólio: considerar um subconjunto de alternativas, de forma a integrar a 

análise de interação entre elas, considerando sinergia positiva ou negativa, 

e não apenas seu desempenho de forma isolada. 

Os métodos MCDM classificam-se em: métodos ordinais, métodos de ponderação, 

métodos aditivos, métodos de sobreclassificação (outranking) e métodos combinados por 

outras metodologias (BELTON; HODGKIN, 1999a). 



!  26

Outros métodos para tomada de decisão são os procedimentos de votação. Estes 

métodos comumente avaliam alternativas em relação a um objetivo principal, e envolvem 

tomada de decisão entre vários indivíduos. Procedimentos de votação não envolvem múltiplos 

critérios, e possuem a particularidade da escolha coletiva do grupo (NURMI, 1983). São 

utilizados comumente para escolha de alternativa e ordenação de preferência. O mais comum 

é a votação pluralista, em que a escolha mais votada é a vencedora, porém este método ignora 

o fato de que se uma escolha foi a mais votada com 30%, por exemplo, 70% do grupo rejeitou 

esta escolha. Para mitigar tal efeito, adota-se a estratégia de segundo turno, pois aponta-se que 

a votação pluralista é mais representativa quando apenas duas alternativas são apresentadas 

aos decisores (NURMI, 2002). Para métodos como Copeland, Borda e Condorcet, exige-se do 

decisor a capacidade de comparar todas as alternativas entre si, ordená-las e atribuir notas 

(NURMI, 2002), e tal necessidade causa grande esforço cognitivo. 

Os métodos multicritério apoiam a decisão por meio de escolha de preferências, e 

muitas vezes os antecedentes culturais e intelectuais dos indivíduos estão envolvidos 

(BOUYSSOU, 1986). Por esta razão, os métodos visam a retirada de vieses que costumam 

ocorrer durante os processos decisórios (GRECO; EHRGOTT; FIGUEIRA, 2016). Em geral, 

decisores não confiam em modelos quando os consideram complexos, existindo uma 

resistência associada às experiências anteriores (GRECO; EHRGOTT; FIGUEIRA, 2016).  

 É importante separar os conceitos de stakeholder e decisor. O primeiro é representado 

pelo envolvimento prévio, e relacionado à saída do processo decisório, podendo algumas 

vezes ser decisor. O decisor, além de estar envolvido, é aquele que tem poder sobre a 

mudança que será causada após a resolução da análise multicritério (ISHIZAKA; NEMERY, 

2013). Comumente stakeholders são participantes ou considerados na etapa de estruturação, 

enquanto os decisores fazem parte da execução do método (GUERRA et al.., 2009). 

 Outro participante importante no processo decisório é o analista (ou facilitador). Este 

deve atuar de forma imparcial no processo decisório, sendo um conhecedor exímio do método 

empregado, com ciência do problema estruturado, suas origens e impactos (BELTON, 

HODGKIN, 1999). Como o próprio nome diz, o facilitador é ferramenta fundamental para 

auxiliar os decisores, extinguindo vieses cognitivos e comportamentais que tendem a orientar 

uma decisão. É papel do facilitador acompanhar o processo e orientar quanto à escolha de 
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métodos e ferramentas adequadas para estruturar o problema, elaborar o modelo, avaliar 

alternativas, gerar resultados e analisar a qualidade da resposta final. 

 Doze passos são necessários para executar uma análise de problema multicritério (DE 

ALMEIDA et al.., 2015a): 

1. Definir os decisores e demais atores como stakeholders e facilitador. 

2. Identificar os objetivos do processo decisório, estruturar o problema. 

3. Estabelecer critérios de decisão baseando-se nos objetivos identificados. 

4. Definir o conjunto de alternativas, suas relações com os critérios e qual a problemática 

de decisão. 

5. Identificar fatores que influenciam o processo decisório, mas não podem ser 

controlados. 

6. Definir a estrutura de preferência ou indiferença dos decisores conforme o método 

escolhido. 

7. Executar a avaliação das alternativas dentro de cada critério. 

8. Executar a avaliação entre os critérios, com o objetivo de encontrar os pesos ou 

constantes de escala de cada critério. 

9. Avaliar as alternativas identificadas com melhor desempenho conforme a 

problemática. 

10. Conduzir análise de sensibilidade do processo decisório. 

11. Estabelecer plano de ação. 

12. Implementar ações propostas. 

  

2.1.1. Métodos de agregação aditiva 

Os métodos de agregação aditiva permitem que os decisores tratem diversos critérios 

por meio de uma função objetivo, chamada aditiva. O objetivo destes métodos é encontrar 

qual alternativa, perante a avaliação de diversos critérios, tem o maior valor da função 

objetivo. Dois métodos se destacam, a Teoria do Valor Multiatributo (MAVT) e a Teoria da 

Utilidade Multiatributo (MAUT) (MARJAN VAN HERWIJNEN, 2009). A diferença entre 

estas teorias é que em MAVT os valores são declarados deterministicamente entre alternativas 
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e critérios, enquanto em MAUT, estuda-se a probabilidade de determinada alternativa ter o 

desempenho em relação ao critério. 

A Teoria do Valor Multiatributo (Multiattribute Value Theory – MAVT) possui uma 

forte base axiomática que serve como base para outros métodos (BELTON e STEWART, 

2002). Caso as escolhas de preferência do decisor atenda aos axiomas, a relação de 

preferências estrutura uma função valor, e com o valor de uma alternativa, pode ser expressa 

pelo somatório de seus valores de atributos (KEENEY; RAIFFA, 1976). 

O modelo de somatório ponderado por meio de constantes de escala é definido pela 

equação 2.1 em que o valor global (v(xi)) é o valor de um vetor de consequências xi = (xi1, 

xi2, ..., xin) para a alternativa i. 

!                                                      (2.1) 

Em que: 

kj é a constante de escala (peso) do critério j. 

vj(xij) é o valor da consequência do critério j, para a alternativa i. 

xij é a consequência da alternativa i para o critério j. 

A constante de escala é geralmente normalizada, tal que o somatório de todos seus 

valores é igual a 1. 

Algumas propriedades devem ser verificadas antes de executar o processo de 

avaliação por meio de métodos aditivos (KEENEY; RAIFFA, 1976). Primeiramente, o 

modelo segue uma estrutura de preferências em que é possível ordenar as consequências. 

Assim, se x é preferível a y, e y é preferível a z, obrigatoriamente x é preferível a z. Portanto, o 

decisor deve ser capaz de comparar todas as consequências e ordená-las. 

Outra propriedade dos modelos aditivos é a condição de independência de preferência 

mútua entre os critérios. Se X e Y são dois critérios, a independência de preferência entre eles 

ocorre se, e somente se, a preferência condicional interna ao espaço de X (sua avaliação intra-

critério) não depender de qualquer valor do espaço de Y. 

v(xi) =
n

∑
j=1

kjvj(xij)
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Para a definição dos valores das alternativas (desempenho) perante cada um dos 

critérios, deve ser estabelecida uma métrica de avaliação entre valores mínimo e máximo. 

Três aspectos de avaliação são utilizados para este fim (BELTON; STEWART, 2002): 

• Definição de função de valor parcial: relacionado o valor à performance em 

termos de medida ao atributo, refletindo o critério em questão. 

• Construção de uma escala de valor qualitativa: Neste caso a performance das 

alternativas pode ser avaliada por meio de descritores ou palavras. 

• Avaliação direta das alternativas: Nenhuma tentativa de definir uma escala é 

feita. O decisor simplesmente define um número, ou identifica a posição de 

desempenho em uma escala, que por sua vez reflete o valor de uma alternativa 

em relação a pontos específicos de referência. 

Os descritores para a construção das funções de valor para um método aditivo devem 

ter as seguintes propriedades (KEENEY, 1996): 

• Mensurabilidade: deve permitir quantificar o desempenho de uma ação. 

• Operacionalidade: deve definir claramente como e quais dados coletar. 

• Compreensibilidade: deve permitir a interpretação do desempenho de uma 

ação. 

Quando tais descritores são utilizados para avaliar alternativas, pode-se utilizar a 

função aditiva e determinar o valor global das alternativas considerando cada critério, com o 

objetivo final de obter uma ordem ou escolha multicritério. 

O método AHP (Analytic Hierarchy Process) auxilia decisores em frente a problemas 

complexos com a existência de critérios subjetivos e conflitantes. É baseado na modelagem 

do problema, avaliação e agregação de pesos, fornecendo como saída uma lista ordenada de 

alternativas baseada em critérios (ISHIZAKA; LABIB, 2011). Trata-se de um método aditivo, 

assim como o MAVT. 

 Após a etapa de estruturação do problema, e identificação dos critérios e alternativas, 

é possível fazer as avaliações para atingir o objetivo final. O método executa uma série de 

questionamentos para realizar comparações par a par entre os elementos, e permitem aos 

decisores organizar uma lista de priorização. Diferente de outros métodos, fornece uma escala 

de medida qualitativa e quantitativa de performances, de 1 a 9, denominada Escala 

Fundamental de Saaty. (SAATY, 1990b). 
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A escala de Saaty no método vai de 1, que representa igual importância entre os 

critérios, até 9, que representa importância extrema. É possível então fazer uma quantificação 

de forma qualitativa entre os critérios (SAATY, 1994). Esta avaliação é feita por uma matriz 

de comparações par a par, onde os critérios na coluna a esquerda extrema são comparados aos 

critérios na linha do topo da matriz. A reciprocidade da comparação é feita por meio de um 

número inverso à avaliação feita. Isso é uma condição necessária para obter consistência, 

garantindo que a matriz seja recíproca. O peso dos critérios é obtido por meio de comparações 

par a par e convertido a valores numéricos de tal forma que possa ser calculado por meio de 

equações matemáticas (SAATY, 1994). 

Somando-se ao método, o AHP pode ser utilizado para ordenar prioridades, não 

apenas obter uma escolha única final. Pode ser utilizado para escolha, ordenação, alocação de 

recursos e gestão de qualidade (HO, 2008). 

O método MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique) é muito semelhante ao AHP, utilizando comparações par a par pelo decisor, porém 

o MACBETH utiliza uma escala intervalar enquanto o AHP utiliza uma escala de razão 

(MESKENS; ROUBENS, 1999). 

Após a estruturação do problema, três avaliações precisam ser calculadas: 

• O peso dos critérios: mede a atratividade de cada um dos critérios em relação 

ao objetivo de decisão final; 

• Avaliação de opções: representa a atratividade de uma opção em relação a um 

critério; 

• Nota geral das opções: as avaliações anteriores são apenas resultados 

intermediários para avaliar a nota geral de cada alternativa. Portanto, com as 

avaliações intra critério e inter critério, a nota geral das alternativas apresenta a 

ordenação em relação ao objetivo final. 

A avaliação par a par é feita utilizando uma escala que vai de 0 a 7, medindo a 

atratividade entre critérios em relação ao objetivo da decisão e das alternativas em relação a 

cada um dos critérios individualmente. Nesta escala o valor 0 representa nenhuma 

atratividade, passando por 1 (muito pouca atratividade), 2 (pouca atratividade), até 7 (extrema 

atratividade) (BANA E COSTA; DE CORTE; VANSNICK, 2005).  
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A linha da diagonal principal da matriz de comparação é preenchida por 0, pois não há 

preferência. Para o resto da matriz, necessita-se apenas preencher o triângulo superior. Em 

uma avaliação 1, o oposto é 7, e assim sucessivamente até finalizar a matriz. Por fim, as 

matrizes são agregadas de forma aditiva para obter o resultado da decisão. 

2.1.2. Métodos de sobreclassificação 

De forma complementar aos métodos de síntese aditiva, o início do desenvolvimento 

de métodos de sobreclassificação (outranking) foi proposto para complementar a MAUT 

(ROY, 1971). Tais métodos permitem uma avaliação de preferências, onde se aceita 

transitividade da avaliação, visto que alguns modelos possuem incomparabilidade de critérios 

e alternativas. Isso significa também que as preferencias não podem ser expressas por uma 

função numérica. Saber que existe preferência e indiferença, ou que duas alternativas não 

possuem comparação direta também faz parte de processos decisórios complexos (GUERRA 

et al.., 2009). 

Utiliza-se métodos de sobreclassificação quando um dos critérios não é quantitativo e 

a escala intervalar não faz sentido, quando a compensação entre critérios em relação de 

ganhos e perdas não é clara, ou quando preferências ou limiares de veto precisam ser 

considerados. Desta forma, é claro que tais métodos são complementares, permitindo o uso de 

multimetodologia (ISHIZAKA; NEMERY, 2013). 

O método ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité) I utiliza 

informações de avaliação de critérios, limiares de veto, peso e grau de concordância, por meio 

de uma única relação de sobreclassificação, e fornecendo na saída um subconjunto de 

alternativas, mirando na “melhor possível”. A variação ELECTRE IS utiliza pseudo-critérios 

na construção do modelo decisório. ELECTRE II necessita de duas relações de 

sobreclassificação, e assim como ELECTRE III e IV, fornece como resultado um pré 

ordenamento de alternativas. O único método da família para solucionar problema de 

classificação é o ELECTRE Tri, exigindo do decisor conhecimento da relação por meio de 

avaliação e informações de perfil de alternativa para classificação (GUERRA et al.., 2009). 

Outros métodos da família de sobreclassificação são o PROMETHEE (Preference 

Ranking Organization METHod for Enriched Evaluation) I e II. Estes métodos são baseados 
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em graus de preferência e calculam tal grau em relação a cada par ordenado em cada critério, 

a avaliação dentro de cada critério e a avaliação global de preferência (D’AVIGNON; 

MARESCHAL, 1989). Entre patamares máximo e mínimo de diferença, constrói-se uma 

relação de preferência entre 0 e 1. As funções de mapeamento destas relações podem receber 

características lineares, descontínuas ou gaussianas. O decisor, então, precisa definir seu fluxo 

de preferência de cada alternativa para cada critério. O método traduz esta preferência para 

um valor normalizado, e assim fornece uma relação de fluxo positivo de preferência e 

negativo, ordenando as alternativas conforme avaliação do decisor (MARESCHAL, 2005). 

2.2. Identificação dos pesos dos critérios 

Na seção anterior, apresentou-se 12 passos para solucionar um problema multicritério. 

Esta seção foca especificamente no passo 8: Executar a avaliação entre os critérios, com o 

objetivo de encontrar os pesos ou constantes de escala de cada critério. Estabelecer as 

constantes de escala dos critérios é fundamental para entender e avaliar como cada um dos 

critérios se comporta em grau de importância em relação ao objetivo de decisão principal. 

Estas constantes de escala são comumente chamadas de pesos dos critérios. Todos os métodos 

buscam uma forma de avaliação entre os critérios, comparando-os de forma a encontrar 

valores ou preferências que satisfazem o pensamento do decisor. 

Apresenta-se nesta seção o Tradeoff tradicional, o método swing e por fim os métodos 

que utilizam informação parcial. 

2.2.1. Tradeoff tradicional 

Os métodos de avaliação de pesos de critérios podem ser aplicados tanto em métodos 

hierárquicos como não-hierárquicos. É um ponto fundamental em métodos multicritério, e 

permitem verificar a robustez do processo decisório. A avaliação de peso de critérios (também 

chamados de constantes de escala) pode ser feita por métodos como ratio analysis, proposto 

por Edwards, o método Swing (VON WINTERFELDT; EDWARDS, 2007) e Tradeoff 

(KEENEY; RAIFFA, 1976), sendo este último aquele com a maior fundamentação teórica.  
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O método Tradeoff tradicional é um processo que tem como ponto principal a 

comparação de duas alternativas descrita por dois critérios. Uma alternativa possui o melhor 

desempenho no primeiro critério e pior desempenho no segundo, quanto a outra possui 

desempenho inverso. Ao escolher uma alternativa preferével à outra, o decisor define qual é o 

critério mais importante (KEENEY; RAIFFA, 1976). 

Por meio de uma sequência estruturada de questionamentos feitas ao decisor, pode-se 

obter uma ordem de preferência, baseada nas escolhas apresentadas par a par. Um primeiro 

grupo de questionamento fornece a ordem dos pesos, e outro grupo permite ao decisor 

entender as consequências e escolher entre as consequências relacionadas a critérios próximos 

(DE ALMEIDA et al.., 2015b). 

Este procedimento necessita de um esforço cognitivo adicional por parte do decisor, 

visto que ele precisará comparar consequências entre todos os critérios, por meio de 

sucessivos questionamentos (KEENEY; RAIFFA, 1976). 

