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RESUMO

O presente trabalho versa sobre como avaliar um conjunto de alternativas mediante um
método quantitativo que apóie decisões em compras de automóveis. Desse modo, a Análise
Relacional Grey será utilizada no ordenamento de carros lançados em 2009 e cujo preço este-
ja compreendido entre 35 mil e 50 mil reais desse ano, conforme critérios selecionados em
fonte documental subjetivamente. Devido à intensificação da competitividade no setor e o
conseqüente aprimoramento nos produtos, toma-se relevante utilizar meios estruturados para
priorizar opções de compra. Os critérios Preço, Peso, Autonomia, Comprimento, Largura e
Porta-Malas foram trabalhados em cinco veículos, sendo elaboradas duas análises paralelas,
cada uma sugerindo a própria priorização de alternativas. Foram observados: a) a identifica-
ção de uma opção ideal de compra; b) a posição de cada alternativa de compra perante a op-
ção ideal e o ordenamento dessas alternativas em importância decrescente; c) a proximidade
entre o ordenamento gerado pela GRA e o das vendas listadas em fontes documentais.

Palavras-chave - Decisão de Compra, Avaliação de Alternativas, Análise Relacional Grey.



ABSTRACT

The present paper shows how to evaluate a group of altematives using a quantitative
method which supports purchasing car decisions. Therefore, the Grey Relational Analysis will
be used in arranging cars released in 2009 and whose price is between it year's R$35,OOO.OO
and R$50,000.OO according to criteria subjectively selected from documental sources. Due to
the more intense automobile industry competitive leveIs and the consequential product
improvements, it becomes relevant to use structured methods to priorise purchasing options.
The criteria Price, Weight, Autonomy, Length, Width and Boot have been worked in tive
vehicles and two parallel analysis have been conducted, each one of the latter suggesting its
own option ranking. Have been veritied: a) the identification of an ideal purchasing option b)
the position each altemative has taken in relation to the ideal option and those altematives'
decreasing relevance order; c) the comparison between priorisation list produced by Grey
Relational Analysis and the other one shown in car sales ranking found in documental
sources.

Key Words - Purchasing Decision, Altematives Evaluation, Grey Relational Analysis.
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1. INTRODUÇÃO

1.1.CONTEXTUALlZAÇÃO

A partir da década de 1960, observou-se aumentos crescentes no licenciamento de veículos
novos, fabricados interna ou externamente (ANFAVEA, 2009). Tal ascensão se deve, sobre-
tudo, a: 1) expansão dos Investimentos Externos Diretos (IED) no setor automobilístico, gas-
tos que organizações estrangeiras realizaram no Brasil (CARVALHO, 2005a, 2005b); 2) a
pulverização dos centros de P&D pelo mundo, visando atender a preferências regionais
(CARVALHO, 2008); 3) conseqüência do item imediatamente anterior, a maior variedade nos
produtos ofertados.

Visto a evolução de 87,67% no volume de veículos licenciados entre 2003 e 2008 (AN-
FAVEA, 2009), tomam cada vez mais relevância ferramentas que apóiem decisões mediante
exame detalhado de critérios. Por conseguinte, este trabalho elegeu a Análise Relacional Grey
como método sustentador à decisão por compra de automóveis lançados em 2009 e precifica-
dos entre 35 mil e 50 mil reais desse ano.

1.2.0BJETIVOS

Este trabalho contempla como objetivo geral apresentar uma abordagem baseada no méto-
do Analise Relacional Grey para apoiar a seleção de veículos por parte do consumidor.

Como objetivos específicos:
a) conforme critérios.selecionados, identificar uma opção ideal de compra e, perante esta,

posicionar as demais opções em ordem decrescente de preferência;
b) analisar os resultados obtidos frente ao volume de vendas dos veículos selecionados.

1.3.PROBLEMA DE PESQUISA

Com crescentes avanços competitivos e tecnológicos no setor automotivo mundial, os pro-
dutos têm recebido, cada vez mais, características diferenciadoras que podem influenciar na
preferência dos consumidores. Diante do exposto, eis o problema: como comprar automóveis,
baseando-se nos dados disponibilizados sobre essa indústria?
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1.4.JUSTIFICATIV A

Incrementos tecnológicos têm sido aplicados a taxas cada vez maiores na indústria auto-
mobilística (CARVALHO, 2008). Assim, acessórios e sistemas com qualquer tratamento des-
sa natureza são aprendidos e aplicados por demais competidores, afetando o desempenho co-
mercial. Os clientes, por sua vez, são influenciados por estas características, e podem atribuir
importâncias diferentes a cada uma delas, o que influencia na decisão pelo automóvel a ser
adquirido.

Visando auxiliar decisões sobre armazenagem e movimentação de material siderúrgico,
Prazeres et ai (2010) empregaram GRA e AHP no elencamento de opções. Por sua vez, Garcia
et ai (2010), utilizando aquela técnica, avaliaram o desempenho operacional de concessioná-
rias para transporte rodoviário. Uma outra perspectiva é fornecida por Costa et ai (2010), on-
de avaliou-se programas de pós-graduação stricto sensu em Administração.

A finalidade do presente trabalho reside em utilizar a Análise Relacional Grey para ordenar
opções na compra de automóveis.

1.5.DELIMITAÇAO DO TEMA

°presente trabalho visa o levantamento e análise de dados relacionados a critérios que
descrevam atributos para determinada classe de automóveis.

1.6.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As pesquisas bibliográfica e documental foram utilizadas para capturar conceitos e levantar
critérios técnicos utilizados no mercado automobilístico. Outrossim, coletou-se dados sobre
evolução e cenários desse mercado.

Para o universo desta pesquisa, foi tomado o conjunto de variáveis extraído da pesquisa
documental.

