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RESUMO 

 

 

 

O atual cenário globalizado e de alta competitividade na indústria faz com que os 

gerentes de sistemas de produção estejam constantemente na busca pela melhora contínua dos 

processos produtivos e a organização dos sistemas de produção. Esta situação ajuda a que 

técnicas e ferramentas quantitativas de apoio à gestão destes sistemas estejam evoluindo 

constantemente. Este trabalho apresenta uma ampla revisão bibliográfica da produção 

científica nacional e internacional, que aborda aplicações das diversas metodologias de 

auxílio multicritério à decisão (MCDA), em temas relacionados com o planejamento e 

controle da produção (PCP). A pesquisa foi desenvolvida com uma metodologia que 

estabeleceu a varredura das principais bases de dados acadêmicas, tanto no âmbito nacional, 

quanto no internacional. Esta pesquisa reportou um conjunto de trabalho científicos que foram 

analisados e selecionados tendo como base a temática central do trabalho. No âmbito 

nacional, a pesquisa reportou 34 artigos e 20 no ambiente da literatura estrangeira. Foi feita 

uma análise sobre esta literatura, levando em consideração a problemática tratada, 

metodologia multicritério usada e o estudo de caso exposto, para exemplificar o modelo 

apresentado. Este trabalho bibliográfico permitiu realizar um mapeamento da interface destes 

temas, e, baseado nesses resultados, foi selecionada uma temática especifica para sua 

abordagem analítica e construção de um modelo quantitativo. Este processo fundamentou-se 

nas lacunas existentes no contexto nacional. A temática específica selecionada foi a previsão 

de demanda. Foram estudados os conceitos teóricos relacionados com a temática. Foi 

selecionada uma metodologia multicritério e foi construído e proposto um modelo, que 

integra a análise multicritério nos processo de previsão de cenários futuros, com o propósito 

de auxiliar as empresas a diminuírem as diferenças entre o comportamento do mercado 

previsto e o real. A metodologia proposta baseia-se nas opiniões de especialistas e analistas do 

setor objeto de estudo, para a operacionalização do modelo, foi desenvolvida uma aplicação 

no setor de energia elétrica brasileiro. 

 

 

Palavras-Chave: Análise Multicritério. PCP. Produção Científica. Previsão de Demanda. 

AHP. Energia Elétrica. 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The current global scenario and in a highly competitive industry is that managers of 

production systems are constantly in pursuit of continuous improvement of production 

processes and organization of production systems in this situation helps to quantitative 

techniques and tools to support management of these systems is constantly evolving, this 

paper presents a broad review of scientific literature that addresses national and international 

applications of various methodologies of multicriteria decision aid (MCDA) on issues related 

to production planning and control (PPC), a survey was developed with a methodology that 

established the sweep of the major academic databases both nationally and internationally, 

this research has reported a set of scientific work that have been analyzed and selected based 

on the central theme of the work in the national survey reported the 34 articles and 20 in the 

environment of foreign literature, an analysis was made on the literature considering the 

problem treated, multicriteria methodology used and the case study to illustrate the above 

model, this bibliographic work allowed a mapping of the interface of these issues and based 

on these results a specific theme was selected for its analytical approach and building a 

quantitative model, this process is based on gaps in the national context. The specific theme 

selected was the demand forecast, we studied theoretical concepts related to the theme, 

selected and built a multicriteria methodology and proposed a model that incorporates 

multiple criteria analysis in the process of predicting future scenarios for the purpose of 

assisting businesses to reduce the differences between the behavior of the market expected 

and the real, the proposed methodology is based on the opinions of experts and industry 

analysts object of study, for the operationalization of the model was developed an application 

in the Brazilian electric power sector.  

 

 

Keywords: Multicriteria Analysis. PPC. Demand Forecast. AHP. Electric Power. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

O planejamento e controle da produção (PCP) é um dos temas centrais no âmbito da 

engenharia de produção, desde os primórdios desta. O importante grau de desenvolvimento da 

tecnologia e outras técnicas de gestão nos últimos anos têm proporcionado mudanças 

significativas na administração e controle de sistemas de produção. De acordo com Quelhas 

(2008), os sistemas de PCP evoluíram, como fruto da evolução da própria ciência da 

administração. Desta forma, podemos realçar o papel fundamental que desempenha o 

planejamento e controle, na busca contínua da eficiência e otimização dos recursos na gestão 

da produção, Por outro lado, a modelagem de problemas de decisão, sob a ótica de múltiplos 

critérios, tem sido profusamente usada no âmbito da engenharia de produção ao longo das 

últimas décadas.  

O Auxílio à Decisão desempenha um papel fundamental na sociedade, seja no âmbito 

dos negócios, seja em outros ambientes. A soma das decisões tomadas define o nosso 

desempenho, seja na esfera dos negócios, seja na vida pessoal. Saaty (2001) expressa que 

“como” decidimos é tão importante quanto “o que” decidimos. Segundo o autor, decidir muito 

rápido pode ser desastroso. Demorar muito pode significar oportunidades perdidas. Mas o 

crucial é que nós temos que decidir. O que precisamos é de uma abordagem sistemática e 

compreensiva para a tomada de decisão. 

Este contexto propiciou o desenvolvimento de modelagens híbridas incorporando os 

conceitos do Auxílio multicritério à Decisão (AMD) ao Planejamento e Controle da Produção. 

No entanto, os relatos desta modelagem estão distribuídos ao longo de diferentes períodos e, 

também, em diferentes ambientes de difusão científica, dificultando a construção de uma 

visão integrada e abrangente a respeito do desenvolvimento desta disciplina no Brasil. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA E TEMA DA PESQUISA 

 

 

A tomada de decisões gerenciais se dá em diferentes ambientes, como a gestão 

financeira, a gestão de recursos humanos, marketing empresarial, gestão da qualidade e gestão 

de processo produtivo. Neste trabalho, o objeto de estudo para a aplicação de técnicas 

multicriteriais é a análise do Planejamento e Controle da Produção (PCP). Esta função é 

importante para uma boa gestão de processos de produção. É aqui onde são definidas políticas 

de funcionamento e estabelecidas metas de produção a curto, médio e longo prazo, além de 

serem definidas capacidades, de acordo com os requerimentos do mercado. O PCP gera 

informação útil na Gestão da Produção. A qualidade da informação pode gerar a 

implementação de formas de gestão eficientes. 

 

 

1.2 RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

 

Os atuais ambientes coorporativos exigem das organizações capacidade de respostas à 

demanda do mercado, assim como flexibilidade e eficiência na gestão de recursos, para poder 

continuar ativa no mundo dos negócios. Esta tarefa passa necessariamente pela tomada de 

decisões nas principais funções da organização. Especialmente a gestão da produção requer 

decisões estratégicas orientadas ao planejamento de estruturas de operações que visem 

responder às exigências de um mercado cada vez mais seletivo. Para Gaither (2002), a 

sobrevivência de uma empresa requer principalmente um bom planejamento e controle da 

produção. Por isso, pode-se perceber o quanto é importante esta função para a empresa. 

A maioria de decisões, no ambiente PCP, apresenta espaços para serem abordadas sob 

a ótica dos múltiplos critérios. Existe diversidade de informação e fatores a considerar nas 

decisões, o que permite a abordagem destas decisões através do MCDA, para o auxílio destes 

processos decisórios. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho tem os seguintes objetivos propostos: 
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 Estabelecer um mapeamento da produção científica publicada em periódicos 

nacionais e internacionais na interface dos temas: Planejamento e controle da 

produção e Auxílio multicritério à decisão. Tem o propósito de contribuir para a 

ampliação do conhecimento sobre o uso destas técnicas, no apoio à tomada de 

decisões, no âmbito dos sistemas de produção. 

 

 Aprofundar na análise da integração de métodos multicriteriais em uma temática 

específica, pertencente ao conjunto de atividades próprias do PCP, selecionada a 

partir da revisão da literatura. 

 

 Estruturar uma modelagem no contexto das projeções de demanda, que integre 

técnicas multicriteriais para ajustes de previsão de demanda a partir de elementos 

qualitativos não captáveis na série histórica, bem como opiniões de analistas 

espertos no setor objeto de estudo. Esta modelagem objetiva detectar níveis de 

incoerência, como forma de possibilitar a revisão de julgamentos por especialistas 

e refinar os parâmetros de ajuste da previsão. 

 

 Aplicar a modelagem proposta em um estudo de caso prático, com dados reais, 

com a intenção de apresentar a operacionalidade do modelo. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

O capítulo 2 apresenta as bases conceituais das principais temáticas abordadas neste 

trabalho, contextualização do processo decisório, definições, análises e características do 

auxílio multicritério à decisão AMD e o planejamento e controle da produção PCP. 

O capítulo 3 expõe uma extensa revisão bibliográfica na interface análise multicritério 

e atividades do planejamento e controle da produção. Esta etapa foi dividida em duas partes: 

revisão da literatura cientifica publicada em periódicos de âmbito nacional e revisão da 

literatura na interface referida no contexto da literatura estrangeira. Também é apresentada, 

neste capítulo, uma análise estatística sobre os veículos de publicação, a temática especifica 

do PCP abordada e a técnica multicritério usada. 
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O capítulo 4 apresenta uma avaliação das lacunas identificadas. A partir da revisão 

bibliográfica do capítulo 3, são determinadas oportunidades de trabalhos nesta interface e é 

feita uma comparação em torno das temáticas abordadas na literatura nacional e estrangeira. 

Este enfoque permitiu definir a temática específica na qual se aprofundará. Além disso, são 

colocadas as motivações e justificativas para o foco selecionado. 

O capítulo 5 introduz os principais conceitos referentes às disciplinas e teorias nas 

quais se baseia o modelo proposto. São citados alguns trabalhos recentes neste âmbito, 

revisadas as principais definições no ambiente da Previsão de demanda e o método AHP. 

O capítulo 6 mostra as principais premissas do modelo proposto, a descrição passo a 

passo do modelo, a modelagem em um estudo de caso de previsão de demanda e a análise dos 

resultados. 

O capítulo 7 expressa as principais conclusões derivadas durante o desenvolvimento 

do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 BASE CONCEITUAL 

 

 

 

Neste capítulo são tratados os principais tópicos que formam parte integrante da 

estrutura geral do trabalho, o processo de decisão como elemento predominante no contexto 

da interface do Planejamento e Controle da Produção e Análise Multicritério à Decisão. 

 

 

2.1 O PROCESSO DE DECISÃO 

 

 

Para Gomes e Moreira (1998), processo de decisão em um ambiente complexo 

normalmente envolve dados imprecisos e/ou incompletos, múltiplos critérios e vários agentes 

de decisão. De forma geral, os processos de tomada de decisões abrangem diferentes 

ambientes e múltiplos objetivos. Uma vez definido o objetivo desejado, são estabelecidos 

critérios de avaliação de opções de estratégias ou escolha de alternativas. 

Na maior parte das situações, as decisões se baseiam em cenários futuros, em dados 

históricos e na experiência dos responsáveis pela escolha. Da combinação destes fatores, 

origina-se a capacidade dos especialistas em escolher a alternativa que melhor satisfaça as 

necessidades da organização. O desempenho da organização depende da qualidade e eficácia 

da decisão adotada. 

Para Schmidt (1995), a tomada de decisão pode se definir como um esforço para 

resolver o dilema dos objetivos conflitantes (o benefício de um deles implica em prejuízo do 

outro), cuja presença impede a existência da 'solução ótima' e conduz à procura da solução de 

melhor acordo. Portanto, esta situação de complexidade no processo de tomada de decisão 

fortalece a necessidade de se apoiar em métodos e técnicas qualitativas e quantitativas que 

visem dar um respaldo numérico na avaliação das alternativas. 
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2.2 VISÃO GERAL DO PCP 

 

 

O Planejamento e Controle da Produção (PCP), segundo Russomano (1995), pode ser 

definido como uma função de apoio e coordenação das atividades de produção e, 

conseqüentemente, possibilita que a empresa satisfaça, de forma eficiente, a demanda de seus 

produtos. O PCP desempenha um papel fundamental nas organizações modernas. É através 

deste conjunto de atividades que a gerência consegue controlar e organizar a função produção, 

com o intuito de direcionar as atividades no sentido de lograr os objetivos globais. O PCP 

integra todos os setores da empresa, desde a organização dos suprimentos, movimentação dos 

recursos, utilização das máquinas, armazenagem de matéria prima e produtos terminados, 

entre outros, de modo que a empresa alcance o nível desejado de operacionalidade. 

Para Slack (2008), as decisões da Gerência da Produção são tomadas com os objetivos 

de “garantir que os processos da produção ocorram eficaz e eficientemente e que produzam 

produtos e serviços conforme requeridos pelos consumidores”. 

Zacarelli (1979) denomina o PCP como Programação e Controle da Produção, 

definindo-o como “um conjunto de funções inter-relacionadas que objetivam comandar o 

processo produtivo e coordená-lo com os demais setores administrativos da empresa”. 

Assim, uma vez definido o plano de vendas e objetivos organizacionais, o 

planejamento e controle da produção procura utilizar, de forma eficiente, os recursos, de 

modo a alcançar o desempenho desejado e os níveis de produção decorrentes dos objetivos. 

Para Martins (1993), o enfoque principal do PCP é dirigir o processo produtivo, 

transformando informações de vários setores em ordens de produção e ordens de compra – 

para tanto, exercendo funções de planejamento e controle – de forma a satisfazer os 

consumidores com produtos e serviços e os acionistas com lucros. 

 

 

2.3 VISÃO GERAL DO AUXÍLIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO 

 

 

Para Arquero et al. (2009), a tomada de decisões é um processo crítico, especialmente 

quando se procura selecionar a melhor alternativa entre um conjunto, procurando alcançar um 

objetivo estabelecido previamente. Embora existam diferentes formas de lograr o propósito, 

estas geralmente envolvem múltiplas variáveis de avaliação, o que aumenta a complexidade 

da decisão, devido a que estas variáveis comumente são de natureza diferente. 
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No ambiente tecnológico, inovador e de constantes mudanças, existe uma variedade de 

métodos multicritérios que são usados para apoiar os processos de tomada de decisões sob 

múltiplas variáveis e uma multiplicidade de características inerentes a cada um. Por exemplo, 

alguns são usados para identificar a melhor alternativa de solução para uma determinada 

problemática, outros para classificar ou categorizar as alternativas, ou para apresentar uma 

lista de alternativas possíveis, para análise subseqüente, ou apenas para distinguir aquelas que 

são aceitáveis das inaceitáveis.  

São exemplos de métodos multicritérios: AHP (Analytic Hierarchy Process),  ANP 

(Analytic Network Process), PROMETHE (Preference Ranking Method for Enrichment 

Evaluation), ELECTRE (Elimination and Choice Translating Reality), MACBETH 

(Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique), TOPSIS 

(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), entre outros.  

Neste contexto e considerando problemas de tomada de decisão com m critérios e n 

alternativas, representados pelos conjuntos de critérios C = {C1, C2, ..., Ci, ..., Cm} e de 

alternativas A = {A1, A2, ..., Aj ..., An}, os métodos multicritérios, basicamente, utilizam 

uma matriz de decisão com a disposição dos seus elementos. 

Segundo Fülöp (2005), os métodos multicritérios exigem a atribuição de pesos Wi a 

cada um dos critérios Ci do problema, de acordo com o julgamento do decisor. Esses pesos 

variam de método para método e devem refletir a importância relativa dos critérios da 

decisão. Em seguida, para cada alternativa Aj, é feita uma pontuação aij para descrever o 

desempenho da alternativa em relação a cada critério Ci. A partir desses pesos e pontuações, 

cada método associará valores para as alternativas, que são avaliadas para a tomada da 

decisão. Os valores X1,..., Xj,..., Xn associados às alternativas da tabela de decisão são 

determinados nos métodos multicritérios de acordo com a classe a que pertencem. Métodos da 

classe que têm como base a Teoria da Utilidade de Múltiplos Critérios utilizam funções de 

utilidade para agregar os pesos Wi dos critérios às pontuações aij e determinar os valores de 

utilidade Xj que indicam o desempenho de cada alternativa Aj. Normalmente, o valor de 

utilidade mais alto leva a um desempenho melhor da alternativa correspondente (KEENEY et 

al., 1976), o que pode apontar para uma solução do problema ou alternativa de ação. 

Por outro lado, temos outra classe de métodos multicritérios que podemos identificar 

como aquela que se baseia nos Métodos de Sobreclassificação (Outranking) ou 

Categorização, nos quais os valores Wi e aij são usados para determinar a categorização de 

cada alternativa Aj. O conceito de categorização foi proposto por Roy (1968) e consiste em 
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determinar a preferência de uma alternativa Aj em relação à alternativa Ak, ou o nível de 

concordância ou discordância de uma em relação à outra, levando-se em conta os critérios do 

problema. Ao contrário dos métodos que usam funções de utilidade que indicam a melhor 

alternativa, os de categorização determinam um subconjunto de alternativas viáveis, 

reduzindo o conjunto inicial de alternativas para o problema, ou recomendando possíveis 

ações a serem tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

A seguir, uma revisão cuidadosa da literatura é apresentada. Este processo se dividiu 

em duas partes: revisão da literatura no âmbito de veículos de publicações Brasileiros e 

revisão da literatura internacional. Nesta segunda parte, levaram-se em consideração, 

especialmente, revistas indexadas na base de dados “Scopus”. 

Esta metodologia foi adotada com o objetivo de realizar comparações entre os 

diferentes âmbitos da pesquisa e poder determinar lacunas existentes e temáticas específicas, 

para aprofundar a análise.  

 

 

3.1 REVISÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DA LITERATURA BRASILEIRA 

 

 

A presente revisão da literatura nacional tem por objetivo estabelecer um mapeamento 

da produção científica publicada no Brasil, em periódicos nacionais, na interface dos temas: 

Planejamento e Controle da Produção e, Auxílio Multicritério à decisão. Com esta pesquisa, 

espera-se contribuir para a consolidação do conhecimento sobre as áreas de atuação ou 

aplicabilidade do Auxílio Multicritério, dentro do contexto do planejamento e controle de 

sistemas de produção no Brasil. 

 

 

3.1.1 Abordagem utilizada 

 

 

Para atingir o objetivo acima exposto, foi efetuado um levantamento sobre a produção 

científica publicada em periódicos no Brasil, na busca de artigos que reportassem a utilização 

de métodos multicritério, no âmbito do Planejamento e Controle da Produção.  
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Os métodos multicritério mais conhecidos são: Analytic Hierarchy Process (AHP) 

reportado em Saaty (1977); MACBETH, por Bana e Costa e Wasnick (1995, 1997 e 1999); 

Promethe, por Brans e Marshal (1984); e os métodos ELECTRE, composto pelos métodos 

ELECTRE I Roy (1968), ELECTRE II Roy (1971); ELECTRE III Roy (1981), ELECTRE IV 

Roy (1981), ELECTRE V Roy (1985); e, ELECTRE TRI Yu (1992) e Mousseau (2000).  

O processo de busca foi baseado no uso das seguintes palavras-chave: multicritério, 

multicritéria, auxílio multicritério à decisão, sistemas de apoio à decisão, AHP, ELECTRE, 

PROMETHE, THOR, SMART, SMARTER, TODIM, MCDA, MCDM, MAUT, Production 

Planing and Control, PCP, Planejamento e controle da produção, PPC, MACBETH e 

manufatura. Inicialmente, foram consultados os periódicos cadastrados na base de dados 

Scielo Brasil, que contemplava, à época da pesquisa, periódicos da área de Engenharia de 

Produção cadastrados a partir de 1999. Este fato, associado ao propósito de se mapearem os 

textos atualizados, levou á decisão de se limitar a pesquisa à produção cientifica dos últimos 

12 anos (1999-2010). Além das coleções de periódicos cadastrados no Scielo, foram também 

consultados periódicos citados nos portais da Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção (ABEPRO) e da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO). 

 

 

3.1.2 Resultados da pesquisa 

 

 

Com estes recortes, foram identificados 45 artigos, distribuídos em um conjunto 

composto por 15 periódicos brasileiros, nas áreas de Engenharia de Produção e 

Administração. A partir da análise destes artigos, foram identificados 35 artigos que 

apresentavam uma aderência importante ao foco do presente trabalho. A análise destes artigos 

é apresentada nas próximas seções. A apresentação destes resultados está organizada nos 

seguintes tópicos: periódicos pesquisados e, cronologia das publicações. 

 

 

3.1.3 Periódicos pesquisados 

 

 

A tabela 1 apresenta a lista das revistas analisadas, nas quais se encontrou pelo menos 

um artigo no contexto do trabalho. Esta tabela também informa o período em que as mesmas 

foram pesquisadas. Este período está associado ao período disponibilizado pela revista, dentro 

do recorte temporal 1999-2010. 
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Tabela 1 - Revistas Pesquisadas Literatura Nacional 

 

 

É curioso observar nesta tabela, a presença do periódico Sociedade & Natureza, 

classificado pela base de dados Scielo na área se Ciências Humanas e que, a princípio, não 

está associado à temática Planejamento e Controle da Produção.  

É importante ressaltar que, além dos periódicos citados na tabela 1, foram pesquisadas 

outras revistas que costumam publicar artigos em temáticas envolvendo Planejamento e 

Controle da Produção, como, por exemplo: RAC e ERA. Esta estratégia incluiu todas as 

revistas cadastradas na Base Scielo e não constam da tabela 1, pelo fato de não ter sido 

encontrado, nas mesmas, artigo que trate da integração multicritério e PCP. 

 

 

3.1.4 Cronologia das publicações 

 

 

A tabela 2 apresenta os dados quantitativos da produção científica selecionada no 

âmbito da pesquisa, agrupados por título do periódico e ano de publicação. 

