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RESUMO

Este trabalho apresenta a aplicação do método de auxílio multicritério à decisão
denominado Método de Análise Hierárquica (AHP - Analytic Hierarchy Process) na
escolha de um sistema de software para utilização no instituto de previdência social de
Macaé (Macaeprev), cujo regime previdenciário classifica-se pelo Ministério da
Previdência Social como Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O trabalho mostra
uma forma diferenciada de especificação dos critérios usados para selecionar a melhor
alternativa de sistema de software, que atenda aos processos de negócio da organização.
Para isso, estabeleceu-se dois critérios básicos, que são os critérios Previdenciários e os
critérios de Qualidade de software que se subdividem, posteriormente, em outros
subcritérios. Por questões técnicas, os critérios previdenciários foram estabelecidos
baseando-se no levantamento feito à equipe técnica da área previdenciária da organização
e os critérios de qualidade foram baseados na norma ISO 9126-1:2001, que preconiza
características para obtenção de um padrão de qualidade de software. No final da
dissertação, mostra-se a melhor solução encontrada pela instituição segundo análise obtida
pela aplicação da metodologia AHP clássica, através do uso do software Expert Choice e à
luz dos critérios supracitados. Para o instituto, fica a experiência da utilização de um
método de Auxílio Multicritério à Decisão para tomada de decisões em situações de alto
impacto no desenvolvimento das atividades cruciais ao instituto.

Palavras-chave: Auxílio Multicritério à Decisão, software, licitação, previdência social.

ABSTRACT

This paper presents the application of the multi-criteria decision method called Analytic
Hierarchy Process (AHP) for choosing a computational system for the social security
institute of Macaé (Macaeprev), which pension system is classified by the Ministry of
Welfare Social Self as Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). This work shows a
different way of specifying the criteria used to select the best computational system
alternative that meets the organization's business processes. Thus, it was established two
basic criteria, which are the social security criteria and the quality criteria for software,
which are divided subsequently in others sub-criteria. For technical reasons, the social
security criteria were established based on the survey of the technical staff of the social
security area of the organization and the quality criteria were based on ISO 9126-1: 2001,
which calls features for obtaining a standard of quality software. At the end of this work,
we show the best solution found by applying the classical AHP methodology, which uses
the Expert Choice software and is based on the criteria cited above. A contribution of this
work for the institute is the experience of using a multi-criteria decision method to
decision-making in high-impact situations in the development of activities crucial to the
institute.
Keywords: Multi-criteria, software, bidding, social security.
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1

Introdução

A Previdência Social no Brasil consiste no seguro social para a pessoa que
contribui. É uma instituição pública que tem como objetivo o reconhecimento e
concessão de direitos aos seus segurados. A renda transferida pela Previdência Social é
utilizada para substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando ele perde a
capacidade de trabalho, seja pela doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego
involuntário, ou mesmo a maternidade e a reclusão (MTPS, 2016). Ela é administrada
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e executada pelo Instituto
Nacional de Seguro Social (INSS), uma autarquia federal.
Segundo o MTPS (2016), os principais serviços prestados pelo INSS ao cidadão
brasileiro contribuinte são as aposentadorias (Por Idade, Por Idade da Pessoa com
Deficiência, Por Tempo de Contribuição, Por Tempo de Contribuição da Pessoa com
Deficiência, Por Tempo de Contribuição do Professor, Por Invalidez, Especial por tempo
de contribuição). Além das aposentadorias, outros benefícios são prestados ao cidadão
como: Salário-maternidade, Pensão por morte, Auxílio-doença, Auxílio-acidente,
Auxílio-reclusão, salário-família, entre outros. O INSS também oferece serviços às
empresas, cartórios e RPPS.
Segundo Ferrrari, Miguel e Oliveira (2002) a Previdência Social no Brasil está
dividida conforme apresentado na Figura 1, e será descrita mais detalhadamente na seção
2.1. O foco desta pesquisa é o Regime Próprio de Previdência Social, RPPS,
precisamente o Instituto de Previdência Social de Macaé.