2.2.2. Método Swing 

O método SWING exige que o decisor considere uma alternativa em que todos os 

critérios tenham a pior avaliação possível. Então, é necessário responder qual critério é o mais 

importante, ou seja, qual critério seria o seu mais preferido para alterar seu pior valor para o 

maior valor. A este critério, dentro da situação hipotética, é dado o valor 100. No próximo 

passo, o decisor identifica um critério que gostaria de maximizar o desempenho, excluindo o 

critério anterior. Para este segundo critério, o decisor precisa atribuir uma pontuação, menor 

que 100, que demonstre a importância relativa ao primeiro. O procedimento segue até que 

todos os critérios tenham sido avaliados, sempre em relação ao critério anterior. No fim, todas 

as pontuações são normalizadas, de tal forma que a soma deles seja igual a 1 (MUSTAJOKI; 

HÄMÄLÄINEN; SALO, 2005). 

Este método facilita por meio da comparação par a par, reduzindo um pouco o esforço 

de comparação, mas ainda exige que o decisor saiba avaliar todos os critérios, e entenda 

perfeitamente a relação entre eles. Há também uma variação do método que permite a 

avaliação de intervalos para tentar mitigar a dificuldade de avaliação completa, mas ainda 

exige que todas as avaliações ocorram (DANIELSON et al.., 2014). 
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2.2.3. Métodos com informação parcial 

Considerando os métodos multicritério que utilizam informação parcial por parte do 

decisor, Frej (2019) analisou a característica de 32 métodos distintos que utilizam informação 

parcial, por meio de um framework (DE ALMEIDA et al.., 2016) que observa 3 classificações 

macro e suas subclassificações: 

• Declarações de preferência: como o decisor interage com o processo; 

o Elicitação estruturada ou não; 

o Processo único ou interativo; 

o Processo flexível ou fixo; 

• Formas de informação parcial: de que forma os dados são inseridos no 

processo; 

o Necessidade de ordenação; 

o Limitação dos valores de constante de escala; 

o Julgar holisticamente o desempenho de alternativas e/ou critérios; 

o Utilização de inequações arbitrárias para funções de valor; 

• Etapa de síntese: como o método calcula o valor global das alternativas perante 

os critérios de forma geral; 

o Substituição de constantes de escala; 

o Regras de decisão; 

o Programação linear; 

o Simulação ou análise de sensibilidade: este tópico é utilizado por 

métodos que após o resultado final permitem testar a robustez da 

decisão. 
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A partir de sua análise, Frej (2019) conclui que a maioria dos métodos (81%) não 

executam a elicitação de forma estruturada, determinando que possivelmente as informações 

são inseridas pelo decisor de forma arbitrária no processo. Visto que diversos métodos 

auxiliam o decisor a encontrar as constantes de escala por meio do método Swing 

(MUSTAJOKI; HÄMÄLÄINEN; SALO, 2005), inconsistências podem ocorrer por causa da 

forma de modelagem. Em contrapartida, observa-se inconsistência naqueles métodos que 

utilizam o procedimento tradicional de Tradeoff proposto por Keeney (1982). 

2.3. Decisão em grupo 

Esta seção trata dos métodos de decisão em grupo. Diversas vezes, dentro de 

organizações, a tomada de decisão é feita compartilhada, considerando diversos atores, 

especialistas e decisores. Estes atores possuem antecedentes culturais e intelectuais distintos, 

portanto os métodos de agregação de avaliação são importantes, permitindo classificação e 

importância entre eles (EDEN, 1992). 

2.3.1. Sistemas de votação 

O método de votação pluralista é o mais conhecido e geralmente utilizado para 

eleições de cargos ao governo. Tem a simples mecânica de funcionamento que concede à 

alternativa que recebeu maior número de votos como vencedora. Este método, porém, não é 

capaz de ordenar as alternativas, sendo necessário o uso de outro método para tal.  

Muitas vezes, quando mais de duas alternativas são utilizadas, o sistema pluralista 

apresenta uma inconveniência de escolher como alternativa vencedora uma que não 

representa um total maior que 50% dos votos, por exemplo: Na escolha entre três alternativas, 

a alternativa A recebe 40%, a B recebe 35% e a C recebe 25%. Classifica-se como vitoriosa a 

alternativa A, porém somando os valores de B e C temos 60%. Para tal, é comum utilizar a 

estratégia de segundo turno entre as duas primeiras colocadas. 

Este procedimento foi desenvolvido por Jean-Charles de Borda em 1781. Os decisores 

ordenam as alternativas por ordem de prioridade, estabelecendo uma preferência entre elas. 

No método, a alternativa menos preferida de um decisor recebe um valor a (que geralmente é 

0 ou 1) enquanto a segunda menos preferida recebe o valor de a acrescido de uma constante b 
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(geralmente 1). A terceira menos preferida terá o valor atribuído por a + 2b, e assim 

sucessivamente (NURMI, 2002).  

Assim, utilizando o valor a=1 e b=1, para determinado decisor elencando preferência 

entre 3 alternativas, ele pode definir sua preferência como A P B (onde P representa 

preferência de A em relação a B), B P C. A alternativa C, menos preferida tem o valor de 1, 

enquanto a B = 2 e A = 3. 

Agrega-se os valores das alternativas somando os valores correspondentes para cada 

decisor. Assim obtém-se uma ordenação das alternativas avaliadas por n decisores.  

A principal vantagem deste método está em sua simplicidade de atender à propriedade 

de transitividade de sistemas de comparação, que afirma que se A P B e B P C, então 

logicamente A P C. Em outros métodos de comparação par-a-par, esta propriedade não é 

necessariamente atendida, razão pela qual o método AHP apresenta uma forma de controle 

por meio dos índices de inconsistência. 

O método de Borda demonstra que: 

• Os fatores determinantes de escolha estão relacionados ao grau de detalhe na 

expressão individual de escolha. 

• Existem diferentes conceitos para vitória por votação. 

• Os conceitos não são obrigatoriamente compatíveis mesmo que dentro de suas 

categorias. 

• Se a maioria absoluta concorda na alternativa mais bem avaliada, tanto os 

ganhadores par-a-par como os de pluralidade coincidem. 

A contagem de Borda difere e não representa a escolha apresentada pela maioria 

absoluta. 

O procedimento desenvolvido pelo Marquês de Condorcet, em 1975, utiliza avaliação 

par-a-par por parte dos decisores, e a alternativa que tiver vantagem sobre outra considerando 

os decisores é a vencedora. Monta-se uma matriz de comparação onde as alternativas nas 

linhas são comparadas pelas mesmas alternativas nas colunas, e cada elemento desta matriz 

representa a quantidade de decisores que estabelecem tal preferência (NURMI, 2002). 

Por trabalhar com matriz de comparação par-a-par, este método pode resultar em 

preferências em circuito fechado, contradizendo a propriedade da transitividade. Para resolver 
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tal problema, adota-se um procedimento que consiste em reverter a relação de preferência que 

tiver a menor pluralidade. 

Considerando o método de Condorcet tem-se que: 

• O vencedor em comparações par-a-par depende da ordem de avaliação. 

• Em cada comparação par-a-par o votante precisa obrigatoriamente votar em 

uma alternativa. 

• A separação em componentes par-a-par faz com que importantes dados quanto 

às preferências sejam perdidos. 

O procedimento de Copeland também utiliza a mecânica de avaliação par-a-par para 

determinar o valor global das alternativas do processo de votação. A diferença em comparação 

com o método de Condorcet é que o valor total de uma alternativa i, é função do no número 

de alternativas vencidas pela alternativa i, subtraído do número de alternativas que vencem a 

alternativa i (NURMI, 2002). 

Caso em um processo de votação, seja possível identificar a alternativa vencedora por 

meio do procedimento de Condorcet, esta alternativa também será selecionada por este 

método. Isso acontece para um conjunto de n alternativas, sendo que a alternativa vencedora 

terá valor igual a n – 1, pois esta vencerá todas as outras n – 1 alternativas, não sendo vencida 

por nenhuma outra (NURMI, 2002). 

2.3.2. Agregação de julgamento e preferência de decisores 

Na avaliação de agregação de avaliações individuais (AIJ – Aggregation of Individual 

Judgments), os indivíduos podem abrir mão de suas preferencias individuais pensando no 

bem comum do grupo decisor, assim o grupo se comporta como um novo indivíduo, e se 

comporta como unidade. A agregação de suas avaliações é feita antes de se obter os vetores de 

prioridade, ainda na etapa de avaliação das alternativas e critérios (FORMAN; PENIWATI, 

1998).  

Quando deseja-se manter as prioridades individuais, utiliza-se a agregação de 

prioridades individuais (AIP – Aggregation of Individual Priorities). Esta forma também 

utiliza média geométrica, porém a agregação é feita nos autovetores já calculados a partir das 
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matrizes de avaliação par a par. Forman e Peniwati (1998) demonstram que para este tipo de 

avaliação pode-se utilizar média simples também. 

Estes tipos de agregação são comumente utilizados em métodos aditivos. Os métodos 

AIJ e AIP são amplamente conhecidos pelas suas aplicações no método AHP.  

Ainda considerando a agregação de julgamentos, existe o processo de agregação de 

especialistas. Algumas vezes, os avaliadores das alternativas e dos critérios não são os 

decisores, e sim especialistas com conhecimento específico sobre o tema. Um especialista 

possui conhecimento avançado sobre o tema, e não tem interesse em causar qualquer 

distorção motivada ou cognitiva no processo, tendo a função de usar seu conhecimento 

específico para auxiliar os tomadores de decisão (DE ALMEIDA et al.., 2015b). 

Um processo de agregação de especialistas não busca a solução do problema, mas sim 

apoia os decisores dentro do contexto. O processo é então focado em buscar a verdade quanto 

alguma solução em particular. Múltiplos especialistas trazem o benefício de diferentes 

experiências e conhecimentos, enriquecendo o processo de avaliação (DE ALMEIDA et al.., 

2015b). 

A agregação do conhecimento pode ser feita de três formas distintas, sendo que as 

duas primeiras são nomeadas de agregação de julgamentos individuais e a última é a 

agregação de ordenação individuais (EKEL et al.., 2009): 

• Agregam-se todos os critérios, resultando em uma preferência global para cada 

especialista. Posteriormente é agregada a informação entre eles. 

• Agregam-se as avaliações de múltiplos especialistas, e uma avaliação em 

conjunto em relação a cada critério é obtida. A informação então é agregada 

para todos os critérios. 

• Ocorre a agregação entre vários critérios e entre múltiplos especialistas de 

forma simultânea. 

Uma extensão do método MAVT permite a agregação da avaliação de decisores na 

matriz de consequências (KEENEY; RAIFFA, 1976). Importante notar que os decisores 

fazem parte das etapas relacionadas a escolha de critérios e alternativas, bem como a 

elicitação dos pesos dos critérios, diferenciando-se, portanto, de especialistas como tratado na 

subseção anterior. 
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Sempre considerando que os axiomas do MAVT são respeitados, pode-se então 

agregar as avaliações dos decisores por meio da equação (2.2): 

!                                    (2.2) 

em que Wk representa o peso de importância do k-ésimo decisor, e a última soma 

representa o valor da alternativa x dado por ele. 

A maior vantagem desta abordagem é que possuir uma fundamentação teórica e 

axiomática forte, a representação numérica, conforme visto anteriormente, é fácil de ser feita 

por meio de descritores, permitindo facilmente a interpretação das recomendações finais do 

processo de decisão (SALO; RAIMO, 2010). 

2.3.3. Agregação de primeira e segunda ordens 

Em relação ao procedimento de agregação de primeira ordem, observa-se a relação de 

preferência dos decisores perante alternativas ou critérios. Tal procedimento é chamado, nesta 

etapa, de constituição de preferência do grupo (ZAMORA; BURGUETE, 2008). Semelhante 

ao processo de votação de Borda, relações de preferência APB ou A>B atribui uma pontuação 

maior àquele mais preferido. Então em um caso em que APB e BPC teríamos que A=3, B=2 e 

C=1. Para agregar a opinião de diversos decisores, basta somar as notas de cada membro do 

grupo. 

A agregação de primeira ordem é fraca, primeiro porque ela não estabelece, para o 

exemplo acima, o quanto A>B ou A>C (A>C pelo princípio da transitividade). Em segundo 

ponto é necessário analisar a intransitividade ou relação de indiferença do grupo. Em uma 

agregação de vários membros, a constituição de primeira ordem poderia incorrer em 

intransitividade (A>C e C>A) que fere os axiomas de eleição social de Arrow (MAS-

COLELL; SONNENSCHEIN, 1972). Caso a atribuição de notas resulte em valores iguais, 

entende-se que existe indiferença em relação à preferência. Se no final de uma hipotética 

decisão A=13 e C=13, então A=B, o que implica que AIC (ZAMORA; BURGUETE, 2008). 

Os estudos iniciais de métodos de agregação de segunda ordem partem do pressuposto 

que os decisores possuem o mesmo grau de relevância dentro do processo decisório, ou seja, 

V(x) =  ∑
k

Wk ∑ wkivki(xi)
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que suas avaliações de primeira ou segunda ordem possuem o mesmo peso. Uma informação 

preferencial de segunda ordem busca estabelecer a relação forte entre essas variáveis, e o 

decisor precisa informar o quão mais preferido uma alternativa ou critério é. Ao conseguir 

estabelecer esta relação, é possível encontrar a diferença de valor entre duas consequências: vi 

(a) - vi(b), para cada i indivíduo do grupo, então I representa o conjunto de decisores. 

(ZAMORA; BRAVO; VARGAS, 2014). Para um grupo, pode-se definir que se APB, 

encontra-se uma relação de diferença conforme (2.3) 

!  (2.3) 

A partir desta relação, tem-se que a grandeza do voto de cada indivíduo pode ser 

definida por (2.4). 

!  (2.4) 

E então, tem-se que a preferência do grupo para cada par de alternativas é definida 

pela função de valor ordinal dada por (2.5). 

!  (2.5) 

Pode-se encontrar uma função que apresente a diferença do valor de forma a 

representar uma preferência conhecida sobre o conjunto O(A), por meio de uma função de 

diferença de valor sobre o conjunto de alternativas A. Assim, resolve-se o problema de 

programação linear: 

!  

!  

Para execução do método de atribuição de uma função de diferença de segunda ordem 

(ZAMORA; BRAVO; VARGAS, 2014), segue-se os passos: 

1) Gerar o conjunto O(A), que representa as permutações possíveis para as 

preferências dos decisores; 

2) Calcular o custo por meio de (2.6), considerando a grandeza de voto para cada 

permutação; 

(a , b) ∈ Pg ∑
i∈I(a,b)

(vi(a) − vi(b)) ≥ ∑
i∈I(a,b)

(vi(b) − vi(a) ∀a , b ∈ A

wi(o) = ∑
(a,b)∈o∩Pi

(vi(a) − vi(b)),      ∀a , b ∈ A

wg(a , b) = ∑
i∈I(a,b)

(vi(a) − vi(b)),      ∀a , b ∈ A

maxμ

μ = ∑
k

Aik xk,  i = 1… . m′�
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! (2.6) 

3) Calcular a diferença entre as grandezas de voto consecutivas. Neste passo geram-se 

as expressões que formam o lado direito das restrições do PPL; 

4) Resolver o problema de programação linear. Encontra-se a maximização da 

diferença entre as grandezas de votos consecutivas; 

5) Substituir a solução nas grandezas de voto, para estabelecer a relação de 

preferência forte entre alternativas ou critérios; 

6) Agrega-se a preferência para o grupo com (2.7); 

! (2.7) 

em que 

  

7) Obtém-se o ordenamento final. 

2.4. Método de Tradeoff flexível e interativo 
O método FITradeoff (Flexible and Interactive Tradeoff) trata da elicitação de 

constantes de escala (pesos) de critérios por meio de um esforço cognitivo reduzido por parte 

dos decisores (DE ALMEIDA et al.., 2016). Partindo do uso do método multicritério MAVT, 

deseja-se maximizar o valor da função de consequências de alternativas perante os critérios. 

Para tal, precisa-se encontrar os pesos dos critérios de tal forma que eles mantenham as 

características axiomáticas do processo de Tradeoff tradicional de Keeney. 