 

 

Revista ISSN Siglas Período Instituição responsável pelo periódico 

Brazilian Journal of 

Operations & Production 

Management   

ISSN 1679-

8171 

BJO&PM 2004-

2009 

Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção – ABEPRO 

Gestão & Produção ISSN 0104-

530x 

G&P 1999-

2009 

Universidade Federal de São Carlos - 

UFSCar 

Produção  ISSN 0103-

6513 

Produção  2002-

2010 

Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção – ABEPRO 

Pesquisa Operacional  ISSN 0101-

7438 

PO 2000-

2009 

Sociedade Brasileira de Pesquisa 

Operacional – SOBRAPO 

Pesquisa Operacional Para o 

Desenvolvimento  

ISSN 1984-

3534 

PODES 2009-

2010 

Sociedade Brasileira de Pesquisa 

Operacional – SOBRAPO 

Produto & Produção  ISSN 1983-

8026 

P&P 2001-

2010 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – UFRGS 

Produção On Line  ISSN 1676-

1901 

PO 2001-

2010 

Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção – ABEPRO 

Sociedade & Natureza  ISSN 1982-

4513 

S & N 2004-

2009 

Universidade Federal de Uberlândia – 

UFU 

Gestão Industrial  ISSN 1808-

0448 

G.I 2005-

2010 

Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR 

Pesquisa & Desenvolvimento 

Engenharia de Produção  

ISSN 1679-

5830 

P & D 2003-

2009 

Universidade Federal de Itajubá – 

UNIFEI 
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Tabela 2 - Publicações por Ano e Veículos Nacionais de Publicações 

 
 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 

(Até 
Julho) 

Total 

Produção     5 1 1 1  8 

Gestão & Produção  1 1   2    4 

Pesquisa Operacional    4 1 1 2 2 1 11 

Pesquisa Operacional Para 

O Desenvolvimento 

       1  1 

Brazilian Journal of Operations  

& Production Management   

    1 2   1 4 

Produto & Produção 1         1 

Produção On Line         1 1 

Sociedade & Natureza       1   1 

Pesquisa & Desenvolvimento  

Engenharia de Produção 

   1      1 

Gestão Industrial     1 1 1   3 

Total 1 1 1 5 8 7 5 4 3 35 

 

 

Nesta tabela, observa-se que a revista „Pesquisa Operacional‟ (SOBRAPO) apresenta-

se como o veículo de publicação nacional que mais publicou artigos no tema pesquisado (11 

artigos); seguida das revistas „Produção‟ (8 artigos), „Gestão e Produção‟ (4 artigos) e 

„Brazilian Journal of Operations & Production Management‟ (4 artigos).  

A figura 1 apresenta a distribuição temporal da produção no tema pesquisado. 

Observa-se que 2006 foi o ano com maior número de publicações (oito artigos), no âmbito da 

interface objeto da pesquisa. 

 

 

Figura 1 - Publicações por Ano 
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A figura 1 ilustra que nos anos 2001, 2002 e 2004 o número de artigos publicados no 

tema pesquisado teve um comportamento estável, com um artigo por ano. A partir de 2005 

houve um significativo aumento da produção, até o ano de 2006, ano no qual se registrou o 

maior número de artigos (8) selecionados na pesquisa. Nos anos seguintes, o comportamento 

da produção científica, dentro do foco do trabalho, apresentou um decréscimo, até chegar a 

quatro artigos no ano 2009 e três artigos no primeiro trimestre do ano 2010, encontrados nas 

revistas „Produção On Line’, „Brazilian Journal of Operations & Production Management‟ e 

„Pesquisa Operacional‟. Também é importante ressaltar uma considerável produção nos anos 

de 2007 e 2008, com sete e cinco artigos, respectivamente. Deve-se ressaltar que a 

incorporação dos dados do ano de 2010 deve ser feita com maior cautela, pois a pesquisa só 

considera as publicações ocorridas até julho desse ano. 

O comportamento da produção cientifica no âmbito deste trabalho nos últimos anos, 

onde é identificado um menor numero de publicações, pode ser conseqüência, de estruturas de 

avaliação mas rigorosos em relação aos métodos multicritérios, estas estruturas, estão dando 

ênfase a trabalhos que apertem elementos novos na área e não só aplicações de métodos. 

 

 

3.1.5 Metodologias Multicritério Usadas 

 

 

A tabela 5 ilustra a freqüência dos métodos multicritério identificados na pesquisa 

realizada. Esta tabela também indica a freqüência por ano, possibilitando identificar a 

evolução cronológica do uso desses métodos. É interessante observar que em alguns artigos 

usam mais de um método multicritério, para abordar a problemática central do trabalho.  
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Tabela 3 - Metodologia Multicritério Usada e Ano 

 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

AHP    1 5 3 1 1 1 12 

ANP      1    1 

Família ELECTRE 1  1 1 2 2   1 8 

Família 
Promethee 

 1  1 1     3 

MAUT    2    1  3 

MAVT        1  1 

TODIM       1   1 

THOR        1  1 

SMARTS        1  1 

Lógica Fuzzy      1 1   2 

Mapas 
Cognitivos 

      1   1 

MCDA-
Construtivista 

        1 1 

Outros Métodos     1 2 1   4 

 

A figura 2, baseada nos resultados apresentados na tabela 5, mostra o grau de 

participação ou uso dos métodos multicritério na literatura selecionada. É importante ressaltar 

que esta distribuição percentual dos métodos e referida exclusivamente ao foco da pesquisa 

que é a interface entre a análise multicritério e o PCP.  

 

 

Figura 2 - Distribuição Percentual dos Métodos Usados na Literatura Pesquisada 
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Com base na tabela 5 e na figura 2, uma quantidade significativa de aplicações 

baseadas no método AHP, que foi adotado em 12, dentre 35 dos artigos analisados 

(equivalente a 34,29 % dos artigos).  Os métodos da família ELECTRE também apresentaram 

uma freqüência significativa: 22,86 % ou 8 dos 35 artigos analisados. 

Dentre os demais métodos multicritérios encontrados, citam-se: MAUT, 

PROMETHEE, SMARTS, THOR, TODIM, Lógica Fuzzy, ANP, Mapas Cognitivos (MC) e 

MCDA-Construtivista. Foi identificado, ainda, um conjunto de 4 artigos, os quais apresentam 

modelos híbridos (uso de mais de um método). Nestas abordagens observa-se a modelagem 

seqüencial dos problemas, usando métodos diferentes, para diferentes etapas da modelagem. 

 

 

3.1.6 Análises das publicações por área de aplicação 

 

 

Nesta seção é feito um estudo detalhado dos artigos científicos que foram 

selecionados. Esta análise foi estruturada inicialmente por área de aplicação, com o intuito de 

identificar os tópicos, ou subáreas, que, nesta interface, marcam uma maior presença. A tabela 

4 apresenta uma relação de todas as problemáticas de PCP abordadas na literatura que serviu 

de base para o presente trabalho e o número de artigos onde, de alguma forma foram 

abordadas. 

 

Tabela 4 - Áreas ou Temáticas Especificas Mais Abordadas nos Artigos Nacionais 

 
Temática ou Problemática Nº Artigos 

Processos de Seleção de Fornecedores de Bens e 
Serviços 

4 

Programação da Produção 2 

Gestão de Projetos de Manufatura 2 

Avaliação de Desempenho de Processos 6 

Cadeia de Suprimentos em Manufatura 2 

Gestão de Estoques e Materiais 6 

Terceirização de Atividades produtivas 2 

Controle da Produção 2 

Gestão da Manutenção 5 

Planejamento de Layout (arranjos físicos) 2 

Localização 2 
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Analisando-se os dados desta tabela, conclui-se que os temas “Processos de Seleção de 

Fornecedores de Bens e Serviços”, “Programação da Produção”, “Avaliação de Desempenho 

de processos” e “Gestão da Manutenção” são, dentre as publicações pesquisadas, as áreas 

PCP com maior freqüência na interface com a análise multicritério. Outras áreas de grande 

significado, dentro do PCP, e que também têm sido alvo do enfoque do apoio a decisão 

multicritério são “Gestão de Materiais” e “Gestão de Estoques. Esta relação evidencia a 

existência de tópicos no contexto PCP que mantêm um desenvolvimento cientifico muito 

ativo na abordagem relacionada com modelos de apoio à decisão. Em contra posição, 

observa-se a não presença neste conjunto de trabalhos nacionais de tópicos fundamentais, no 

planejamento da produção, como: Planejamento das Capacidades ou Previsão de Demanda. A 

seguir, apresenta-se uma resenha sobre cada um dos artigos, com o propósito de um melhor 

entendimento das principais aplicações de metodologia de análise multicritério, nos diferentes 

tipos de problemáticas abordadas na literatura. 

Nesta análise mais detalhada do conteúdo de cada um dos artigos foram levados em 

consideração três aspectos fundamentais: a problemática especifica no contexto do PCP; a 

metodologia multicritério usada no desenvolvimento do trabalho; e, o contexto da aplicação 

da metodologia. A seguir, apresenta-se o resultado desta análise. 

 

 

3.1.7 Aplicações no âmbito da programação da produção  

 

 

No contexto da programação da produção, Branco et al. (2008), apresentam um 

método heurístico MC-FS para a modelagem do problema de programação de operações em 

um ambiente de produção no-wait flow shop, tendo como objetivo a minimização da soma 

ponderada entre a duração total da programação das tarefas e a soma dos tempos de fluxo das 

tarefas. Os resultados obtidos apresentaram resultados superiores aos apresentados pelo 

método (os autores não informam o método multicritério usado para comparar os resultados 

do método proposto), que, segundo os autores, vem sendo considerado o melhor método 

reportado na literatura.  

Também, trabalhando no tema programação da produção, Almeida Filho et al. (2007) 

apresentam um modelo baseado em análise multicritério para a solução dos problemas de 

planejamento agregado da produção e da programação da produção, com o objetivo de 

atender à demanda prevista e à projeção de estratégias de manufatura, considerando as 

restrições de capacidade. Nesta abordagem é considerado o método STEM (Step Method - 
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Benayoun et al., 1971) para a solução deste tipo de problema. Por ser uma abordagem 

conceitual, não se aplica a modelagem em um estudo de caso. E, portanto, o teste do modelo 

baseia-se em uma empresa fictícia. 

 

 

3.1.8 Aplicações no Âmbito dos processos de Seleção  

 

 

Os processos de seleção em PCP e manufatura são sempre atividades de decisão que 

os gerentes de sistema de produção devem enfrentar com certa rotina. Como conseqüência, 

este tipo de problemática é sempre objeto de estudo por parte dos pesquisadores que tentam 

modelar e estudar, sob a visão do multicritério, estes tópicos. Portanto, na literatura revisada, 

Costa et al. (2004) apresentam uma metodologia fundamentada nos conceitos da AMD, mais 

especificamente o Método ELECTRE TRI, para a classificação e escolha de prestadores de 

serviço para transporte de materiais perigosos. A metodologia proposta neste estudo contém 

características que permitem considerar a subjetividade inerente ao processo de avaliação de 

desempenho dos prestadores deste tipo de serviço logístico. O modelo foi operacionalizado 

através da aplicação em um caso em uma empresa distribuidora de combustíveis, com rede de 

postos em todo o Brasil. Alencar et al. (2007), Salomon et al. (2009), apresentam trabalhos, 

onde são tratados processos de seleção entre várias alternativas. Um dos processos de seleção 

sob múltiplos critérios mais estudados na produção cientifica é a seleção de fornecedores de 

bens ou serviços. No caso da literatura os autores modelam processo de seleção de serviços 

logísticos, fornecedores de gestão de projetos ou fornecedores de equipamentos para 

processos produtivos ou linhas de manufatura. Esta parece ser uma área onde a análise 

multicritério permite modelar com bastante eficiência processos decisórios de seleção entre 

várias alternativas, avaliadas sob a ótica de dois ou mais critérios, combinando julgamentos de 

valor e elementos de subjetividade e objetividade com a intenção de auxiliar a tomada de 

decisões. 

 

 

3.1.9 Aplicações no Âmbito da Avaliação de Desempenho de Processos  

 

 

A produção científica analisada reporta um conjunto de cinco aplicações 

MCDA,efetuadas no âmbito da avaliação de desempenho de processos. Sellitto e Walter 

(2006) reportam a aplicação do AHP à avaliação de desempenho de uma fábrica de 
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equipamentos eletrônicos, com o propósito de determinar a importância relativa de cada 

critério e assim definir as prioridades de produção. Santos da Rosa et al. (2006) expõe um 

estudo de caso, no qual usou-se o AHP para a avaliação do desempenho de dez fornecedores 

críticos, em um sistema de fabricação sob encomenda. Este trabalho contou com a 

participação de um grupo de especialistas, responsáveis pelas aquisições da empresa estudo, 

para identificar os critérios de desempenho de fornecedores e julgar a importância relativa dos 

critérios. Após esta etapa, foi efetuada uma simulação para a avaliação de dez fornecedores 

por parte de cinco compradores. Sellitto e Mendes (2006) integram o método multicritério 

AHP ao modelo SCOR de gestão de cadeias de suprimentos para modelar um processo de 

avaliação do desempenho de três cadeias de suprimentos situadas no Brasil. Os produtos 

principais das três cadeias são: materiais de segurança; motores elétricos; e moldes e matrizes 

para peças injetadas. O sistema de avaliação foi estruturado com vinte e cinco indicadores 

categóricos, avaliados pelos pesquisadores e por gestores das organizações integrantes das 

três cadeias. O interesse principal da pesquisa foi propor uma metodologia para a construção 

de uma estrutura de mensurações, capaz de oferecer uma avaliação numérica compreensiva do 

desempenho de cadeias de suprimentos. Este tipo de avaliação, segundo os autores, pode 

realimentar ações de controle que visem a atingir objetivos estratégicos da cadeia de 

suprimentos e pode ser útil em processos de benchmarking. 

Aguiar e Salomon (2007) abordam a integração do AHP aos Conjuntos Fuzzy, com o 

objetivo de implementarem as práticas de utilização de FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis). O AHP é aplicado para a priorização das irregularidades quanto à gravidade de sua 

ocorrência, ao passo que os Conjuntos Fuzzy são aplicados para avaliação do desempenho da 

utilização de FMEA. O estudo trabalhou com informações obtidas junto a uma empresa 

fornecedora de primeiro nível na cadeia automotiva e localizada no interior do Estado de São 

Paulo (Brasil). 

Rafaeli e Müller (2007) constroem um conjunto de indicadores de gestão, a partir dos 

resultados apresentados pela aplicação de metodologias de gestão já praticadas pela 

organização (EVA (Valor Econômico Agregado), o TOC (Teoria das Restrições), o TQM 

(Qualidade Total), o BSC (Balanced Scorecard), e o CI (Capital Intelectual)). Estes 

indicadores são usados para a construção de uma hierarquia AHP, desenvolvida para a 

identificação e monitoramento de eventos fora dos padrões esperados. O modelo é 

operacionalizado em uma empresa do setor automotivo, presente em mais de trinta países, 

cuja unidade nacional está localizada na região metropolitana de Porto Alegre/RS.  
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Ensslin et al. (2010) constroem um modelo para avaliar o desempenho de empresas 

terceirizadas na área de telecomunicações. A metodologia MCDA-Construtivista foi adotada 

para o tratamento da informação coletada a partir de entrevistas semi-estruturadas com o 

Gestor de Projetos, responsável pela seleção das empresas terceirizadas do setor, e permitiu 

identificar, organizar, mensurar e integrar os critérios de avaliação. O modelo construído 

permite ao gerente visualizar o perfil das empresas terceirizadas, nos critérios por ele 

identificados, como relevantes para o sucesso de sua organização e, finalmente, auxiliar a 

tomada de decisões. 

 

 

3.1.10 Aplicações no Âmbito da Gestão da Manutenção  

 

 

As aplicações da análise multicritério neste tema são muito ricas no contexto da 

produção cientifica nacional. Estes trabalhos apresentam uma concentração fundamental nos 

aspectos relacionados com a manutenção preventiva. A esse respeito, três trabalhos são 

destacados: Almeida (2005) aborda o problema de seleção de intervalos, ou periodicidade, 

para fazer a manutenção preventiva em um sistema de produção de serviços. Esta análise foi 

feita através de um modelo de decisão multicritério, auxiliado pela Teoria da Utilidade 

Multiatributo (MAUT). Com a intenção de facilitar o entendimento, é apresentada pelo autor 

a aplicação de um modelo numérico em uma empresa de energia elétrica. Cavalcante e 

Almeida (2005) dão a conhecer um modelo de decisão multicritério, baseado no método 

PROMETHEE II, que atua sob situações de incerteza (não se têm dados de falhas, ou estes 

são pouco confiáveis) e permite estabelecer a periodicidade da manutenção preventiva no 

sistema de produção. Neste modelo são levados em conta os parâmetros de custos e 

confiabilidade. A importância deste trabalho recai no fato de que minimiza ou não deixa que a 

ausência de dados afete negativamente a estipulação dos tempos de manutenção. Por último, 

destacamos o trabalho Cavalcante e Seixas Costa (2006) que aborda o problema da 

manutenção preventiva, como forma de gerar vantagens competitivas. Neste trabalho se 

propõe um modelo de apoio multicritério à decisão que usa a metodologia da família 

PROMETHEE, para ajudar o decisor na escolha de períodos de tempos ótimos, para fazer a 

manutenção preventiva no processo produtivo. Este trabalho melhora um modelo multicritério 

existente que trata a gestão da manutenção e faz um tratamento mais cuidadoso, nos casos 

onde o tempo de reparo não pode ser ignorado. 
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Filho et al. (2010) propõe um modelo, onde é usado o método AHP, na identificação e 

seleção de técnicas de manutenção, compatíveis ao processo de armazenagem de grãos, mais 

especificamente a soja. No trabalho foram determinadas, dentro das alternativas de técnicas a 

selecionar: manutenção corretiva, manutenção preventiva, manutenção baseada em condição e 

manutenção preditiva. Estas opções de técnicas foram avaliadas de acordo com o seu 

desempenho, em torno de seis critérios (segurança, produtividade, qualidade, freqüência do 

problema, taxa de ocupação e mantenabilidade). O problema multicritério foi modelado e foi 

selecionada a técnica que melhor se adapta ao processo de armazenagem da soja. Helmann e 

Marçal (2007) se apóiam no método multicritério ELECTRE I para auxiliar a Gestão da 

Manutenção. O objetivo principal deste estudo é a determinação dos equipamentos críticos ao 

processo produtivo, com o propósito de estabelecer políticas de manutenção diferenciadas, a 

fim de evitar danos humanos, financeiros e ambientais à empresa, aos colaboradores e à 

sociedade. Para exemplificar o modelo proposto, os autores modelaram uma situação onde 

devem-se selecionar equipamentos críticos, entre seis alternativas quaisquer de um processo 

de fabricação de embalagens de polpa moldada. A decisão de identificação ocorre a partir dos 

seguintes critérios de avaliação: riscos de segurança ao ser humano e às instalações, riscos ao 

meio-ambiente e perdas de produção. Foram realizadas comparações entre pares de 

equipamentos e a construção das relações de sobreclassificação a partir de índices de 

concordância e discordância. 

 

 

3.1.11 Aplicações no Âmbito da Gestão de Materiais e Estoques  

 

 

A respeito destes tópicos de significativa importância no planejamento e controle de 

processos produtivos, nota-se que, no âmbito nacional, os pesquisadores da área apresentam 

abordagens com enfoques multicritério a problemáticas relacionadas com a gestão de 

materiais e estoques. Portanto, na literatura trabalhada, foram identificados os estudos de 

Szajubok et al. (2006a), Szajubok et al. (2006b), Herrera e Costa (2005), como produção 

científica que apresenta modelos de apoio à decisão multicritério, baseados principalmente no 

método ELECTRE TRI, para abordar a gestão de materiais e estoques. Especificamente no 

que se refere a idéias de conseguir a implantação de sistemas de classificação de materiais, ou 

itens, a partir de múltiplos critérios estabelecidos pelo decisor e em correlação com os 

objetivos globais da empresa. Estes trabalhos foram aplicados no setor da construção civil e 

em casos de estudos genéricos. No mesmo âmbito, Cardoso et al. (2009) apóiam-se na 
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metodologia multicritério THOR e o software que lhe dá suporte, para fazer uma análise de 

dois estudos de casos, sobre gestão de resíduos e gestão de materiais, naquele trabalho são 

examinadas a destinação de resíduos plásticos pós-consumo e as conseqüências geradas da 

troca do material da embalagem utilizada. Este trabalho se origina a partir da importância de 

se alcançar e manter a sustentabilidade ambiental na gestão de resíduos. 

 

 

3.1.12 Aplicações em Problemas de Localização  

 

 

Na pesquisa foram identificados dois artigos que integram a abordagem multicritério e 

problemas de localização. O trabalho de Zambon et al. (2005) destaca os resultados positivos, 

oriundos do uso integrado de técnicas multicritério e os sistemas de informação geográfica 

(SIGs) na solução de problemas de localização. Este estudo é orientado ao auxílio do processo 

do planejamento da expansão do setor elétrico e propõe a avaliação de alternativas para a 

localização de usinas termoelétricas (UTEs). Entre os diversos critérios envolvidos no 

problema, foram considerados aspectos de ordem: econômica (tecnologia usada, transporte de 

combustíveis para a operação das usinas e proximidade das linhas de transmissão); e, 

ambiental (poluição do ar, disponibilidade de água e reservas naturais). O método 

multicritério AHP foi utilizado para a priorização da importância dos critérios. O modelo foi 

testado, considerando as possibilidades de localização de UTEs, em 645 municípios do Estado 

de São Paulo.  

Também trabalhando no contexto dos estudos de localização industrial, Pereira et al. 

(2008) desenvolveram uma modelagem para a escolha da localização de um parque industrial 

na microrregião de Ipatinga, no Estado de Minas Gerais. Esta modelagem baseou-se na 

integração da análise a técnicas de teoria de localização. Neste trabalho, utilizaram-se os 

aplicativos IDRISE (suporta modelagem multicritério) e ArcGis, além de imagens obtidas do 

Google Earth. Foram identificadas três áreas com potenciais para a implantação do parque 

industrial, as quais foram avaliadas à luz de fatores socioeconômicos, ambientais, industriais e 

selecionada a mais apta, com a ajuda da análise de custo e benefício.  