Sistema Previdenciário Brasileiro

RGPS

RPPS

Previdência
Complementar

Figura 1- Divisão da Previdência Social no Brasil. Fonte: O autor.
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O Instituto de Previdência Social do Município de Macaé, Macaeprev, é uma
autarquia pública municipal que tem por finalidade cuidar dos benefícios previdenciários
dos servidores públicos municipais estatutários de Macaé – RJ, assim como dos seus
respectivos beneficiários, ou seja, os dependentes desses servidores. Foi criado pela lei
complementar municipal nº 015/99 e recebeu alterações pela lei complementar municipal
nº 119/2009, aprovada pela Câmara Municipal de Macaé e sancionada pelo prefeito em
exercício no período (MACAEPREV, 2015).
Os segurados (servidores públicos) são contemplados com os serviços de
aposentadoria e auxílio doença. Já os dependentes são contemplados com os serviços de
pensão e auxílio reclusão.
O instituto é responsável pela arrecadação e administração das contribuições dos
servidores e segurados e dos repasses dos patrocinadores. Ele tem como missão:

“Prestar serviços com excelência aos nossos clientes (servidores ativos,
inativos, pensionistas, dependentes, cidadãos e autoridades), com eficiência de
atendimento, credibilidade, respeito e responsabilidade social, com
administração transparente e eficaz do patrimônio, para o cumprimento das
obrigações previdenciárias atuais e futuras e, contribuir para a gestão fiscal
responsável do município.”. (MACAEPREV, 2015).

O Macaeprev tem por missão ser considerado comprovadamente a melhor
Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social do Brasil. Para isso, tem como
diretrizes, o equilíbrio atuarial e financeiro, a satisfação na prestação de serviços a seus
clientes, boas práticas de gestão, governança, transparência e conformidade na gestão do
negócio, bem como aperfeiçoamento de seus servidores (MACAEPREV, 2015).
O instituto vivenciou o problema de término de contrato da empresa que
terceirizava o sistema de gestão previdenciária, que atuava nos setores de Protocolo,
Previdenciário, Arrecadação, Contabilidade, Compras, Serviços e Contratos, Jurídico,
Controle Interno, Tecnologia da Informação, Cadastro e Almoxarifado. Sem este sistema
de software, a parte operacional e tática da organização estaria totalmente prejudicada,
ocasionando morosidade e inconsistências no atendimento aos servidores do município e
seus respectivos dependentes.
Neste cenário, era urgente a tomada de decisão pelos gestores e equipe técnica do
instituto, em relação ao problema latente que era a seleção de um sistema de software de
gestão previdenciária para a corporação.
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Esta situação se constitui em uma situação vista como um problema de decisão, o
qual se caracteriza por uma necessidade de avaliação de um conjunto de alternativas, para
que se realize uma escolha ou decisão. Estas situações podem ser classificadas em
(COSTA, 2002):


Escolha: escolher uma alternativa dentre um conjunto de alternativas
viáveis;



Classificação: classificar um conjunto de alternativas em subconjuntos;



Ordenação: dados os elementos de um conjunto de alternativas, ordenálas segundo algum critério;



Classificação ordenada: classificar um conjunto de alternativas em
subconjuntos ordenados, ou em classes de referência ordenadas; e



Priorização: dados os elementos de um conjunto de alternativas,
estabelecer uma ordem de prioridades para os elementos do mesmo.

Cabe ressaltar que, segundo um estudo do setor de Tecnologia da Informação do
Macaeprev, verificou-se a existência de um número razoável de empresas que ofereciam
softwares especializados em gestão de RPPS, o que tornava a decisão de escolher a
solução que melhor se adaptasse ao instituto, um pouco complexa, principalmente porque
o instituto não podia suspender seus serviços rotineiros de atendimento aos servidores da
prefeitura de Macaé.
A tomada de decisão pelos gestores em questões tão importantes como a seleção
de um sistema de software que vai cuidar da parte operacional, tática e estratégica de uma
empresa, merece destaque pela organização. Em situações como esta, a utilização de
técnicas, métodos e ferramentas de apoio à decisão vem auxiliar de forma sistemática nas
escolhas realizadas pelos gestores. Nestes cenários, o Auxílio Multicritério à Decisão
(AMD) aparece como uma maneira de aperfeiçoar, de forma mais técnica, as decisões
tomadas. Entre estes métodos AMD, destaca-se o método AHP (Analytic Hierarchy
Process ou, em português, Método de Análise Hierárquica) (SAATY, 1991), que se
mostra eficiente em cenários como estes, os quais exigem escolhas mais precisas e
assertivas, a fim de garantir bons resultados institucionais.
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1.1

Tema
A aplicação do Método de Análise Hierárquica (AHP) na seleção de um sistema

de software de gestão previdenciária para Regime Próprio de Previdência Social no
município de Macaé.