A tabulação foi feita mediante utilização de planilha eletrônica, e os dados, analisados uti-
lizando-se, como método, a Análise Relacional Grey (Grey Relational Analysis - GRA), técni-
ca de auxílio multicritério à decisão.

A Análise Relacional Grey determina o grau de relacionamento entre uma observação de
referência e as observações coletadas, a fim de estabelecer a proximidade destas com aquela.
No caso de ordenação dos automóveis disponíveis para compra, os mesmos serão considera-
dos como observações e,partindo-se dos dados disponíveis entre todas, será estabelecida uma
observação-padrão.

Segundo Wen (2004), em um conjunto de dados {Xo, XI, ... , xn}, onde Xo é a observação re-
ferencial e Xl, ... , Xn são as observações para comparação, cada observação Xi tem uma varie-
dade de medidas (k) que podem ser descritas por: Xi = {Xi(1), Xi(2), ... , Xi(k)}. Deve-se, então,
normalizar a série, de modo a padronizá-los em uma escala numérica comum, antes de qual-

Nquer operaçao.
Para a normalização, seguem as equações 1 e 2.
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• Se quanto maior, melhor:

- nli 1•

(1)

Onde Max [xi(k)] representa o limite superior de cada variável(xi) para cada critério (k); e

Min [xi(k)], o respectivo limite inferior .

• Se quanto menor, melhor:

(2)

Após essa etapa, é necessário estabelecer o Coeficiente Relacional Grey (y), que expressa o

grau no qual cada observação (Xi) se relaciona com a referência (Xo) para cada atributo (k).

Calculado pela Equação 3, tal coeficiente terá valores entre O e 1, sendo quanto mais perto de

1, maior a semelhança deste atributo com o padrão estabelecido.

-j ( , I ."t
V .' .' - (3)-, , o r l"'o

'" I •.'

Em seguida, determina-se o grau de relacionamento, ri, pela Equação 4.

(4)

Neste caso, ~i é a importância dada ao atributo i da série de dados a se comparar. Os valo-
res das importâncias, normalmente, são determinadas por média aritmética. No presente traba-
lho, todos os critérios receberão a mesma importância.



Para resumir os passos da aplicação da pesquisa, apresenta-se o fluxograma da Figura 1.

r "'"

Início
\. ~

~,
Realizar Pesquisa

••••
Realizar Pesquisa

••••
Aplicar Método

Bibliográfica
•....

Documental
•....

Multi critéri o

~,
Apresentar Elaborar Relatório Analisar...• ...•
Informações

....• ....•
Informações

~,
r '"

Discutir •••• Fim•....

Resultados
\.. J

Figura 1 (continuação) - Etapas propostas para a execução da pesquisa.
Fonte - Elaborado pelo autor.

• Etapa 1 - será realizada pesquisa bibliográfica, com fins a levantar o arcabouço teórico
já construído sobre o problema;

• Etapa 2 - pesquisa documental, para consultar relatórios e boletins setoriais; obter in-
formações sobre o desempenho do setor automobilístico e o respectivo mercado consu-
midor. Nesta fase, a classe automotiva trabalhada foi selecionada em revista especializada
(GRIECCO e GUERRERO, 2009);

16
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Etapa 3 - aplicar a Análise Relacional Grey, para ordenar as opções de compra, conforme Fi-
gura 2:

r

Início
\.

,,
Selecionar Selecionar Classe Estabelecer•• ••
Critérios

...
de Automóveis ••• Série-Padrão

~r
Calcular Grau de Calcular Coefici- Normalizar Dados••••• ...••

Relacionamento -... ente Relacional .....••

~,
r

Fim

Figura 2 - Procedimento para aplicação da Análise Relacional Grey.
Fonte - Elaborado pelo autor.

a) Selecionar critérios - preço, peso, autonomia, comprimento, largura e porta-malas fo-
ram os atributos escolhidos para se trabalhar com a avaliação dos automóveis;

b) selecionar classe de automóveis - foram selecionados carros lançados em 2009 e cujo
preço estivesse entre R$35.000 e R$50.000;

c) estabelecer série-padrão - a série padrão representa o valor ideal para cada atributo,
segundo conveniências dos compradores. Sendo assim, identificou-se, subjetivamente,
essas preferências, e trabalhou-se com dois conjuntos delas:

1) preferência por carros "maiores" (definida como análise A), com valor mínimo
para preço e peso (quanto menos custoso e mais leve o carro, melhor), valor
máximo para autonomia (quanto maior a distância percorrida para cada litro
consumido, melhor), valor máximo para comprimento, largura e porta-malas
(quanto mais amplo e espaçoso for o carro e quanto maior for o porta-malas de-
le, melhor);

2) preferência por carros "menores" (definida como análise B), com valor mínimo
para preço e peso (quanto menos custoso e mais leve o carro, melhor), valor
máximo para autonomia (quanto maior a distância percorrida para cada litro
consumido, melhor), valor mínimo para comprimento, largura e porta-malas
(quanto menos amplo e espaçoso for o carro e quanto menor for seu porta-
malas, melhor);
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d) normalizar dados - o valor de cada critério para cada carro será disposto em um inter-
valo fechado de zero (O) a um (1), onde 1 representa o valor-padrão, ou seja, o valor
ideal sob o ponto de vista de cada preferência considerada. Logo, quanto mais próxi-
mo de 1 for o valor de um carro em determinado critério, mais próximo esse carro es-
tará da opção ideal de compra, considerando esse mesmo critério;

e) calcular Coeficiente Relacional - esse coeficiente expressa o quão próxima determina-
da opção de compra está em relação à opção ideal em cada um dos critérios analisa-
dos. Novamente, quanto mais próximo de 1, mais similar é determinada opção em re-
lação à opção idealizada pelos compradores;

f) calcular Grau de Relacionamento - medida que representa a média aritmética dos Coe-
ficientes Relacionais de todos os critérios para cada opção de compra. O Grau de Re-
lacionamento expressa, sob um panorama geral, como cada opção de compra se posi-
ciona em relação à alternativa idealizada pelo comprador, ou seja, quão próxima ou
distante cada opção está, tomando-se a opção ideal como referência em todos os crité-
rios, ao invés de em cada critério isoladamente, como no cálculo do Coeficiente Rela-
cional.