Uma vez que a matriz de consequências do MAVT pode ser avaliada, o decisor deve 

ordenar os critérios por ordem de preferência, tal qual o início do método de Tradeoff 

c(o) = ∑
(a,b)∈o−P

v(b) − v(a)

wg(o) = ∑
i∈I

wi(o)

wi(o) = ∑
(a,b)∈o∩Pi

(vi(a) − vi(b)),      ∀a, b ∈ A
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tradicional (KEENEY; RAIFFA, 1976). Assim, o critério mais preferível será o k1 e o menos 

preferido será kn. obtendo a seguinte relação de espaço dos pesos: 

k1 > k2 > ... > kn.                                                     (2.8) 

O método então busca a maximização de sua função objetivo, classificando as 

alternativas como dominadas, ótimas ou potencialmente ótimas. As alternativas dominadas 

possuem um valor de desempenho global menor em todos os aspectos considerando o peso 

dos critérios, enquanto as alternativas potencialmente ótimas ainda se encontram melhores 

considerando outros critérios. A função objetivo para o problema de programação linear é: 

!                                      (2.9) 

A alternativa potencialmente ótima pode ser definida pelo seu valor na função do 

MAVT, quando em seu valor é maior em pelo menos um dos vetores de peso dentro do espaço 

de pesos (DE ALMEIDA et al.., 2016); ou seja, uma alternativa aj é potencialmente ótima se a 

seguinte inequação for atendida: 

!                         (2.10) 

O PPL utiliza a função objetivo (2.8) e as restrições (2.9) e (2.10), e se a alternativa 

possui uma solução factível, então ela é potencialmente ótima para o problema, caso contrário 

é eliminada como dominada pelo processo decisório. 

Após rodar o modelo para todas as alternativas, se uma única for potencialmente 

ótima, então uma única solução foi encontrada e o processo termina neste ponto. Caso 

contrário, o decisor deverá passar pela etapa de avaliação flexível e interativa. 

O decisor avalia duas consequências, para que faça o Tradeoff entre elas. Ao contrário 

do método tradicional, o decisor não precisa definir o ponto exato de valor em que as 

consequências passam a ser indiferente para ele, sendo esta a principal característica do 

método FITradeoff (DE ALMEIDA et al.., 2016). 

max
k1,k2,…,kn

n

∑
i=1

kivi(xij),  j = 1,2, …, m

n

∑
i=1

kivi(xij) ≥
n

∑
i=1

kivi(xiz),  z = 1,2, …, m ,  z ≠ j
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O FITradeoff utiliza informações parciais (2.11) e (2.12) obtidas pelas avaliações do 

decisor. As inequações formam novas restrições ao PPL, obtendo um novo conjunto de 

soluções potencialmente ótimas para o problema, visto que o espaço de pesos foi atualizado 

pela escolha do decisor. Para cada resposta do decisor, uma nova restrição é obtida, e para 

cada pergunta respondida, o PPL é executado novamente até que uma única solução seja 

encontrada ou que o decisor recuse fornecer mais informações (DE ALMEIDA et al.., 2016). 

!                                                        (2.11) 

!                                                       (2.12) 

A Figura 2 apresenta a execução do algoritmo do FITradeoff. Além do método, foi 

desenvolvido um Software de apoio à decisão (DSS – Decision Support System), com 

ferramentas gráficas e facilidade de inserção dos dados avaliados. 

 

vi(x′�i) >
ki+1

ki

vi(x′�′�i ) <
ki+1

ki

Problema definido e avaliado

Ordenação de critérios

Execução PPL Solução 
única?

Fim

Visualização parcial

Continuar?

Comparação

Sim

Sim

Não

Não
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Adaptado de DE ALMEIDA e colab. (2016) 

2.5. Aplicações de decisão em grupo 

Das aplicações de métodos multicritério nos últimos 15 anos, 42,7% correspondem ao 

método aditivo AHP em conjunto com sua variação fuzzyAHP, enquanto 4,9% das aplicações 

correspondem ao método MAVT, considerando um universo de 365 artigos avaliados 

(MARTTUNEN; LIENERT; BELTON, 2017). Este trabalho identificou na base de dados 

SCOPUS e por busca manual, encontrando 500 artigos. Destes, 333 foram classificados como 

relevantes por serem revisados por pares e possuírem título e resumo aderente. Identificou-se 

também que Scenario Planning e análise SWOT são utilizados com métodos MCDA com 

muita expressividade, com um valor de 65,4%. Além dos métodos multicritério apresentados, 

os métodos PROMETHEE e ELECTRE somam 2,7% dos trabalhos, TOPSIS com 8,2%, 

MULINO DSS representa 1,6%, e outros métodos totalizam 24,9%. O artigo também aponta 

a necessidade de inovação e pesquisa ao combinar métodos de tomada de decisão e de 

estruturação de problemas. Tal atitude pode auxiliar pesquisadores a entender melhor os 

métodos, suas limitações e potenciais contextos decisórios. 

Os processos de decisão em grupo são muito importantes para o estudo de Pesquisa 

Operacional. Envolve aplicações em áreas de logística, planejamento de frota, 

estabelecimento de cronograma, escolha de fornecedores e avaliação de alternativas em geral. 

Se um problema envolve encontrar a melhor solução ou otimizar o processo identificado, é 

necessário estruturar o problema, escolher os critérios corretos e formular um modelo para 

atingir os resultados desejados (Roonquist, 2010). 

Um método de entrevista foi utilizado por Roonquist (2010) para identificar um 

problema e múltiplos critérios envolvidos. O modelo foi elaborado junto com os eventos 

Figura 2 – Algoritmo Macro do FITradeoff 
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associados aos seus clientes. Por meio da Pesquisa Operacional, o autor otimizou o problema 

de transporte de insumos para a indústria moveleira e de construção civil, utilizando um 

sistema de suporte a decisão (CADIS DSS). O autor implementou outros estudos empíricos 

para operação de rotas para atendimento médico domiciliar, controle de indústrias de celulose 

e papel e associados à engenharia florestal de uma forma geral. Em suas conclusões, o autor 

aponta que é necessário o estudo de métodos de decisão em grupo, a fim de fomentar 

publicações científicas e melhorar a competitividade da indústria. 

Um sistema que funciona como assistente e orientador de processos decisórios em 

grupo foi desenvolvido por Karacapilidis (2000). Tal sistema facilita a comunicação dos 

múltiplos decisores de forma colaborativa e recomenda decisão com base em suas escolhas. O 

sistema opera por meio de um banco de dados, e aprende por meio de inteligência artificial o 

comportamento dos decisores para tomada de decisão. 

Para realocação de centrais logísticas, Opasanon e Lartsanti (2012) utilizaram o 

método AHP, estruturando o problema por meio de entrevistas com stakeholders do Banco da 

Tailândia. Os critérios identificados foram: Custo; Responsividade; Confiabilidade; e 

Utilização. As alternativas: Reestruturar Rede de Transporte; Estabelecimento de Rota; 

Gestão de Inventário; Modificação de processos internos; e Estabelecimento de índices de 

performance. De forma agregada, três decisores identificaram como principal urgência o 

estabelecimento de índices de performance para o Banco da Tailândia. 

O método MAVT é muito utilizado devido sua simplicidade de avaliação e 

estruturação do modelo de decisão. Desde seu desenvolvimento em 1976, é constantemente 

utilizado por diversos pesquisadores e tomadores de decisão, formando uma base para 

aplicações multimetodológicas. 

Em um processo decisório sobre a importância de herança histórica, Ferretti et al.. 

(2014) avaliaram diversos artigos que utilizam métodos como AHP, ELECTRE e 

PROMETHEE, soma ponderada e ANP. Por meio desta análise, propuseram o uso do MAVT, 

e identificaram seu objetivo fundamental como: “Escolher um edifício histórico para ser 

reutilizado para fins turísticos”; e os objetivos: 

• Qualidade do contexto em que se insere a alternativa; 

• Atividades econômicas; 

• Flexibilidade de uso; 
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• Acessibilidade; 

• Estado de conservação. 

Para as alternativas, apresentou-se locais que poderiam ser utilizados na região de 

Torino, Itália. As alternativas são: Carignana, Caudano, Bona, Montrucca, Belgrado, Duprè e 

Gianelli. 

Os decisores então avaliaram as alternativas perante cada um dos critérios, criando a 

matriz de consequências do MAVT. Para ponderação, ou elicitação das constantes de escala, 

utilizou-se o método swing. Este método assume no primeiro momento apenas um critério 

pode ter seu valor melhorado, na sequência o decisor precisa avaliar o critério entre 0 e 100. 

De forma consecutiva, estabelece-se os pesos dos critérios.  

Dos resultados obtidos, a melhor localização foi La Carignana, e a pior avaliada foi 

Caudano. 

Utilizando o método MAVT em conjunto com análise envoltória de dados, Mavrotas e 

Trifillis (2006) apresentaram um método utilizado em situações em que o decisor não 

consegue fornecer informações completas ou existem múltiplos decisores defendendo suas 

próprias opiniões. Para a primeira situação, verifica-se uma semelhança à usabilidade do 

FITradeoff, sem a implementação de tomada de decisão em grupo. O método foi utilizado 

para estabelecer o peso dos critérios em um exemplo numérico, apontando que para um 

processo decisório utilizando o método proposto, o mínimo de informação possível foi 

necessário para obter-se a decisão final. 

Considerando a aplicabilidade do MAVT em cenários de decisão em grupo, o método 

foi utilizado em duas fases para investigar a deterioração do ecossistema do rio Vosvozis e do 

lago Ismarida, na Grécia (STEFANOPOULOS et al.., 2014). Para este caso, identificou-se 5 

critérios e 5 alternativas, e o processo de duplo estágio consiste em avaliação preliminar das 

alternativas por vários envolvidos no processo (a população local), por meio de 

estabelecimento de nota conforme a importância particularmente avaliada (de 0 a 100).  

Posteriormente, os resultados foram apresentados a estes membros da população, tendo 

os critérios detalhados e os impactos que poderiam ser causados por cada alternativa 

escolhida para evitar a deterioração do meio ambiente, então os envolvidos reavaliaram as 

alternativas perante cada um dos critérios. A decisão em grupo acontece em duas etapas 

também. No primeiro momento, grupos com membros de características semelhantes fizeram 
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avaliações (fazendeiros, pescadores, ecologistas, indústrias e urbanistas). No segundo 

momento, cada grupo atuou como um decisor individual, formando um processo decisório de 

5 membros. Para solucionar os problemas, duas soluções foram escolhidas: Aumento do 

tratamento de água para retorno ao rio; e sistemas de coleta de chuva para uso em pecuária e 

sistemas de irrigação. 

No método proposto por Yeh e Chang (2009), utiliza-se modelagem subjetiva por meio 

de estruturação fuzzy de descritores para facilitar a avaliação das matrizes de consequências 

do MAVT por parte dos decisores. O estudo de caso é aplicado sobre a escolha de uma 

aeronave observando critérios como avanço tecnológico, responsabilidade social e eficiência 

econômica e operacional. Para tal escolha, 8 decisores avaliaram 5 aeronaves distintas 

(575-200, 767-200, MD-82, A321 e A310). Para a avaliação das alternativas perante os 

critérios, utilizou-se descritores fuzzy como muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, todos 

considerando o desempenho da alternativa. A agregação das matrizes de consequência dos 

decisores foi feita utilizando o método tradicional do MAVT, e os decisores tinham todos o 

mesmo peso na avaliação. No fim a escolha preferida com 64,9% de preferência foi a 

aeronave 757-200 da Boeing. Os autores apontam que a aplicação do fuzzy facilitou a 

avaliação das alternativas, e para estabelecer o peso dos critérios foi utilizado o método AHP. 

2.6. Aplicações com FITradeoff 

Considerando o método de elicitação com informações parciais FITradeoff, modelos já 

foram apresentados para diversos fins, como determinar o melhor fornecedor para um hospital 

(ALVES DE OLIVEIRA et al.., 2016), definir um destino de viagem considerando critérios 

com formatos distintos na matriz de consequências (LEONETI, 2016), apoiar as decisões no 

sistema de manufatura global, ponderando critérios distintos ao custo, e considerando critérios 

mais qualitativos (GUSMÃO; SILVA, 2016), escolher um fornecedor para indústria de 

alimentos considerando tanto critérios quantitativos como qualitativos (FREJ; DE 

ALMEIDA; ALMEIDA, 2016), definir qual a melhor usina sucroalcooleira para fornecer 

cana-de-açúcar (GONZAGA et al.., 2016) e apoiar a decisão ao considerar as novas diretrizes 

nacionais de eficiência energética (MACEDO, P.P DE; MOTA, 2016).  
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Estabeleceu-se também um modelo de aplicação para planejamento de troca de 

motores elétricos em uma indústria química. Tais industrias utilizam motores elétricos em 

vários processos, e o modelo permitiu atender os critérios estabelecidos pela lei de eficiência 

energética brasileira (DE MACEDO; MOTA; SOLA, 2018). Ainda no tema de análise 

energética, o método facilitou a avaliação de diversas tecnologias para geração de energia no 

cenário Brasileiro (ABREU KANG; DA COSTA SOARES JÚNIOR; DE ALMEIDA, 2018). 

Desenvolveu-se um modelo para seleção de software utilizando o FITradeoff, que considera 

critérios como: redução de custos, melhoria de funções, relacionamento com clientes, 

melhoria de produtos e serviços , e controle e eficiência de processos, mostrando que o 

método rapidamente convergiu a uma solução que atende à necessidade (GUSMAO; 

MEDEIROS, 2016) 

2.7. Resumo do capítulo 

Este capítulo apresentou os fundamentos teóricos e de aplicação para as ferramentas 

que serão utilizadas nos métodos. Também apresentou revisão da literatura afim aos objetos 

de estudo desta tese, com o objetivo de identificar lacunas possíveis de serem superadas. 

Observa-se, conforme apontado por Zamora et. al. (2014) a ausência de aplicações de 

agregação por função de diferença em tomada de decisão multicritério especificamente 

considerando tomada de decisão em grupo, que é o tema proposto pelo método. No próximo 

capítulo, constrói-se um algoritmo de execução dos métodos, partindo das lacunas 

identificadas: da não aplicação de métodos de identificação de preferência de decisores no 

contexto de decisão multicritério, e na aplicação do FITradeoff de forma interativa para o 

contexto de decisão em grupo, considerando o aspecto de agregação de julgamento, não 

apenas preferências. Tal desenvolvimento complementa, em ambos os temas, as 

possibilidades de aplicação de tais métodos no cenário acadêmico e industrial. 
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3. Método para agregação de Tradeoff interativo e flexível 

para múltiplos decisores 

Este capítulo apresenta os métodos utilizados para solucionar um problema de escolha 

com múltiplos decisores em três etapas fundamentais. É apresentado um algoritmo para 

execução do método, discutindo-se cada etapa individualmente, considerando suas 

particularidades. 

A seção 3.1 das possíveis formas de agregar opinião, julgamento ou preferência de 

decisores em grupo. A seção 3.2 apresenta como as agregações de primeira e segunda ordem 

podem ser utilizadas dentro do método. A seção 3.3 apresenta o método proposto por este 

trabalho, unindo as seções anteriores, em conjunto com o Tradeoff flexível e interativo, a fim 

de construir um método híbrido. 

No desenvolvimento deste método, o método tradicional FITradeoff, usado como base, 

auxilia na elicitação das constantes de escala no processo de Tradeoff para a Teoria do Valor 

Multiatributo (MAVT). Portanto, as técnicas de agregação são coerentes às necessidades 

encontradas. A Figura 3 representa o método FITradeoff tradicional para comparação. No 

desenvolvimento do método proposto, desconsidera-se a possibilidade de registro de razão em 

ausência de resposta, bem como a explicação na ocorrência de uma inconsistência. 

Figura 2 – Método FITradeoff 
 

Problema definido e avaliado

Ordenação de critérios

Execução PPL Solução 
única?

Fim

Visualização parcial

Continuar?

Comparação

Sim

Sim

Não

Não

(A)
(B)

(C)

Figura 3 - Método FITradeoff
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Adaptado de DE ALMEIDA ET. al. (2016) 

As contribuições deste trabalho são feitas em etapas associadas ao método FITradeoff 

tradicional. São apresentadas as implementações na Figura 2, e em contraste apresenta-se as 

etapas da Figura 1, tal apontamento é feito no texto e nas imagens por indicadores (A), (B) e 

(C): 

A) Agregar avaliação: No método tradicional, a avaliação ocorre de forma individual. Na 

figura 2, a etapa “Problema definido e avaliado” representa a avaliação da matriz de 

consequências do MAVT. Na proposta deste método, as atividades de avaliação e 

agregação são executadas. Por se tratar de um processo de decisão em grupo, utiliza-se 

o método tradicional de agregação do MAVT. Trata-se como uma contribuição pois, o 

método FITradeoff utiliza o MAVT, e não utiliza método de agregação de avaliação 

individual dos decisores. 