 

 

3.1.13 Análise Multicritério Integrado ao Planejamento de Layout  
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Na abordagem do planejamento de arranjos físicos auxiliado por técnicas de 

multicritério foram encontrados dois trabalhos na pesquisa. Tortorella e Fogliatto (2008) 

tratam a utilização do espaço físico de uma fábrica, visando o uso eficiente e ótimo deste, com 

a intenção de melhorar o fluxo de materiais, produtos e informação, dentro das instalações. 

Este trabalho combina o uso do método AHP ao método para planejamento do macro-espaço 

SLP (Systematic Layout Planning – Planejamento Sistemático de Layout). O modelo proposto 

foi colocado em prática na seleção de alternativas de layout, em uma empresa do ramo 

automotivo, localizada em Porto Alegre, RS, Brasil, que necessitava ampliar seu parque 

fabril. Nove alternativas de layout para a empresa foram geradas, com o uso do método SLP. 

Posteriormente, estas alternativas foram avaliadas em sete critérios: fatores humanos, nível de 

re-layout, custo, relacionamento entre as SPUs, linearidade de fluxo, aproveitamento de área e 

flexibilidade para futuras expansões. O AHP foi usado nesta etapa para determinar os pesos 

relativos de cada um dos critérios e determinar a melhor opção para este estudo de caso. 

Herrera e Costa (2001) propõem uma abordagem multicritério, baseada no método 

ELECTRE TRI, para a classificação e obtenção de graus de proximidade (GP), que expressam 

a intensidade com que se deve priorizar a aproximação de duas áreas, ou estações de trabalho, 

em um arranjo físico. No modelo proposto, os critérios e os seus respectivos graus de 

importância foram determinados por especialistas. Para avaliação do grau de proximidade das 

alternativas de posicionamento em cada critério, foram adotadas escalas de desejabilidade, ou 

de indesejabilidade. O modelo foi testado pelos pesquisadores de forma generalizada em um 

caso de obtenção de GP de cinco áreas diferentes. O trabalho apresenta um caráter 

exclusivamente didático e os julgamentos foram arbitrados com a idéia de expor a 

operacionalidade do método. 

 

 

3.1.14 Abordagens Relacionadas a Problemas de Terceirização  

 

 

Na literatura selecionada, existem dois trabalhos científicos que abordam 

problemáticas de terceirização, integradas à análise multicritério. Neste contexto, Valois e 

Almeida (2009) apresentam um modelo decisório, baseado em técnicas multicritério, que trata 

o dilema entre terceirizar e executar com recursos próprios, atividades produtivas dentro de 

uma organização. Neste estudo são considerados vários aspectos, como qualidade, custos, 

credibilidade, aspectos legais entre outros, que de alguma forma impõem restrições à 

execução de atividades por terceiros. O modelo proposto está fundamentado na MAUT, 
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através da técnica SMARTS (Simple Multiattribute Rating Technique using Swings). O 

modelo foi aplicado em uma empresa que atua no ramo da construção civil. Também, neste 

contexto, Iañez e Cunha (2006) tratam o problema da tomada de decisão vinculada à 

terceirização das atividades logísticas, através da seleção de um provedor de serviços 

logísticos. A modelagem proposta, baseada no método AHP, contemplou três aspectos 

principais: a análise e a compreensão das oportunidades e riscos relacionados à terceirização 

das atividades logísticas; a proposição de atributos importantes que podem ser considerados 

no processo decisório; e auxílio às empresas, na avaliação das diferentes alternativas de 

provedores de serviços logísticos e seleção da opção mais adequada. A metodologia foi 

validada através de um estudo de caso, que envolveu a avaliação de um processo de 

terceirização das atividades logísticas, para uma grande empresa do setor de eletroeletrônicos, 

que possui duas unidades industriais, em Manaus e no Vale do Paraíba (SP). 

 

3.1.15 Outras Áreas de Aplicações  

 

 

No conjunto das publicações base deste trabalho bibliográfico, encontram-se também 

outros tópicos ou áreas multidisciplinares, relacionadas com o planejamento e controle da 

produção (PCP), que se apoiaram em metodologias de auxílio multicritério à decisão, o que 

evidencia o amplo campo de aplicabilidade nesta integração. 

Pinheiro et al. (2008), através de um processo de mapeamento cognitivo, aborda a fase 

de estruturação do problema de análise multicritério, para a produção de jornais. É descrito, 

neste trabalho, o contexto de decisão do problema, bem como são determinados os atores e 

identificados os seus conflitos. Com base nesta estratégia, foram identificados os fatores que 

mais influenciam na venda de exemplares de um jornal, na perspectiva dos atores 

responsáveis pela definição diária de sua tiragem. A partir desta informação, foram 

elaborados modelos multicritérios, para apoiar os gestores, na determinação da quantidade de 

exemplares a produzir. Em cada dia, o modelo foi testado na empresa Editora Verdes Mares, 

em Fortaleza, no Ceará, fundada em 1981, responsável pela edição do jornal Diário do 

Nordeste.  

Meirelles e Monteiro Gomes (2009) reportam um interessante trabalho onde é 

analisado o relacionamento entre os conceitos da gestão do conhecimento e o uso de métodos 

multicritério para apoio à decisão. Este trabalho expõe um modelo desenvolvido a partir de 

entrevistas com técnicos envolvidos na seleção de tecnologias para o refino de petróleo. A 
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metodologia foi validada, através de uma aplicação da função de valor multiatributo à 

avaliação e seleção de tecnologias de refino de petróleo, tendo sido adotada a técnica de swing 

weighting, para a calibração da função de valor multiatributo. Este artigo conclui que os 

métodos multicritério podem atuar como instrumentos de gestão do conhecimento, desde que 

estejam previamente modelados em sistemas que simplifiquem a sua utilização, conferindo 

agilidade ao processo decisório.  

Já Monteiro Gomes (2008) se apóia no método de análise multicritério TODIM 

(Tomada de Decisão Interativa e Multicritério), fundamentado na Teoria dos Prospectos, para 

sustentar um processo decisório, relacionado com a análise e seleção da melhor opção para 

destinação das reservas de gás natural, descobertas recentemente na Bacia de Santos, mais 

especificamente no campo de Mexilhão. No estudo são definidas oito alternativas de 

destinação e avaliadas a partir de um conjunto inicial de 12 critérios, os quais foram 

analisados pela técnica de Minimização Heurística da Interdependência, entre Critérios 

(MHIC), para minimizar sua interdependência resultando no novo conjunto de 8 critérios 

(retorno vs. risco; impacto sócio-ambiental da alternativa; tecnologia disponível; regulação 

geral (fiscal, HSSE, de preço, de mercado); aspectos políticos; alinhamento com estratégia da 

empresa; balanço demanda vs. suprimento nacional; (Timing de implementação da opção), foi 

modelado o problema, com a ajuda da metodologia selecionada. A mesma, segundo os 

autores, permitiu identificar claramente as alternativas mais importantes, em face aos cenários 

testados e em relação aos critérios definidos. 

 

 

3.1.16 Síntese dos resultados 

 

 

A tabela 3 foi estruturada, visando cuidar da qualidade da informação e evitar 

duplicidade nos dados tratados. Apresenta-se nesta tabela, uma síntese da informação 

referente com as características dos artigos, privilegiando: autor e ano da publicação, temática 

abordada, metodologia multicritério usada, veículo de publicação onde foi veiculado o 

trabalho e o estudo de caso desenvolvidos. 
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Tabela 5 - Artigos Publicados em Veículos Nacionais 

 
Autor (es) Temática Abordada Metodologia Revista Estudo de Caso 

Costa et al. 
(2004) 

Seleção de 
fornecedores de 
serviços de 
transportes 

ELECTRE TRI Gestão & 
Produção 

Seleção de fornecedores para a 
distribuição e transporte de lubrificantes, 
químicos, gás natural e combustível. 

ALMEIDA e 
SEIXAS COSTA 
(2002) 

Priorização de 
sistemas de 
informação, Gestão da 
informação 

PROMETHEE Gestão & 
Produção 

O modelo é aprestando de forma geral, 
sem a particularização do mesmo a 
aplicação em um caso específico 

ALENCAR et al. 
(2007) 

Gestão de projetos, 
Seleção de 
fornecedores 

Os autores não 
explicitam o 
método usado, 
informando 
que: “É 
aplicada uma 
metodologia 
multicritério de 
apoio à 
decisão em 
grupo.” 

Gestão & 
Produção 

A questão abordada é a seleção de 
fornecedores para um novo 
empreendimento na área da construção 
civil que atenda aos múltiplos objetivos 
dos decisores. 

RAFAELI e 
MÜLLER (2007) 

Avaliação de 
desempenho 

AHP Gestão & 
Produção 

Aplicação integrada com a modelagem 
EVA (Economic value added, BSC – 
balanced scorecard) em  uma empresa 
do setor metal-mecânico presente em 
mais de trinta países, cuja unidade está 
localizada na região metropolitana de 
Porto Alegre/RS 

AGUIAR e 
SALOMON 
(2007) 

Avaliação do 
desempenho, 
Prevenção de falhas 

AHP e 
Conjuntos 
Fuzzy 

 Produção Integração a modelagem FMEA (Failure 
Mode and Effect Analysis) de processos, 
o método AHP e conjuntos Fuzzy para a 
prevenção de falhas em empresas do 
ramo automotivo Brasileiro 

SZAJUBOK et al. 
(2006a) 

Gestão de materiais, 
Controle de estoques 

ELECTRE TRI Produção Aplicação de modelagem integrada ao 
MRP para o gerenciamento de materiais 
na construção civil, especificamente o 
modelo foi usado em  uma empresa 
construtora com vinte anos de mercado. 
Encontra-se sediada no Recife 

SELLITTO e 
MENDES (2006) 

Avaliação do 
desempenho, Cadeia 
de suprimentos 

AHP Produção Apresenta-se um modelo que integra o 
método AHP ao SCOR (Supply-Chain 
Operations Reference) Para a avaliação 
do desempenho de cadeias de 
suprimentos em manufatura. A 
metodologia foi aplicada em três cadeias 
de suprimentos com similaridades 

VALOIS e 
ALMEIDA (2009) 

Terceirização de 
atividades produtivas 

SMARTS Produção  O modelo proposto aborda o dilema entre 
terceirizar e executar, com recursos 
próprios, atividades produtivas dentro de 
uma organização; o modelo foi aplicado 
em uma organização do ramo da 
construção civil 

TORTORELLA e 
FOGLIATTO 
(2008) 

Planejamento de 
layout, Espaço físico  

AHP Produção Neste trabalho integra-se o processo de 
seleção do método SLP (Systematic 
Layout Planning) e o método AHP  
visando a correta utilização do espaço 
físico (layout) de uma empresa do ramo 
automotivo 

IAÑEZ e CUNHA 
(2006) 

Terceirização das 
atividades, Seleção de 
provedores 

AHP Produção Propõe-se uma metodologia que leva em 
consideração as oportunidades e riscos 
relacionados à terceirização das 
atividades logísticas; é avaliado o 
processo de terceirização de uma 
empresa do setor de eletroeletrônicos 

SANTOS DA 
ROSA et al. 
(2006) 

Avaliação de 
desempenho, 
Manufatura OKP, 
Fabricação sob 

AHP Produção Foi construída uma situação fictícia para 
o teste do modelo, Dez fornecedores 
foram avaliados por cinco compradores 



40 
 

 
 

encomenda 

SELLITTO e 
WALTER (2006) 

Avaliação o 
desempenho de uma 
manufatura, Estratégia 
em manufatura 

AHP Produção Nesta pesquisa é apresentada e testada 
uma metodologia de avaliação do 
desempenho; o teste foi desenvolvido em 
uma manufatura que produz 
equipamentos eletrônicos para uso em 
automação industrial 

CARDOSO et al. 
(2009) 

Gestão de materiais, 
Gestão de resíduos 

THOR Pesquisa 
Operacional 

Apresenta-se a análise de dois estudos 
de caso sobre gestão de resíduos pós-
consumo e gestão de materiais utilizados 

MOTA e 
ALMEIDA (2007) 

Gestão de projetos, 
Priorização de 
atividades em projetos 

ELECTRE IV-
H, baseado no 
método 
ELECTRE IV 

Pesquisa 
Operacional 

Estuda-se o problema de priorização de 
atividades em projetos de construção; o 
estudo de caso foi a Construção de 
subestações elétricas (Construção civil) 

ALMEIDA (2005) Manutenção 
preventiva 

MAUT Pesquisa 
Operacional 

Apresenta-se um modelo de decisão 
multicritério para estudar o problema de 
seleção de intervalos ou periodicidade 
para manutenção preventiva; o estudo de 
caso foi uma empresa de energia elétrica 

CAVALCANTE e 
ALMEIDA (2005) 

Manutenção 
Preventiva, Redução 
de custos 

PROMETHEE 
II 

Pesquisa 
Operacional 

Este artigo traz um modelo que integra o 
método PROMETHEE II e análise 
Bayesiana; este permite que se 
estabeleça a periodicidade da 
manutenção preventiva, Estudo de Caso 
foi empresa de energia elétrica 

MEIRELLES e 
MONTEIRO 
GOMES (2009) 

Gestão do 
conhecimento, 
Métodos multicritério 
de apoio à decisão 

MAUT e MAVT 
(Multiattribute 
Value Theory) 

Pesquisa 
Operacional 

Neste trabalho aborda-se o 
relacionamento entre a gestão do 
conhecimento e o uso de métodos 
multicritério para apoio à decisão; 
apresenta-se uma aplicação que integra 
técnicas de swing weighting na avaliação 
e seleção de tecnologias de refino de 
petróleo 

MARGUERON e 
CARPIO (2005) 

Exploração & 
produção 
de petróleo, 
investimentos sob 
incerteza 

MAUT Pesquisa 
Operacional 

Analisam-se projetos de exploração e 
produção de petróleo, o modelo integra o 
Valor Presente Líquido (VPL) e AMD; é 
testado na  priorização de dez projetos de 
exploração e produção offshore de 
petróleo 

Ensslin et al. 
(2010) 

Avaliação de 
desempenho 

MCDA-
Construtivista 

Pesquisa 
Operacional 

O modelo construído permite ao gerente 
visualizar o perfil das empresas 
terceirizadas nos critérios por ele 
identificados como relevantes. O Estudo 
de Caso foi desenvolvido na filial de uma 
operadora de telecomunicações 
localizada no Estado de Santa Catarina 

SALOMON et al. 
(2009) 

Seleção de 
fornecedores 

AHP Pesquisa 
Operacional 
para o 
Desenvolvime
nto 

Apresenta-se uma modelagem 
multicriterio relacionada com a seleção 
de fornecedores de equipamentos; 
Estudo de Caso  uma fábrica de 
autopeças localizada no estado de São 
Paulo 

SZAJUBOK et al. 
(2006b) 
 

Gestão de materiais, 
Gestão estoques 

ELECTRE TRI Pesquisa 
Operacional 

A questão tratada nesta pesquisa é a 
gestão e classificação de materiais e 
estoques na indústria da construção civil; 
o modelo foi aplicado em uma empresa 
construtora de médio porte 

{MONTEIRO 
GOMES, 2008 
#19} 

Destinação das 
reservas de gás 
natural descobertas 
recentemente 

TODIM Pesquisa 
Operacional 

O artigo analisa a seleção da melhor 
opção para destinação das reservas de 
gás natural descobertas recentemente na 
Bacia de Santos; o modelo é testado no 
campo de Mexilhão de gás natural 
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PINHEIRO et al. 
(2008) 

Sistema de produção 
(jornal) 

Mapas 
Cognitivos 

Pesquisa 
Operacional 

Estrutura-se um sistema de produção de 
jornal sob a ótica da análise multicritério, 
o estudo de caso foi a Editora Verdes 
Mares, em Fortaleza-CE. 

ZAMBON et al. 
(2005) 

Problemas de 
localização, 
Planejamento, 
Gerenciamento 

AHP Pesquisa 
Operacional 

Aplicação integrada de Sistemas de 
informação geográfica (SIGs) e o AHP, 
para avaliar alternativas de localização, 
estudo de caso Setor de energia elétrica, 
(instalação de uma usina termoelétrica) 

SALOMON e 
WHITAKER 
(2007) 

Gestão da Produção, 
MCDM aplicados por 
indústrias brasileiras 

AHP e ANP Brazilian 
Journal of 
Operations & 
Production 
Management 
 

No caso em estudo, analisa-se como 
uma equipe de gestão da produção 
utilizou (MCDM) para priorizar suas  
atividades de melhoria, na pesquisa é 
integrado o Balanced Scorecard (BSC) 

ALMEIDA FILHO 
et al. (2007) 

Planejamento da 
produção, 
Planejamento 
agregado da produção 

STEM (Step 
Method) 

Brazilian 
Journal of 
Operations & 
Production 
Management 

Este artigo apresenta um modelo de 
programação linear para o planejamento 
agregado da produção, é usada empresa 
fictícia para a aplicação do modelo 

CAVALCANTE e 
SEIXAS COSTA 
(2006) 

Manutenção 
preventiva 

PROMETHEE 
II 

Brazilian 
Journal of 
Operations & 
Production 
Management 

O modelo proposto é testado no setor da 
Aviação civil 

Sobral et al. 
(2010) 

Classificação de 
clientes 

ELECTRE TRI Brazilian 
Journal of 
Operations & 
Production 
Management 

A pesquisa apresentada é desenvolvida 
no setor de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) no Brasil, o qual é usado em vários 
setores da economia, entre eles 
residencial, comercial e industrial; no 
estudo de caso foi considerada uma 
empresa de abrangência nacional que 
tem um volume de clientes extremamente 
elevado, a fim de facilitar a modelagem. 
Só foi considerado um grupo de clientes 
da Região Metropolitana do Recife 

HERRERA e 
COSTA (2001)     

Arranjos físicos, Graus 
de Proximidade 

ELECTRE TRI Produto & 
Produção 

Este trabalho apresenta uma abordagem 
multicritério para classificação e obtenção 
de graus de proximidade (GP), utilizados 
na construção de arranjos físicos, no 
estudo de caso propõe-se de forma 
generalizada, como obter os GP para 
cinco áreas. 

FILHO et al. 
(2010) 

Processo de seleção, 
Técnicas de 
manutenção 

AHP Produção On 
Line 

Propõe- se um modelo multicriterio para 
auxiliar a seleção de técnicas de 
manutenção, aplicação no processo de 
armazenagem de grãos de soja. 

PEREIRA et al. 
(2008.) 

Localização de um 
parque industrial,  

Lógica fuzzy 
(Software 
IDRISE) 

Sociedade & 
Natureza 

Este trabalho integra a lógica fuzzy com a 
ferramenta ArcGis. Trata-se o problema 
da localização estratégica, o estudo de 
caso se propõe a identificar uma área 
para a implantação de um parque 
industrial, em Ipatinga-MG 

HERRERA e 
COSTA (2005) 

Classificação de 
estoques, Sistema 
ABC-pareto de 
classificação 

ELECTRE TRI Pesquisa e 
Desenv. Eng 
de Prod 

Abordagem multicritério ao problema da 
classificação de itens em estoque, estudo 
de caso fictício, classificação de um 
grupo de 10 itens 

SALOMON e 
SHIMIZU (2006) 

Análise do controle da 
produção 

AHP, MCDM Gestão 
Industrial 

Aplicação da tomada de decisão com 
múltiplos critérios na análise do controle 
da produção, o estudo de caso apresenta 
uma modelagem do modelo em 4 
alternativas de controle. 

BRANCO et al. 
(2008) 

Programação de 
operações, Ambiente 
de produção no-wait 
flow shop 

Método 
heurístico MC-
FS (Multi- 
Critério Flow 
Shop) 

Gestão 
Industrial 

Trata-se o problema de programação de 
operações em um ambiente de produção 
no-wait flow shop, o estudo de  caso foi 
problema clássico de seqüenciamento de 
tarefas em um ambiente de produção 
flow shop 
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HELMANN e 
MARÇAL (2007) 

Gestão da 
Manutenção, Seleção 
de equipamentos 

ELECTRE I Gestão 
Industrial 

Aplicação da análise multicritério na 
gestão da manutenção, especificamente 
na seleção de equipamentos críticos de 
um processo de fabricação de 
embalagens de polpa moldada 

 

 

Nesta análise da literatura constata-se a condição abrangente da análise multicritério 

de apoio à decisão, na abordagem de problemáticas relacionadas com a gestão e planificação 

de sistemas produtivos observados de um enfoque amplo. Este cenário coloca o MCDM como 

técnicas ou ferramentas quantitativas, de grande utilidade na modelagem de processos 

decisórios e fundamentação quantitativa dos mesmos. 

 

 

 

 

3.2 REVISÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DA LITERATURA INTERNACIONAL 

 

 

Para concretizar o mapeamento da produção científica internacional, foram 

estabelecidos alguns parâmetros metodológicos. A varredura das bases de dados foi feita 

através do portal de periódicos da CAPES. A partir deste, foram acessadas algumas das 

principais bases de dados da produção científica, da área específica do conhecimento em que 

se insere o foco principal da pesquisa, com a intenção de dar maior robustez às informações. 

A pesquisa bibliográfica centrou-se especialmente nas bases “SCOPUS” e “Engineering 

Village”, ambas as bases de dados científicas foram selecionadas devido a serem 

consideradas, na atualidade, entre os principais portais acadêmicos no mundo. O Scopus é 

uma das maiores bases de dados de trabalhos científicos nas áreas da ciência, tecnologia, 

inovação e ciências sociais. Já a base da Engineering Village integra as principais bases de 

dados especializadas nas diversas engenharias. Além disso, estas ferramentas acadêmicas 

contam com uma ampla aceitação no mundo acadêmico. 

Em relação ao período de tempo de abrangência da pesquisa, esta foi limitada, de 1990 

até hoje. Isso foi feito com a idéia semelhante à forma como foi feita a revisão da literatura 

nacional, dando uma maior ênfase aos trabalhos mais atuais e que levam em consideração as 

constantes mudanças que são experimentadas no mundo da gestão de sistemas de produção. 