• Etapa 4 - cuida de analisar informações e incluirá construção de tabelas e gráficos, co-
mo auxílio à exposição das informações produzidas;

• Etapa 5 - será elaborado o relatório, condensando as informações relevantes evidencia-
das na etapa 4;

• Etapas 6 e 7 - serão apresentadas informações e discussão de resultados, exibindo, su-
cintamente, as informações relevantes, confrontando o problema de pesquisa com os resulta-
dos encontrados e relatando as limitações do presente trabalho.



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A _

2.1.PREFERENCIA E PRIORIZAÇAO

o Processo Decisório, para Bateman e Snell (1998), representa um conjunto de atividades
destinado a ajustar a situação atual à desejada, pela primeira haver apresentado algum pro-
blema que gerou o distanciamento entre ambas. Nesse processo, Avaliação de Alternativas
contempla ponderar cada alternativa em critérios que expressem suas características (BATE-
MAN e SNELL, 1998).

Por outro lado, Decenzo e Robbins (2004) conferem elementos quantitativos ao Processo
Decisório, com o emprego de pesos em cada atributo tratado. No presente trabalho, todos os
critérios receberão a mesma importância.

Visando satisfazer problemas logístico-militares na Segunda Grande Guerra Mundial, pes-
quisadores britânicos e estado-unidenses desenvolveram métodos quantitativos que auxilias-
sem decisões sobre maximizar a eficiência das diversas operações, sobretudo as complexas e
interdependentes (HILLIER e LIEBERMAN, 2001).

Assim, surgiu a Pesquisa Operacional, que, logo após o conflito (décadas de 1950 e 1960),
disseminava-se como um conjunto de técnicas matemático-computacionais orientado a apoiar
decisões em toda uma gama de agrupamentos sociais estabelecidos para atingir fins comuns:
maximizar receitas e lucros; minimizar esforços na geração desses beneficios (HILLIER e
LIEBERMAN, 2001).

Como limitações à tal corpo técnico, Bateman e Snell (1998) afmnam ser:

1) a consideração de dados estritamente quantitativos, desconsiderando subjetivi-
dades intrínsecas à atividade decisória;

2) gestores que não receberam treinamento para lidar com tais ferramentas podem
fornecer-lhes descrédito e não explorar seu potencial;

3) tais modelos atendem, somente, a problemas pontuais e complexos, omitindo
grande número de ocorrências rotineiras e mais simples, entretanto que exercem
impacto intenso sobre o desempenho organizacional.
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Decorrências unicamente monetárias e faculdade de examinar somente um critério por vez
compunham a resolução quantitativa de problemas até então. No final da década de 1960, a
partir de Roy (1968), tentou-se desenvolver técnicas que, dentre outros pontos, contemplas-
sem:

a) natureza conflitante entre dois ou mais critérios;

b) inexatidão ao definir as restrições do problema;

c) existência de conexão mútua entre critérios e alternativas;

d) necessidade em considerar a subjetividade como elemento-chave na resolução
de problemas.

Em "Teoria da Decisão", Gomes (2007) confronta métodos decisórios auxiliares multicri-
térios à Pesquisa Operacional tradicional, expostos no Quadro 1:

QUADRO 1 - Confrontação entre métodos multi e monocritério.

Métodos Decisórios

Auxiliares Multicritérios

Pesquisa Operacional

Tradicional

Fundamento
Teórico

Teoria da Racionalidade Limitada. Teoria da Utilidade Esperada.

Proponente Simon (1982). Von Neumann e Morgenstern
(1953).

Fundamento
Prático

Realizar escolhas que satisfaçam aos
interesses de todos os envolvidos.

Identificar a solução ótima.

Enfoque Construtivista. Prescritivo.

Paradigma Ponderar ganhos e perdas relativa-
mente.

Maximizar medidas de utilidade.

Fonte - Gomes (2007).

Outrossim, Gomes (2007) apresenta um breve histórico dos métodos de apoio à decisão,
afirmando que duas abordagens constituem o universo dessas ferramentas:

a) a abordagem contínua, que ocupa-se em atender a problemas cuja quantidade de
soluções seja infinita;

b) a abordagem discreta, direcionada a resolver problemas que envolvam conjuntos
finitos de soluções alternativas;

Para tal autor, há três grupos envolvidos em um problema decisório:
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1) Agente - responsável por formular estimativas e demais cálculos; ordenar p~efe-
~ .renClas;

2) Analista - responsável por estruturar e organizar problemas, produzindo reco-
mendações ao decisor;

3) Decisor - responsável por mediar interesses e conciliar demandas, tendo de sele-
cionar alternativas que satisfaçam a visões conflitantes presentes no processo
decisório.

Tal abordagem discreta fora, ainda, detalhado por Gomes (2007), conforme Quadro 2:

QUADRO 2 - Sistema de preferências.

Classe Descrição

Sistema Fundamental para Relações Preferenciais

Preferência Forte Quanto da existência de motivos que manifestem predile-
ção intensa por uma alternativa frente a outra.

Preferência Fraca Quanto da existência de motivos que manifestem priori-
dade baixa por uma alternativa frente a outra.

Indiferença Quanto da inexistência de motivos que manifestem predi-
leção por uma alternativa frente a outra.

Incomparabilidade Quanto da inexistência de motivos que justifiquem qual-
quer das três classes supracitadas.

Fonte - Gomes (2007).