B) Agregar ordenação individual e estabelecer ordem: Na “Ordenação dos critérios” do 

método tradicional, o decisor ordena suas preferências para estabelecer as restrições 

do PPL. No método proposto se faz necessária a agregação da ordenação obtida 

individualmente por cada decisor. Executa-se essas atividades em duas etapas, uma 

individual e outra por agregação. A agregação nesta etapa é conduzida pela 

constituição de avaliação de primeira ordem. Independente de avaliação par a par, ou 

holística, estabelece-se uma ordenação para o grupo em relação à preferência de 

ordem de critérios. 

C) Agregar preferências: No método tradicional, a etapa “Comparação” apresenta duas 

consequências para o decisor de forma que ele aponte sua preferência, assim 

formatando as restrições do PPL para valores em razão de 0,5 por vez. Para o método 

proposto, as consequências são apresentadas individualmente, e os decisores fazem 

sua escolha individualmente. Após as escolhas individuais, executa-se o método de 

agregação de preferência de segunda ordem. 
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A Figura 4 apresenta o algoritmo do método desenvolvido, e cada etapa será discutida 

individualmente nas subseções da seção 3.3. 
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!  

Figura 4 - Método desenvolvido para elicitação flexível em grupo 

Elaborado pelo autor. 
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3.1. Etapas de agregação de informação de decisores  

O método proposto utiliza o MAVT como fundamento para toda a etapa de avaliação 

das alternativas, que abrange as atividades: “Avaliar Intra-Critério” e “Agregar Avaliação”. 

Isoladamente, o método MAVT poderia ser empregado aqui, porém não teríamos o efeito de 

Tradeoff flexível e interativo. As alterações do algoritmo do método proposto são explicadas 

individualmente em cada subseção desta seção. 

3.1.1. Agregação da avaliação das alternativas 

 Fundamental em processos de decisão em grupo, a avaliação dos decisores pode ser 

agregada. A saída da etapa anterior fornece várias matrizes de consequência, uma para cada 

decisor. Em conjunto com as matrizes, o sistema recebe a decisão do facilitador quanto a 

escolha de especialista ou decisor, para que faça a agregação de forma adequada.  

Quando o avaliador for um especialista, pode-se utilizar ponderação na avaliação 

conforme eventual importância relacionada ao conhecimento de um indivíduo. O método de 

agregação de conhecimento de especialistas no MAVT é o operador fuzzy soma. Como 

resultado, o sistema apresenta apenas uma matriz de consequência, que será utilizada 

posteriormente na execução do Tradeoff. 

Para o caso de os avaliadores serem os próprios decisores, o método de agregação é o 

mesmo método do MAVT convencional. O método de agregação proposto por Keeney e 

Raiffa utiliza a Equação 3.1.  

! (3.1) 

em que Wk representa o peso do k-ésimo decisor e o segundo somatório é o valor da 

alternativa x para Wk. 

Como resultado desta atividade, o sistema apresenta apenas uma matriz de 

consequência, que será utilizada posteriormente na execução do Tradeoff. A importância do 

facilitador nesta etapa é fundamental, visto que as relações axiomáticas de preferência devem 

ser mantidas. 

V(x) =  ∑
k

Wk ∑ wkivki(xi)
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3.1.2. Agregação da ordem de preferência dos critérios 

Uma vez que a matriz de consequências para o grupo foi estabelecida, seja por meio 

de uma matriz única de dados coletados ou agregada por múltiplas avaliações, os decisores 

individualmente precisam estabelecer uma ordem de preferência de critérios do tipo 

!  

Este ordenamento estabelece m-1 restrições dentro do modelo do problema de 

programação linear que o FITradeoff utilizará para buscar a solução ótima. 

Portanto, para múltiplos decisores, o método proposto utiliza o conceito de agregação 

de preferência de segunda ordem. A necessidade de individualmente avaliar a preferência de 

ordem de critérios permanece, seja de forma holística ou par a par. Isso constitui o 

ordenamento de primeira ordem.  

O método então considera para início da execução, que o critério mais preferido 

recebe valor máximo (1 para o exemplo), e o menos preferido recebe valor mínimo (0 para o 

exemplo). Portanto precisa-se encontrar individualmente o valor das constantes de escala 

intermediárias. O FITradeoff, dentro do método proposto, executa esta ação por meio da 

construção de um espaço de pesos aceitável dentro das restrições para maximização de cada 

uma das alternativas, utilizando os valores desconhecidos como variáveis de decisão. 

Encontrar os valores intermediários é um problema solucionado para decisão 

monocritério apresentado por Zamora e Burguete (2008), por meio de uma função de valor de 

diferenças.  

O método aqui proposto utiliza o conceito de função de valor de diferenças para 

estabelecer uma função para cada decisor. Na sequência utiliza-se um modelo de programação 

linear individual para cada decisor, cuja variável de decisão é a constante que relaciona a 

preferência de um critério em relação a outro.  

Desta forma, a função de diferença demonstra a força de preferência de um critério em 

relação a outro, exemplificado na Figura 5, onde C1 é o mais preferido e Cm o menos 

preferido. Sugere-se aqui como método de normalização da soma das constantes de escala, 

durante a execução do método, a ordenação por meio do centroide. 

!  

C1  ≥ C 2  ≥ …  ≥ Cm
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Figura 5 - Escala de preferência de critérios 

Elaborado pelo autor. 
3.1.3. Agregação da avaliação dentro do processo decisório 

O processo de decisão utilizando o FITradeoff auxilia o decisor a encontrar as 

constantes de escala para os critérios. Enquanto o MAVT tradicionalmente exige a avaliação 

das alternativas perante critérios e posteriormente utiliza o conceito de Tradeoff tradicional 

para encontrar pontos de indiferença, o FITradeoff utiliza a mesma matriz, porém com 

elicitação flexível e interativa de constantes de escala. 

Durante o processo de avaliação flexível, o método tradicional para um decisor avalia 

constantemente duas situações hipotéticas. Para o método proposto, esta avaliação ocorre 

individualmente para cada decisor, porém existe uma etapa de agregação. 

Na etapa anterior, a preferência dos critérios é agregada por meio da avaliação de 

primeira ordem. Obtém-se um ordenamento de preferência para o grupo que ainda não 

representa necessariamente a força da preferência individual em relação aos critérios.  

Uma vez que o ordenamento foi estabelecido para o grupo, o método apresenta aos 

decisores duas alternativas hipotéticas que auxiliam a encontrar a relação do Tradeoff flexível. 

Utilizando a resposta de cada decisor, constrói-se um modelo de programação linear para cada 

decisor, acrescentando esta relação às restrições.  

Se no primeiro momento existe um espaçamento igualitário entre os pesos dos 

critérios (para simplificar o termo constante de escala), não representando a força de 

preferência, após o início da etapa de elicitação flexível, começa-se a identificar a força de 

preferência, que permite o cálculo de diferenças de forma mais efetiva. 

Por exemplo, para a situação inicial, para 5 critérios, existe uma divisão igualitária 

dentro da escala de preferência: C1>C2>C3>C4>C5. Então dentro da escala C1=1, 

C2=0,75, C3=0,5, C4=0,25 e C5=0.  

Ainda neste exemplo, uma restrição para encontrar novos valores para os pesos, limita 

os valores de tal forma que o somatório dos pesos seja 1. No questionamento do FITradeoff, 

para a primeira execução da heurística convencional, deseja-se identifica se 0,5*C1 é 

preferido à 1*C5. Tal resposta cria uma restrição, onde k é o peso de cada critério, que pode 

ser representado pelas inequações 3.2 e 3.3 
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1) 0,5*k1 ≥ k5 + ε; ou       (3.2) 

2) 0,5*k1 ≤ k5 + ε        (3.3) 

em que ε representa um valor pequeno para evitar que a restrição se torne estrita. 

Estas restrições, que são as mesmas utilizadas pela heurística do FITradeoff, ajustam o 

modelo de programação linear individual de cada decisor. Com o andamento do processo, 

cada vez mais o vetor individual de pesos é ajustado, permitindo que sejam calculadas as 

diferenças entre as preferências, demonstrando a força de preferência para cada decisor. 

3.1.4. Agregação do vetor de pesos de critérios 

A cada ciclo de avaliação, com a pergunta respondida, soma-se os valores encontrados 

para o peso individual de cada critério, visto que tais valores representam o peso dos critérios 

para os decisores. Tal qual o método de agregação da função de preferências de segunda 

ordem, obtém-se a ordenação agregada novamente. Além da ordenação agregada, os valores 

atualizados passam a representar a força de preferência de tais decisores em grupo.  

Com o novo vetor de pesos, e as restrições iniciais necessárias para o FITradeoff, o 

método busca uma solução ótima, dentro do espaço de pesos, forma a eliminar as alternativas 

dominadas, e apresentar as alternativas não dominadas, ou a decisão final caso apenas uma 

seja não dominada. 

3.1.5. Agregação do resultado individual final dos decisores 

Uma possibilidade para execução do método de escolha em grupo, é a utilização do 

FITradeoff para escolha individual, apresentando as escolhas individuais no processo. Ainda 

pode-se executar o processo de forma intermitente, quando em cada ciclo, verifica-se as 

possíveis alternativas não dominadas de cada decisor, abrindo espaço para discussão entre os 

decisores. 

Ambas as soluções de agregação resultam em métodos ou plataformas de negociação 

entre os decisores, tema que pode ser abordado em trabalhos futuros. 

Relevante à esta forma de agregação de resultado, Frej (2019) apresenta para a 

problemática de ordenação um software em conjunto com o método para solução em grupo. 
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Esta tese trata da ordenação de alternativas utilizando o FITradeoff, e a apresentação de 

ordenamento individual para múltiplos decisores, o que pode fornecer base para uma 

agregação do resultado dos decisores. 

3.2. Agregação de julgamentos de primeira e segunda ordens  

Nesta seção são descritas de forma técnica como a agregação de julgamentos são 

realizadas considerando as preferências de primeira e segunda ordem. Parte-se do ponto que a 

matriz de consequência que avalia as alternativas em relação aos critérios já foi agregada ou 

consolidada com base em dados iniciais. 

3.2.1.  Agregação da função de preferência de primeira ordem 

Cada decisor participante do processo decisório precisa estabelecer a ordem de 

preferência de critérios de forma individual. Tal ordenamento pode ser feito de forma 

holística, comparando todos os critérios de uma vez, ou de forma par a par. Este ordenamento 

evita que o sequenciamento de preferências seja cíclico, do tipo A>B, B>C e C>A.  

A agregação de primeira ordem, ainda representa uma preferência fraca entre as 

alternativas, pois não se tem o valor das diferenças de preferências, que representam a força 

das preferências. Em contrapartida, é fundamental estabelecer um ordenamento em grupo, 

mesmo que sem representar a força, para que o vetor de preferências a ser avaliado no método 

seja o mesmo para todos os decisores. 

Apenas como demonstração, tem-se a seguinte situação para três decisores, para 

critérios a, b e c: 

Decisor 1: a>b>c 

Decisor 2: b>c>a 

Decisor 3: c>b>a 

Assim como preferência para grupo b>a, pois dois decisores preferem a à b, b>c e por 

consequência c>a. Para este caso ilustrativo, têm-se a relação de preferências completa por 
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b>c>a, formando o ordenamento do grupo. Ainda assim, pode acontecer não transitividade, 

que será tratado como um caso especial mais para frente neste capítulo. Para o caso de 

empate, uma hipótese é permitir que ao desenvolver o método, os valores de segunda ordem 

ajustem a relação de preferências. 

Observa-se ainda que este ordenamento de preferências de primeira ordem possui 

pouca quantidade de informação de preferências, mas já permite o início da execução do 

método FITradeoff, que estabelece as restrições iniciais de ordenamento de critérios. 

No método de atribuição de valores de diferença para as funções de preferência, a 

partir desta etapa, os decisores precisam informar por meio do software PRESEO uma força 

de preferências dentro de uma escala, até o ponto que estejam confortáveis com a informação 

(ZAMORA; BRAVO; VARGAS, 2014). Esta avaliação é similar ao método SWING e utiliza 

procedimento de estimativas semelhante ao MACBETH. O método proposto elimina esta 

necessidade, por exigir esforço cognitivo adicional do decisor, seguindo a proposta inicial do 

método FITradeoff, que é justamente reduzir tal esforço. Outro ponto de variação é que o 

método proposto utiliza as funcionalidades da interatividade, não utilizado na construção da 

escala do PRESEO. 

Como resultado desta etapa, tem-se a ordenação de preferências do grupo, que 

constrói as restrições para o PPL do FITradeoff. O ordenamento individual de cada decisor 

ainda será utilizado para a construção da função de diferença individual, descrito na próxima 

seção. 

3.2.2. Agregação da função de preferência de segunda ordem 

Esta etapa do processo de avaliação é construída individualmente para cada decisor 

com base no ordenamento individual de preferências de critério. Conforme o método é 

executado de forma interativa, as restrições de preferências entre as consequências são 

utilizadas para a construção da escala de preferência individual, que é agregada.  

Nesta etapa do método, para cada ciclo, o seguinte algoritmo é executado. 

Se for a primeira vez, tem-se apenas uma restrição de valor que representa metade do 

primeiro em relação ao segundo critério. Se for a partir da segunda, já se utiliza as restrições 

anteriores, inclusive a atualização dos valores das restrições. 
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1) Gera todas as permutações O(A) a partir do ordenamento inicial, constituindo a 

preferência de segunda ordem. 

2) Calcula-se as magnitudes dos votos contra para cada permutação com a expressão 

de custo 3.4. 

!    

(3.4) 

3) Estima-se as diferenças entre as magnitudes consecutivas de votos. Os resultados 

de cada expressão algébrica formam os lados direitos das restrições do PPL a ser 

resolvido. 

4) Resolver o PPL individual. 

5) Com o valor encontrado no PPL, substitui-se as magnitudes de votos contra 

6) Uma vez que as magnitudes de votos contra foram estimadas e atualizadas para 

cada decisor, soma-se a informação do grupo por meio da expressão 3.5. 

!  (3.5) 

Como resultado desta agregação, o mais preferido será aquele com a menor magnitude 

de votos contra, o segundo será o próximo na sequência e assim sucessivamente. Espera-se 

que o resultado da agregação, considerando a ordem inicial seja a mesma agregada com 

informações de primeira ordem. Os valores obtidos são utilizados para construir as restrições 

atualizadas do método FITradeoff, apresentado na próxima seção. 

Ainda existe a possibilidade de que, conforme as iterações do método avancem, haja 

uma mudança na preferência de ordem dos critérios. Esta atualização também é considerada, 

alterando de forma dinâmica o modelo do PPL do FITradeoff, modificando as restrições, visto 

que os valores das restrições são computados com base nesta ordem de preferências com 

informações de segunda ordem. 

c(o) = ∑
(a,b)∈o−P

(v(b) − v(a))

wg(o)∑
i∈I

wi(o) = ∑
(a,b)∈o

∑
i∈I(a,b)

(vi(a) − vi(b)), ∀o ∈ O(A)
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3.3. Método FITradeoff com agregação de preferências em primeira e 
segunda ordens 

O algoritmo para o método proposto é híbrido entre o algoritmo do FITradeoff e ao 

algoritmo da agregação de preferências de segunda ordem. A Figura 4 apresentou o método 

detalhado nas subseções a seguir, em cada uma das etapas do algoritmo. 

3.3.1. Matriz de consequência do MAVT e a agregação para n decisores 

A matriz de consequência do MAVT estrutura a avaliação intracritério do método. 

Primeiramente, os decisores precisam avaliar cada uma das alternativas em relação a um 

critério individual. A Figura 6 apresenta uma simplificação de uma matriz de consequências, 

extraída de um software de planilhas eletrônicas com valores atribuídos às alternativas 1 a 4 

para 4 critérios. 

!  

Figura 6 - Matriz de consequências do MAVT - FITradeoff 

Elaborado pelo autor 

Os dados da matriz de consequência atribuídos às alternativas podem ser estabelecidos 

por meio de avaliação individual por parte de cada decisor ou por meio de coleta de dados 

disponíveis. Para o caso de avaliação atribuída, deve-se estabelecer uma métrica, e o decisor 

precisa saber avaliar as alternativas, e caso seja complexo para seu conhecimento, contar com 

o apoio de especialista. Quando os dados já estão prontos, pode-se recorrer à pesquisas 

anteriores, folhas de dados, manuais ou outras fontes de informação. Exemplos de avaliação 

individual, são os casos em que o decisor atribui um valor, ou nota, dependendo de sua 

experiência ou conhecimento. Dados prontos remetem à valores já estabelecidos, que 
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estabelecem uma atribuição verdadeira de desempenho, como exemplo, quilômetros por litro 

que um veículo desempenha com base em laboratórios de homologação. 

Quando uma coluna de critério é composta por dados, esta coluna é única para todos 

os decisores, e se a matriz toda for deste tipo, não há a necessidade de agregação. Porém, nos 

casos em que decisores ou especialistas fazem avaliações particulares, a agregação das 

matrizes é feita conforme (3.6). 