Esta limitante está presente, sem deixar de revisar trabalhos mais antigos, que originaram esta 

linha de pesquisa, e, em alguns casos, trabalhos que deram origem a várias das metodologias 
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de multicritério relevantes na atualidade. A pesquisa foi realizada com as mesmas palavras-

chave da pesquisa feita nas bases de dados nacionais, mas em língua inglesa. 

Uma vez que foram varridas as bases de dados, os primeiros resultados que se 

obtiveram foram um primeiro grupo de 32 artigos, os quais, uma vez analisada a temática 

abordada em cada um destes, o número de artigo, foi reduzido para um grupo final de 20 

artigos, que considerou-se dentro do foco central do trabalho e alguns que têm certo grau de 

aderência ao foco. Este grupo de artigos se apresenta distribuído em uma grande variedade de 

periódicos internacionais especializados em diversas áreas especificas da ciência e tecnologia. 

A seguir, na tabela 6, temos um grupo de periódicos que contribuíram com a formação do 

conjunto de artigos internacionais base do estudo. 

 

 

 

 

Tabela 6 - Periódicos internacionais que contribuíram com a pesquisa 
 

Nome do Periódico N° de Artigos 

Mathematics and Computers in Simulation 1 

Applied Mathematics and Computation 1 

International Journal of Production Research 1 

Computers & Operations Research 1 

Int. Conference on Transportation Engineering (ICTE 2007) 1 

Resources Conservation and Recycling 1 

Expert Systems with Applications 2 

European Journal of Operational Research  2 

Engineering Applications of Artificial Intelligence  1 

International Journal of Approximate Reasoning 1 

IEEE Conference on Automation Science and Engineering 1 

Journal of Materials Processing Technology 1 

Int. J. Production Economics 2 

Computational Statistics & Data Analysis 1 

Mathematical and Computer Modelling 1 

Information and Management Sciences 1 

Jurnal Teknik Industri 1 

TOTAL 20 

 

 

No âmbito internacional, o periódico European Journal of Operational Research, que 

é um periódico especializado em trabalhos que abordam modelos quantitativos usados na 

gestão de operações, reportou dois artigos, que realizam estudos na interface foco de nossa 

pesquisa central. Este periódico por sua importância na área, contribuiu nas diferentes etapas 
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de pesquisa do trabalho. Outros veículos de publicações científicas que contribuíram com o 

trabalho foram o Int. J. Production Economics e Expert Systems with Applications, que 

reportaram dois trabalhos cada um. O restante de artigos está distribuído em um grupo de 

periódicos de diferentes áreas, indexados, nestas bases de dados. 

Por outro lado, foi necessário revisar o comportamento da produção científica, com 

respeito à variável tempo. Na tabela 7, a seguir, é representado o comportamento da produção 

de artigos, que usam metodologias multicritério, para o tratamento de problemáticas do 

planejamento e organização de sistemas produtivos, no período de tempo selecionado para a 

pesquisa. 

 

 

Tabela 7 - Freqüência de artigos, por ano na literatura estrangeira 
 

Ano de Publicação N° de Artigos 

1995 1 

1998 3 

2001 1 

2003 1 

2004 2 

2005 1 

2006 2 

2007 4 

2008 3 

2009 1 

2010 1 

Total 20 

 

 

Esta análise reportou um panorama com significativas variações na geração por parte 

da comunidade científica de trabalhos que tratam a interface MCDA-PCP. Pode-se perceber, 

no quadro acima, que os anos de 1998, 2007 e 2008 foram os períodos que mais aportaram 

estudos relacionados com a interface tratada, sendo o ano de 2007, com quatro artigos, e os 

anos de 1998 e 2007, com 3 artigos, do total da base bibliográfica internacional selecionada. 

Destacamos, neste ponto, o fato de que, em comparação com o desempenho da produção 

científica nacional, os anos de 2006 e 2007 também foram os mais produtivos para o caso 

brasileiro. 
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Depois dos períodos mencionados, observamos que o ano de 2005, junto com os 2 

últimos anos, apresentaram semelhança na produção de trabalhos científicos para nossa 

pesquisa, com 1 artigo em cada ano, o que reflete uma certa estabilidade nos últimos anos. 

A seguir, mostra-se graficamente este desempenho, em relação à variável tempo, com 

a ideia de ilustrar melhor como tem evoluído o uso do MCDA na abordagem da gestão de 

sistemas de produção, no contexto das principais bases de dados, no âmbito da tecnologia, 

ciência, gestão e inovação. 

 

 

Figura 2 - Artigos por ano 
 

 

Na figura 3, podemos observar que, embora o comportamento não seja equilibrado no 

tempo, a tendência no uso destas metodologias na abordagem de problemas de PCP, sob a 

ótica da análise multicritério, está em crescimento. Mas esta situação pode ser explicada, pelo 

fato de que o uso das diversas metodologias de análises multicritério, de forma geral, 

consolida-se, cada vez mais, em diversas áreas do conhecimento. 

 

 

3.2.1 Síntese dos Artigos Selecionados, da Literatura Internacional  

 

 

Foi elaborada uma tabela que apresenta, de forma estruturada, a informação analisada 

no conjunto de artigos selecionados. A tabela 10 coloca as características dos trabalhos, 

objetivando os pontos chave necessários, para identificar os aspectos qualitativos que 

1

3

1 1

2

1

2

4

3

1 1

1995 1998 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Artigos por Ano
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permitam orientar a análise da literatura, além de determinar metodologias usadas e tópicos 

abordados. 

Esta síntese também reporta os principais aspectos do estudo de caso, usado pelos 

autores, para exemplificar os modelos propostos, o setor econômico e a empresa objeto de 

estudo, além de alguma outra técnica gerencial integrada ao modelo.  

 

 

Tabela 8 - Artigos analisados no contexto do trabalho, periódicos internacionais 

 

Autor (es) Temática Abordada Metodologia Revista Estudo de Caso 

Kuo et al. (2008) Fluxo ou despacho em linhas 
de produção com  múltiplos 
processadores, Sistema de 
múltiplas estações de 
trabalho  

AHP, TOPSIS  Mathematics and 
Computers in 
Simulation  

Simulação de uma planta de 
fabricação de 
condensadores de cerâmica 
de multicamadas (MLCC) 
que inclui 10 estações de 
trabalho 

Tavakkoli-
Moghaddam e 
Rahimi-Vahed 
(2006) 

Sistemas de produção JIT, 
Problemas de seqüência 

Memetic 
Algorithm (MA)  

Applied 
Mathematics and 
Computation  

O modelo foi testado em dois 
problemas com diferentes 
características, para verificar 
boa capacidade do MA 
proposto em termos da 
qualidade da solução e 
tempo computacional, foi 
usado o software LIngo 6. 

SHNITS et al. 
(2004) 

Programação dinâmica de 
sistemas de produção flexível 

Algoritmo 
Genético  

International 
Journal of 
Production 
Research 

  

Adenso-Díaza et 
al. (2008) 

Desmontagem de produtos 
recuperados. Planejamento 
da seqüência de 
desmontagem, 
Remanufatura, Logística 
reversa 

Técnicas 
Heurísticas e 
Metaheurísticas 

Computers & 
Operations 
Research  

Estudo de caso genérico 
com 48 produtos para 
desmontagem, através de 
um enfoque bi-critério de 
decisão. 

Weilong (2007) Gestão de estoques, 
Metodologia ABC de 
classificação de inventários 

Algoritmo 
Genético e AHP 

International 
Conference on 
Transportation 
Engineering 

Foi feito um experimento de 
simulação, para verificar o 
modelo em uma empresa de 
logística e comparados os 
resultados com o AHP 

Iakovoua et al. 
(2009) 

Fim da vida útil de produtos, 
Gestão de resíduos 

Metodologia da 
Matriz de 
Multicritério, 
AHP 

Resources 
Conservation and 
Recycling 

NetMod ISDN terminal de 
rede, produto desenvolvido 
pela IT Intracom SA, uma 
empresa Grega 

Liou e Chuang 
(2010) 

Outsourcing, Seleção de um 
provedor de outsourcing, 
Terceirização 

Modelo híbrido: 
ANP e o método 
VIKOR 

Expert Systems 
with Applications  

Uma companhia aérea de 
Taiwan 

Cheng et al. 
(2003) 

Gerenciamento de resíduos 
sólidos, Gestão de materiais 

TOPSIS, 
ELECTRE 

Engineering 
Applications of 
Artificial 
Intelligence 

O estudo de Caso foi a 
cidade de Regina, no 
Canadá 

Kalpic et al. 
(1995) 

Planejamento da produção Programação 
Linear 
Multicritério 

European 
Journal of 
Operational 
Research 

O estudo de caso é uma 
fábrica de termoplásticos 
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Fanti et al. (1998) Programação em sistemas de 
produção flexível, Job 
Scheduling, Medidas de 
desempenho global 

Conjuntos 
Fuzzy e 
Algoritmos 
Genéticos 

International 
Journal of 
Approximate 
Reasoning 

Baseado em um modelo da 
IBM Automated Circuit Card 

Altay Guvenir e 
Erel (1998) 

Classificação de inventários, 
Gestão de estoques, 
Otimização de parâmetros 

Algoritmo 
Genético 
(GAMIC) e AHP 

European 
Journal of 
Operational 
Research 

Estoque do Departamento 
de Compras de uma 
Universidade 

Eren (2007) Problema de programação 
flow shop, Tempos de setup 
em sistemas de produção 

Métodos 
heurísticos 

Journal of 
Materials 
Processing 
Technology 

É estruturado um processo 
produtivo com duas 
máquinas, o processo se 
apoio em os Software Hyper 
e LINDO/PC 6.01 

Li e Kuo (2008) Gestão de estoques, Previsão 
de demanda 

AHP e 
Algoritmo 
Genético (AG) 

Expert Systems 
with Applications 

O sistema proposto foi 
avaliado com dados 
fornecido pela Xangai 
Volkswagen Co. Ltd., da 
China 

Wang et al. 
(2004) 

Cadeia de abastecimento, 
Ciclo de vida do produto, 
Seleção de Fornecedores 

AHP Int. J. Production 
Economics 

GW Inc. uma fabricante de 
automóveis hipotética que 
precisa terceirizar três 
componentes 

Bermúdez et al. 
(2006) 

Previsão de demanda, 
Gestão de estoques, 
Planejamento estratégico 

Técnicas fuzzy Computational 
Statistics & Data 
Analysis 

Os dados usados são 
correspondentes às vendas 
de champanhe na França, 
durante o período de 1962 a 
1969; é usado o Método de 
suavização exponencial 
(Holt-Winters) 

Yuksel (2007) Previsão de demanda, 
Flutuações da demanda 

AHP Mathematical 
and Computer 
Modelling 

Previsão de demanda de um 
hotel cinco estrelas em 
Ancara-Turquia, com 149 
séries mensais de dados, 
este trabalho integra os  
Métodos ARIMA, suavização 
exponencial (Holt-Winters) 
entre outros 

Yeh et al. (1998) Previsão de demanda, 
Medição e simulação de 
processos 

AHP e MAHP  Information and 
Management 
Sciences 

Taiwan Semiconductor 
Manufacture Company 
(TSMC), uma das maiores 
fabricantes de IC no mundo 

Bermúdez et al. 
(2007) 

Sistemas de previsão de 
demanda, Sistema de 
Suporte à Decisão (SAD) 

Técnicas fuzzy IEEE Conference 
on Automation 
Science and 
Engineering 

Estudo de caso de uma 
empresa espanhola de 
produtos químicos; foi 
integrado o método ARIMA, 
de suavização exponencial 
(Holt-Winters) 

Karsak e Tolga 
(2001) 

Sistemas de produção, 
Tecnologias avançadas de 
manufatura, Sistemas de 
manufatura flexível 

Conjuntos 
Fuzzy 

Int. J. Production 
Economics 

Estudo de caso genérico 

Hadiguna (2005) Layout de fábrica, Design de 
estações de manufatura, 
arranjo físico, Agrupamento 
de máquinas 

AHP Jurnal Teknik 
Industri 

Estudo de caso genérico 

 

 

Esta metodologia permitiu cuidar a qualidade da informação e evitar duplicações de 

informação, analisar com maior ênfase o estudo de caso e os modelos híbridos (uso de mais 

de um método de análise multicritério), além de facilitar a comparação bibliométrica, entre a 
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produção científica publicada em revistas nacionais e a literatura publicada em periódicos 

indexados. 

Em relação às temáticas do PCP, abordadas, a tabela 9 expõe as principais temáticas 

tratadas na literatura. Observa-se uma ampla variedade de sub-áreas relacionadas com o 

Planejamento e Controle da Produção. Em comparação com este enfoque, destacamos 

tópicos, como previsão de demanda, que, no contexto nacional, não foi tratado nos trabalhos 

revisados. Contrariamente, no ambiente da literatura estrangeira, é um dos tópicos mais 

estudados sob a visão da análise multicritério, junto com programação da produção.  

 

Tabela 9 - Temáticas abordadas nos artigos 

 
Áreas ou Temáticas Especificas Abordadas nos Artigos 

Temática ou Problemática N° de Artigos 

Planejamento de Capacidade 1 

Gestão de Estoques 4 

Sistemas de Produção e Programação JIT 2 

Problemas de Seqüenciamento da Produção 2 

Programação da Produção 5 

Controle da Produção 2 

Logística Reversa 1 

Gestão de Materiais e Resíduos 2 

Design de Produto e Processo Produtivo 3 

Planejamento Estratégico da Produção 3 

Planejamento de Layout (arranjos físicos) 2 

Previsão de Demanda 5 

Cadeia de Abastecimento 1 

 

 

Nota-se que, gestão de estoques se apresenta como uma área de freqüente abordagem 

na interface objeto de estudo. Esta característica se distingue em ambos os contextos. No 

entanto, existem áreas que se destacam por serem freqüentemente estudadas no cenário 

internacional. Nestas, podemos mencionar o planejamento estratégico da produção, o design 

do produto e do processo produtivo e problemas de seqüenciamento da produção. 

 

 

 

 

3.2.2 Análise da Metodologia Usada na Literatura Internacional 
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Na análise referente aos tipos de métodos de modelagem multicritério, o Método AHP 

continua sendo o modelo mais usado, também no âmbito internacional, para o auxílio à 

tomada de decisão, no ambiente das áreas objeto deste trabalho. A tabela 10 ilustra a 

freqüência de uso dos métodos do MCDA, no grupo dos artigos científicos selecionados. 

Destacamos aqui o pouco uso de métodos que, no âmbito nacional, foram de uso comum, 

como os métodos ELECTRE e MAUT. Outro elemento a destacar é a não presença neste 

grupo do método PROMETHEE.  

 

 

Tabela 10 - Metodologia Multicritério Usada e Ano 
 
Ano AHP ANP Família 

ELECTRE 
Algoritmo 
Genético 

(AG) 

TOPSIS Técnica
Fuzzy 

Técnicas 
Heurísticas e 

Metaheurística 

Outros 
Métodos 

1995        1 

1998 2   2  1   

1999         

2001      1   

2003   1  1    

2004 1   1     

2005 1        

2006    1  1   

2007 2   1  1 1  

2008 2   1 1  1  

2009 2        

2010  1      1 

TOTAL 10 1 1 6 2 4 2 2 

 

 

As Técnicas Fuzzy e os Algoritmos Genéticos são técnicas que, nos últimos anos, 

estão se tornando ferramenta de importante apoio no processo do auxilio à decisão. Observa-

se, tanto na tabela 10, quanto na figura 11, que estas técnicas são as mais usadas depois do 

método AHP. Ambas as técnicas citadas foram usadas em 10 dos 20 artigos selecionados da 

revisão bibliográfica.   
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Figura 4 - Metodologias Multicritério Usadas 

 

Outra característica visualizada é a constantes propostas de modelos híbridos, nos 

trabalhos da literatura estrangeira. Neste enfoque os pesquisadores realizaram tratamento de 

problemas associados a sistemas produtivos, através do uso de diferentes métodos de análise 

multicritério. Os autores geralmente apresentaram métodos diferentes, para etapas diferentes 

do processo, motivados por um maior grau de eficiência de determinado método, em 

determinada etapa da modelagem. 

 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Esta etapa do trabalho apresentou uma extensa revisão da produção científica nacional 

e internacional, relacionada com a interface análise multicritério e PCP. A base científica 

deste estudo apresenta características, destacadas a seguir: 

 

 O componente nacional esteve representado por 34 artigos, de 10 revistas 

acadêmicas. Foi atingido o objetivo de estabelecer um mapeamento da produção 

bibliográfica no Brasil neste âmbito. Dentre os fatos e tendências observadas, 

destacam-se: o grande peso, no contexto nacional, de um conjunto de quatro 

revistas científicas (Pesquisa Operacional, Produção, Gestão & Produção e 

BJO&PM) onde estão concentrados o 76,47% dos artigos revisados. Destaca-se 

também a importância, para a procura e revisão de literatura científica, das bases 

de dados Scielo e CAPES. No que se refere às metodologias de análise 

multicritério usadas pelos autores, observamos uma participação importante das 

AHP

ANP

Família ELECTRE

Algoritmo Genético (AG)

TOPSIS

TécnicaFuzzy

Técnicas Heurísticas e …

Outros Métodos
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metodologias AHP, família ELECTRE, família PROMETHEE e MAUT, sendo 

estas as de maior preferência por parte dos autores da literatura estudada. Por 

outro lado, foi visualizada a existência de oportunidades de aprofundar os estudos 

relacionados com as aplicações da análise multicritério em problemáticas de PCP, 

apesar de que, nos últimos anos, estas metodologias têm-se consolidado como 

ferramentas indispensáveis no auxílio à tomada de decisões, na gestão de sistemas 

de produção. Ainda o campo de atuação nesta interface mostra áreas onde podem 

se desenvolver estudos futuros. No contexto da literatura nacional analisada neste 

trabalho bibliográfico, tópicos como, planejamento agregado da produção e 

controle de linhas de produção, apresentam poucas abordagens e ainda poderiam 

ser melhoradas e aprofundadas suas aplicações. Outras temáticas que não foram 

abordadas na literatura e que se mostram como espaços para desenvolver 

trabalhos científicos, no contexto do foco desta pesquisa, são: sistemas de 

produção enxuta, previsão de demanda, planejamento de capacidades e 

programação detalhada da produção. 

 

 No âmbito da literatura internacional, inicialmente foram selecionados 32 artigos. 

Depois da revisão, foram identificados 20 artigos, para análise e estudo. Neste 

contexto, diferentes periódicos reportaram trabalhos sob a orientação do trabalho. 

Só três revistas acadêmicas contribuíram com mais de um artigo. A metodologia 

AHP foi a mais usada nos trabalhos selecionados. Na metade da literatura 

selecionada foi usado este método, para desenvolver alguma etapa do modelo. 

Este cenário demonstra o peso deste método na análise multicritério, Algoritmos 

Genéticos (AG) e Técnicas Fuzzy foram usados em 6 e 4 artigos respectivamente. 

Diferentemente da literatura nacional, o método ELECTRE só foi usado em 1 

artigo e o PROMETHEE não foi usado em nenhum artigo, dos selecionados. 

 

Este trabalho bibliográfico permitiu estabelecer uma visão mais abrangente e precisa 

sobre o grande campo de aplicações do apoio multicritério à decisão. Não só no foco de nosso 

estudo, mas também na maioria dos campos do conhecimento humano. Também colaborou, 

de forma preliminar, com a percepção das principais tendências nas aplicações, lacunas 

existentes e percepção sobre o desempenho de algumas metodologias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 ANÁLISE DAS LACUNAS NA INTERFACE AMD-PCP 

 

 

 

A partir dos resultados reportados na revisão bibliográfica sobre a integração de 

técnicas multicriteriais, foram identificadas lacunas existentes nas aplicações dos métodos 

objeto de estudo. Este processo se desenvolveu na base das atividades funcionais do 

Planejamento e Controle da Produção, apresentadas no capítulo 1. 

 

 

4.1 LACUNAS EXISTENTES NA LITERATURA ESTUDADA NO ÂMBITO DAS 

ATIVIDADES DO PCP 

 

 

Como já mencionado, esta criteriosa revisão da produção cientifica originada no 

âmbito nacional procurava obter conhecimento de vários aspectos relacionados com a 

interface tratada. Entre eles, determinar áreas que apresentem espaços para aprofundar a 

aplicação destes métodos. A tabela 11 apresenta um quadro comparativo estruturado a fim de 

permitir identificar as lacunas existentes entre os tópicos centrais ou tradicionais do 

Planejamento e Controle da produção e a análise multicritério. 
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Tabela 11 - Lacunas Existentes na literatura nacional, em função das atividades do PCP 
 

 AHP Família 
ELECTRE 

THOR Mapas 
Cognitivos 

Método 
Heurístico 

STEM  PROMETHEE 

Previsão de 
Demanda 

       

Planejamento da 
Capacidade 

x x      

Planejamento 
Agregado 

x     x 
 

 

Programa Mestre 
da Produção 

       

Gestão de 
Estoques 

 x      

Planejamento das 
Necessidades de 
Materiais 

 x x     

Programação da 
Produção 

x   X x   

Sistemas de 
Controle da  
Produção 

x       

Logística 
 

x x      

Manutenção* 
 

x x      

 

* Embora a programação da manutenção não seja usualmente incluída no contexto do (PCP). Devido à 

proximidade e a interferência deste tema com os tópicos de planejamento e de programação da produção, foram 

contabilizados nesta tabela os artigos referentes ao tema programação da manutenção. 

 

 

O propósito específico do enfoque de identificação das lacunas é descobrir, no 

conjunto da literatura estudada, áreas que até agora não foram tratadas. Na tabela anterior, 

percebe-se que o tópico programação da produção é abordado por 3 métodos diferentes, 

seguido do Planejamento agregado e Logística, contrariamente, foram identificadas duas 

temáticas inerentes ao Planejamento e Controle da Produção, que na literatura analisada não 

foram abordados sob o enfoque multicritério. São estas, a Previsão de demanda e o Programa 

Mestre da produção. 