Complementando essa sistematização de preferências, observou-se técnicas discretas mul-
ticritérios tratadas por Leal Júnior (2010) acerca de métodos modais para se transportar produ-
tos perigosos. As mesmas são apresentadas no Quadro 3:
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Técnica Natureza
dos Dados

Referência Comentário

GRA
Julgamento
somente

aposteriori.

Deng (1989);
Liu e Lin
(2006);

Garcia et aI.
(2005);
Leal Jr e

Garcia (2008);
Lo et aI
(2009).

Método utilizado para determinar o grau
de relacionamento entre uma observa-
ção referencial com as levantadas, obje-
tivando estabelecer um grau de proxi-
midade com o resultado desejado.

DEA Julgamento
somente

aposteriori.

Chames et
aI. (1978).

Consiste de uma abordagem aparamé-
trica baseada em programação matemá-
tica (Silva Neves, 2000). Lins e Angulo
Meza (2000) mostram como adaptar a
DEA ao tratar problemas multicritério,
embora ela fosse elaborada para outros
tipos de análises.

AHP
Clássico

Julgamento
. .a prlorl.

Saaty
(1980).

Técnica onde se divide o problema de-
cisórios hierarquicamente, facilitando
sua compreensão e avaliação. Um grupo
decisor compara, par a par, cada ele-
mento, criando-se uma matriz decisória
quadrada. Compara-se as alternativa,
utilizando uma escala verbal associada a
uma numérica que varia de 1 a 9.

AHP
Multiplicativo

Julgamento
a prlorl.

Lootsma
(1990).

Permite superar pontos críticos como a
escala proposta por Saaty; uso de auto-
vetor para cálcular valores de impacto
das alternativas; os valores finais calcu-
lados por uma regra de média aritmética
de agregação. Trabalha com uma regra
de agregação geométrica.

Fonte - Adaptado de Leal Júnior (2010).
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QUADRO 3 - Técnicas auxiliares discretas multicritério, parte 2 de 4.

o AHP referenciado utiliza, em sua
metodologia, uma constante de propor-

AHP Julgamento Belton e Gear cionalidade que surgiu da comparação

referenciado · · (1985). dos valores relativos dos critérios dasa prlorl.
eAHP B-G alternativas. O Método B-G procura a

alternativa que apresenta o maior valor
de prioridades, para usá-lo na normali-
zação do vetor delas.

Brans et aI. Os Promethee I, 11, III e IV foram pro-
(1984);, ,

postos para dispor as alternativas emPROMETHEE Julgamento
Brans e ordem de prioridade. No I, a ordenaçãoI · ·a przorz.
Mareshal corresponde a uma pré-ordem parcial.
(1997).

, ,
Obtém-se uma pré-ordem total.PROMETHEE

II

, ,
Obtém-se uma ordem por intervalos.PROMETHEE Brans et a!.

III Julgamento
(1984);· ·, , a prlorl. Generaliza a versão 11 para o caso dePROMETHEE Brans e

IV Mareshal um número infinito de alternativas.
(1997). Amplia a aplicação do 11e é apropriado

, ,
para selecionar um subconjunto de al-PROMETHEE

V ternativas dentre as consideradas, devi-
do a restrições no problema.

Os métodos Electre partem do conceito
de superação, empregando a informação

ELECTREI Julgamento Roy (1968). dos pesos para desconstruir índices de
· · concordância e discordância. O Electrea prlorl.

I gera uma relação de superação entre
alternativas, útil para selecioná-las.

Julgamento Roy e Bertier Considera-se-o aprimoramento do I e
ELECTREII que objetiva esclarecer decisões medi-· · (1973).a prlorl.

ante ordenação de alternativas.
Fonte - Adaptado de Leal Júnior (2010).
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ELECTREIII

ELECTREIV

ELECTRE1S

Julgamento
a prlorl.

Técnica que envolve o conceito de su-
Roy (1978). peração, e classifica opções para resol-

ver problemas de decisor único.

Roye
Hugonnard
(1982)

Desconsidera o emprego de pesos e,
sim, uma seqüência de relação de supe-
ração agrupada. Assim como o 111,utili-
za pseudocritérios. Os critérios são as-
sociados a um limite preferencial estrito
e a um de indiferença.

Roye
Skalka (1985).

Resulta em relação de superação entre
alternativas, útil para selecioná-las.

ELECTRE TRI Julgamento
aprlorl.

YuWei
(1992)

Tipifica alternativas para a solução de
um problema, mediante comparação de
cada alternativa potencial com uma
referência-padrão.

TODIM Julgamento
a prlorl.

Gomes
e Lima (1992)

Desenvolveu-se-o para esclarecer deci-
,

sões mediante ordenação de opções. E
um método contrutivista, pois a solução
do problema decisório constrói-se ao
longo de um processo interativo; méto-
do híbrido, pois utiliza escala verbal e
valoração numérica mediante mensura-
ções (Gomes et ai., 2004).

MAUT Julgamento
a prlorl.

Fishburn
(apudNeiva e
Gomes, 2007).

Agrega diversas perspectivas e atributos
em uma única função que deve ser oti-
mizada. Aceita apenas variáveis quanti-
tativas. Possui muita similaridade com o
AHP (Romero, 2006).

TOPSIS Julgamento
somente

a posterior i.

Hwange
Yoon
(1981).

,
E uma técnica que permite a ordenação
mediante utilização do conceito de simi-
laridade, e é classificada como um mé-
todo de listagem (Romero, 2006).

Fonte - Adaptado de Leal Júnior (2010).
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VIP
ANALISYS

Julgamento
aprlorl.

Dias e
Clímaco
(2000).

Objetiva trabalhar com informações
imprecisas e permite calcular o interva-
lo de valor global de cada alternativa e a
matriz de confrontação extrema, onde as
alternativas são confrontadas aos pares.
Objetiva apoiar a avaliação de um con-
junto de alternativas, visando escolher a
mais preferida de acordo com a função
aditiva (Campos e Almeida, 2006).