! (3.6) 

 O resultado então é uma matriz que representa o desempenho das alternativas 

em relação a cada um dos critérios para todo o grupo de decisão.  

 A matriz agregada, ou aquela que é comum para todos os decisores por meio 

dos dados coletados, será utilizada na próxima etapa do método, e permanece fixa até o fim 

do processo decisório. 

3.3.2. Ordem de preferência de critérios para n decisores e gerar permutações de 

segunda ordem 

Nesta etapa do método, os decisores estabelecem a ordem de preferência dos critérios, 

assim como ocorre no processo de decisão individual utilizando o FITradeoff. Esta 

preferência de ordenamento de critérios auxilia no estabelecimento da heurística executada 

para estruturar a ordem de questionamentos durante a etapa interativa. 

Além disso, estabelece-se as restrições de preferência para o PPL do FITradeoff e a 

ordem fraca, visto que ainda para os decisores, os pesos de critério, representando a força de 

preferência no primeiro ciclo, ainda não está estabelecido. 

Também se define que a soma dos critérios deve ser igual a 1, e que todos os critérios 

devem ser maiores ou iguais a zero. Caracteriza-se o espaço de pesos para n critérios e suas 

n-1 restrições de preferência par a par. 

Para preparar as avaliações individuais de segunda ordem, gera-se todas as 

permutações possíveis de preferência entre critérios para todos os decisores. Este processo 

pode ser computacionalmente caro, e aumentam de complexidade conforme aumenta a 

quantidade de critérios. 

V(x) =  ∑
k

Wk ∑ wkivki(xi)
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Para casos a partir do primeiro ciclo, em que o algoritmo retorna uma nova ordem de 

critérios pela agregação de uma etapa posterior, as restrições do PPL do FITradeoff são 

alteradas, para refletir a nova ordem. Porém, a atualização do espaço de pesos dos critérios 

permanece aquela encontrada com o decorrer das diversas interações dos decisores. A partir 

do segundo ciclo, os decisores já começam a encontrar outras relações individuais na força de 

preferência, portanto, o método deve apresentar tal diferença. Por experiência do usuário, de 

forma a reduzir esforço cognitivo, a heurística que estabelece a ordem da apresentação das 

consequências permanece a mesma. 

Para receber uma correção por ocorrência de não transitividade, solicita-se ao decisor 

tal tratativa, e isso pode ocorrer apenas no primeiro ciclo, pois a partir do segundo já se 

identificou uma atualização no espaço de pesos. 

3.3.3. Agregação de preferência de primeira ordem, verificação de transitividade e 

tratativa do facilitador 

Ainda dentro do primeiro ciclo de execução, agrega-se a preferência de primeira 

ordem para cada decisor, baseada na avaliação de preferência de ordem de critérios. Tal 

agregação é feita verificando a quantidade de ocorrência de forma par a par, conforme 

apresentado em capítulo anterior. Se mais decisores preferem k1 em relação a k2, então define-

se para o grupo que k1>k2. Ao ocorrer uma quantidade igual de preferências, define-se que o 

grupo é indiferente. 

Na agregação das preferências de primeira ordem, pode ocorrer não-transitividade na 

preferência dos critérios, por exemplo, uma definição que k1>k2, k2>k3 e k3>k1. Tal 

possibilidade, poderia inferir axiomas de Arrow  (MAS-COLELL; SONNENSCHEIN, 1972), 

porém o método de agregação de preferência de segunda ordem, apresentado anteriormente, 

corrige, mantendo a transitividade de preferência de critérios ao se atribuir valores que 

representam a força de preferência de critérios. 

Ainda assim, no primeiro ciclo, a fim de evitar a não transitividade, para impossibilitar 

a geração da heurística de avaliações do FITradeoff na sequência, solicita-se uma tratativa do 

facilitador por meio de mediação ou correção da ordem dos critérios em que ocorre a não-

transitividade. 
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Para o caso de a preferência agregada ser transitiva, o método estrutura tal ordem de 

preferência e estabelece a heurística, bem como atualiza as restrições do FITradeoff caso seja 

necessário, dependendo da iteração do método a ser executada. 

3.3.4. Estruturar ou ajustar o PPL FITradeoff, executar o PPL FITradeoff e verificar 

solução única 

Nesta etapa as restrições e função objetivo do problema de programação linear do 

FITradeoff são definidas ou modificadas. Cria-se as restrições referente ao somatório do peso 

dos critérios, bem como normaliza-se o espaço de pesos. Para casos em que a ordem de 

preferências do critério mude, novas restrições são ajustadas. 

Como principal diferença ao método FITradeoff tradicional, em que restrições no 

passo de 0,5 são atualizadas ou criadas, o método aqui proposto desconsidera estas restrições, 

pois elas estão relacionadas à força de preferência individual de cada decisor e não ao grupo. 

A agregação do vetor de preferências de cada decisor, já contém essa relação de preferência 

com base das respostas interativas do método. 

Como correção, a nova ordem de preferência dos critérios, com a representação da 

magnitude de votos contra ou a favor dos critérios, e agregada a partir dos diversos decisores, 

cria novas k-1 restrições. O resultado das etapas seguintes realimenta o ciclo de execução do 

algoritmo. Isso quer dizer que se pode criar restrições não apenas baseadas na preferência 

relacional par a par, mas definir os valores do lado direito da inequação com base em valores 

agregados a partir das etapas de preferência de segunda ordem. 

Para o primeiro ciclo, assume-se os valores com pesos igualmente distribuídos, 

respeitando as restrições iniciais e o PPL é executado, caso uma única solução dominante, por 

consequência ótima for encontrada, o processo é finalizado e os resultados apresentados. 

A partir do segundo ciclo, já é possível determinar uma relação de preferência forte 

entre critérios, pois uma resposta já foi dada por cada decisor, e seus valores de preferência de 

segunda ordem já foram atualizados. Gerando novas restrições ajustadas ao PPL, executando 

o programa e caso uma solução única seja encontrada, o método é finalizado. 

Para o caso de não se encontrar uma solução única, necessita-se executar uma nova 

iteração do ciclo. 
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3.3.5. Questionamento de preferências e possíveis rotas de algoritmo 

No FITradeoff tradicional para escolhas, duas consequências, A e B, são apresentadas 

ao decisor, e da mesma forma as consequências são apresentadas aos decisores do método 

aqui proposto: 

A) Consequência que representa um valor intermediário de desempenho, representado 

por uma situação hipotética em relação a um critério anterior ao critério da 

consequência B, e com o pior desempenho no critério comparativo ao da 

consequência B. 

B) Consequência com o melhor desempenho possível do critério posterior ao 

apresentado como pior na consequência A, e o pior desempenho possível para 

aquele critério apresentado com valor intermediário na consequência A. 

O desempenho intermediário na consequência A, reflete a metade de se desempenho 

na restrição estabelecida pelo ordenamento de critérios, e por inferência seu valor de restrição 

individual a k+1. Considera-se também se a função valor deste critério, ao avaliar as 

alternativas é crescente ou decrescente, para definir se um aumento em sua função representa 

uma melhoria ou baixa em seu desempenho.  

O desempenho máximo apresentado na consequência B, é atribuído a partir do maior 

valor recebido por uma alternativa naquele critério considerando a matriz de consequências 

do MAVT agregada. 

Em contraste, o pior desempenho representa a pior avaliação recebida por alternativas, 

naqueles critérios referentes às situações hipotéticas A e B. 

Antes de fazer a escolha, caso qualquer membro do grupo deseje verificar o resultado 

parcial, o facilitador apresenta os dados e por meio de mediação e comunicação pode-se 

retornar ao processo de escolha, finalizar a execução dos métodos com os resultados parciais 

ou mesmo não responder a esta pergunta, seja por falta de conhecimento ou por desejo de 

omitir sua resposta. 

Na finalização, os resultados são compilados, com o espaço de pesos atual apresentado 

aos decisores e como consequências pode-se executar outros métodos de negociação para 

atingir o objetivo principal de escolha. 
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Para casos em que o decisor não deseja responder, o par de critérios pode ser 

bloqueado de questionamentos futuros, e dependendo da situação e da quantidade de 

decisores envolvidos nesta ausência de resposta, o facilitador precisa ajustar a heurística para 

evitar reincidência deste questionamento. 

Por fim, ao responder o questionamento, se obtém uma relação de preferência entre os 

critérios. Esta relação de preferência contribui para a definição de preferência de segunda 

ordem. Enquanto o método tradicional de agregação da função de preferência de segunda 

ordem, em algum momento, exige que o decisor desloque o valor de determinada alternativa 

em uma escala, a interação do FITradeoff ajusta esta escala sem exigir do decisor o 

conhecimento ou esforço cognitivo para tal definição. Como resultado, prepara-se a etapa de 

execução do PPL de preferência para todos os decisores. 

3.3.6. Estruturar e executar o PPL de segunda ordem para cada decisor i 

Estas etapas ocorrem para cada decisor de forma individual. Aqui já se tem uma 

definição da preferência do decisor para cada par de critérios, possibilitando uma construção 

de preferência holística. O método de atribuição de função de valor de segunda ordem 

necessita que os decisores atribuam valores de forma similar ao MACBETH. Outro ponto, é 

que este método é utilizado para tomada de decisão monocritério, onde as alternativas são 

apresentadas para elicitação de preferência.  

No método proposto o critério julgado é o objetivo principal (a tomada de decisão), 

enquanto as alternativas são os critérios. Com o objetivo de encontrar o valor dos pesos dos 

critérios, utiliza-se a técnica de atribuição da função de valores de segunda ordem.  

O problema que este método e o FITradeoff tradicional resolvem é a avaliação inter 

critério, que permite ao decisor estabelecer as constantes de escala, ou valor de peso, que cada 

critério pondera no processo decisório. 

Nesta etapa, utiliza-se o resultado individual de ordenamento de preferências de 

critérios, e a resposta de preferência na etapa anterior para posicionar a força de preferência 

do critério em relação ao comparado. Outra entrada para esta etapa é o conjunto de 

permutações possíveis, estabelecido no início da execução do método. 
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Especificamente a partir da resposta da etapa anterior, pode-se calcular a magnitude do 

vetor de votos contra cada permutação em 3.7. 

!  

(3.7) 

 Para todos os critérios de forma consecutiva, de forma igualmente distribuídos a 

princípio e atualizado com base na escolha das consequências A e B apresentadas pela 

elicitação flexível e interativa, é possível estimar todas as diferenças entre as magnitudes 

consecutivas dos votos de cada decisor. Os resultados de tais expressões algébricas de 

diferença formam o lado direito de cada restrição do PPL que encontrará os valores dos pesos 

dos critérios individuais dos decisores. 

 O problema é definido por 3.8.  

!  

!  

(3.8) 

em que cada valor de xk corresponde ao custo c(oj). O valor correspondente da função 

de diferença é determinado pela atribuição de um valor arbitrário à v(s1), o por exemplo, e o 

resto dos valores da função são dados por 3.9. 

!  

(3.9) 

Com o valor encontrado no PPL, substitui-se as magnitudes de votos contra, 

estabelecendo os valores da função valor dos critérios para cada decisor. A partir deste ponto, 

tem-se a constituição da função valor de diferença de segunda ordem, que representa a força 

de preferência atualizada por meio do Tradeoff flexível e interativo individual. 

As funções individuais de cada decisor são então passadas para a próxima etapa para 

serem agregadas em uma função que represente a relação do grupo. 

3.3.7. Agregar nova ordem de preferências e atualizar restrições do FITradeoff 

c(o) = ∑
(a,b)∈o−P

(v(b) − v(a))

maxμ

s . a .  μ  ≤ ∑
k

Aik xk,  i = 1,…m′�

v(sj+1) = v(sj) + c(oj)
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Como próximo passo, é necessário agregar as funções de valor de segunda ordem de 

cada decisor em uma função para o grupo. Esta função, para cada valor de critério é somada 

por meio da expressão 3.10. 

!  

(3.10) 

Ordena-se o resultado para cada valor de critério, e do maior para o menor tem-se o 

resultado de preferência agregado, com a força de preferência dos decisores atualizada. 

Com as informações desta função, pode-se construir novas restrições para o PPL do 

FITradeoff, e duas possibilidades são possíveis: 

i) O ordenamento de segunda ordem, com seus valores atualizados, mantém a 

ordem de preferência dos critérios dos decisores. 

ii) O ordenamento de segunda ordem, com valores atualizados, altera a ordem de 

preferência inicial. 

Para a primeira situação, as restrições do FITradeoff são atualizadas, porém a ordem 

não altera, apenas os valores que representam a relação entre um critério e o próximo em 

relação de preferência. 

Na segunda situação, existe a necessidade de reestruturar as k-1 restrições de 

preferência, conforme resultado da função de segunda ordem agregada. Um ponto importante 

é que a ordem da heurística se mantém, porém ajusta-se os valores das situações hipotéticas 

para representar valores intermediários à nova relação de preferência. 

3.4. Casos especiais 

Alguns casos especiais precisam ser considerados além do escopo do método 

proposto. O objetivo desta seção não é resolver estes casos especiais em si, mas levantar 

hipóteses apontar possíveis direções que a partir do método proposto podem ser seguidas para 

resolver o problema. 

wg(o)∑
i∈I

wi(o) = ∑
(a,b)∈o

∑
i∈I(a,b)

(vi(a) − vi(b)), ∀o ∈ O(A)
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3.4.1. O caso da desistência de um ou mais decisores 

A principal força do método de elicitação flexível é a possibilidade de reduzir o 

esforço cognitivo dos decisores. Inclusive permitir que diversas ações possam ser tomadas. 

Uma delas é a desistência do processo decisório por parte de um ou mais decisores. 

Para a utilização deste método, duas abordagens são possíveis. Partindo do momento 

em que um decisor decide não participar mais do processo decisório, pode-se fixar sua função 

de valor de preferência de segunda ordem. Assim, para cada iteração do ciclo de execução, 

sua função contribuirá para a função do grupo, porém não será mais atualizada. Esta 

possibilidade expressa o desejo do decisor ser considerado no processo decisório, porém por 

qualquer razão que o impossibilite de continuar, suas preferências continuam a compor a 

decisão global. 

A segunda possibilidade leva em conta que as funções são individuais para cada 

decisor. Isso significa que na etapa da agregação da preferência dos decisores, o decisor 

desistente passa a ter sua função desconsiderada. Ao desconsiderar uma função de preferência 

de segunda ordem, a agregação feita a partir dos outros decisores pode modificar as restrições 

do FITradeoff, mas ainda permitindo que o processo continue. 

Para escolher o caminho mais adequado, um estudo preliminar comportamental da 

decisão deve ser considerado, relacionando a importância da presença da função do decisor 

desistente e o desejo do grupo. 

3.4.2. A melhor solução apresentada ou a ordem não agrada nenhum decisor 

Embora este método foque no problema de escolha, resultados parciais apresentam 

alternativas que não foram dominadas e que podem ser consideradas durante o processo de 

decisão. Ao final do processo, seja ele com uma única alternativa de escolha ou um conjunto 

de alternativas possíveis, uma alternativa que não agrada nenhum decisor pode ser a 

escolhida. 

Tal fenômeno é muito presente em cenários conflituosos de decisão em grupo. Este 

método não traz uma solução para este problema, porém pode-se implementar uma função de 
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veto ao método ou mesmo uma etapa posterior de negociação para revisão dos valores dos 

pesos dos critérios identificados por meio do Tradeoff flexível interativo. 

3.4.3. O caso de geração de restrições de indiferença 

O caso da restrição de indiferença no FITradeoff tradicional estabelece uma restrição 

de igualdade entre as alternativas hipotéticas A e B. Isso significa que se obteve por meio da 

interatividade qual é o valor do peso de um critério que o torna indiferente em relação a outro.  

Em um processo decisório em grupo utilizando este método, mesmo que as funções 

individuais de preferência dos decisores não apontem indiferença entre os critérios, a etapa de 

agregação pode apresentar tal característica. Esta indiferença cria então a restrição de 

igualdade para a execução do PPL do FITradeoff. 

Uma diferença entre os processos de decisão individual e em grupo é que pode 

ocorrer, devido à interatividade e agregação, que uma restrição de indiferença seja alterada 

para preferência em relação a um valor, e isso é tratado conforme fluxo de execução do 

método apresentado. 

3.5. Resumo do capítulo 

Este capítulo apresentou a proposta e o funcionamento do método para elicitação de 

constantes de escala de forma flexível e interativa em grupo considerando todas as etapas. 