Nas pesquisas bibliográficas da produção científica realizada em periódicos brasileiros 

e internacionais, pode-se constatar que, efetivamente, nos últimos anos, estas metodologias 

estão tendo um avanço importante no auxílio a temáticas relacionadas com o planejamento e 

controle da produção (PCP). Mas, observou-se, no âmbito nacional, a ausência de abordagens 

de previsão de demanda sob o enfoque do MCDA. Já, no que se refere à literatura 

internacional, esta pesquisa reportou a existência de vários trabalhos científicos que 

apresentam tratamentos da interface referida, mas que ainda apresentam espaços para 
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continuar se aprofundando nesta área, isso motivo a delimitação e seleção das características 

do estudo de caso. 

 

 

4.2 TÓPICO ESPECIFICO DO PCP A SER APROFUNDADO 

 

 

Como pode ser observada nos textos que abordam o PCP, a previsão de demanda é 

uma etapa que está associada à base do PCP, influenciando tanto o planejamento agregado 

(conseqüentemente influenciando: o plano mestre de produção, a programação da produção e 

a gestão de estoques), quanto o planejamento da capacidade de produção (ou seja: o 

dimensionamento da planta). 

Em outras palavras, o sucesso ou o fracasso dessas decisões depende do que pode 

acontecer com certas magnitudes. Especificamente, no âmbito do planejamento da 

programação e das capacidades de um sistema de produção, a maioria das decisões 

estratégicas são tomadas sob o enfoque de cenários futuros. Portanto é nesta situação que os 

processo de previsão da demanda desempenham um papel fundamental e pode-se considerá-lo 

uma ferramenta valiosa para a gestão e o planejamento estratégico de processo produtivos. 

Quando conseguirmos reduzir a incerteza na demanda futura, podem-se aumentar os 

níveis de competitividade da organização industrial. Este cenário permitiria reduzir os custos 

de produzir, já que o planejamento pode ser baseado em cenários futuros mais prováveis. A 

gestão da capacidade pode se desempenhar com mais eficiência, permitindo se diminuir a 

capacidade ociosa.  

Neste estudo proposto, estaremos usando, além do método de multicritério AHP, 

outras ferramentas e técnicas quantitativas existentes próprias da temática abordada, para 

construir e propor novas metodologias, com o objetivo de estimar flutuações de demanda de 

forma eficaz, que visem evitar a presença de crises, econômicas e financeiras. Além disso, a 

metodologia se desenvolverá com a intenção de facilitar o estabelecimento de um processo 

contínuo e sistemático de previsão de demanda. Este procedimento sistemático deve ser um 

processo aberto e sempre prestes à busca da melhora contínua. Por último, como já se 

expressou nos objetivos do trabalho, a idéia central deste estudo de caso, onde se integra o 

método AHP e Previsão de demanda, é auxiliar o planejamento e organização de sistemas 

produtivos, a gestão de estoques e as capacidades de produção, a serem instaladas através de 

modelos de previsão de demanda eficiente de cenários futuros, que tenha como suporte 

aspectos qualitativos e quantitativos. 
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4.3 MÉTODO MULTICRITÉRIO SELECIONADO 

 

 

O método escolhido para a abordagem dos processos de modelagem de cenários 

futuros integrados com a análise multicritério, sob o contexto geral do planejamento 

estratégico e controle de sistema de produção, foi o método Analytic Hierarchy Process 

(AHP), devido à sua adequação a decisões no plano estratégico. Isso já foi verificado em uma 

importante série de trabalhos em diferentes áreas do conhecimento, além de ser o método que 

se apresentou como o mais utilizado na revisão da literatura realizada. 

O Método de Análise Hierárquica se mostra como um método simples e confiável. 

Este permite a utilização de elementos qualitativos e/ou quantitativos mensuráveis, sendo 

estes tangíveis ou intangíveis, na análise de critérios. Tem sido mundialmente utilizado para 

auxiliar os processos de decisão, considerando os mais diversos fins e áreas do conhecimento. 

É um dos métodos mais usados nos ambientes corporativos e existe uma série de ferramentas 

computacionais fundamentadas neste método, entre as áreas onde o AHP tem sido aplicado, 

podemos mencionar: Resolução de Conflitos e Negociações, Análise de Investimentos, 

Avaliação de Aquisições, Previsão, Planejamento Estratégico, Finanças, Educação, Seleção 

de Fornecedores, Contratação e Avaliação de Desempenho de Profissionais, Setor Público, 

Alocação de Recursos, entre outras áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 ANÁLISE MULTICRITÉRIO – PREVISÃO DE DEMANDA 

 

 

 

Este capítulo apresenta os principais conceitos referentes às disciplinas e teorias nas 

quais se baseia o modelo proposto: trabalhos atuais neste âmbito, Previsão de demanda e o 

método AHP. 

 

 

5.1 LITERATURA ATUAL NESTE CONTEXTO 

 

 

Nos últimos anos tem-se consolidado a evolução de diversas metodologias orientadas 

a realizarem previsões de demanda mais eficientes, isto é minimizar as diferenças entre a 

demanda prevista e a real, neste contexto pode-se verificar a existência de trabalhos 

científicos dirigidos a contribuir com modelos de previsão que integrem modelos tradicionais 

com outras técnicas ou modelos matemáticos, consolidando-se esta prática como a nova 

tendência nesta área, especificamente no que se relaciona com os métodos de análise 

multicritério, Bermúdez et al. (2006) apresenta um modelo para previsão de demanda 

orientado para o controle de estoques e planejamentos de negócios, modelo este que integra os 

métodos de suavização exponencial de Series temporal (Holt–Winters) com a abordagem 

multicritério dos conjuntos fuzzy, Esta metodologia unifica as fases de avaliação e seleção do 

modelo em uma estrutura de otimização que permite a identificação de soluções robustas, 

procedimento este que permite proporcionar a obtenção de previsões para cada uma das 

diferentes versões do modelo de suavização exponencial (Holt–Winters), através de um 

processo de ajuste e atualização de fórmulas e selecionar a versão do modelo que melhor se 

adapta à problemática e que oferece previsões mais robustas. A fim de ilustrar o desempenho 

do modelo proposto, o método é aplicado a uma serie temporal de vendas reais; o conjunto de 

dados representa às vendas de champanhe na França durante o período de 1962-1969.  
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Voulgaridou et al. (2009) trata a previsão de vendas para novos produtos. Este evento 

é considerado como difícil de prever, onde geralmente os métodos tradicionais são pouco 

precisos, por causa da quantidade mínima de dados e da incerteza natural em torno de um 

novo produto no mercado. Este estudo propõe um novo modelo de previsão de vendas, 

baseado no método de análise multicritério ANP (Analytic Network Process), que é uma 

técnica de apoio à decisão multicritério. Esta técnica leva em consideração, tanto critérios 

tangíveis, quanto intangíveis com interdependências entre eles. Argumenta-se, neste trabalho, 

que o modelo proposto é mais flexível e abrangente que os métodos tradicionais. Para testar o 

modelo, este é aplicado em um caso prático que procura prever as vendas futuras de uma nova 

edição de um livro. 

 

 

5.2 MÉTODO AHP - PREVISÃO DE DEMANDA 

 

 

Um dos métodos de análise multicritério melhor posicionados no apoio à decisão é o 

método AHP Saaty (1977). Este método frequentemente é usado como ferramenta de auxílio 

na gestão organizacional. Na literatura verificou-se a existência de alguns trabalhos que 

integram esta ferramenta a processos de previsão de demanda. Um dos primeiros modelos de 

previsão usando o AHP foi implementado por Saaty e Vargas (1980) em 1978, para prever os 

resultados dos jogos de xadrez de Karpov–Karchroineste. Depois do sucesso do AHP nesta 

aplicação, ele foi adaptado para prever o comportamento da concorrência Saaty e Vargas 

(1985). Segundo Yuksel (2007) o uso do método AHP nas previsões pode-se dividir em dois 

grupos. 

 

 O primeiro grupo usou O AHP em processos de previsões usando os julgamentos 

de especialistas em áreas como, o planejamento de inventários, logística industrial 

e previsão de vendas. 

 O segundo grupo usou o AHP para ajustar as previsões. 

 

Neste contexto e mais recentemente, Yuksel (2007) constrói um modelo de previsão 

das flutuações da demanda no setor hoteleiro. Para isso é integrado o AHP a modelos de 

previsão tradicionais como ARIMA, suavização exponencial de Series temporal (Holt–

Winters), media móvel ou Métodos de decomposição. Com o auxilio de entrevistas a 

especialistas do setor foram definidos variáveis que influenciam a demanda futura. O AHP foi 
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modelado para definir o impacto das variáveis sobre a demanda e o índice de ajuste da 

previsão. Acredita-se que o modelo é sistemático e dinâmico que pode ser adaptado a cada 

problemática e reutilizado. O modelo foi operacionalizado na determinação da previsão de um 

hotel cinco estrelas em Ancara-Turquia. 

Raharjo et al. (2009) propõe a utilização de um método de previsão baseado 

na ideia de alisamento exponencial útil em ambientes de rápida mutação. Para lidar com a 

Prioridade dinâmica, é usado o método AHP. O método proposto é particularmente 

útil quando há um número limitado de dados históricos. Já Ribeiro e Werner (2006) procuram 

incorporar todo o conhecimento associado ao ambiente de previsão, através da integração de 

previsões que incorpora várias técnicas. Estas técnicas têm mostrado potencial para reduzir o 

erro de Previsão. Os autores apresentam uma modelagem que está estruturada utilizando: 

combinação de previsões e ajuste baseado na opinião. Os elementos incluídos na modelagem 

são: dados históricos; econômicos; e de especialistas. 

Li-Jen Yeh et al. (1998) destaca a importância do método AHP para lidar com critérios 

tangíveis e intangíveis, É baseado no princípio de que, para tomar uma decisão, a 

experiência e conhecimento das pessoas e especialistas do setor objeto de estudo são 

pelo menos tão valiosos quanto os dados quantitativos que eles usam. 

 

 

5.3 PREVISÃO DE DEMANDA 

 

 

Uma das preocupações na gestão e organização de sistemas produtivos é a procura 

pela antecipação dos níveis de vendas futuras (demanda). A obtenção desta informação, com a 

maior precisão possível, é fundamental, por estar no ponto de partida para a tomada de 

decisões que abrangem diferentes etapas e níveis do PCP, tais como: a gestão estratégica da 

produção, o controle de estoques, a determinação das capacidades e definição do tamanho da 

força de trabalho, entre outras decisões estratégicas. 

Segundo Makridakis et al. (1998), realizar previsões de demanda é importante para 

auxiliar na determinação dos recursos necessários para a empresa. Em tempos de abertura de 

mercados, essa atividade torna-se fundamental. Os mercados que podem ser acessados pela 

empresa, assim como a concorrência que os disputa, mudam continuamente, exigindo novas 

previsões de demanda em períodos mais curtos. 

Martins e Laugeni (1998) definem previsão da seguinte maneira: “Previsão é um 

processo metodológico para a determinação de dados futuros baseado em modelos 
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estatísticos, matemáticos ou econométricos ou ainda em modelos subjetivos apoiados em uma 

metodologia de trabalho clara e previamente definida”. O processo de fazer forecasting 

geralmente é desenvolvido a partir de duas premissas principais, o tratamento de dados 

históricos relacionados com o comportamento no consumo por parte da sociedade de um bem 

ou serviço em um determinado período de tempo e a análise de fatores externos à 

organização, como fatores econômicos, sociais, políticos e concorrência bem como as 

possibilidades de desempenhos positivos ou negativos no futuro. Ao respeito Kotler (1991) 

diz “Dirigir uma empresa que utiliza previsões baseadas apenas no passado pode ser 

comparado a dirigir um carro olhando apenas para o espelho retrovisor”. 

 

 

5.4 PREVISÃO DE DEMANDA NO CONTEXTO PCP 

 

 

Em um ambiente de processos produtivos são determinados os objetivos estratégicos e 

o planejamento de uma série de atividades focadas na organização do sistema de produção 

(PCP). Para o conjunto destas atividades, a previsão de demanda é importante em diferentes 

momentos, dependendo do horizonte de tempo: para planejar o sistema produtivo e para 

planejar o uso deste sistema a curto e médio prazo. No primeiro caso, são determinadas 

previsões de longo prazo que são usadas para elaborar estrategicamente o plano de produção. 

No planejamento da forma como se desenvolverá o uso do sistema produtivo. As previsões de 

vendas, agora de médio e curto prazo, são empregadas para o planejamento mestre, 

programação da produção e gestão de estoques, com o propósito de organizar a força de 

trabalho, administrar a reposição de estoques e características do sequenciamento da 

produção. 

Na figura 5, adaptada de Mesquita et al. (2008), são estruturados os processo de 

tomada de decisões em cada nível estratégico do processo de organização dos recursos de 

produção e seus requerimentos em relação ao horizonte de tempo da previsão de venda. 
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Figura 3 - Requerimentos de previsão em relação ao horizonte de tempo 
 

 

Segundo Mesquita et al. (2008) pode-se entender por demanda a disposição dos 

clientes ao consumo de bens e serviços ofertados por uma organização. De outra forma se 

entende que essa demanda está composta pelo conjunto total de um determinado produto ou 

serviço que será adquirido por um grupo de compradores em um lugar e período de tempo 

específico. Por outro lado, com a intenção de complementar o conceito de demanda, temos 

que, para Sandroni (1999) do ponto de vista da teoria microeconômica, a demanda (ou 

procura) é a quantidade de um bem ou serviço que um consumidor deseja e está disposto a 

adquirir por determinado preço e em determinado momento. 

 

 

5.5 MODELOS DE PREVISÃO DE DEMANDA 

 

 

Como já foi exposto, existem motivos fundamentais para prever com eficiência 

cenários futuros em relação a um determinado produto ou serviço. Pode-se considerar como a 

base que suporta as decisões estratégicas no processo do planejamento organizacional, um 

processo bem estruturado que permitirá a geração de vantagens competitivas para a empresa, 

dentro do contexto do planejamento e controle da produção. Os autores Gaither e Frazier 

(2002), Sandroni (1999) e Mesquita et al. (2008) coincidem na identificação de alguns fatores 

que incidem na implantação de modelos de forecasting; algumas destas razões são: 

 

 Planejamento de Novas Instalações. O projeto de implementar uma nova fábrica 

ou estabelecer um novo processo de produção, exige previsões de demanda a 

Nível 
Estratégico

Decisões 
Relacionadas com: 

Planejamento da 
Capacidade de 

Produção e Logística

Necesidade de 
Previsão: Demanda 
Anual por Tipo de 
Produto, Cliente e 

Região 

Nível Tático

Decisões Relacionadas 
com: Planejamento 

Agregado da Produção 
e Estoques

Necessidade de 
Previsão: Demanda 

Mensal para os 
próximos 12 meses por 

Família de Produto  

Nível 
Operacional

Decisões 
Relacionadas com: 

Programação da 
Produção e Estoques

Necessidade de 
Previsão: Demanda 
atual e Pedidos de 
Produtos(item, mês 

corrente) 
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longo prazo, a fim de que os gerentes de produção possam determinar magnitudes 

e tempos de execução. 

 

 Planejamento da Produção. Neste caso, existem motivos para prever os níveis de 

flutuação da demanda no período seguinte (curto prazo), para atender as 

exigências do mercado e evitar o uso excessivo dos recursos, no caso de 

estratégias relacionadas com mudanças de capacidade. Geralmente estes processos 

exigem previsões de médio prazo, pelas características próprias dos processos. 

 

 Programação da Força de Trabalho. Nos processos produtivos dinâmicos a força 

de trabalho deve ser alterada de acordo com as previsões de curto prazo (semana a 

semana). É baseado nestas previsões que os gerentes farão as mudanças no 

tamanho da força dos recursos humanos. 

 

 

5.5.1 Modelos mais usados de previsão de demanda 

 

 

Na maior parte da literatura estudada os modelos usados para fazer previsões são 

divididos em duas categorias de acordo com a natureza do método. Baseados em suas 

características intrínsecas, estes modelos podem ser qualitativo ou quantitativo. São 

apresentadas classificações dos modelos de previsão de demanda, de acordo com a natureza 

do método utilizado. 

 

 

5.5.2 Métodos Qualitativos de Previsão comumente usados.  

 

 

Existe uma séries de metodologias que se baseiam em aspectos qualitativos, para fazer 

previsões de vendas e modelar cenários futuros. O aspecto principal nesta categoria de 

modelos de previsões é que privilegiam os julgamentos feitos por especialistas, sobre fatores 

que afetam a demanda de um determinado produto. Gaither e Frazier (2002) apresentam uma 

descrição esquemática sobre os modelos qualitativos. 
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 Consenso do comitê executivo: executivos com capacidade de discernimento, de 

vários departamentos da organização, formam um comitê, que tem a 

responsabilidade de desenvolver uma previsão de vendas. 

 

 Método Delphi: usado para se obter o consenso dentro do comitê, podendo ser 

obtida uma previsão, com a qual a maioria dos participantes concordou, apesar de 

ter ocorrido uma discordância inicial. 

 

 Pesquisa de equipe de vendas: estimativas de vendas regionais futuras são obtidas 

e combinadas para formar uma estimativa de vendas única para todas as regiões, 

que deve então ser transformada pelos executivos em uma previsão de vendas, 

para assegurar estimativas realísticas. 

 

 Pesquisa de clientes: clientes individuais são pesquisados para determinar quais 

quantidades dos produtos da empresa eles pretendem comprar em cada período de 

tempo futuro. 

 

 Analogia histórica: o conhecimento das vendas de um produto durante várias 

etapas de seu ciclo de vida é aplicado às estimativas de vendas de um produto 

similar. Pode ser especialmente útil na previsão de vendas de novos produtos. 

 

 Pesquisa de mercado: questionários por correspondência, entrevistas telefônicas 

ou de campo formam base para testar hipóteses sobre mercados reais. 

 

 

5.5.3 Métodos Quantitativos de Previsão comumente usados. 

 

 

Os métodos quantitativos de previsão de demanda são aqueles que utilizam modelos 

matemáticos e estatísticos para determinar a previsão futura. Este tipo de modelos Permite o 

controle do erro, mas exigem informações quantitativas preliminares. Neste ambiente o fator 

subjetivo também está presente mas este recai na argumentação que os analistas apresentem 

para a escolha do método quantitativo que será utilizado. 
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A figura 6 representa a estruturação dos métodos quantitativos. Estes são divididos na 

literatura especializada em métodos de correlação de demanda e modelos de projeção de 

séries temporais. 

Dentre os modelos de correlação de demanda, encontra-se a regressão simples ou 

múltipla, além dos modelos Econométricos. Segundo Mesquita et al. (2008), a análise de 

regressão consiste no estudo da correlação entre uma variável de resposta e uma ou mais 

variáveis independentes, a partir da identificação da existência de correlação. Estrutura-se um 

modelo de regressão para prever os valores da variável de resposta, em função das variáveis 

independentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Principais métodos quantitativos usados 

 

  

Por outro lado, temos os modelos de projeção de séries temporais. Para a modelagem 

de processo de previsão através destes métodos, é necessária a obtenção de conhecimento de 

dados passados da demanda ou de qualquer variável que se queira prever. Alguns dos 

modelos de projeção de séries temporais mais importantes são a média móvel, Suavização 

Exponencial, Projeção de Tendências e o modelo ARIMA. 

 

 

5.6 MÉTODO AHP 

 

 

Tomas L. Saaty propôs pela primeira vez, no inicio da década de 70, o método AHP 

(Analytic Hierarchy Process), para abordar os processos de decisões que envolvem vários 

Métodos 

Quantitativos 

Correlação 

Projeção de 

Séries Temporais 

- Regressão Simples 

- Regressão Múltipla 

- Métodos Econométricos 

- Médias Móveis 

- Suavização Exponencial 

- Projeção de Tendências 

- Decomposição 

- Box Jenkins (ARIMA) 
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critérios. Este método é principalmente adequado para problemas de decisão, onde a avaliação 

sob múltiplos critérios pode ser organizada de forma hierárquica, desde critérios principais até 

sub-critérios. Durante as últimas décadas o método tem se tornado muito popular entre os 

pesquisadores, na área industrial, na gestão de empresas, no setor público e militar, a ponto de 

se tornar o método de análise multicritério mais amplamente utilizado e conhecido no apoio à 

tomada de decisão. 

De acordo com Wolfe (1988), existem duas razões para fazer ajustes de previsões, de 

demanda baseadas nas opiniões de analistas, através do método AHP, que são: gerar previsões 

mais acuradas e identificar as suposições a serem usadas no desenvolvimento do processo de 

preparação das previsões. 