MACBETH Julgamento
aprlorl.

Bana e Costa
e Vasnick

(1995 e 1997).

O método Macbeth requer apenas jul-
gamentos qualitativos sobre as diferen-
ças de atratividade entre elementos, para
gerar pontuações às opções em cada
critério e ponderá-los (Bana e Costa,
Chagas, 2004).

Fonte - Adaptado de Leal Júnior (2010).

o presente trabalho considera os atributos listados no Quadro 4, subjetivamente seleciona-
dos dentre um grupo de critérios em revista especializada sobre automóveis, por serem julga-
dos como relevantes em decisões para compra dos veículos analisados:

QUADRO 4 C ·t'· d .,.- rI erlos eClsorlos e suas respec Ivas unI a es.
,
Indice Critérios Unidade .... '

1 Preço Reais (R$)

2 Peso Quilogramas (Kg)

3 Autonomia Quilômetros por Litro (Km / 1)

4 Comprimento Metros (m)

5 Largura Metros (m)

6 Porta-Malas Litros (1)
Fonte - Griecco e Guerrero (2009).

Selecionou-se os critérios preço, peso, autonomia, comprimento, largura e porta-malas,
pois os compradores focados pela presente pesquisa são sensíveis a quanto irão desembolsar
na compra de seus veículos, assim como a autonomia, peso, comprimento, largura e porta-
malas, critérios associados a quanto combustível cada carro irá consumir.
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2.2.ANÁLISE RELACIONAL GREY

Visando solucionar limitações oriundas de métodos estatísticos, Deng (1982) desenvolveu
a Teoria Grey, onde, com apenas 4 a 10 observações, é possível inferir sobre o comportamen-
to de todo um sistema (WEN, 2004)

Atualmente, o Sistema Grey apresenta seis ramificações (WEN, 2004):

1) Geratriz Grey - normaliza os dados brutos em séries regulares para empregá-los na
modelagem grey;

2) Análise Relacional Grey - modelo de medição, que expressa o relacionamento entre
dois elementos ou sistemas em determinado período;

3) Modelo Grey - aplica conceitos simulados para converter diferenças de equações em
equações diferenciais;

4) Previsão Grey - emprega o modelo GM(I,I) para realizar previsões utilizando tanto
modelagens convencionais, quanto a Grey;

5) Decisão Grey - conjuga o modelo GM( 1,1) com outros para solucionar problemas de-
. , .ClsorlOS;

6) Controle Grey - visa otimizar sistemas de controle, identificando tendências no com-
portamento do sistema e combinando-as com o modelo previsor.

A Teoria dos Sistemas Grey lida com séries numéricas onde parte dos dados apresenta-se
indisponível, necessitando tomar um destes como referencial e correlacioná-lo aos demais
disponíveis (WEN, 2004).

Mediante coeficientes e graus de relacionamento, constrói-se um modelo que expresse todo
um conjunto de dados, no qual quanto maior o relacionamento entre uma observação levanta-
da e a referencial, estado-meta, maior representatividade aquela adquire perante seu conjunto.
Tais medidas manifestam-se entre zero e um, a posição do dado-referência (WEN, 2004).

Uma perspectiva cromática é fornecida por Chen et ai (2004), e que compreende uma am-
pla diversidade para níveis de acurácia no conhecimento de informações, onde a tonalidade
branca simboliza informações cujo conteúdo seja conhecido plenamente; a preta, informações
cujo desconhecimento seja pleno; matizes graduais de cinza, estados intermediários entre es-
ses extremos.

No Quadro 5, constam os desdobramentos cromáticos para cada nível conhecido de infor-
mação:
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QUADRO5 N' · d h · t I- IvelS econ eClmen o ISpOSos em c asses croma Icas.

Elemento / Nível Preto Cinza Branco
de Conhecimento

Aparência Escura Nebulosa Clara

Atitude Indulgência Tolerância Seriedade

Conclusão Solução Inexistente Soluções Possíveis e Solução ótimaAlternativas

Informação Totalmente Desco- Parcialmente Conhe- Totalmente Conhe-
nhecida cida cida

Metodologia Negativa Transitória Positiva

Processo Emergente Híbrido Maduro

Propriedade Caos Complexidade Ordem
Fonte - Chen et ai (2004).

Discutindo sobre tais níveis cromáticos e a Teoria dos Sistemas Grey (TSG), Chen et aI.
(2004) argumentam que informações das quais se tenha conhecimento parcial representam a
essência da TSG. Ainda, fornecem quatro contextos para informações cujo conhecimento seja
parcial:

a) parcialidade no conhecimento de informações estruturais;

b) parcialidade no conhecimento de informações sobre o comportamento das variáveis
analisadas;

c) parcialidade no conhecimento de informações avançadas;

d) parcialidade no conhecimento de medidas.



3. APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com a finalidade de ordenar opções de compra em relação à opção ideal para cada conjun-
to de preferências, implementou-se a Análise Relacional Grey em passos sucessivos e prece-
dentes, conforme Figura 2, exposta e detalhada na Etapa 3 dos Procedimentos Metodológicos.

3.I.ANÁLISE A - VEÍCULOS COM MAIORES COMPRIMENTO, LARGURA E
PORTA-MALAS.

3.l.l.Selecionar Critérios.
Os critérios escolhidos foram preço, peso, autonomia, comprimento, largura e porta-malas,

como exposto no Quadro 4.

3.l.2.Definir Escopo Automobilístico.
Selecionou-se somente automóveis lançados em 2009 e cujo preço estivesse entre

R$35.000,00 e R$50.000,00 desse ano, conforme Quadro 6.

QUADR06 E t I· d- scopo au omo 1IS ICOse eClona o para ana Ise.