Fundamentalmente ocorre a avaliação da matriz de consequências do MAVT e uma possível 

agregação dela conforme o caso. Posteriormente cada decisor estabelece seu ordenamento de 

preferência que, igualmente distribuído é agregado representando a função de preferências de 

primeira ordem. Caso o método não encontre uma única solução ótima as etapas de avaliação 

de consequências hipotéticas, construção de função de preferência de segunda ordem e 

agregação são executadas. O capítulo ainda comenta 3 casos especiais que podem ocorrer 

durante o processo de tomada de decisão em grupo. O próximo capítulo apresenta um 

exemplo para a execução do método proposto. 
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4. Aplicação do Método em um Problema de Escolha de 

Fornecedores  

Para exemplificar a execução do método, apresenta-se um problema de escolha de 

fornecedores de plataforma de software para coleta de dados de dispositivos industriais para 

efetuar a gestão da produção. 

O modelo multicritério envolve quatro alternativas comerciais classificadas como 

MES (Manufacturing Execution System) e que não possui sistemas de gestão da mesma 

fabricante. Estes foram escolhidos por meio de uma pesquisa de mercado e pré-selecionados 

por possuírem uma aplicação que permite um assistente virtual coletar dados da plataforma. 

Dentro do modelo de decisão, estas serão identificadas E1, E2, E3 e E4. 

Os critérios foram estabelecidos pelos decisores e consultores por meio de um 

workshop em sistemas de execução de manufatura. Quatro critérios importaram para 

estabelecer o modelo decisório, e todos eles de alguma forma precisavam refletir os esforços 

de um time interno para o desenvolvimento do sistema. Inicialmente a empresa tomando a 

decisão já havia testado o desenvolvimento de tal sistema, e a necessidade da escolha de um 

fornecedor partiu justamente da dificuldade de execução do projeto. Os critérios são definidos 

C1, C2, C3 e C4: 

1)  Custo mensal por ponto – Representa uma função contínua que se deseja 

minimizar o custo operacional por máquina por cliente. Dados coletados a 

partir dos fornecedores. 

2)  Integração de hardware – Representa uma função contínua que se deseja 

maximizar a facilidade de integração da plataforma fornecida ao hardware 

utilizado. Avaliado individualmente pelos decisores. 

3)  Suporte técnico – Representa a função de qualidade do suporte técnico que se 

deseja maximizar. Os dados foram calculados por uma métrica própria já 

estabelecida pela empresa, que considera tempo médio de atendimento, 

disponibilidade garantida da plataforma, quantidade de operadores de suporte e 

quantidade de falhas de plataforma. 

4)  Integração a um assistente virtual – Representa uma função contínua que se 

deseja maximizar a facilidade de integração a um chatbot em desenvolvimento 
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interno. A avaliação é feita por meio dos decisores, de acordo com suas 

atividades dentro das diversas plataformas de programação em nuvem. 

 Quatro decisores foram envolvidos no processo decisório. Internamente cada um 

possui conhecimento total do projeto e são capazes de avaliar tecnicamente as alternativas 

dentro dos critérios que exige conhecimento específico. Além disso, embora dentro das 

atividades possa existir relações de hierarquia entre alguns deles, para este processo decisório 

elas foram ignoradas sob comum acordo entre todos. 

 Além dos pontos apresentados sobre o modelo de decisão, em alguns momentos os 

dados foram inseridos com valores propositais para demonstração do efeito do método em 

uma decisão multicritério em grupo para escolha de um fornecedor por meio de procedimento 

flexível e interativo. Cada subseção deste capítulo trata de uma etapa do processo decisório 

apresentado. 

4.1. Construção das matrizes e agregação do MAVT 

Com exceção das colunas referentes aos critérios C1 e C3, os decisores fizeram suas 

avaliações individuais em uma escala combinada de 0 a 100. Como ambos os critérios C2 e 

C4 são referentes ao desejo de maximização da função valor dentro do atributo, o valor 0 

representa o pior desempenho de uma alternativa no critério, enquanto 100 representa o 

melhor desempenho. 

As Tabelas 5.1 a 5.4 apresentam as matrizes de consequência do MAVT para os 

decisores (DM) 1 a 4 respectivamente. A Tabela 5.5 apresenta a matriz consolidada utilizando 

o método tradicional. Como os dados de C1 a C3 são o mesmo para os decisores, não houve 

necessidade de agregação. Nesta etapa, poderia ser aplicado peso de decisor na agregação, 

mas para o caso em apresentação o peso de cada um é o mesmo. 
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Tabela 5.1 - Matriz de consequência do decisor 1 

Tabela 5.2 - Matriz de consequência do decisor 2 

Tabela 5.3 - Matriz de consequência do decisor 3 

DM1

 C1 C2 C3 C4

E1 250 29 100 5

E2 375 82 60 54

E3 160 78 40 20

E4 150 39 30 92

DM2

C1 C2 C3 C4

E1 250 97 100 95

E2 375 12 60 16

E3 160 20 40 24

E4 150 57 30 73

DM3

C1 C2 C3 C4

E1 250 31 100 11

E2 375 7 60 77

E3 160 93 40 42

E4 150 59 30 3
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Tabela 5.4 - Matriz de consequência do decisor 4 

Tabela 5.5 - Matriz de consequência agregada para os decisores 1 a 4 

A matriz de consequência agregada é a primeira entrada para a execução do método 

que seguirá para a identificação da ordem de preferência dos critérios pelos decisores. 

4.2. Ordenação da preferência de critérios e geração das permutações 

Nesta etapa os decisores individualmente ordenaram de forma holística os critérios 

conforme ordem de preferência e os resultados são apresentados na Tabela 5.6. A primeira 

coluna representa o mais preferido para o decisor na linha, assim sucessivamente. 

DM4

C1 C2 C3 C4

E1 250 25 100 48

E2 375 89 60 68

E3 160 5 40 16

E4 150 60 30 22

AGREGADA

 C1 C2 C3 C4

E
1 250 45,66 100 39,75

E
2 375 47,29 60 53,52

E
3 160 49,07 40 25,48

E
4 150 53,75 30 47,66
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Tabela 5.6 - Preferência de ordem de critérios para DM1 a DM4 

Para efetuar a etapa de agregação, verifica-se par a par a ocorrência de preferência. C1 

foi quatro vezes mais preferido que C2 e C2 foi zero vezes mais preferido que C1. C1 foi duas 

vezes mais preferido que C3 e C3 duas vezes mais preferido que C1. E assim sucessivamente. 

Então tem-se as relações C1 > C2, C3 > C2, C3 > C4, C4 > C2. Finalmente C1 > C3 > 

C4 > C2. Esta relação de preferência também é mais uma entrada para a etapa do cálculo do 

PPL do FITradeoff, e orientara a heurística daqui para frente. 

A sequência de apresentação de questionamentos do FITradeoff é, para a primeira 

pergunta a relação de 0,5*C1 em comparação com C2, e depois os critérios próximos em 

sequência, caso haja necessidade: 0,5*C1 em comparação com C3; 0,5*C3 em comparação 

com C4; e 0,5*C4 em comparação com C2. 

Para a preparação da execução da constituição de função de valor de preferência em 

segunda ordem agregada, gera-se todas as permutações possíveis de preferência (neste caso 

24 permutações possíveis, que serão utilizadas para os cálculos de voto contra nas construções 

dos PPL de segunda ordem individuais: 

C1>C2>C3>C4; 

C1>C2>C4>C3; 

C1>C3>C2>C4; 

C2>C3>C4>C2; 

E assim sucessivamente. 

4.3. Estruturação do FITradeoff, execução de um ciclo e questionamento 

de preferências 

 1º   >   2º  >   3º   >     4º

DM1 C1 C3 C4 C2

DM2 C3 C4 C1 C2

DM3 C3 C1 C2 C4

DM4 C4 C1 C3 C2
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Com a agregação de primeira ordem feita, é possível estruturar o problema de 

programação linear do Tradeoff flexível e interativo. Primeiramente, configura-se a heurística 

de questionamento de consequências hipotéticas. Esta configuração é fixa, independente da 

alteração da preferência de ordem de critérios. 

Estabelece-se então o modelo com as restrições para este ciclo de execução, pelo 

conjunto de equações (4.1). 

!  

s.a.

!  

�

�

!  

!  

(4.1) 

em que ε representa um valor decimal para evitar restrição estrita. 

Utilizando como base a interface do software FITradeoff for choice additive model, o 

seguinte questionamento pode ser apresentado aos decisores: 

“Você prefere uma situação hipotética que o desempenho do critério 1 tenha valor de 

alternativa (custo mensal) de $ 262,5 e um desempenho de 45,65 (o pior possível) para 

integração com assistentes virtuais ou um custo mensal de $ 375 em conjunto com o melhor 

desempenho para a integração com assistentes virtuais com desempenho de 53,746?” 

Cada decisor então faz sua escolha, podendo ela ser Consequência A, B, ser 

indiferente ou não responder. A Figura 7 ilustra esta escolha. É possível notar que esta é a 

primeira questão aos decisores e que ainda possuem 3 alternativas potencialmente ótimas, ou 

seja, que dentro dos espaços de pesos, elas ainda não foram dominadas por outras. 

max
k1,k2,…,kn

n

∑
i=1

kivi(xij),  j = 1,2, …, m

n

∑
i=1

kivi(xij) ≥
n

∑
i=1

kivi(xiz),  z = 1,2, …, m ,  z ≠ j
n

∑
i=1

ki = 1,  ki ≥ 0

k1 ≥  k3 + ε

k3 ≥  k4 + ε

k4 ≥  k2 + ε
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!  

Figura 7 - Escolha entre duas consequências 

Elaborado pelo Autor - FITradeoff 

 Tradicionalmente, esta resposta dá sequência imediata à próxima iteração do método, 

porém para o método proposto, ela servirá para estruturar a força de preferência dos decisores 

para a próxima etapa. 

4.3.1. Apresentação de resultados parciais 

Se desejado pelo facilitador ou decisores, pode-se investigar os resultados parciais. A 

figura 8 apresenta os resultados parciais. A alternativa E1 tem valor máximo de 0,778 (em 

escala de 0 a 1) quando os critérios C1 e C3 possuem valor de 0,5 respectivamente, e nesta 

situação ela não é dominada. A alternativa 3 tem seu valor máximo em 0,7627 quando o 

critério 1 vale 0,7627 e o critério 2 vale 0,2373. A alternativa 4 tem seu valor maximizado 

com 1 quando o critério 1 vale 1 e os demais 0, podendo ser verificado que nesta situação a 

alternativa 4 tem o menor custo ($ 150) e o critério 1 foi o mais preferido para o grupo.  

!  
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Figura 8 - Resultado parcial FITradeoff para todos os decisores 

Elaborado pelo Autor - FITradeoff 

 Neste momento, os decisores podem encerrar o processo decisório se julgarem que o 

andamento das atividades já foi suficiente para esclarecer a decisão. 

4.4. Estruturar o PPL de segunda ordem para cada decisor i 

Nesta etapa é necessário ajustar os valores de preferência dos decisores utilizando o 

modelo de preferência de segunda ordem. Para tal, utiliza-se um segundo modelo de 

programação linear para obter-se a função de diferença. A diferença em função da variável x 

encontrada demonstra a força de preferência entre as alternativas.  

Novamente vale citar que aqui as alternativas são os critérios, pois estamos em um 

modelo multicritério. Para tal, utiliza-se para cada decisor o  modelo de programação linear 

em 4.2. 

!  

! !  

(4.2) 

Para cada decisor, de forma a estruturar as restrições, retira-se a preferencia inicial do 

modelo de programação linear do FITradeoff, ou seja, para o caso do exemplo, o decisor 1 

tinha como premissa a seguinte ordem de critérios: C1>C3>C4>C2. Isso já cria 3 restrições 

também no modelo de programação linear de segunda ordem em 4.3. 

! ; 

! ; 

! . 

(4.3) 

Além destas restrições, é preciso elaborar as restrições relacionadas ao custo de cada 

permutação de possibilidade do modelo de preferências de segunda ordem. Caso este modelo 

seja considerado, para o decisor 1 tem-se a estrutura presente na Tabela 5.7. 

maxμ

s . a .  μ  ≤ ∑
k

Aik xk,  i = 1,…m′�

k1 ≥  k3 + ε

k3 ≥  k4 + ε

k4 ≥  k2 + ε
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A diferença entre possibilidades adjacentes, onde um voto contra à preferência é feita, 

é calculada por meio das informações de custo. Por exemplo, o custo c(o1) é zero, pois não há 

nenhum voto contra à informação de preferência inicial. No caso do custo c(o2), temos a 

alteração de k2 para k4, implicando uma perda de informação inicial no valor de k4. A 

diferença entre c(o2) e c(o1) demonstra a intensidade entre eles e esta restrição aparecerá de 

alguma forma para cada um dos decisores, com maior ou menor intensidade, devido às 

permutações iniciais. Estas diferenças demonstram a força de preferência dos decisores em 

relação à ordem dos critérios, previamente calculada com o FITradeoff de forma individual. 

Adicionalmente, caso este seja o modelo adotado, as diferenças entre os custos 

adjacentes entre si formam o lado direito das restrições do modelo de programação linear de 

preferência de segunda ordem conforme apresentado na Tabela 5.8. 
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Tabela 5.7 - Relação de preferência e custo associado 

Informação de preferência Custo c(oj) associado

k1>k3>k4>k2 (0)+(0)+(0)

k1>k3>k2>k4 (0)+(0)+(k4)

k1>k4>k3>k2 (0)+(k3)+(-k4)

k1>k2>k3>k4 (0)+(k3)+(k4)

k1>k4>k2>k3 (0)+(2*k3)+(-k4)

k1>k2>k4>k3 (0)+(2*k3)+(0)

k3>k1>k4>k2 (0,333)+(-k3)+(0)

k3>k1>k2>k4 (0,333)+(-k3)+(k4)

k4>k1>k3>k2 (0,333)+(k3)+(-2*k4)

k2>k1>k3>k4 (0,333)+(k3)+(k4)

k4>k1>k2>k3 (0,333)+(2*k3)+(-2*k4)

k2>k1>k4>k3 (0,333)+(2*k3)+(0)

k3>k4>k1>k2 (0,667)+(-k3)+(-k4)

k3>k2>k1>k4 (0,667)+(-k3)+(k4)

k4>k3>k1>k2 (0,667)+(0)+(-2*k4)

k2>k3>k1>k4 (0,667)+(0)+(k4)

k4>k2>k1>k3 (0,667)+(2*k3)+(-2*k4)

k2>k4>k1>k3 (0,667)+(2*k3)+(-k4)

k3>k4>k2>k1 (1)+(-k3)+(-k4)

k3>k2>k4>k1 (1)+(-k3)+(0)

k4>k3>k2>k1 (1)+(0)+(-2*k4)

k2>k3>k4>k1 (1)+(0)+(0)

k4>k2>k3>k1 (1)+(k3)+(-2*k4)

k2>k4>k3>k1 (1)+(k3)+(-k4)
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Tabela 5.8 - Relação de diferenças e restrições do PPL 

Adicionalmente à estas restrições, adicionamos os valores referente ao espaço dos 

pesos dos critérios. Para o decisor 1, neste caso, conforme a Figura 7, a constante de escala do 

Diferença de voto contra Lado direito da restrição do PPL

c(o2)-c(o1) k4

c(o3)-c(o2) k3-2k4

c(o4)-c(o3) 2k4

c(o5)-c(o4) k3-2k4

c(o6)-c(o5) k4

c(o7)-c(o6) 0,333-3k3

c(o8)-c(o7) k4

c(o9)-c(o8) 2k3-3k4

c(o10)-c(o9) 3k4

c(o11)-c(o10) k3-3k4

c(o12)-c(o11) 2k4

c(o13)-c(o12) 0,333-3k3-k4

c(o14)-c(o13) 2k4

c(o15)-c(o14) k3-3k4

c(o16)-c(o15) 3k4

c(o17)-c(o16) 2k3-3k4

c(o18)-c(o17) k4

c(o19)-c(o18) 0,333-3k3

c(o20)-c(o19) k4

c(o21)-c(o20) k3-2k4

c(o22)-c(o21) 2k4

c(o23)-c(o22) k3-2k4

c(o24)-c(o23) k4
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critério 1 está entre 1 e 0,5, a constante de k3 está entre 0,5 e 0 e para k4 e k2 deve ser maior 

que 0. Desta forma montamos novas restrições conforme o conjunto 4.4. 

! ; 

! ; 

! ; 

! ; 

(4.4) 

Para o modelo de programação linear de segunda ordem, o valor de constante de 

escala do critério mais preferido será 1, enquanto do menos preferido será 0. Os valores 

intermediários dos critérios dentro do intervalo serão encontrados como variáveis, e a 

subtração entre eles representa a força de preferência entre os critérios.  