O método AHP baseia-se no método newtoniano e cartesiano do pensamento, que 

busca tratar a complexidade de um problema com a decomposição e divisão do problema em 

fatores. Estes, por sua vez, podem ser descompostos em novos fatores, até o nível mais baixo 

ou necessário, fatores estes que devem ser claros e dimensionáveis, e estabelecendo as 

relações entre os fatores, com o propósito de sintetizar. Desta forma, temos que, segundo o 

autor Costa (2002), este método se baseia em três etapas do pensamento analítico, que a 

seguir apresentamos: 

 

 Construção de Hierarquias: Neste método, primeiramente o problema abordado é 

estruturado hierarquicamente, o que facilita a melhor compreensão e avaliação do 

mesmo. Para uma adequada aplicação desta metodologia é necessário que tanto os 

critérios quanto as alternativas possam ser estruturadas de forma hierárquica, 

sendo que o primeiro nível da hierarquia corresponde ao propósito geral do 

problema, o segundo nível aos critérios e o terceiro às alternativas, de acordo com 

os autores Bornia e Wernke (2001), a ordenação hierárquica possibilita ao a quem 

decide ter uma visualização do sistema como um todo e também de seus 

componentes, bem como interações destes componentes, assim como os impactos 

que cada um desses componentes exerce no sistema. Da mesma forma, ajuda a 

compreender, de forma global, o problema e sua complexidade, ajudando na 

avaliação da dimensão e conteúdo dos critérios, através de um processo de 

comparação homogênea dos elementos que compõem a estrutura hierárquica. Na 

figura 7 apresentamos como deveria ser a estrutura hierárquica básica sob o 

método AHP. 
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Figura 7 - Estruturação Básica Hierárquica do Método AHP 

 

 

 Definição de Prioridades: Esta etapa do método fundamenta se nas habilidades 

dos responsáveis pelas decisões para perceber a relação entre os elementos da 

estrutura, ou situações observadas a partir de um processo de comparação binária, 

ou par a par à luz de um determinado foco, critério ou julgamentos prioritários, 

baseados no conhecimento ou domínio da área por parte dos facilitadores. De 

acordo com Costa (2002) e Trevizano e Freitas (2005), nesta etapa é necessário 

cumprir os seguintes passos: 

 

 Julgamentos Paritários: Fazer um julgamento par a par de todos os 

elementos de cada um dos níveis da estrutura hierárquica. Este 

procedimento deve ser feito em conexão com o nível superior, compondo 

desta forma as matrizes de julgamento (escala numérica de Saaty). A 

quantidade de julgamentos necessários para a construção desta matriz de 

julgamentos genérica A é (n-1)/2, onde n é o número de elementos 

pertencentes a esta matriz. Os elementos de A são definidos pelas 

condições: 

Objetivo Geral 

do Problema 

Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério... n 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa... n 

Estruturação Básica Hierárquica 
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 Normalização das Matrizes de Julgamento: Obtenção de quadros 

normalizados, através da soma dos elementos de cada coluna das matrizes 

de julgamentos e posterior divisão de cada elemento destas matrizes pelo 

somatório dos valores da respectiva coluna. 

 

 Cálculo das Prioridades Médias Locais (PML´s): As PML´s são as 

medidas das linhas dos quadros normalizados. 

 

 Cálculo das Prioridades Globais (PG): Este passo consiste em identificar 

um vetor  de prioridades globais, onde estejam confinadas as prioridades 

associadas a cada alternativa em relação ao foco principal do problema, em 

outras palavras, o peso relativo de cada alternativa no sistema em geral. 

 

 Consistência Lógica: Nesta etapa do método é demandada dos decisores 

capacidade para estabelecer relações entre elementos ou situações com coerência, 

de tal forma que as relações estabelecidas pelo decisor sejam consistentes e 

apresentem robustez. Por tanto o método AHP se propõe a calcular a razão de 

consistência dos julgamentos realizados pelos especialistas. Esta é denotada por 

RC = IC/IR, onde IR é o Índice de Consistência Randômico, obtido para uma 

matriz recíproca de ordem N, com elementos não-negativos e gerada 

randomicamente. O Índice de Consistência (IC) é dado por: 
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onde λmáx é o maior autovalor da matriz de julgamentos. Temos que, segundo Saaty 

(2000), a condição de consistência dos julgamentos feitos nas comparações par a par é 

RC ≤ 0,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 MODELAGEM PROPOSTA: DESCRIÇÃO E CASO DE APLICAÇÃO 

 

 

 

Para Armstrong e Collopy (1998), os níveis de exatidão da previsão podem ser 

melhorados através do ajuste da previsão baseado nas opiniões de especialistas. No entanto 

neste contexto, é necessário que o previsor seja hábil para identificar elementos que não sejam 

capturados pelas metodologias usadas para determinar a previsão inicial. 

Para Webby e O'Connor (1996); (ARMSTRONG, 1998) o ajuste baseado nas opiniões 

de especialistas é considerado uma forma de Integrar previsões realizadas com métodos 

quantitativos tradicionais e previsões baseadas nas considerações das perspectivas futuras dos 

conhecedores do setor. Webby e O'Connor (1996) consideram o ajuste de previsões baseado 

na influencia de fatores qualitativos como a principal alternativa para competir com o método 

de combinação de previsões, obtidas mediante métodos tradicionais, neste processo que 

procura integrar previsões objetivas e subjetivas. 

No entanto, neste trabalho, centrar-nos-emos no nível de influencia que pode 

proporcionar a incorporação de fatores qualitativos criteriosamente definidos, através da 

análise da informação técnica própria do setor envolvido no estudo, bem como a informação 

obtida dos especialistas. 

A modelagem proposta tem como premissa a incorporação de opiniões de especialistas 

entorno de fatores-critérios qualitativos, determinados para cada estudo de caso. Esta 

informação qualitativa mensurável é tratada através das técnicas de análise multicritério, para 

a definição dos níveis de influência e, mediante um algoritmo fundamentado em expectativas 

futuras, será calculado o índice de ajuste para a demanda objetiva obtida, mediante modelos 

tradicionais de previsão de demanda. 

O modelo se fundamenta especialmente em opiniões de especialistas do setor 

econômico objeto de estudo. Estas opiniões contêm três aspectos fundamentais: determinação 

de fatores que incidiram sobre a demanda, relações de preferência sobre o conjunto de fatores 
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e expectativas futuras no desempenho das variáveis usadas. O perfil dos especialistas terá 

incidência na distribuição dos níveis de importância. Este ponto merece especial cuidado. 

O escopo a ser atingido na etapa de definição de fatores-critério é distinguir aqueles 

fatores que não são captáveis pelas séries históricas de dados, isto é fatores que acompanhem 

a tendência e sazonalidade da série histórica usada, não serão considerados, no ajuste da 

previsão. O objetivo nesta premissa é aplicar um ajuste fino na previsão quantitativa. 

Fundamentalmente, esta metodologia tem a particularidade de ser altamente flexível, 

isto é, a capacidade de se acoplar a cada tipo de problema o setor de forma eficiente. Isto é 

possível mediante a análise criteriosa da informação técnica inerente ao setor estudado; 

algumas características expõem-se a seguir: 

 

 A escolha dos métodos de previsão qualitativos a serem usados será definida 

levando em consideração as características da série histórica abordada; 

 Embora existam fatores clássicos comuns à maioria dos setores econômicos 

(aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais), a informação qualitativa a ser 

tratada com o propósito de influenciar a demanda futura varia no aspecto técnico 

de um setor para outro; 

 O nível de complexidade da hierarquia a ser estruturada depende, em certo nível, 

da quantidade e nível de detalhe de informação proporcionada pelos especialistas. 

 

A figura 8 representa de forma generalizada o foco principal da modelagem proposta, 

que consiste na obtenção, mediante modelos tradicionais, da previsão de demanda. E esta 

consequentemente será afetada por informação teórica de diversa natureza, com o propósito 

de alcançar a acuracidade da previsão. Neste contexto, Webby e O'Connor (1996) indicam a 

necessidade de levar com especial cuidado o cálculo da previsão inicial, uma vez que a 

eficácia do ajuste irá depender diretamente desta previsão. 

 

 

Figura 8 - Influência de Fatores Qualitativos no Processo de Previsão 

Previsão 
de 

Demanda

Fatores 
Socioeconômicos

Fatores 
Políticos

Fatores 
Técnicos 

(Intrínseco 
ao Produto)

Fatores 
Conjunturais
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Este etapa apresenta a modelagem proposta no processo de previsão de demanda 

futura com a integração do método AHP no tratamento da informação que procura diminuir o 

nível de diferença entre o previsto e o realmente demandado pelo mercado consumidor. Esta 

modelagem está estruturada no desenvolvimento das seguintes etapas: 

 

 

6.1 ETAPAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO MODELO 

 

 

A seguir são descritas as etapas, passo a passo, na estruturação da modelagem 

proposta, a partir da identificação do objeto de estudo, definição da previsão objetiva, 

incorporação da técnica de múltiplos critérios e obtenção da demanda prevista final ajustada. 

 

1. Caracterização do objeto de estudo da previsão. Nesta etapa devem-se identificar 

os principais aspectos e fatores técnicos e gerais envolvidos, ou que influenciam a 

previsão de demanda futura.  

2. Obtenção ou cálculo da previsão de demanda a ajustar. 

3. Construção de modelo multicritério, baseado no AHP, para o ajuste fino da 

previsão de demanda. 

a. Identificação e depuração do conjunto de critérios, com o apoio de expertos 

no setor objeto de estudo; 

b. Construção de hierarquia de critérios para o ajuste fino da previsão. Esta 

hierarquia contempla os seguintes elementos: 

i. No primeiro nível definição do objetivo central do processo (Acurar a 

previsão da demanda). 

ii. No seguinte nível serão incorporados os fatores ou critérios qualitativos 

que, na opinião dos especialistas, influenciam a previsão futura e de ser 

necessário também serão incorporados os sub-fatores. 

iii. No último nível da hierarquia serão estruturadas as alternativas, neste 

caso intervalos de ajuste esperados para a previsão calculada 

anteriormente. 

 

A figura 9, a seguir, exemplifica melhor, de forma gráfica, o processo de incorporação 

do método AHP no processo de previsão de demanda, ajustada na base das opiniões de 

especialistas. 
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Figura 9 - Incorporação da Hierarquia do método AHP 
 

 

4. Coleta de dados (Julgamentos de valor dos especialistas), esta etapa deve cumprir 

as seguintes premissas: 

a. Obtenção da atribuição de julgamentos de valor, por parte dos especialistas, 

em relação aos fatores globais apresentados (comparação paritária). Estes 

especialistas podem ser diferentes dos especialistas utilizados para a 

definição e avaliação do conjunto de critérios. 

b. Comparação paritária entre os sub-fatores, onde os especialistas 

entrevistados estabelecem julgamentos de valor, ao redor de fatores mais 

importantes, em relação aos outros fatores. Da mesma forma, estes 

especialistas podem ser diferentes dos especialistas usados para a validação 

do conjunto de critérios. Estas etapas permitiram a obtenção e execução do 

algoritmo de priorização do AHP. 

5. Cálculo dos pesos dos fatores e sub-fatores. 

6. Análise da consistência dos julgamentos. 

7. Coleta de dados a respeito das estimativas de crescimento dos sub-fatores. 

8. Cálculo dos índices de ajuste. 

9. Uma vez conhecidos os índices de ajuste, aplicam-se os mesmos ao cálculo da 

previsão da demanda final ajustada. 
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A figura 10,a seguir, ilustra, de forma resumida, as diferentes etapas que deve-se 

seguir na modelagem, propostas para atingir o objetivo principal do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Modelo de Integração Proposto 
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6.2 APLICAÇÃO DA MODELAGEM PROPOSTA 

 

 

Nesta seção, apresenta-se a descrição de uma aplicação da modelagem proposta, para 

acurar a previsão de demanda a um caso específico: o ajuste fino da previsão de demanda por 

energia elétrica na região Sudeste do Brasil, tendo como base as projeções da demanda feitas 

e revisadas, de forma quadrimestral, pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a qual é 

responsável pela realização de estudos para definição da Matriz Energética e planejamento da 

expansão do setor elétrico (geração e transmissão). 

 

 

6.2.1 Caracterização do objeto de estudo da previsão 

 

 

Nas últimas décadas, o Brasil experimentou transformações socioeconômicas, a 

estrutura produtiva industrial aumentou significativamente, a redução da pobreza trouxe como 

consequência o aumento de novos domicílios e o acesso a novos serviços, a massificação da 

atenção por parte do Estado em setores menos favorecidos. Estes novos cenários contribuíram 

para o forte incremento da demanda por energia elétrica. Entre o período 1970/2005 a 

demanda por energia elétrica cresceu a uma taxa média anual de 3,37%. No entanto, o 

crescimento demográfico foi de 1,97 ao ano. Estes dados refletem a evolução do mercado 

energético, mantendo uma taxa de crescimento superior à apresentada na evolução 

demográfica. 

O parque brasileiro gerador de energia elétrica está constituído, principalmente, por 

centrais hidrelétricas. Mais de 80% da energia elétrica consumida no Brasil é gerada destas 

fontes, além das usinas hidrelétricas, que representam o grande potencial gerador de energia 

do Brasil. As usinas térmicas vêm ganhando espaço nos últimos anos. É importante citar 

também o potencial de geração das fontes alternativas de energia. Este grupo abastece a 

parcela restante do mercado. O setor energético é caracterizado pela segmentação de suas 

atividades, dependendo do estágio ocupado na cadeia de atividades, estabelecida desde o 

ponto de geração até o ponto de uso final. Estas atividades podem ser agrupadas em quatro 

grandes segmentos que são: Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização. Cada um 

desses segmentos possui regulamentação distinta e empresas independentes que interagem 

para o provimento do serviço aos consumidores finais. 
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O Operador Nacional do Sistema Elétrico, órgão responsável pela coordenação e 

controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica nos sistemas 

interligados brasileiros, define demanda por energia elétrica ou carga de demanda como a 

média das potências elétricas consumidas em um determinado intervalo de tempo. 

Normalmente se expressa isso em Megawatts (MW) ou Gigawatts (GW). E os intervalos de 

tempos comumente considerados pelos organismos competentes são de 15 minutos ou uma 

hora. Assim, cada dia é composto por 96 intervalos de 15 minutos ou 24 intervalos de uma 

hora, de forma que, a demanda, nesses períodos, é o consumo médio medido em cada um 

desses intervalos. 

Será efetuado o ajuste fino da previsão de demanda do setor elétrico, tendo como foco 

a região Sudeste do Brasil. Conforme observado na literatura pesquisada, no 

acompanhamento do setor de energia elétrica, observa-se uma dependência do 

comportamento da demanda por energia em relação a fatores: técnicos, demográficos, 

geográficos, econômicos, socioculturais, conjunturais governamentais, dentre outros.  

EPE (2009) identifica que a dinâmica do consumo e da carga de energia elétrica é 

influenciada pelo comportamento de fatores conjunturais e estruturais de distintas naturezas.  

Estes estudos técnicos também revelaram que a demanda por energia elétrica no Brasil deverá 

crescer em média 5,2%, entre 2010 e 2018, chegando a 681,7 mil gigawatts-hora (GWh). 

Estas previsões constam no relatório EPE (2009), o qual projeta um forte crescimento do 

consumo de eletricidade a partir de 2010, amparado nas perspectivas de crescimento para a 

economia brasileira no mesmo período, o que pode manter em crescimento a demanda por 

eletricidade. Os dados da EPE baseiam-se em séries históricas e consideram um crescimento 

de 0,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2009, e de 6% em 2010. Daí em diante, um 

crescimento médio anual de 5% para o PIB, entre 2011 e 2018. 

A tabela 12 expõe os dados estatísticos do consumo por classe no Brasil e o total a 

partir do ano 1995 até 2009.  
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Tabela 12 - Consumo Nacional de Energia Elétrica por Classe 

 
Consumo Nacional de Energia Elétrica por Classe 

Ano Residencial Industrial Comercial Outros Total Brasil 

1995 63.576 111.626 32.276 35.596 243.074 

1996 68.581 117.128 34.388 37.234 257.331 

1997 74.089 121.717 38.198 39.276 273.280 

1998 79.340 121.979 41.544 41.659 284.522 

1999 81.291 123.893 43.588 43.416 292.188 

2000 83.613 131.278 47.626 45.011 307.528 

2001 73.622 122.539 44.434 42.663 283.258 

2002 72.718 130.927 45.222 44.359 293.226 

2003 76.162 136.221 47.531 47.073 306.987 

2004 78.470 155.054 49.686 47.389 330.599 

2005 82.644 159.838 53.035 49.995 345.512 

2006 85.784 164.565 55.369 51.796 357.514 

2007 89.885 175.701 58.647 54.125 378.358 

2008 94.746 180.049 61.813 56.079 392.687 

2009 100.638 165.632 65.567 56.368 388.205 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Dados em GWh. 

 

 

6.2.2 Previsão de demanda a ajustar  

 

 

Com o intuito de desenvolver um estudo de caso mais ajustado a situações reais e 

pelas características próprias do estudo de caso selecionado para a modelagem, foi adotada a 

projeção de demandas feita pela EPE e reportada em EPE (2010), a qual se baseia em séries 

temporais e modelos econométricos. Mais especificamente, a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) reporta, no relatório EPE (2010), uma projeção do consumo de energia elétrica para o 

período 2010-2014, levando em consideração o Sistema Intercomunicado Nacional, 

Subsistemas e Classe de consumidores. 
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Tabela 13 - Projeção do Consumo de Energia Elétrica 

 
Subsistema / Classe  2010  2011  2012 2013 2014 

Norte  

 

Residencial  

Industrial  

Comercial  

Outras 

28.112  

 

4.417  

18.926  

2.369  

2.399  

30.873  

 

4.457  

21.616  

2.408  

2.392 

32.388  

 

4.717  

22.608  

2.555  

2.509 

41.051  

 

7.040  

25.953  

4.069  

3.989 

43.318 

 

7.451 

27.369 

4.308 

4.190 

Nordeste 

 

Residencial  

Industrial  

Comercial  

Outras 

59.465  

 

17.063  

21.955  

9.457  

10.990 

62.272  

 

17.530  

23.443  

10.092  

11.207  

65.444  

 

18.569  

24.330  

10.796  

11.749 

68.825  

 

19.649  

25.311  

11.548  

12.317 

72.372 

 

20.772 

26.339 

12.352 

12.909 

Sudeste / Centro-Oeste 

 

Residencial  

Industrial  

Comercial  

Outras 

253.172  

 

65.817  

109.959  

44.349  

33.047 

264.335  

 

68.671  

114.427  

47.244  

33.993  

278.184  

 

71.746  

121.053  

50.140  

35.244  

293.024  

 

74.852  

128.493  

53.176  

36.503  

306.125 

 

78.008 

133.861 

56.415 

37.841 

Sul 

 

Residencial  

Industrial  

Comercial  

Outras 

71.042  

 

17.135  

30.814  

11.775  

11.318  

74.079  

 

17.775  

31.947  

12.248  

12.109  

77.175  

 

18.565  

33.107  

12.964  

12.539  

80.393  

 

19.371  

34.317  

13.721  

12.983  

83.737 

 

20.195 

35.578 

14.522 

13.442 

SIN 

 

Residencial  

Industrial  

Comercial  

Outras 

411.791 

  

104.432  

181.655  

67.950  

57.754  

431.559  

 

108.433  

191.433  

71.992  

59.701  

453.191  

 

113.596  

201.099  

76.455  

62.042  

483.293  

 

120.912  

214.074  

82.516  

65.792  

505.552 

 

126.425 

223.147 

87.598 

68.382 

Nota: Esta projeção do consumo considera a interligação do sistema Acre-Rondônia a partir do final de 

outubro de 2009 e do sistema Tucuruí-Macapá-Manaus a partir de janeiro de 2013. 

Fonte: EPE (2010). 
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Observa-se neste quadro que o total do consumo nas regiões (Sub-sistemas) Sudeste / 

Centro Oeste, que nestes relatórios são apresentadas de forma agregada. 

Como já argumentado neste estudo de caso será usada como previsão de demanda a 

ajustar, com base nas opiniões dos especialistas, a projeção apresentada por instituições que 

atuam no setor, de tal forma que será selecionada uma previsão para um ano, classe e 

subsistema específico, para ser tratada no modelo e ajustada com o índice final, determinado 

com o auxílio do método AHP. 

Foi selecionada, como projeção a ser ajustada, a previsão correspondente ao ano 2011, 

do total de classes. Especificamente focaremos esta aplicação ao Subsistema Sudeste / Centro-

Oeste, para estes parâmetros, estabelecida a projeção do consumo, segundo os relatórios 

apresentados pela EPE, é 264.335 GWh. 

 

 

6.2.3 Construção de modelo multicritério baseado no AHP para o ajuste fino da previsão de 

demanda 

 

 

Nesta seção, apresentam-se os passos efetuados para obtenção dos valores de ajuste 

fino, para o cálculo da previsão de demanda, assim como, o processo desenvolvido na 

aplicação do modelo AHP. 

 

a. Definição do conjunto inicial de fatores a serem considerados no ajuste. 

Inicialmente, trabalhos acadêmicos, relatórios técnicos e informes do setor foram 

analisados, com o propósito de identificar um conjunto de fatores qualitativos, que 

influenciam a demanda futura de energia elétrica. Posteriormente, estes fatores 

foram apresentados a um especialista, com 35 anos de experiência no setor de 

energia elétrica, e que também é vinculado ao setor acadêmico. Somando-se as 

observações dos especialistas aos dados coletados na literatura, o grupo de fatores 

foi depurado para o conjunto apresentado na tabela 14. Observa-se que, no 

processo de depuração, buscou-se selecionar apenas os fatores que não “são 

captados” pelas séries históricas. 
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Tabela 14 - Fatores que Influenciam a Demanda de Energia Elétrica 

 

Fatores que Incidem na 
Demanda por Energia 

Elétrica 

Sub-Fatores 

 

Técnicos 

Potência dos Equipamentos 

Eficiência dos Equipamentos 

 

Conjunturais 

Capacidade do Setor Industrial 

Produção de Bens e Serviços 

 

Sociais 

Acesso a Créditos de Pessoas 
Físicas 

Políticas de Concessão de Créditos 
para Pessoas Jurídicas 

 

Políticas Governamentais 

Política Fiscal 

Política de Juros 

Política cambial 

 

É importante registrar que estes fatores dependem fundamentalmente do receptor 

final de energia elétrica e de aspectos relacionados com orientações 

governamentais e não são dependentes do emissor da tecnologia. Outra 

característica neste processo é que a determinação de fatores de incidência está 

reforçada na orientação de desenvolver um ajuste fino da previsão quantitativa 

definida. Isto é, o uso de elementos não previsíveis ou captáveis pelas séries 

temporais, representativas do comportamento do consumo de energia elétrica. Um 

fato representativo desta premissa é a ausência no grupo de fatores de elementos, 

como o aumento populacional, ou questões climáticas, devido a que se 

consideram elementos captáveis na série temporal, o comportamento destes 

elementos estão incorporados na tendência e sazonalidade da série estatística. No 

entanto, elementos como as políticas governamentais respondem mais a situações 

conjunturais. 