Alternativa de Compra Preço (R$)

Opção 1 Fiat Strada Trekking 1.8 C.E. 38.660,00
Opção 2 Ford Courier XL 1.6 39.895,00
Opção 3 Renault Symbol Privilege 1.6 44.490,00
Opção 4 Peugeot 207 Passion XS 1.6 44.800,00
Opção 5 Fiat Strada Adventure CD 46.440,00

Fonte - Griecco e Guerrero (2009).

As etapas seguintes se darão, num primeiro momento, para a análise A (construída para ve-
rificar o ordenamento de opções, tomando preço e peso menores, autonomia, comprimento,
largura e porta-malas maiores como a opção ideal), conforme descrição nas sessões que se-
guem.

Posteriormente alguns dos parâmetros serão alterados e será verificada a diferença de pre-
ferência para os veículos selecionados. Em relação aos atributos preço, peso e autonomia não
haverá modificação. Os atributos comprimento, largura e posta-malas serão alterados conside-
rando em um segundo momento - Análise B - quanto menor melhor.
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3.1.3.Estabelecer Série-Padrão.

A série-padrão representa a melhor alternativa para cada critério, o estado ideal contem-
plado pelo decisor. Duas preferências foram identificadas subjetivamente em revista especia-
lizada (GRIECCO e GUERRERO, 2009), por serem consideradas como representativas na
decisão por comprar os veículos citados: a) maiores Autonomia, Comprimento, Largura e
Porta-Malas; menores Preço e Peso; b) maior Autonomia; menores Preço, Peso, Comprimen-
to, Largura e Porta-Malas;

Para a Análise A, descrita acima, serão aplicados os procedimentos referentes à Análise
Relacional Grey. Na Tabela 1, tem-se a determinação da série-padrão para o referido caso.

TABELA 1 E t b I · t d S' - P d -- s a e eClmen o a erle- a rao para a ana Ise •
Alternativa de Preço Peso Autono- Com- Largura Porta-

Compra - primento Malasmia
Opção 1 38660,00 1090,00 6,20 4,41 1,67 800,00
Opção 2 39895,00 1095,00 5,80 4,46 1,68 1030,00
Opção 3 44490,00 1045,00 8,90 4,26 1,67 506,00
Opção 4 44800,00 1134,00 9,70 4,24 1,67 420,00
Opção 5 46440,00 1195,00 7,60 4,46 1,74 580,00

Série- Padrão 38660,00 1045,00 9,70 4,46 1,74 1030,00
Fonte - Elaborado pelo autor.

3.1.4.Normalização Dos Dados.

O valor de cada critério para cada carro será disposto em um intervalo de zero a um, onde
1 representa o valor-padrão, ou seja, o valor ideal sob o ponto de vista de cada preferência
considerada. Quanto mais próximo de 1 for o valor de critério, mais próximo estará da opção
ideal de compra. A Tabela 2 apresenta os dados normalizados.

TABELA2 N I- - d d d- orma Izaçao os a os para a ana Ise •
Séries Preço Peso Autono- Com- Largura Porta-

Normalizadas - primento Malasmia
Opção 1 1,0000 0,7000 0,1026 0,7727 0,0000 0,6230
Opção 2 0,8413 0,6667 0,0000 1,0000 0,1429 1,0000
Opção 3 .0,2506 1,0000 0,7949 0,0909 0,0000 0,1410
Opção 4 0,2108 0,4067 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Opção 5 0,0000 0,0000 0,4615 1,0000 1,0000 0,2623

Série-Padrão 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Fonte - Elaborado pelo autor .

3.1.5.Calcular O Coeficiente Relacional Grey.

Nesta etapa, detennina-se o quão próximo os critérios de cada veículo observado estão dos
mesmos critérios da série-padrão, confonne apresentado na Etapa 3, item "e" dos Procedi-
mentos Metodológicos e, também, pela Tabela 3:
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TABELA 3 C'I I d C fi· t R I· I G- a cu o o oe IClen e e aCiona rey para a ana lse •
Coeficiente Preço Peso Autono- Com- Largura Porta-

Relacional Grey • primento Malasmia
Opção 1 1,0000 0,6250 0,3578 0,6875 0,3333 0,5701
Opção 2 0,7590 0,6000 0,3333 1,0000 0,3684 1,0000
Opção 3 0,4002 1,0000 0,7091 0,3548 0,3333 0,3679
Opção 4 0,3878 0,4573 1,0000 0,3333 0,3333 0,3333
Opção 5 0,3333 0,3333 0,4815 1,0000 1,0000 0,4040

Fonte - Elaborado pelo autor.

3.1.6.Calcular O Grau De Relacionamento.

A média aritmética dos Coeficientes Relacionais, ri, apresenta a similaridade de cada veí-
culo em relação ao estado ideal definido, informando a prioridade com que se deve considerar
a listagem das alternativas analisadas. Essas medidas encontram-se compiladas na Tabela 4.

TABELA 4 C') I d G d R I · t- a cu o o rau e e aClonamen o para a ana lse •
Resultado Final Grau de Relacionamento

Opção 1 - Fiat Strada Trekking 1.8 C.E. 0,5956
Opção 2 - Ford Courier XL 1.6 0,6768
Opção 3 - Renault Symbol Privilege 1.6 0,5276
Opção 4 - Peugeot 207 Passion XS 1.6 0,4742
Opção 5 - Fiat Strada Adventure CD 0,5920

Fonte - Elaborado pelo autor.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4, conclui-se que a opção 2, Ford
Courier XL 1.6, é a alternativa que mais se aproxima da série-padrão.

3.2.ANÁLISE B - VEÍCULOS COM MENORES COMPRIMENTO, LARGURA E

PORTA-MALAS.