Tal modelo deve ser rodado para cada decisor, de tal forma a encontrar a preferência 

relativa de critérios, somando-se os valores finais dos custos agora com as incógnitas 

estabelecidas. A soma representa a agregação dos pesos dos critérios para n decisores, 

montando um vetor de pesos agregado para todos. 

4.5. Agregar a força das preferências 

Os decisores interagem com o modelo do Tradeoff flexível e interativo por meio da 

ordem de preferências inicial. No início essa informação era fraca, e apenas, quando muito, 

mostra uma preferência entre critérios. A partir da execução do método, neste ponto 

especificamente, além de agregar a preferência dos decisores, também calcula-se a força de 

preferência por meio da diferença. 

Os valores encontrados nesta etapa da execução são substituídos como pesos iniciais 

para um novo ciclo de execução do Tradeoff flexível, considerando a partir do segundo ciclo a 

interação entre os decisores no processo em grupo. 

Além da interação, tem-se o benefício da agregação dentro do processo decisório, 

permitindo visualização parcial de resultados, permitindo aos decisores discussões sobre o 

tema. 

Para o caso apresentado aqui, no primeiro ciclo de execução, os valores encontrados 

para k3 e k4 para os quatro decisores são apresentados na Tabela 5.9. 

k1 ≥  0,5

k1, k2, k3, k4 ≤  1

k3 ≤  0,5

k1, k2, k3, k4 ≥  0
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Tabela 5.9 - Valores encontrados para os decisores no primeiro ciclo 

Com base nesses valores, é possível calcular a diferença, que representa a força de 

preferência, para cada decisor dentro do grupo. Assim, os pesos podem ser atualizados, e 

dependendo da força da preferência a ordem de preferência dos critérios inicial pode mudar. 

Na Tabela 5.9 também é possível observar que para o decisor 4, que era o único que não 

preferia C3 à C4, a diferença de peso entre eles é a menor.  

Como exemplo, para a execução desta atividade para o decisor 1, os valores são 

substituídos nas restrições, de forma a calcular os valores de preferência de segunda ordem. 

Este cálculo é apresentado na Tabela 5.10, bem como apenas os resultados para os decisores 

2, 3 e 4. 

Decisor Valor para k3 Valor para k4

1 0,5 0,25

2 0,75 0,5

3 0,5 0,25

4 0,5 0,32
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Tabela 5.10 - Informações de preferência se o custo associado 

Retomando os valores iniciais de preferencias individuas do FITradeoff, e aplicando 

os novos valores encontrados para os pesos dos critérios intermediários, é possível fazer uma 

nova agregação. Na Tabela 5.11, considera-se 1 o critério mais preferido, e 0 o menos 

preferido, conforme otimização do FITradeoff. 

Informação de 

preferência
Resultado Decisor 1

Decisor 

2

Decisor 

3

Decisor 

4

k1>k3>k4>k2 (0)+(0)+(0)=0 0,000 0,0000 0,000

k1>k3>k2>k4 (0)+(0)+(0,25)=0,25 0,500 0,2500 0,320

k1>k4>k3>k2 (0)+(0,5)+(-0,25)=0,25 0,250 0,2500 0,180

k1>k2>k3>k4 (0)+(0,5)+(0,25)=0,75 1,250 0,7500 0,820

k1>k4>k2>k3 (0)+(2*0,5)+(-0,25)=0,75 1,000 0,7500 0,680

k1>k2>k4>k3 (0)+(2*0,5)+(0)=1 1,500 1,0000 1,000

k3>k1>k4>k2 (0,333)+(-0,5)+(0)=-0,167 -0,417 -0,1667 -0,167

k3>k1>k2>k4 (0,333)+(-0,5)+(0,25)=0,083 0,083 0,0833 0,153

k4>k1>k3>k2 (0,333)+(0,5)+(-2*0,25)=0,333 2,083 0,3333 1,473

k2>k1>k3>k4 (0,333)+(0,5)+(0,25)=1,083 1,583 1,0833 1,153

k4>k1>k2>k3 (0,333)+(2*0,5)+(-2*0,25)=0,833 0,833 0,8333 1,973

k2>k1>k4>k3 (0,333)+(2*0,5)+(0)=1,333 1,833 1,3333 1,333

k3>k4>k1>k2 (0,667)+(-0,5)+(-0,25)=-0,083 -0,583 -0,0833 -0,153

k3>k2>k1>k4 (0,667)+(-0,5)+(0,25)=0,417 0,417 0,4167 0,487

k4>k3>k1>k2 (0,667)+(0)+(-2*0,25)=0,167 -0,333 0,1667 1,307

k2>k3>k1>k4 (0,667)+(0)+(0,25)=0,917 1,167 0,9167 0,987

k4>k2>k1>k3 (0,667)+(2*0,5)+(-2*0,25)=1,167 1,167 1,1667 2,307

k2>k4>k1>k3 (0,667)+(2*0,5)+(-0,25)=1,417 1,667 1,4167 1,347

k3>k4>k2>k1 (1)+(-0,5)+(-0,25)=0,25 -0,250 0,2500 0,180

k3>k2>k4>k1 (1)+(-0,5)+(0)=0,5 0,250 0,5000 0,500

k4>k3>k2>k1 (1)+(0)+(-2*0,25)=0,5 0,000 0,5000 1,640

k2>k3>k4>k1 (1)+(0)+(0)=1 1,000 1,0000 1,000

k4>k2>k3>k1 (1)+(0,5)+(-2*0,25)=1 0,750 1,0000 2,140

k2>k4>k3>k1 (1)+(0,5)+(-0,25)=1,25 1,250 1,2500 1,180
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Tabela 5.11 - Resultado para os intervalos de diferença e agregação dos decisores 

Desta forma, a ordem de critérios estabelecida para o próximo ciclo de execução é 

C1>C4>C3>C2. A ordem inicial agregada para todos os decisores no início do processo era 

C1>C3>C4>C2. No próximo ciclo de execução duas situações podem aparecer: a ordem de 

preferência permanece a mesma, a ordem se altera. 

4.5.1. A ordem permanece a mesma 

Para o caso em que a ordem dos critérios permanece a mesma, os pesos são 

atualizados, por consequência o modelo de programação linear do FITradeoff também, por 

meio de suas restrições. 

Para cada um dos decisores, um novo questionamento de preferência de consequência 

da heurística é apresentado, sendo o mesmo questionamento para todos, permitindo uma nova 

modelagem das restrições de preferência para o modelo de preferência de segunda ordem.  

Além disso, os valores dos pesos são ajustados em proporcionalidade de forma a 

atender à restrição do PPL do FITradeoff que determina que o somatório das constantes de 

escala deve ser 1. 

Caso a ordem permanecesse a mesma, neste caso os valores agregados na soma da 

Tabela 5.11 seriam normalizados, e o resultado da normalização comporia as restrições de 

valores de peso dos critérios inicial para o próximo ciclo. 

Peso C1 Peso C2 Peso C3 Peso C4

Decisor 1 1 0 0,5 0,25

Decisor 2 0,5 0 1 0,75

Decisor 3 0,5 0,25 1 0

Decisor 4 0,5 0 0,32 1

Soma 2,5 0,25 0,83 2
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4.5.2. A ordem se altera 

Na situação do exemplo, a ordem se alterou, então o algoritmo de execução elimina as 

restrições contraditórias em 4.5. 

! ; 

! ; 

! . 

(4.5) 

Alterando-as para 4.6. 

! ; 

! ; 

! . 

(4.6) 

E ainda acrescentando as novas restrições de espaço de pesos a partir da normalização 

da soma da Tabela 5.11, conforme conjunto 4.7. 

! ; 

! ; 

! . 

(4.7) 

A heurística de questionamentos entre preferências elaborada no início da execução do 

FITradeoff não muda, e esta alteração não é explicitamente apresentada aos decisores. A 

agregação de preferência de segunda ordem considerou a intensidade (ou força) individual de 

cada um em relação às constantes de escala dos critérios. 

A partir deste ponto o algoritmo segue normalmente as atividades dos decisores e 

facilitador. 

4.6. Resultados e discussões 

Após 3 ciclos de execução, em que não se alterou mais a ordem de preferência dos 

critérios, o método apresentou um resultado final, com a escolha para o grupo da solução que 

representa o desenvolvimento interno do software por parte da equipe. 

k1 ≥  k3

k3 ≥  k4

k4 ≥  k2

k1 ≥  k4

k4 ≥  k3

k3 ≥  k2

k1 ≥  0,778

k4 ≥  0,258

k3,  k2 ≥  0
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Durante a execução do método proposto dentro deste exemplo de aplicação notou-se 

de fato foi possível interagir com os modelos de programação linear do FITradeoff, corrigindo 

as restrições à partir de avaliações individuais de segunda ordem e agregando-as para formar 

os pesos iniciais para um próximo ciclo de questionamentos da heurística. 

Também foi interessante observar que a ordem de preferência inicial, apontada por 

meio das preferências fracas de decisores, também chamadas de primeira ordem, foi alterada 

logo no primeiro ciclo. A inversão de dois critérios em relação ao vetor de preferências 

permitiu a reconstrução das restrições do PPL tradicional, validando a hipótese de que é 

possível alterar as restrições para considerar decisão em grupo neste tipo de método de forma 

integrada ao processo de elicitação de constantes de escala para os critérios. 

Adicionalmente, observa-se o uso do modelo de função de valor de segunda ordem, 

por meio da diferença das avaliações das constantes de escala dos critérios, em um modelo 

multicritério apoiado pelo MAVT e FITradeoff, contribuindo para uma prévia estruturação das 

preferências de segunda ordem, sem a necessidade da comparação de todas as permutações 

pelo decisor, ou mesmo solicitar que o decisor posicione os critérios em uma escala, de forma 

semelhante ao MACBETH por exemplo. 

Embora tenha sido usado como caráter ilustrativo, o problema apresentado neste 

capítulo é um problema real, de decisão em uma federação do terceiro setor no território 

nacional, que precisava encontrar um software adequado para atender demandas de 

digitalização no contexto da indústria 4.0. Após as avaliações, mesmo com a escolha final 

sendo o desenvolvimento interno, em comum acordo os gestores optaram pela alternativa que 

havia permanecida não dominada, que representa o desenvolvimento do sistema por um time 

terceirizado, e não a contratação de uma solução pronta. Atualmente o processo de 

desenvolvimento encontra-se parado, com possível retomada a partir de abril de 2021. 

Por não ter uma interface gráfica, ou um software que facilita-se o uso do método, o 

facilitador precisou constantemente converter os dados e interpretar os dados aos decisores, e 

para isso utilizou planilhas de dados para rodar os modelos de programação linear e 

apresentar gráficos gerados e tabelas de dados ao gestores. 

O exemplo apresentado aqui permitiu percorrer todo o algoritmo proposto pelo 

método. Em alguns momentos apoiou-se no software do FITradeoff, para ilustrar o processo 

decisório aos gestores. A elicitação flexível em grupo, mesmo considerando a necessidade de 
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todos conectados ao mesmo tempo, funcionou de forma a engajar os decisores. A avaliação da 

força de preferência gerou questionamentos por parte dos decisores, mais com o interesse de 

entender o método e implantar o processo em outras tomadas de decisão da organização. 

4.7. Resumo do capítulo 

Este capítulo apresentou a execução do método proposto no capítulo anterior de forma 

a elucidar e discutir o desenvolvimento. O problema selecionado é inerente à escolha de uma 

plataforma de digitalização industrial, envolvendo quatro soluções possíveis como alternativa, 

disponíveis no mercado. Gestores de áreas corporativas e de execução do projeto trabalharam 

como decisores no processo. Durante o processo decisório, identificou-se possíveis melhorias, 

benefícios e desvantagens e foram discutidos. O próximo capítulo aborda as conclusões do 

desenvolvimento deste trabalho, recomendações futuras e possíveis aplicações do método 

para grupos decisórios com Tradeoff flexível e interativo. 
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5.  Conclusões 

Este capítulo apresenta o fechamento por meio das principais conclusões encontradas 

a partir do desenvolvimento deste trabalho. Além disso sugere-se para futuros trabalhos outros 

desafios, relacionados às dificuldades encontradas e também de outras ideias a partir de 

desenvolvimentos acadêmicos e pesquisas industriais. 

5.1. Conclusão 

Este trabalho partiu da necessidade de complementar a bibliografia acadêmica recente 

sobre aplicações de métodos multicritério com múltiplos decisores. Este tipo de modelo 

decisório é cada vez mais prevalente nos cenários industriais, que são a forte base de 

manutenção de empregos do nosso país, seja o setor econômico que for. Os processos 

decisórios permeiam a vida dessas organizações, e os tomadores de decisão, cada vez mais 

ocupados e com diversas demandas de gestão para fazerem precisam de métodos que 

facilitem o trabalho de fazer uma escolha, elencar preferências e até mesmo definir a 

importância de critérios a serem avaliados. O desenvolvimento acadêmico desta tese soma aos 

desenvolvimentos recentes em termos de métodos com informações parciais, flexíveis e 

interativos, tendo como um dos objetos principais do estudo o método FITradeoff. 

Adicionalmente, complementa a bibliografia com uma visão diferente de agregação de 

preferência ou julgamento de múltiplos decisores internamente no processo, durante a 

elicitação flexível e interativa, e não apenas no final de uma análise individual agregando-se 

os resultados. Ainda na contribuição bibliográfica, o método traz uma visão diferente dos 

trabalhos que utilizam sistemas de votação, considerando a força de preferência de decisores 

também durante o processo decisório multicritério, onde ao invés de fazer uma escolha entre 

diversas alternativas, a força de preferência auxilia na identificação das constantes de escala, 

agregando mais informação do grupo no FITradeoff tradicional. 

Ante aos objetivos de trabalho, a tese partiu da bibliografia existente para trabalhar o 

método de Tradeoff flexível e interativo com agregação de matrizes de consequência em 

conformidade com o método MAVT. Durante o desenvolvimento estabeleceu-se então a 

forma de agregação da ordem de preferências, considerando a agregação de preferências 
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fraca, ou também chamada de primeira ordem. Dentre as diversas possibilidades de agregação 

de julgamentos e prioridades, escolheu-se o método de agregação de segunda ordem, 

completando as necessidades metodológicas fundamentais do trabalho. 

O método proposto pelo trabalho, em um primeiro momento, utiliza a bibliografia 

existente para completar a lacuna de agregação de matrizes de consequência do MAVT junto 

ao processo de identificação de constantes de escala. Em segundo ponto, agrega preferências 

iniciais dos decisores, considerando apenas a preferência, e não a intensidade da preferência 

de cada decisor. Por fim, em conjunto com a execução tradicional do método FITradeoff, se 

beneficia do conceito de agregação de preferência de segunda ordem tanto para preencher a 

lacuna nos termos de agregação durante o processo elicitatório como na ausência de um 

estudo da possibilidade de uso do método de preferências de segunda ordem para decisões em 

grupo multicritério. 

A partir daquilo que foi apresentado, é possível identificar como vantagens do uso do 

método proposto a interação entre decisores em tempo real durante a decisão, o papel do 

facilitador acompanhando o processo de decisão, a consideração de força de preferência 

individual, e não apenas a escolha em si, contribuindo tanto para se identifica os pesos dos 

critérios como para modificar as restrições do modelo de programação linear do FITradeoff 

conforme demanda. Logicamente, para obter estes resultados contou-se com a estrutura dos 

métodos utilizados neste trabalho. 

Embora não tenha sido escopo deste trabalho o desenvolvimento de um software, 

estabeleceu-se um algoritmo de trabalho, apresentado completamente e discutido no capítulo 

que considera o método. Adicionalmente foi possível observar todos os caminhos possíveis do 

algoritmos, seguindo etapa a etapa a execução das tarefas associadas aos decisores, e, de 

forma didática, apresentou-se ao leitor um problema de seleção de fornecedores de software, 

alinhado ao escopo do projeto de pesquisa, que era desenvolver um método para decisão em 

grupo, por meio da elicitação flexível e interativa, que permitisse o uso de informações 

parciais, com base no MAVT e que agregasse a opinião também de forma interativa com os 

decisores no decorrer da decisão. 

De forma geral, uma grande vantagem deste trabalho é estar estruturado e 

fundamentado a partir de métodos com fortes estruturas axiomáticas, que contribuem para a 

consistência dos dados, permitindo uma análise do problema de forma interativa, mesmo que 
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por meio de comparações hipotéticas. Adicionalmente considerar a intensidade da preferência 

poderia significar uma aceleração na otimização do PPL do FITradeoff, como recomendação 

na próxima seção. 