Uma breve descrição e fundamentação dos critérios definidos é apresentada: 

 

- Fatores Técnicos: Este tipo de fatores atua como determinantes do consumo 

individual de cada unidade domiciliar. Aqui englobam-se questões 

relacionadas diretamente com os equipamentos receptores da energia, como a 

potência dos equipamentos de uso final e a eficiência dos equipamentos. O 
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desempenho destas variáveis definiram a carga final utilizada para cada 

unidade familiar. O conceito de eficiência dos equipamentos finais se 

manifesta de forma direta no consumo de energia domiciliar. Um exemplo 

neste âmbito é o uso de lâmpadas fluorescentes em comparação às 

incandescentes. 

- Fatores Conjunturais: Neste grupo de fatores, estão incluídos determinantes 

ou variáveis macro ou microeconômica, que afetam diretamente a 

movimentação econômica, estas variáveis afetam de forma geral toda a 

demanda ou oferta de bens e serviços, neste sentido o comportamento destas 

dimensões incide no consumo e produção e em conseqüência afeta a demanda 

de energia elétrica. 

- Fatores Sociais: Este conjunto está mais relacionado com o desempenho do 

consumidor, com seu poder de consumo ou suas possibilidades de obtenção 

de financiamento de projetos para desenvolver novas pequenas empresas, 

situação esta que demandaria energia elétrica. 

- Fatores Governamentais: Referem-se, especialmente a qualquer política 

adotada em matéria econômica e fiscal pelo governo, este tipo de medidas 

diretamente incide no setor industrial dependendo do efeito das medidas, Por 

exemplo, políticas orientadas a não deixar a sobre valoração do real em 

comparação com o dólar (política cambial) incentiva à exportação de bens 

manufaturados, aumento da produção e da energia elétrica. 

 

b. Construção de hierarquia de critérios para o ajuste fino da previsão. Esta hierarquia 

contempla os seguintes elementos: 

i. No primeiro nível, definição do objetivo central do processo. Neste 

estudo de caso este objetivo é: Acurar a previsão de demanda por energia 

elétrica no subsistema Sudeste / Centro Oeste, a partir da projeção feita 

pala EPE. 

ii. No segundo nível, serão incorporados os grupos globais, ou critérios 

qualitativos, que na opinião dos especialistas influenciam a previsão 

futura de energia elétrica; neste caso: fatores técnicos, conjunturais, 

sociais e governamentais. 



80 
 

 
 

iii. No terceiro nível, agregaremos os grupos de sub-fatores, ou critérios, 

para cada grupo global. 

iv. No último nível, o modelo estabelece a estruturação das alternativas. 

Neste estudo de caso serão definidos, neste estágio, os níveis de ajuste 

que proporcionarão cada critério. 

 

A figura 11, a seguir, exemplifica melhor, de forma gráfica, o processo de estruturação 

das hierarquias do método AHP, no processo de ajuste baseado em opiniões de especialistas 

da previsão de demanda por energia elétrica, para o horizonte de tempo definido. 

 

  
 

Figura 11 - Estrutura Hierárquica no estudo de caso 
 

 

6.2.4 Coleta de Dados (julgamentos paritários)  

 

 

Nesta etapa, foi estabelecida comunicação com especialistas do setor energético, 

vinculados a organismos do setor e com conhecimento do mercado de eletricidade. Depois de 

apresentados o propósito do trabalho, uma vez identificados e avaliados os fatores, 
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incorporadas as sugestões indicadas, foi aplicado um questionário de entrevistas, tendo como 

premissas: 

 

i. Obtenção da atribuição de julgamentos de valor, por parte dos especialistas, em 

relação aos fatores globais apresentados. Estes especialistas podem ser diferentes 

dos especialistas utilizados para a definição e avaliação do conjunto de critérios. A 

tabela 15 representa o modelo que foi entregue aos especialistas para os 

julgamentos de valor. 

São apresentados, nesta parte, os julgamentos de valor proporcionados pelos 

especialistas que contribuíram para o desenvolvimento deste estudo de caso. O 

modelo completo do questionário é apresentado no Anexo. 

 

A seguir, apresentam-se os julgamentos obtidos junto aos especialistas 

consultados. 

A tabela 15 apresenta os julgamentos de valor obtidos junto aos especialistas do 

setor de energia. Estes são representados por E1 (especialista 1), E2 (especialista 

2) e E3 (especialista 3), para os fatores constantes do primeiro nível da hierarquia. 

O grau de influência do fator definido pelo colaborador é representado por G.I.  

 

Tabela 15 - Julgamentos Paritários Entre Fatores Globais (especialista 1) 

 

Fatores 

Avaliações dos Especialistas  

E1 E2 E3 

Fator Mais 

Influente 

G.I  Fator Mais 

Influente 

G.I  Fator Mais 

Influente 

G.I  

Técnicos versus 

Conjunturais 
Iguais 1 Conjunturais 3 Iguais 1 

Técnicos versus 

Sociais 
Sociais 7 Técnicos 3 Técnicos 5 

Técnicos versus 

Políticas 

Governamentais 

Políticas 

Governamentais s 
9 

Políticas 

Governamentais 
5 Técnicos 3 

Conjunturais 

versus Sociais 
Sociais 7 Conjunturais 5 Conjunturais 5 

Conjunturais 

versus Políticas 

Governamentais 

Políticas 

Governamentais 
9 

Políticas 

Governamentais 
5 Iguais 1 

Sociais versus 

Políticas Govern 
Políticas 

Governamentais 
2 

Políticas 

Governamentais 
4 

Políticas 

Governamentais 
4 
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ii. Os julgamentos do mesmo grupo de especialistas, quanto às comparações par a 

par entre os sub-fatores, está apresentada na tabela 16. Com o intuito de 

simplificar o tratamento dos dados, alguns sub-fatores foram abreviados, da 

seguinte forma: Potência dos Equipamentos (PE), Eficiência dos Equipamentos 

(EE), Produção de Bens e serviços (PBS), Acesso a créditos de Pessoas Físicas 

(AC-PF), Política Fiscal (PF), Política de Juros (PJ), Política Cambial (PC), 

Capacidade do Setor Industrial (CSI), Políticas de Concessão de Créditos para 

Pessoas Jurídicas (CC-PJ). 

 

Tabela 16 - Julgamentos Paritários Entre Sub-Fatores (especialista 1) 

Sub-Fatores Sub-Fator Mais Importante 
Grau de 

Influência 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 

Potência dos Equipamentos  

Eficiência dos Equipamentos 
PE EE PE 7 4 5 

Capacidade do Setor Industrial   

Produção de Bens e Serviços 
PBS PBS CSI 3 7 2 

Acesso a Créditos de Pessoas Físicas 

Políticas de Concessão de Créditos para 
Pessoas Jurídicas 

AC-PF AC-PF CC-PJ 5 5 2 

Política Fiscal  

Política de Juros 
PF PJ -- 3 3 1 

Política Fiscal  

Política cambial 
PF PC PF 5 3 2 

Política de Juros 

Política cambial 
PJ PJ -- 5 5 1 

 

As comparações par a par são usadas para expressar o grau de preferência de um 

fator sobre outro, na situação específica de incidência sobre a demanda. Nesta 

etapa de obtenção de opiniões de especialistas, as atribuições numéricas no 

julgamento de valor por parte dos especialistas, que consistem na atribuição do 

grau de importância de um fator em relação a outro, foram orientadas na escala de 

valores proposta por Saaty (1977), da qual o principal autovetor de prioridades é 

derivado. Esta escala é representada na tabela a seguir.  
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Tabela 17 - Escala de Valores Proposta por Saaty (1977) 

Grau de 
Influência 

Definição Influência 

1 Equivalência 
As duas atividades contribuem 
igualmente para o objetivo. 

3 Preferência Fraca 
A experiência e o julgamento favorecem 
levemente uma atividade em relação à outra. 

5 Preferência Forte 
A experiência e o julgamento favorecem 
fortemente uma atividade em relação à outra. 

7 
Preferência Muito 
Forte 

Uma atividade é muito fortemente favorecida 
em relação à outra; sua dominação de 
influência é demonstrada na prática. 

9 Preferência Absoluta 
A evidência favorece uma atividade em 
relação à outra com o mais alto grau de 
certeza. 

2, 4, 6 e 8 
Valores 
Intermediários 

Quando se procura uma condição de 
compromisso entre duas definições. 

 

6.2.5 Cálculo dos pesos dos fatores e sub-fatores 

  

 

O algoritmo de priorização do AHP foi aplicado aos dados apresentados nas tabelas 15 

e 16 (acima), obtendo-se os pesos de fatores e sub-fatores. Esta operação foi auxiliada pelo 

uso do sistema computacional IPÊ 1.0, desenvolvido no âmbito do grupo de Pesquisas 

Decisões em Ambientes Corporativos, do Departamento de Engenharia de Produção da 

Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense – UFF. As tabelas 18 e 19 

apresentam os resultados obtidos pelo software e o índice de consistência das opiniões 

coletadas. Estas tabelas apresentam também os valores calculados para razão de consistência 

(uma medida de coerência dos julgamentos). 

 

Tabela 18 - Pesos dos fatores globais (especialista E1, E2 e E3) 
 

Fator Global  Peso-E1 Peso-E2 Peso-E3 

Fatores Técnicos 0,055 0,128 0,403 

Fatores Conjunturais 0,055 0,245 0,308 

Fatores Sociais 0,343 0,074 0,064 

Políticas Governamentais 0,547 0,554 0,225 

Razão de consistência 0,009 0,164 0,048 
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O método AHP propõe uma vez determinados pesos para o conjunto de fatores, o 

cálculo da razão de consistência (RC). Este elemento de robustez dos julgamentos é definido 

por RC = IC/IR, onde IC é o índice de consistência e IR é o Índice de Consistência 

Randômico, obtido para uma matriz recíproca de ordem N, com elementos não-negativos e 

gerada randomicamente. Uma RC ≤ 0,10 é considerada dentro dos padrões aceitáveis de 

relações lógicas de preferência. Nesta aplicação, esta razão de consistência reportou os 

seguintes dados: 0,009 para os julgamentos do especialista E1, 0,164 para E2 e 0,048 para E3. 

Observa-se, para o especialista 2, uma razão fora dos limites definidos como aceitáveis. Este 

resultado deve ser analisado junto com o julgador, com o propósito de identificar melhoras na 

lógica de relações expressadas. 

Seguindo o mesmo procedimento, a tabela 19 expõe os pesos resultantes para o grupo 

de sub-fatores. Estes resultados foram obtidos pela ferramenta computacional referenciada. 

Este processo é seguido igualmente a partir de comparações paritárias entre sub-fatores do 

mesmo grupo global. 

 
Tabela 19 - Pesos dos sub-fatores para E1, E2 e E3 

 
Fatores Sub-Fator Peso 

E1 
RC Peso 

E2 
RC Peso 

E3 
RC 

Técnicos 
Potência dos Equipamentos  0,875 

0 
0,200 

0 
0,833 

0 
Eficiência dos Equipamentos 0,125 0,800 0,167 

Conjunturais 

 

Capacidade do Setor 
Industrial   

0,250 

0 

0,125 

0 

0,667 

0 

Produção de Bens e Serviços 0,750 0,875 0,333 

Sociais 

 

Acesso a Créditos de 
pessoas Físicas 

0,833 

0 

0,833 

0 

0,333 

0 Políticas de Concessão de 
Créditos para Pessoas 
Jurídicas 

0,167 0,167 0,667 

Políticas 

Governamentais 

 

Política Fiscal  0,607 

0,119 

0,138 

0,264 

0,411 

0 Política de Juros 0,303 0,623 0,328 

Política cambial 0,090 0,239 0,261 

 

 

Na análise desta etapa foram identificados níveis de consistência fora dos padrões 

aceitáveis (RC > 0,10), nos julgamentos realizados pelos especialistas 1 e 2, no âmbito das 

relações de preferência dos sub-fatores pertencentes ao grupo das políticas governamentais. 

Os julgamentos realizados pelo especialista 1 reportou uma RC de 0,119. Já no especialista 2, 
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esta foi de 0,264, consideravelmente maior para os níveis aceitáveis no método original. O 

método permite apresentar os resultados para os julgadores, visando uma análises detalhada. 

 

 

6.2.6 Análise da consistência dos julgamentos 

 

 

Sob o ponto de vista da consistência dos julgamentos, observa-se, na tabela 19, que 

ocorreu uma razão de inconsistência igual 0,119, nos julgamentos de valor reportados pelo 

especialista 1. No referente aos sub-fatores do grupo de fatores políticas governamentais. Esta 

inconsistência é devida aos julgamentos ilustrados na figura a seguir. 

 

 

 

 

  

Figura 12 - Grafo representativo da inconsistência do EI 

 

 

Visualiza-se, na estrutura de preferências, um nível de preferência (5) dos sub-fatores 

PF e PJ, similar, em comparação, com o sub-fator PC, o que supõe a existência de similitude 

entre os sub-fatores PF e PJ. Segundo a escala de julgamento usada, o valor 3 representa um 

grau de preferência moderado. 

Este grafo foi apresentado ao especialista E1 que reviu o seu julgamento. Foi feita uma 

análise da lógica de preferência e propus mudanças no seu julgamento original, referente às 

relações de preferência, entorno dos sub-fatores pertencentes ao grupo das políticas 

governamentais. Este novo tratamento dos dados, junto com o julgador, gerou alterações na 

distribuição dos pesos no âmbito referenciado. Estes dados atualizados serão apresentados 

junto a possíveis alterações por parte dos outros especialistas. 

Quanto aos julgamentos do especialista 2 (E2), houve uma inconsistência superior a 

0,10, tanto nos julgamentos da importância dos fatores globais, quanto no julgamento da 

P.F P.C 

P.J 

5 

5 3 

Influencia Moderadamente Influencia Fortemente 

Influencia Fortemente 



86 
 

 
 

importância dos subfatores, nos quesito Políticas Governamentais. As figuras 13 e 14 

apresentam os grafos dos julgamentos deste avaliador, nestes aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Grafo representativo da inconsistência do E2 em relação aos sub-fatores 

 

Na figura 13 observa-se uma situação em relação à lógica de preferências similar ao 

especialista 1 (E1), no referente ao quesito políticas governamentais. No entanto, com um 

maior grau de variação, os sub-fatores PJ e PC contêm similitude no grau de preferência, em 

comparação ao sub-fator PF. Mas quando feita a comparação entre eles, apresentam um grau 

de preferência forte de um em relação ao outro, o que gera uma razão de consistência (RC) de 

0,264, consideravelmente isolada dos intervalos aceitáveis.  

No contexto do grupo de fatores globais, o especialista 2 (E2) reportou uma razão de 

consistência de 0,164, fora dos padrões aceitáveis. A figura 13 ilustra, através da técnica dos 

grafos, as relações de preferência estabelecidas nas opiniões do especialista referido. Nota-se 

que o fator políticas governamentais (P.G) apresenta, na base das opiniões do julgador, graus 

de preferência superiores em comparação com o resto dos fatores. Isto é, P.G tem maior peso 

no índice de ajuste. No entanto fatores sociais (F.S) reportam menor peso nos julgamentos, 

são sempre dominados nas comparações paritárias, mas, ao analisar os graus de preferências, 

destaca-se a relação existente entre PG, FC e FS, onde PG apresenta preferência forte, em 

comparação com FC, e este por sua parte, preferência forte em comparação com FS, o que faz 

supor uma preferência muito forte por PG, em relação a FS, mas, nos julgamentos esta foi 

entre moderada e forte. 

 

 

 

 

P.F P.C 

P.J 

3 

5 3 

Influencia Moderadamente 
Influencia Fortemente 

Influencia Moderadamente 
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Figura 14 - Grafo representativo da inconsistência do E2 no quesito fatores globais 

 

 

É importante registrar que, durante a entrevista para a coleta de dados, este especialista 

(E2) apontou uma necessidade de revisão dos nomes dos sub-fatores do fator Políticas 

governamentais, pois, por exemplo, o nome políticas fiscais, no seu entendimento, 

apresentava um significado mais amplo do que “impostos”, que era o conceito que o 

entrevistador havia passado aos demais avaliadores. Em função desta situação, foram 

apresentados, a pedido do entrevistado, os resultados iniciais junto com os grafos ilustrados 

nas figuras 13 e 14 para o especialista 2, para uma análise complementar, em relação à 

consistência nas relações de preferências entre os sub-fatores e fatores globais. 

 

 

6.2.7 Dados atualizados depois da Revisão 

 

 

Com base nas revisões, em função dos níveis de consistência dos julgamentos dos 

especialistas, foi elaborada a tabela 20, que apresenta os dados coletados junto a todos os 

especialistas, após as revisões dos julgamentos iniciais fornecidos pelos especialistas 1 e 2. 

São incorporadas nesta tabela as mudanças na distribuição dos pesos. 

Os dados referentes aos julgamento do especialista E2 não foram atualizados, em 

função da inconsistência apresentada. Portanto, estes serão considerados, sob a observação 

que estes se baseiam em relações de preferências que apresentam razão de consistência (RC) 

fora dos padrões aceitáveis, no modelo original do método AHP.   

 

F.T F.C 

F.S 

3= Moderada 

5 = Forte 

P.G 

4 = Entre Moderado e Forte 

   3= Moderada 
5 = Forte   5 = Forte 
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Tabela 20 - Pesos de fatores e sub-fatores: atualizados a partir da revisão dos julgamentos dos especialistas 
 

Fatores Sub-Fator Peso 
E1 

RC Peso 
E2 

RC Peso 
E3 

RC 

Técnicos 
Potência dos Equipamentos  0,875 

0 

0,200 

0 

0,833 

0 

Eficiência dos Equipamentos 0,125 0,800 0,167 

Conjunturais 

 

Capacidade do Setor Industrial   0,250 

0 

0,125 

0 

0,667 

0 
Produção de Bens e Serviços 0,750 0,875 0,333 

Sociais 

 

Acesso a Créditos de pessoas 
Físicas 

0,833 

0 

0,833 

0 

0,333 

0 
Políticas de Concessão de 
Créditos para Pessoas Jurídicas 

0,167 0,167 0,667 

Políticas 

Governamentais 

 

Política Fiscal  0,556 

o 

0,138 

0,264 

0,411 

0 Política de Juros 0,354 0,623 0,328 

Política cambial 0,090 0,200 0,261 

 

 

Com base nos dados apresentados nas tabelas 18 e 19, foram elaboradas as tabelas 20 

e 21, que ilustra os valores finais obtidos para os pesos agregados dos sub-fatores sobre a 

estimativa da demanda. A determinação destes valores é orientada mediante o produto entre 

os pesos dos fatores globais e os pesos individuais dos sub-fatores. Este processo foi seguido 

para os dados de cada especialista e os dados são apresentados de forma separada. A tabela 21 

traz os dados referentes aos julgamentos do especialista 1. 

 
Tabela 21 - Valores dos pesos agregados para cada fator - Especialista 1 

 

Fatores Globais 
Peso dos 
fatores 

(PF) 
  Sub-Fatores 

Pesos dos 
Sub-Fatores 

(PSF) 

Peso Final dos Sub-
Fatores 

(PFSF = PF*PSF) 

Fatores Técnicos 
0,055 

Potência dos Equipamentos  0,875 0,048 

Eficiência dos Equipamentos 0,125 0,006 

Fatores 
Conjunturais 0,055 

Capacidade do Setor 
Industrial   

0,250 
0,013 

Produção de Bens e Serviços 0,750 0,041 

Fatores Sociais 

0,343 

Acesso a Créditos de 
pessoas Físicas 

0,833 
0,286 

Políticas de Concessão de 
Créditos para Pessoas 
Jurídicas 

0,167 
0,057 

Fatores 
Governamentais 

0,547 

Política Fiscal  0,556 0,304 

Política de Juros 0,354 0,194 

Política cambial 0,090 0,049 

Total 1    
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Da mesma forma, foram obtidos os pesos finais para os sub-fatores, a partir dos dados 

do especialista 2 (E2). Estes são exibidos a seguir, na tabela 22. 

 
Tabela 22 - Valores dos pesos agregados para cada fator - Especialista 2 

 

Fatores Globais 
Peso dos 
fatores 

(PF) 
  Sub-Fatores 

Pesos dos 
Sub-Fatores 

(PSF) 

Peso Final dos Sub-
Fatores 

(PFSF = PF*PSF) 

Fatores Técnicos 

0,128 

Potência dos Equipamentos  0,200 
0,026 

Eficiência dos Equipamentos 0,800 0,102 

Fatores 
Conjunturais 0,245 

Capacidade do Setor 
Industrial   

0,125 
0,031 

Produção de Bens e Serviços 0,875 0,214 

Fatores Sociais 

0,074 

Acesso a Créditos de 
pessoas Físicas 

0,833 
0,062 

Políticas de Concessão de 
Créditos para Pessoas 
Jurídicas 

0,167 
0,012 

Fatores 
Governamentais 

0,554 

Política Fiscal  0,138 0,076 

Política de Juros 0,623 0,345 

Política cambial 0,200 0,111 

 

Finalmente, para esta etapa são calculados os valores para os pesos finais dos sub-

fatores baseados nas opiniões do especialista 3 (E3). A tabela 23 expressa os pesos agregados. 

 

Tabela 23 - Valores dos pesos agregados para cada sub-fator - Especialista 3 
 

Fatores Globais 
Peso dos 

fatores 
(PF) 

  Sub-Fatores 
Pesos dos Sub-
Fatores (PSF) 

Peso Final dos Sub-
Fatores 

(PFSF = PF*PSF) 

Fatores Técnicos 
0,403 

Potência dos Equipamentos  0,833 0,336 

Eficiência dos Equipamentos 0,167 0,067 

Fatores 
Conjunturais 0,308 

Capacidade do Setor 
Industrial   

0,667 
0,205 

Produção de Bens e Serviços 0,333 0,103 

Fatores Sociais 

0,064 

Acesso a Créditos de 
pessoas Físicas 

0,333 
0,021 

Políticas de Concessão de 
Créditos para Pessoas 
Jurídicas 

0,667 
0,043 

Fatores 
Governamentais 

0,225 

Política Fiscal  0,411 0,092 

Política de Juros 0,328 0,074 

Política cambial 0,261 0,059 

Total 1    
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6.2.8 Coleta de dados a respeito das estimativas de crescimento dos sub-fatores 

 

 

Nesta seção, apresenta-se a coleta de dados junto aos especialistas, referente à sua 

expectativa e quanto ao crescimento no futuro, dos subfatores. Estes dados foram coletados 

com o apoio do quadro 5, do instrumento de coleta de dados, apresentado no anexo 1. Neste 

quadro observa-se que dois elementos principais foram coletados: a expectativa de 

“estabilidade, crescimento, decréscimo”; e o percentual de crescimento estimado. A tabela 24 

apresenta as opiniões coletadas junto aos especialistas. São identificadas as respostas na tabela 

da seguinte forma: Aumenta (A), Mantém Estabilidade (E) e Decresce (D). 