3.2.1.Estabelecer Série-Padrão.
Em relação à Análise A na Análise B serão mantidas as seguintes preferências: os consu-

midores preferem veículos com maior Autonomia e menores Preço, Peso e serão alterados os
seguintes atributos: os consumidores preferem os seguintes atributos: comprimento, largura e
posta-malas menores. A série-padrão para a Análise B segue na Tabela 5:
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TABELA 5 E t b I · t d S' · P d -- s a e eClmen o e erle- a rao para a an Ise •
Alternativa de Preço Peso Autono- Compri- Largura Porta-

Compra • mento Malasmia
Opção 1 38660,00 1090,00 6,20 4,41 1,67 800,00
Opção 2 39895,00 1095,00 5,80 4,46 1,68 1030,00
Opção 3 44490,00 1045,00 8,90 4,26 1,67 506,00
Opção 4 44800,00 1134,00 9,70 4,24 1,67 420,00
Opção 5 46440,00 1195,00 7,60 4,46 1,74 580,00

Série-Padrão 38660,00 1045,00 9,70 4,24 1,67 420,00
Fonte - Elaborado pelo autor.

3.2.2.Normalização dos dados.

Conforme descrição feita para a Análise B, a Tabela 6 apresenta os dados normalizados.

TABELA6 N I- - d d d- orma lZaçao os a os para a ana lse •
Séries Preço Peso Autono- Compri- Largura Porta-

Normalizadas - mento Malasmia
Opção 1 1,0000 0,7000 0,1026 0,2273 1,0000 0,3770
Opção 2 0,8413 0,6667 0,0000 0,0000 0,8571 0,0000
Opção 3 0,2506 1,0000 0,7949 0,9091 1,0000 0,8590
Opção 4 0,2108 0,4067 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Opção 5 0,0000 0,0000 0,4615 0,0000 0,0000 0,7377

Série-Padrão 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Fonte - Elaborado pelo autor.

3.2.3.Calcular O Coeficiente Relacional Grey.

Em cada critério, a similaridade dos veículos observados em relação à série-padrão consta
na Tabela 7.

TABELA 7 C'I I d C fi· t R I - I G- a cu o o oe lClen e e aCiona rey para a ana Ise •
Coeficiente Preço Peso Autono- Compri- Largura Porta-

Relacional Grey - mento Malasmia
Opção 1 1,0000 0,6250 0,3578 0,3929 1,0000 0,4453
Opção 2 0,7590 0,6000 0,3333 0,3333 0,7778 0,3333
Opção 3 0,4002 1,0000 0,7091 0,8462 1,0000 0,7801
Opção 4 0,3878 0,4573 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Opção 5 0,3333 0,3333 0,4815 0,3333 0,3333 0,6559

Fonte - Elaborado pelo autor.

3.2.4.Calcular O Grau de Relacionamento

Em cada veículo, a similaridade de cada critério em relação ao estado ideal consta na Tabe-
la 8.
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TABELA 8 C'I I d G d R I · t- a cu o o rau e e aClonamen o para a ana Ise •
Resultado Final Grau de Relacionamento

Opção 1 - Fiat Strada Trekking 1.8 C.E. 0,6368
Opção 2 - Ford Courier XL 1.6 0,5228
Opção 3 - Renault Symbol Privilege 1.6 0,7893
Opção 4 - Peugeot 207 Passion XS 1.6 0,8075

Opção 5 - Fiat Strada Adventure CD 0,4118
Fonte - Elaborado pelo autor.

Assim, identificou-se, como melhor alternativa, Peugeot 207 Passion XS 1.6, opção 4, a
mais similar ao valor gerado pela série-padrão.

3.3.COMPARAÇÃO ENTRE VOLUME VENDIDO E GRAU DE RELACIONAMEN-
TO.

Para cada veículo, confrontou-se o volume de vendas com o Grau de Relacionamento, co-
mo apresentado na Tabela 9.

TABELA 9 VI d It- o urne ven I o para ca aa erna Iva e compra na ana Ise •

Alternativa de Compra Grau de Vendas em 2009
Relacionamento unidades percentual

Opção 1 - Fiat Strada Trekking 1.8 C.E. 0,5956 - -
Opção 2 - Ford Courier XL 1.6 0,6768 8.067 11%
Opção 3 - Renault Symbol Privilege 1.6 0,5276 7.372 10%
Opção 4 - Peugeot 207 Passion XS 1.6 0,4742 58.324 79%
Opção 5 - Fiat Strada Adventure CD 0,5920 - -

Total - 73763 100%
Fonte ~Elaborado pelo.autor com base em Anfavea (2010).

Houve de dados indisponíveis de dois modelos, Fiat Strada Trekking 1.8 C.E. e Fiat Stra-
da Adventure CD, recaindo a análise somente aos modelos restantes.

A alternativa mais similar à série-padrão, na análise A, classificou-se em segundo lugar na
lista de vendas, com 8.067 unidades vendidas, correspondendo a 11% de todo o volume ven-
dido dentre os automóveis selecionados.

Já na análise B, o primeiro lugar correspondeu ao veículo mais vendido no escopo desta
pesquisa, com 58.324 unidades comercializadas e quase três quartos do volume total confor-
me apresentado na Tabela 10.
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TABELA 10 V I d It- o ume ven I o para ca aa erna lva e compra na ana lse •

Alternativa de Compra Grau de Vendas em 2009
Relacionamento Unidades Percentual

Opção 1 - Fiat Strada Trekking 1.8 C.E. 0,6368 - -
Opção 2 - Ford Courier XL 1.6 0,5228 8.067 11%
Opção 3 - Renault Symbol Privilege 1.6 0,7893 7.372 10%
Opção 4 - Peugeot 207 Passion XS 1.6 0,8075 58.324 79%
Opção 5 - Fiat Strada Adventure CD 0,4118 - -

Total - 73763 100%
Fonte - Elaborado pelo.autor com base em Anfavea (2010).