Este trabalho apresentou um método para agregação de preferências de decisores no 

contexto de decisão multicritério em grupo, utilizando as possibilidades de escolher 

alternativas e avaliar critérios por meio de informação parcial, flexível e facilitada. 

5.2. Limitações 

Este método se limita apenas às decisões de escolha, não abordando as demais 

problemáticas de decisão, como ordenamento, classificação ou portfólio. 

Importante apontar a necessidade de presença concomitante dos decisores e 

facilitadores durante o processo, bem como o comprometimento deles na análise dos dados. 

Observa-se também como o facilitador tem papel fundamental em entender as informações, e 

no atual momento do desenvolvimento do método, saber converter os dados em informações 

inteligíveis aos decisores, que não são especialistas nos métodos, e sim representantes que 

atuam no processo, modificando um estado atual a partir de suas escolhas. 

Outra observação importante é a possível limitação técnica do uso de ferramentas de 

programação linear para a solução de problemas muito grandes. Adicionalmente, uma etapa 

do método proposto precisa gerar as informações de preferência por meio da permutação 

entre todas as possíveis preferências dos decisores. Para o exemplo apresentado, com 4 

critérios gerou-se 24 permutações a serem calculadas por meio dos votos contrários, se 

fossem 5, seriam 120. Problemas com muitas variáveis também se tornam limitados pelas 

capacidades computacionais, visto que para cada comparação de critérios há uma restrição 

sendo analisada, e todo o cálculo considerando o valor das alternativas perante cada um dos 

critérios. Soma-se a isso o esforço cognitivo de decisores para tratar de muitos critérios ao 

mesmo tempo, seja de forma holística ou em comparações par-a-par. 

O trabalho apresentado não investiga duas hipóteses levantadas no capítulo 3, em 

relação aos casos especiais. A primeira é sobre a desistência de um decisor do processo, 

enquanto a segunda trabalha na possibilidade de veto, com uma análise posterior em relação à 

satisfação da decisão por parte dos decisores. 
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5.3. Sugestões para trabalhos futuros 

Sugere-se com trabalho futuro a avaliação do impacto no esforço cognitivo do grupo 

utilizando o método proposto nesse trabalho. Avaliar individualmente os decisores e buscar as 

relações com a intensidade de preferência dos critérios e que impacto isso tem na seleção das 

alternativas. 

Por meio de simulações, pode-se testar diversos cenários, variando a avaliação de 

decisores, da forma de agregação na etapa de segunda ordem e verificar se o método é 

consistente dentro dos cenários propostos, e para o caso de resposta negativa, identificar as 

razões e implementar melhorias. Desenvolver em conjunto análise de sensibilidade dos dados, 

para identificar a robustez da decisão. 

Outra sugestão é a implementação deste método por meio de um software 

computacional, em que os decisores possam interagir de forma semelhante às outras versões 

do FITradeoff ou mesmo semelhante ao software PRESEO, que foi desenvolvido para 

calcular a preferência de segunda ordem de decisores, mesmo que em processo monocritério 

de decisão. 

Testar o método com o objetivo de avaliar o grau de conflito entre decisores que 

participam ativamente do processo decisório. Investigar também as hipóteses adicionais 

identificadas nos casos especiais, apontados no capítulo 3. 

Sem dúvida seria enriquecedor a implementação do método proposto em problemas 

diferentes, com números variados de alternativas, critérios e decisores, daquele ilustrado no 

capítulo 5 desta tese, de forma a validar, encontrar dificuldades adicionais, melhorar o método 

e contribuir com a comunidade por meio de divulgações científicas. 



!  95

Referências 

ABREU KANG, T. H.; DA COSTA SOARES JÚNIOR, A. M.; DE ALMEIDA, A. T. 
Evaluating electric power generation technologies: A multicriteria analysis based on the 
FITradeoff method. Energy, v. 165, p. 10–20, 2018.  

ACKERMANN, F.; EDEN, C.; CROPPER, S. Getting Started with Cognitive Mapping. 7th 
Young OR Conference, v. 2, n. April 1992, p. 30, 1992.  

ALVES DE OLIVEIRA, W. et al.. Modelo De Escolha Para Fornecimento Hospitalar 
Baseado No FITradeoff. Anais do XLVIII SBPO - Simpósio Brasileiro de Pesquisa 
Operacional, p. 1107–1120, 2016.  

BANA E COSTA, C. A.; DE CORTE, J. M.; VANSNICK, J. C. On the mathematical 
foundations of MACBETH. In: International Series in Operations Research and 
Management Science. [s.l.] Springer New York LLC, 2005. v. 78p. 409–442.  

BELTON, V.; HODGKIN, J. Facilitators, decision makers, D.I.Y. users: Is intelligent 
multicriteria decision support for all feasible or desirable? European Journal of Operational 
Research, v. 113, n. 2, p. 247–260, 1999a.  

BELTON, V.; STEWART, T. Problem Structuring and MCDA. Trends in Multiple Criteria 
Decision Analysis, p. 209–239, 2010.  

BELTON, V.; STEWART, T. J. Multiple criteria decision analysis: an integrated 
approach. Kluwer Academic Publishers, 2002. 

BOUYSSOU, D. Some remarks on the notion of compensation in MCDM. European 
Journal of Operational Research, v. 26, n. 1, p. 150–160, 1986.  

D’AVIGNON, G.; MARESCHAL, B. Specialization of hospital services in Quebec: An 
application of the promethee and GAIA methods. Mathematical and Computer Modelling, 
v. 12, n. 10–11, p. 1393–1400, 1989.  

DANIELSON, M. et al.. Weighting Under Ambiguous Preferences and Imprecise Differences 
in a Cardinal Rank Ordering Process. International Journal of Computational Intelligence 
Systems, v. 7, n. SUPPL.1, p. 105–112, 2014.  

DE ALMEIDA, A. T. et al.. Multicriteria and Multiobjective Models for Risk, Reliability 
and Maintenance Decision Analysis. [s.l: s.n.]. v. 231 

DE ALMEIDA, A. T. et al.. A new method for elicitation of criteria weights in additive 
models: Flexible and interactive Tradeoff. European Journal of Operational Research, v. 



!  96

250, n. 1, p. 179–191, 2016.  

DE MACEDO, P. P.; MOTA, C. M. DE M.; SOLA, A. V. H. Meeting the Brazilian Energy 
Efficiency Law: A flexible and interactive multicriteria proposal to replace non-efficient 
motors. Sustainable Cities and Society, v. 41, p. 822–832, 2018.  

EDEN, C. A framework for thinking about Group Decision Support Systems (GDSS). Group 
Decision and Negotiation, v. 1, n. 3, p. 199–218, 1992.  

EKEL, P. et al.. Fuzzy set based models and methods of multicriteria group decision making. 
Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, v. 71, n. 12, p. e409–e419, 2009.  

FERRETTI, V.; BOTTERO, M.; MONDINI, G. Decision making and cultural heritage: An 
application of the Multi-Attribute Value Theory for the reuse of historical buildings. Journal 
of Cultural Heritage, v. 15, n. 6, p. 644–655, 2014.  

FORMAN, E.; PENIWATI, K. Aggregating individual judgments and priorities with the 
Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, v. 108, n. 1, p. 
165–169, 1998.  

FREJ, E. A. et al.. A Multicriteria Decision Model for Supplier Selection in a Food Industry 
Based on FITradeoff Method. Hindawi Mathematical Problems in Engineering, v. 2017, p. 
1–9, 2017.  

FREJ, E. A. Método Multicritério de Elicitação por Tradeoff Interativo e Flexível para a 
Problemática de Ordenação e para a Tomada de Decisão em Grupo. [s.l.] Universidade 
Federal de Pernambuco, 2019. 

FREJ, E. A.; DE ALMEIDA, A. T.; ALMEIDA, A. T. DE. Seleção de fornecedores em uma 
indústria de alimentos com base no método multricritério FITradeoff. Anais do XLVIII 
Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, p. 4106–4114, 2016.  

GONZAGA, L. et al.. Aplicação Do Método Suprimento De Cana-De-Açúcar. Xxxvi 
Encontro Nacional De Engenharia De Producão, 2016.  

GRECO, S.; EHRGOTT, M.; FIGUEIRA, J. R. Multiple Criteria Decision Analysis: State 
of the Art Surveys. [s.l: s.n.]. v. 1 e 2 

GUERRA, E. et al.. MULTICRITERIA DECISION MAKING: Advances in MCDM 
Models, Algorithms, Theory, and Applications. [s.l: s.n.]. v. 51 

GUSMÃO, A. P. H. DE; SILVA, W. Proposta De Modelo Para Apoio a Decisões No Sistema 
Wcm Usando O Método FITradeoff. Anais do XLVIII SBPO - Simpósio Brasileiro de 
Pesquisa Operacional, p. 4093–4105, 2016.  

GUSMAO, A. P. DE; MEDEIROS, C. P. A Model for Selecting a Strategic Information 



!  97

System Using the FITradeoff. Mathematical Problems in Engineering, v. 2016, p. 1–8, 
2016.  

HO, W. Integrated analytic hierarchy process and its applications - A literature review. 
European Journal of Operational Research, v. 186, n. 1, p. 211–228, 2008.  

ISHIZAKA, A.; LABIB, A. Review of the main developments in the analytic hierarchy 
process. Expert Systems with Applications, v. 38, n. 11, p. 14336–14345, 2011.  

ISHIZAKA, A.; NEMERY, P. Multi-Criteria Decision Analysis: Methods and Software. 
[s.l: s.n.].  

KEENEY, R. L. Decision Analysis: An Overview. Operations Research, v. 30, n. 5, p. 803–
838, 1982.  

KEENEY, R. L. Value-focused thinking: Identifying decision opportunities and creating 
alternatives. European Journal of Operational Research, v. 92, n. 3, p. 537–549, 1996.  

KEENEY, R. L. Value-focused brainstorming. Decision Analysis, v. 9, n. 4, p. 303–313, 
2012.  

KEENEY, R. L.; RAIFFA, H. Decision Analysis with Multiple Conflicting Objectives. 
Wiley& Sons, New York, 1976.  

LEONETI, A. B. Escolha De Um Destino De Viagem Com Base No Método Multicritério 
FITradeoff. Anais do XLVIII SBPO - Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, p. 
4075–4082, 2016.  

MACEDO, P.P DE; MOTA, C. M. M. Aplicação Do Método FITradeoff No Apoio À Tomada 
De Decisão : Adequação a Lei De Eficiência Energética. Anais do XLVIII SBPO - Simpósio 
Brasileiro de Pesquisa Operacional, p. 4066–4074, 2016.  

MARESCHAL, B. PROMETHEE methods. In: International Series in Operations 
Research and Management Science. [s.l.] Springer New York LLC, 2005. v. 78p. 163–195.  

MARJAN VAN HERWIJNEN. Multi − attribute value theory (MAVT). p. 1–56, 2009.  

MARTTUNEN, M.; LIENERT, J.; BELTON, V. Structuring problems for Multi-Criteria 
Decision Analysis in practice: A literature review of method combinations. European 
Journal of Operational Research, v. 263, n. 1, p. 1–17, 2017.  

MAS-COLELL, A.; SONNENSCHEIN, H. General Possibility Theorems for Group 
Decisions. The Review of Economic Studies, v. 39, n. 2, p. 185, 1972.  

MESKENS, N.; ROUBENS, M. Advances in decision analysis. [s.l.] Kluwer Academic, 
1999.  



!  98

MINGERS, J.; ROSENHEAD, J. Problem structuring methods in action. European Journal 
of Operational Research, v. 152, n. 3, p. 530–554, 2004.  

MUSTAJOKI, J.; HÄMÄLÄINEN, R. P.; SALO, A. Decision support by interval  
SMART/SWING - Incorporating imprecision in the SMART and SWING methods. Decision 
Sciences, v. 36, n. 2, p. 317–339, 2005.  

NEVES, L. P. et al.. Structuring an MCDA model using SSM: A case study in energy 
efficiency. European Journal of Operational Research, v. 199, n. 3, p. 834–845, 2009.  

NURMI, H. Voting Procedures: A Summary Analysis. British Journal of Political Science, 
v. 13, n. 2, p. 181–208, 1983.  

NURMI, H. Voting Procedures under Uncertainty. [s.l: s.n.].  

PEDRYCZ, W.; EKEL, P.; PARREIRAS, R. Fuzzy Multicriteria Decision-Making: 
Models, Methods and Applications. [s.l: s.n.].  

PENIWATI, K. Criteria for evaluating group decision-making methods. Mathematical and 
Computer Modelling, v. 46, n. 7–8, p. 935–947, 2007.  

ROY, B. Problems and methods with multiple objective functions. Mathematical 
Programming, v. 1, n. 1, p. 239–266, dez. 1971.  

SAATY, T. L. How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of 
Operational Research, v. 48, n. 1, p. 9–26, 1990a.  

SAATY, T. L. Eigenvector and logarithmic least squares. European Journal of Operational 
Research, v. 48, n. 1, p. 156–160, 1990b.  

SAATY, T. L. Highlights and critical points in the theory and application of the Analytic 
Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, v. 74, n. 3, p. 426–447, 
1994.  

SALO, A.; RAIMO, P. H. Multicriteria Decision Analysis in Group Decision Processes. 
Handbook of group decision and negotiation, p. 269–283, 2010.  

VON WINTERFELDT, D.; EDWARDS, W. Defining a decision analytic structure. Advances 
in Decision Analysis: From Foundations to Applications, p. 81–103, 2007.  

ZAMORA, L. P.; BRAVO, S. S.; VARGAS, J. M. Assigning a Value Difference Function for 
Group Decision Making. EconoQuantum, v. 11, n. 2, p. 148–169, 2014.  

ZAMORA, L. P.; BURGUETE, S. T. G. Second-order preferences in group decision making. 
Operations Research Letters, v. 36, n. 1, p. 99–102, 2008.  



!  99

ZOPOUNIDIS, C.; PARDALOS, P. M. Handbook of Multicriteria Analysis. Applied 
Optimization. v. 103, Springer, Berlim, 2010.  



!  100

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO 

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO 

TD

2. DATA 

xx de xxxx de 2020

3. REGISTRO N° 

DCTA/ITA/DM-xxx/
20xx

4. N° DE PÁGINAS 

89

5. TÍTULO E SUBTÍTULO: 

Modelo de Dissertação ou Tese Utilizando Microsoft Word

6. AUTOR(ES): 

Nome Completo do Aluno

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: 

1. Palavra-chave sugerida. 2. Palavra-chave sugerida. 3. Palavra-chave sugerida.

9.PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO: 

Palavra-chave 1 padronizada; Palavra-chave 2 padronizada; Palavra-chave 3 padronizada; 
Palavra-chave 4 padronizada; Palavra-chave 5 padronizada.

10. APRESENTAÇÃO:      X Nacional  Internacional 

ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Nome do Programa. Área de 
Nome da Área. Orientador:  Prof. Dr. Nome Completo  Defesa em XX/XX/20XX. Publicada em 20XX.



!  101

11. RESUMO: 

Este trabalho parte da necessidade do desenvolvimento de um método flexível e interativo para 
decisão em grupo que considere a força de preferência de cada decisor durante o processo elicitatório de 

constantes de escala, dentro do contexto de uma decisão multicritério, sem necessariamente ponderar o peso 
de cada decisor durante o processo. Para atingir tais objetivos, utilizou-se o conceito de Tradeoff flexível e 
interativo, que parte da Teoria do Valor Multiatributo, e auxilia indivíduos a atribuir valores para constantes 

de escala em um modelo multicritério com esforço cognitivo reduzido. Para auxiliar neste processo, 
considerando múltiplos decisores, aplicou-se um método híbrido entre o FITradeoff e a construção de funções 
de preferência de segunda ordem. Tal método permite que os decisores interajam continuamente com o 

procedimento de Tradeoff flexível, enquanto a cada ciclo de escolha, a heurística é ajustada com base na força 
da preferência para cada decisor, em cada ciclo de escolha. Este método híbrido, permite a agregação de 
julgamento dos decisores enquanto fazem as escolhas individuais, e não apenas agregando a preferência final 
e seus vetores ou espaços de peso individual. Além de estruturar o modelo de elicitação de constantes de 

escala, o método híbrido permite a investigação da construção de funções de preferência de segunda ordem no 
em um modelo de agregação aditiva dentro do contexto de decisão multicritério. Como contribuição final, 
tem-se o método estruturado, com algoritmo de execução, considerando a união destas funcionalidades. Um 

exemplo é implementado, em que decisores puderam participar do processo, interagindo com o modelo 
previamente estruturado, convergindo para uma decisão de escolha única no final.  
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