 

 

Tabela 24 - Expectativas quanto a cenários futuros dos especialistas 

 
Fator Expectativa quanto ao 

Fator no Horizonte de 
Tempo 

 Variação 
Arbitrada (%) 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 

Potência dos Equipamentos A E A 3% - 30% 

Eficiência dos Equipamentos A A A 2% 2% 10% 

Capacidade do Setor Industrial  A A A 2% 5% 20% 

Produção de Bens e Serviços A A A 2% 5% 20% 

Acesso a Créditos de pessoas 
Físicas   

A A E 5% 5% - 

Políticas de Concessão de 
Créditos para Pessoas Jurídicas A A E 2% 2% - 

Política Fiscal (Impostos) A E E 5% - - 

Política de Juros (Juros) A D D 5% 3% 5% 

Política cambial (Dólar) A A E 2% 3% - 

 

 

Neste estágio do processo será desenvolvida a etapa de definição de intervalos de 

ajustes estimados para a previsão. Isto receberá especial cuidado, já que, a partir dos 

julgamentos de valor realizados e tratados no método AHP, determinará o quanto será o nível 

de ajuste da previsão, que proporcionará cada fator, para a projeção da demanda, no horizonte 

de tempo estabelecido. Para serem razoáveis e consistentes, estes intervalos foram definidos 
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através da integração dos pesos dos fatores, que gerou a modelagem do AHP e a opinião dos 

especialistas, em torno de possíveis cenários futuros sobre o comportamento de cada fator de 

influência. Este algoritmo foi definido da seguinte forma. 

Aqui é requerida a análise individual de cada fator de influência, cada variável 

apresenta características e comportamentos próprios, portanto, deve-se interpretar 

adequadamente o que significa determinado desempenho, em cenários futuros, para cada 

variável, devido às perspectiva de aumento, em variáveis diferentes, poderem ter incidências 

diferentes no ajuste final. Seguidamente expressamos as orientações seguidas para o 

desempenho de cada variável: 

 

 Potência dos Equipamentos: aumento na potência dos equipamentos de uso final 

se traduz em incidência do aumento de demanda da carga de energia por unidade 

domiciliar, e vice-versa. 

 

 Eficiência dos Equipamentos: o conceito de eficiência dos equipamentos se 

vincula ao desenvolvimento de novas tecnologias poupadoras de energia, 

portanto, o aumento na eficiência dos equipamentos tem como consequência, a 

diminuição da demanda de energia requerida por unidade domiciliar, e vice-versa. 

 

 Capacidade do Setor Industrial: aumento na capacidade instalada do setor 

industrial se reflete no aumento da carga demandado pela classe industrial. 

 

 Produção de Bens e Serviços: este conceito se refere ao aumento ou diminuição 

da produção de bens e serviços, de um período de tempo para outro, por alguma 

situação conjuntural. O aumento na produção demandará maior carga de energia 

da classe industrial. 

 

 Acesso a Créditos de pessoas Físicas: esta variável tem um comportamento 

direto, aumento nas oportunidades de acesso a créditos, por parte de pessoas 

físicas, se traduz em aumento do consumo de bens e, serviço e paralelamente, de 

energia elétrica, e vice-versa. 
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 Políticas de Concessão de Créditos para Pessoas Jurídicas: a orientação desta 

variável é similar à anterior. Aumento neste tipo de créditos produz aumento nos 

investimento em comércios existentes, ou a abertura de novos locais comerciais, e 

vice-versa. 

 

 Política Fiscal (Impostos): mais precisamente, esta variável se refere se aos níveis 

de impostos. Aumento nas taxas de impostos, ou novos impostos, tem um efeito 

desmotivador nos investimentos e no consumo. Por tanto, aumento neste fator terá 

influencia negativa na determinação do índice de acuracidade. 

 

 Política de Juros (Juros): aumento nos juros terá efeito desmotivador de 

mobilidade econômica e o efeito será a diminuição da demanda por energia 

elétrica, e vice-versa. 

 

 Política cambial (Dólar): esta variável está diretamente relacionada com a 

valorização do real frente ao dólar americano. Valorização permanente do real em 

relação ao dólar pode se traduzir em diminuição da produção industrial destinada 

à exportação e, em consequência da carga demandada no setor industrial, e vice-

versa. 

 

 

6.2.9 Cálculo do índice de ajuste 

 

 

Com base nos valores calculados para o PFSF (tabela 23) e na Variação arbitrada para 

o fator (apresentada na tabela 24) foram calculados os índices de ajuste, através da expressão 

a seguir: 

 

 

 

Onde:  

i = Fator Considerado 

n = Total de Fatores para o Objeto de Estudo 
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PFSF = Peso Final dos Sub-fatores 

VA = Variação Arbitrada 

 

Seguidamente, a tabela 25 mostra o valor final para cada variável considerada. Este 

valor é definido mediante o produto entre o peso final do sub-fator e a variação obtida dos 

analistas, em relação à expectativas futuras sobre cada variável. A somatória destes valores 

finais representará o índice final de ajuste para cada especialista. 

 

 

Tabela 25 - Valores finais para cada variável 
 

Fator 

FPSF 
Variação 

Arbitrada (%) 

PFSF 
X 

Variação Arbitrada 

E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

Potência dos 
Equipamentos 

0,048 0,026 0,336 1,03 1,00 1,30 0,049 0,026 0,437 

Eficiência dos 
Equipamentos 

0,006 0,102 0,067 0,98 0,98 0,90 0,006 0,100 0,060 

Capacidade do 
Setor Industrial  

0,013 0,031 0,205 1,02 1,05 1,20 0,013 0,033 0,246 

Produção de 
Bens e Serviços 

0,041 0,214 0,103 1,02 1,05 1,20 0,042 0,225 0,124 

Acesso a 
Créditos de 
pessoas Físicas   

0,286 0,062 0,021 1,05 1,05 - 0,300 0,065 0,021 

Políticas de 
Concessão de 
Créditos para 
Pessoas 
Jurídicas 

0,057 0,012 0,043 1,02 1,02 - 0,058 0,012 0,043 

Política Fiscal 0,332 0,076 0,092 0,95 - - 0,349 0,076 0,092 

Política de Juros 0,166 0,345 0,074 0,95 1,03 1,05 0,158 0,355 0,078 

Política cambial 0,049 0,111 0,059 1,02 1,03 - 0,050 0,113 0,059 

 

 

Os índices de ajustes calculados para cada especialista são reportados na tabela 26. 

Notam-se, inicialmente, as variações no índice para cada analista.  

 

 



94 
 

 
 

Tabela 26 - Índice de ajuste final para cada especialista 
 

 
 

Especialista 1 1,025   (2,5%) 

Especialista 2 1,005   (0,5%) 

Especialista 3 1,16     (16%) 

 

 

6.2.10 Ajuste da previsão 

 

 

Finalmente é obtida a previsão final ajustada mediante o índice determinado, levando 

em consideração a previsão previamente determinada, através dos modelos quantitativos 

tradicionais. Neste caso, usaremos o índice para influenciar sobre a projeção da demanda por 

energia elétrica calculada pela EPE e apresentada na tabela 13. Especialmente afetaremos a 

previsão de consumo no sub-sistema Região Sudeste / Centro-Oeste, que é determinado pela 

referida instituição para o ano 2011. A projeção final ajustada, baseada nas opiniões de 

especialistas, é determinada pela multiplicação do índice final pelo cálculo inicial. A tabela 27 

exibe este processo para cada um dos especialistas.  

 

Tabela 27 - Projeção de demanda final ajustada 
 

 Projeção da Demanda 

2011. (Região Sudeste / 

Centro-Oeste) em GWh 

Índice de 

Ajuste Final 

Projeção da 

Demanda Final 

Ajustada em GWh 

Especialista 1 264.335 1,025    270.943 

Especialista 2 264.335 1,005 265.657 

Especialista 3 264.335 1,16 306.629 

 

 

6.2.11 Análise dos resultados da Aplicação do Modelo 

 

 

Os resultados foram apresentados para diferentes analistas, com o intuito de 

comparação em torno do perfil de cada especialista. Observa-se que os pesos dos grupos de 
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fatores são atribuídos de forma diferente. Enquanto as políticas governamentais, para alguns 

analistas, é o fator global mais importante na incidência da previsão de demanda por energia 

elétrica, para outros especialistas, este é o menos importante e atribui maior peso para fatores 

técnicos e conjunturais. A tabela 28 trás uma comparação da distribuição de preferências, em 

torno de cada fator global na visão do analista entrevistado. 

 

 

 

Tabela 28 - Fatores mais ou menos importante na visão de cada analista 
 

 Fatores Mais Importantes Fatores Menos Importantes 

Especialista 1 Políticas Governamentais 

Fatores Sociais 

Fatores Técnicos 

Fatores Sociais 

Especialista 2 Políticas Governamentais 

Fatores Conjunturais 

Fatores Técnicos 

Fatores Sociais 

Especialista 3 Fatores Técnicos 

Fatores Conjunturais 

Política Governamental 

Fatores Sociais 

 

 

No conjunto de analistas que contribuíram para o desenvolvimento do estudo de caso 

estão especialistas vinculados ao setor técnico operativo, social-ambiental e sócio econômico. 

O perfil de atuação do Profissional foi fundamental nas preferências de certos fatores em 

relação a outros. Este cenário gera motivações para futuras aplicações, no sentido de 

experimentar aplicações com combinações de especialistas. Isto é, o uso de determinado 

analista, para certo grupo de fatores, de acordo com o seu perfil. 

Observa-se nos valores finais obtidos para a previsão final ajustada, um nível de 

variação considerável, no impacto da previsão determinada inicialmente. No caso do 

especialista E3, apresenta uma orientação mais otimista em relação a desempenhos futuros 

das variáveis definidas. Em conseqüência, a variação entre a demanda inicial e a ajustada 

aumenta, na medida em que a visão otimista do analista se expressa nos seus julgamentos 

sobre as perspectivas. A figura 15 mostra a variação entre a previsão objetiva e a final 

ajustada para cada analista. 
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Figura 15 - Variação entre previsão inicial e previsão ajustada 

 

 

Embora as perspectivas futura dos três especialistas seja ao aumento da demanda por 

energia elétrica, em função dos fatores determinados, os níveis de otimismo variam 

notavelmente. Para o especialista E2, os cenários futuros não experimentaram flutuação. Já a 

visão do especialista E3 é especialmente otimista no comportamento do consumo de energia 

elétrica. Outro aspecto que merece ser destacado é a não existência de ajustes negativos, o que 

parece ajustado à expectativa de crescimento da economia brasileira nos próximos anos o que 

supõe difícil redução da demanda do setor nos próximos anos. 

O resultado de níveis de inconsistência fora dos padrões aceitáveis, no caso do 

especialista E2, atribui-se à possível falta de clareza na precisão e identificação dos critérios, 

o que traz a necessidade da melhora da modelagem. Um especial cuidado é necessário na 

definição de fatores qualitativos a serem tratados, sob o uso de técnicas multicriteriais, para 

influenciar a previsão. 

Foi observada, neste processo, a relevância que se deve conceder à formação técnica 

do analista. Assim como a sua área de atuação, o perfil do analista incidirá fortemente, como 

demonstrado nos pesos que proporcionaram para cada tipo de fator. Propõe-se que uma forma 

de minimizar os efeitos na previsão é mediante um modelo de ajuste hibrido, isto, é a mistura 

de especialistas, orientando cada perfil do analista, para cada tipo de fatores qualitativo, que 

incidirão na previsão.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 

O trabalho atingiu os objetivos definidos, no estudo bibliográfico desenvolvido para 

estabelecer um mapeamento da literatura no contexto do foco determinado. Constatou-se o 

uso de técnicas multicriteriais no auxílio à tomada de decisão em ambiente de PCP. Embora 

exista uma ampla variedade de métodos quantitativos, observou-se o uso frequente de um 

pequeno grupo. No Brasil, estas técnicas estão ganhando atenção por parte da comunidade 

acadêmica e no campo coorporativo, através de software baseados em análise multicritério, o 

método AHP se mostra como o mais usado a nível nacional, devido a resultados satisfatórios 

encontrados nas aplicações. No entanto, quando visualizamos a produção científica 

estrangeira, esta apresenta algumas características diferentes. 

Na literatura do âmbito internacional se logrou identificar algumas tendências no uso 

das técnicas multicriteriais, além de contribuir no conhecimento quanto à interface MCDA-

PCP nos últimos anos. Embora esta revisão tenha sido feita baseada em duas bases de dados, 

esta são consideradas as de maior prestígio e importância na área deste trabalho. Com os 

resultados obtidos, foi atingida a ideia inicial de realizar uma comparação entre a produção 

nacional e internacional nesta interface. 

Apesar de as duas temáticas principais do trabalho serem bastantes gerais, as 

comparações realizadas permitiram identificar lacunas existentes na integração das duas 

grandes áreas abordadas neste trabalho, no âmbito nacional, e, desta forma, poder levar o 

trabalho a um plano mais específico, centrado em um tópico e um método de análise 

multicritério selecionado, para aprofundar na sua análise e construção de um modelo 

quantitativo, que seja viável no auxílio à tomada de decisões nos ambientes de processo 

produtivo. 

A partir da seleção da temática Previsão de Demanda e o método AHP, para sua 

integraçã, visando diminuir as incertezas nas previsões de demanda, para auxiliar as decisões 
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no planejamento dos objetivos de produção, foram identificados alguns trabalhos científicos 

que contribuíram com a construção do modelo proposto. Este modelo se baseia, 

fundamentalmente, no ajuste da previsão determinada através de métodos quantitativos 

tradicionais. O ajuste a aplicar é determinado mediante opiniões de especialistas do setor 

objeto de estudo. Deve-se realçar o fato de que, embora o modelo proposto não seja 

totalmente inovador, este apresenta uma etapa nova. Esta etapa apresenta uma abordagem 

construída neste trabalho. 

Através da aplicação do modelo proposto no setor de energia elétrica, foi possível 

provar a operacionalidade e aplicabilidade do modelo, sua flexibilidade e capacidade de lidar 

com fatores tangíeis e intangíveis. Percebe-se que um tratamento cuidadoso e eficiente dos 

fatores qualitativos, que serão levados em consideração para influenciar a previsão, pode 

contribuir com a obtenção de resultados satisfatórios e que permitam diminuir as incertezas na 

previsão e, desta forma, desenhar cenários futuros com mais probabilidades de ocorrência. 
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ANEXOS 

 

Questionário Aplicado nas Entrevistas 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

Entrevista com Especialista do Setor de Energia Elétrica 

 

Questionário Aplicado no estudo de caso 

Informações compartilhadas 

 

 

Cargo do entrevistado:________________________Tempo de empresa:_________ 

  

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Agradecemos a sua disponibilidade em responder ao questionário abaixo, que faz parte 

da dissertação de mestrado de Dey Salvador Sánchez Rodriguez, sob orientação do Professor 

Helder Gomes Costa. Esta dissertação está sendo realizada no Departamento de Engenharia 

de Produção da UFF e aborda a temática relacionada com a previsão de demanda de energia 

elétrica, procurando construir um modelo que incorpore informação qualitativa aos modelos 

tradicionais de previsão de demanda baseados em séries temporais. 
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Garantimos que será mantido o sigilo das empresas envolvidas, pessoas entrevistadas e 

respostas dos questionários, respostas estas que serão utilizadas apenas com a finalidade 

acadêmica. 

 

Este questionário consta de duas partes:  

 

 Parte 1: Informações Básicas para o Entrevistado. e 

 Parte 2: Informação solicitada 

 

 

PARTE 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA O ENTREVISTADO. 

 

 

O objetivo deste levantamento é investigar o comportamento da demanda de energia 

elétrica domiciliar à luz, de elementos não previsíveis ou captáveis por séries temporais, à luz 

dos aspectos indicados na tabela 29, 

 

Tabela 29 - Fatores que Influenciam a Demanda de Energia Elétrica 

Fatores que Incidem na 
Demanda por Energia Elétrica 

Sub-Fatores 

 

Técnicos 

Potencia dos Equipamentos 

Eficiência dos Equipamentos 

 

Conjunturais 

Capacidade do Setor Industrial 

Produção de Bens e Serviços 

 

Sociais 

Acesso a Créditos de pessoas Físicas 

Políticas de Concessão de Créditos 
para Pessoas Jurídicas 

 

Políticas Governamentais 

Política Fiscal 

Política de Juros 

Política cambial 
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A tabela 30 apresenta a escala de valores ou grau de influência e sua definição a serem 

usados na coleta de julgamentos. 

Tabela 30 - Escala de Valores 

Grau de 
Influência 

Definição Influência 

1 Equivalência 
As duas atividades contribuem 
igualmente para o objetivo. 

3 Preferência Fraca 
A experiência e o julgamento favorecem 
levemente uma atividade em relação à outra. 

5 Preferência Forte 
A experiência e o julgamento favorecem 
fortemente uma atividade em relação à outra. 

7 
Preferência Muito 
Forte 

Uma atividade é muito fortemente favorecida 
em relação à outra; sua dominação de 
influência é demonstrada na prática. 

9 Preferência Absoluta 
A evidência favorece uma atividade em 
relação à outra com o mais alto grau de 
certeza. 

2, 4, 6 e 8 
Valores 
Intermediários 

Quando se procura uma condição de 
compromisso entre duas definições. 

 

 

PARTE 2. INFORMAÇÃO SOLICITADA 

 

a. Julgamento Paritário entre Fatores. 

Em sua opinião, qual tipo de fator é mais influente em uma comparação par a par entre 

os grupos de fatores? Baseado na escala de valores previamente apresentada, indique o grau 

de influência sobre a demanda de energia elétrica de um aspecto em relação ao outro. 

Tabela 31 - Julgamentos Paritários Entre Fatores 

Tipos de Fatores Comparados Fator Mais 

Influente 

Grau de 

Influência  

Técnicos versus Conjunturais   

Técnicos versus Sociais   

Técnicos versus Políticas Governamentais   

Conjunturais versus Sociais   

Conjunturais versus Políticas 

Governamentais 

  

Sociais versus Políticas Governamentais   
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b. Julgamento Paritário entre Sub-Fatores 

Em sua opinião, qual sub-fatores é mais influentes em uma comparação par a par entre 

os sub-fatores do mesmo grupo? Baseado na escala de valores previamente apresentada, 

indique o grau de influência sobre a demanda de energia elétrica domiciliar de um aspecto em 

relação ao outro. 

Tabela 32 - Julgamentos Paritários Entre Sub-Fatores 

Fatores Sub-fator Mais Importante Grau de 
Influência 

Técnicos 
(    ) Potencia dos Equipamentos  

(    ) Eficiência dos Equipamentos 

 

Conjunturais 

 

(    ) Capacidade do Setor Industrial   

(    )  Produção de Bens e Serviços 

 

Sociais 

 

(    ) Acesso a Créditos de pessoas Físicas 

(    ) Políticas de Concessão de Créditos para 
Pessoas Jurídicas 

 

Políticas 

Governamentais 

 

(    ) Política Fiscal  

(    ) Política de Juros 

 

(    ) Política Fiscal  

(    ) Política cambial 

 

(    ) Política de Juros 

(    ) Política cambial 

 

 

c. Informação Complementar. 

- Gostaríamos de obter também informações a respeito de sua percepção quanto aos 

cenários futuros, considerando o horizonte de tempo determinado para a análise da previsão 

de demanda por energia elétrica o ano de 2014. 

De acordo com a sua análise, qual será o comportamento de cada uma das variáveis 

(sub-fatores) trabalhados no tópico anterior, no horizonte de tempo 2014?, O preenchimento 

da tabela esta orientado da seguinte forma: 

1. Comportamento da variável analisada no horizonte de tempo definido: 

A=Aumenta, E=Se mantém estável e D=Decresce. 

2. Em sua opinião, quanto? (percentualmente). 

3. Grau de influencia da variável analisada, usando a escala de valores apresentada 

ao final da tabela. 
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Tabela 33 - Percepção das Variáveis Quanto aos Cenários Futuros no Horizonte de Tempo D 

Fator Desempenho no 
Horizonte de 

Tempo 

Em sua 
opinião 

Quanto (%) 

Grau de Influencia 

Potencia dos 
Equipamentos 

 

   

Eficiência dos 
Equipamentos 

 

   

Capacidade do Setor 
Industrial  

 

   

Produção de Bens e 
Serviços 

 

   

Acesso a Créditos de 
pessoas Físicas   

 

   

Políticas de 
Concessão de 
Créditos para 
Pessoas Jurídicas 

 

   

Política Fiscal 

 

   

Política de Juros 

 

   

Política cambial 

 

   

 

Descrição dos valores para os julgamentos do grau de influencia da variável na demanda 
por energia eléctrica no horizonte de tempo 2014. (i.e. na opinião do entrevistado uma vez 
determinado o A, E, D da variável, o quanto considera que esse comportamento 
influenciara na demanda ) 

2 = Entre Igual e Moderado 6 = Entre Forte e Muito Forte 

3 = Moderado 7 = Muito Forte 

4 = Entre Moderado e Forte 8 = Entre Muito Forte e Absoluto 

5 = Forte 9 = Absoluto 

 

A E D 

A E D 

A E D 

A E D 

A E D 

A E D 

A E D 

A E D 

A E D 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 5 6 7 8 9 