Os modelos Peugeot 207 Passion XS 1.6 16V na análise B e Ford Courier XL 1.6 na aná-
lise A, foram os de primeira classificação nas respectivas análises, e os dois automóveis mais
vendidos dentre a listagem de selecionados, demonstrando a aderência do método empregado
à avaliação das alternativas de compra.

Para a análise A, a priorização das alternativas deu-se como resumido na Tabela 11.

TABELA 11- Lista para escolha de automóveis mediante Grau de Relacionamento na
análise A.

Alternativa de Compra Grau de Priorização Vendas
Relacionamento (unidades)

Opção 2 - Ford Courier XL 1.6 0,6768 1 8.067
Opção 3 - Renault Symbol Privilege 1.6 0,5276 2 7.372
Opção 4 - Peugeot 207 Passion XS 1.6 0,4742 3 58.324

Fonte - Elaborado pelo autor.

Considerando a série-padrão de menores preço e peso, maior autonomia, maiores compri-
mento, largura e altura, definida como análise A, a melhor opção se mostrou ser Ford Courier
XL 1.6, com o maior grau de relacionamento, equivalente a 0,6768, apesar de alcançar a se-
gunda colocação na lista de vendas, com participação de 11% na mesma.

Para a análise B, a priorização das alternativas deu-se como resumido na Tabela 12.

TABELA 12 - Lista para escolha de automóveis mediante Grau de Relacionamento na
análise B.

Alternativa de Compra Grau de Priorização Vendas
Relacionamento (unidades)

Opção 4 - Peugeot 207 Passion XS 1.6 0,8075 1 58.324
Opção 3 - Renault Symbol Privilege 1.6 0,7893 2 7.372
Opção 2 - Ford Courier XL 1.6 0,5228 3 8.067

Fonte - Elaborado pelo autor.

Considerando a série-padrão de menores preço e peso, maior autonomia, menores compri-
mento, largura e altura, definida como análise B, a melhor opção se mostrou ser Peugeot 207



34

Passion XS, com grau de relacionamento equivalente a 0,8075, conferindo-lhe a primeira
colocação na lista de vendas, onde alcançou 79% de participação.

TABELA 13 S' t d di· t b- In ese para ven as e graus e re aClonamen o em am as as ana Ises.

Alternativa de Compra Vendas
Classificação Priorização Priorização
por Venda A B

Opção 2- 58.324 1 3 1Ford Courier XL 1.6
Opção 3- 8.067 2 1 3Renault SJ!_mbolPrivilege 1.6
Opção 4- 7.372 3 2 2Peugeot 207 Passion XS 1.6

Fonte - Elaborado pelo autor.

Foi possível verificar a maior preferência de compra em relação ao automóvel de menores
comprimento, largura e porta-malas, considerando o escopo analisado de veículos e critérios,
e conforme evidenciado na listagem fornecida por Anfavea (2010).



4. CONCLUSÕES

Quanto ao objetivo geral de "apresentar uma abordagem de apoio à seleção de veículos por
parte do consumidor" verificou-se que a Análise Relacional Grey apresentou resultados que
refletem a aderência parcial de tal método frente à classe de veículos selecionada. Na análise
dos resultados, verificou-se que, em uma das análises o modelo apontado como melhor, se-
gundo os critérios selecionados, foi o que realmente teve o maior volume de vendas no perío-
do analisado, entretanto, quando os critérios foram alterados, o modelo apontou como melhor
escolha o veículo que teve o segundo melhor desempenho de vendas no período analisado.

Quanto ao objetivo específico de "identificar uma opção ideal de compra e, perante esta,
posicionar as demais opções em ordem decrescente de preferência", foi verificado que o mé-
todo multi critério trabalhado possibilitou: 1) verificar o relacionamento de cada opção de
compra perante a opção ideal identificada na aplicação da metodologia; 2) a partir de tal rela-
cionamento, ordenar as opções de compra em ordem decrescente de preferência.

Quanto ao objetivo específico de "analisar os resultados obtidos frente ao volume de ven-
das dos veículos pesquisados", conclui-se que: 1) na análise A, Ford Courier XL 1.6 foi o
primeiro colocado, embora tenha alcançado somente o segundo lugar e respectivos 11% de
participação na listagem de vendas; 2) na análise B, Peugeot 207 Passion XS foi tanto a alter-
nativa mais escolhida por consumidores (com 79% de participação dentre os veículos selecio-
nados para esta pesquisa), quanto a opção prioritária indicada pela Análise Relacional Grey;
3) os critérios empregados em ambas as análises demonstraram-se parcialmente representati-
vos para uma decisão efetiva de compra, pois possibilitaram que, nessas análises, o ordena-
mento gerado alcançasse proximidade para com o das opções de compra efetivamente vendi-
das.

As limitações deste trabalho repousaram sobre: a) indisponibilidade de dados no volume
vendido de Fiat Strada Trekking 1.8 C.E. e Fiat Strada Adventure CD; b) subjetividade do
autor na seleção dos critérios trabalhados; c) incerteza quanto à representatividade dos resul-
tados na implementação de tal método para demais classes e mercados automobilísticos;

Sugestões para demais estudos incluem: a) aplicar a metodologia em outros escopos mer-
cadológicos; b) utilizar grupos focais ou realizar testes de evocação de hipóteses para verificar
quais critérios são mais representativos na percepção de diferentes mercados-alvo;
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c) aplicar o e Delphi para levantamento dos critérios mais adequados na implementação
da Análise Rela ·ona Grey; d) utilizar os mesmos critérios em outros métodos de apoio à
decisão, a fi de erificar se os resultados ainda tomem representativos esses critérios; e)
aplicar a Aná ise Relacional Grey como apoio ao processo decisório organizacional para
compra de frotas.
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