1.2

Justificativa
Este trabalho apresenta uma possível solução para o problema vivenciado pelo

Macaeprev, um instituto de previdência social, precisamente um Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS), segundo legislação do Ministério da Previdência Social. Ele
foi instituído para atender atualmente mais de 13.000 servidores municipais, com
concessão de serviços de aposentadoria, auxílio doença, pensão e auxílio reclusão aos
seus segurados e beneficiários. Possui uma carteira de ativos, segundo o Demonstrativo
de Resultado de Avaliação Atuarial (DRAA) ano base 2013, de R$ 1.088.115.309,44.
Atualmente, a gestão de qualquer empresa está ligada a utilização de um sistema
de software. Sem ele, fica inviável executar e gerir os processos existentes no negócio da
empresa. Portanto, é fundamental saber escolher um sistema que atenda de forma ampla
toda a cadeia de processos desta.
O término do contrato do sistema de software de gestão previdenciária existente
estava iminente, o que gerava uma maior urgência na seleção do novo software de gestão
que fosse ser implantado no instituto. Lembrando que o sistema de software do
Macaeprev atendia praticamente a todos

os setores do instituto (Protocolo,

Previdenciário, Cadastro, entre outros).
É importante ressaltar, que para aquisição do novo sistema de software foi
necessário abrir uma licitação no Macaeprev. Por isso, para verificar tecnicamente qual o
software mais adequado para o instituto, paralelo a licitação, a Coordenadoria de
Tecnologia da Informação iniciou a aplicação do método AHP para confrontar com os
resultados obtidos no processo licitatório.

1.3

Problema
Esta pesquisa está concentrada em responder a seguinte pergunta:
Qual sistema de software escolher para gerir o instituto de previdência social
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de Macaé (Macaeprev)?
Não obstante, com a resolução desta pergunta, estará se resolvendo
concomitantemente a pergunta abaixo que também norteia esta pesquisa:
Quais critérios devem ser considerados na escolha de um sistema de software
para o instituto de previdência social de Macaé?

1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral
Este trabalho tem por objetivo geral aplicar uma ferramenta de auxílio
multicritério à decisão, denominada AHP, na seleção de um sistema de software
voltado para a área previdenciária, no Regime Próprio de Previdência Social de Macaé.

1.4.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos são:


estudar as normas técnicas referentes ao problema proposto na dissertação;



definir o modelo para a questão proposta com o

levantamento das

alternativas viáveis e os respectivos critérios levantados;


validar o modelo proposto por meio da comparação do resultado da
aplicação do método AHP com o resultado obtido no processo licitatório do
Macaeprev.

1.5

Hipóteses ou Suposições
A aplicação de uma ferramenta de Auxílio Multicritério à Decisão poderá

aumentar a eficiência na seleção de um sistema de software para um instituto de
previdência social, de forma que esta escolha seja mais técnica, assertiva e profissional,
reduzindo ao máximo o caráter pessoal na realização deste processo.
1.6

Delimitação da pesquisa

O presente trabalho limitou seu escopo apenas na aplicação do método de
Auxílio Multicritério à Decisão AHP em RPPS. Não será levado em questão o estudo
da aplicação do método em Regimes Gerais de Previdência Social (RGPS). Apesar de
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ser um instituto de previdência social, porém ele segue as regras de RPPS estabelecidas
pelo Ministério da Previdência Social.
Cabe ressaltar que além da pesquisa ser em RRPS, ela foi aplicada no Instituto
de Previdência Social de Macaé, Macaeprev, município de Macaé, Rio de Janeiro.

1.7

Estrutura da Dissertação
O Capítulo 2 aborda o referencial teórico, onde são descritos os assuntos base

para entendimento do trabalho. Este fala sobre previdência social, sobre conceitos de
auxílio multicritério à decisão, detalha o método AHP usado na pesquisa e também os
fundamentos de qualidade de software segundo a ISO/IEC 9126. Por fim, explica
sucintamente o processo licitatório que foi responsável pela contratação do sistema de
software de gestão previdenciária para o instituto.
No Capítulo 3 é feita uma bibliometria contendo os principais artigos que
tratam do tema levantado, utilizando as palavras chaves auxílio multicritério à decisão,
software, licitação e previdência social para a realização da pesquisa.
O Capítulo 4 especifica a metodologia usada para obtenção dos resultados
obtidos nesta dissertação.
O Capítulo 5 aborda o método AMD desenvolvido com suas etapas e
ferramentas usadas na dissertação.
E no Capítulo 6, por fim, são feitas as considerações finais que abordam a
conclusão e os trabalhos futuros.
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2

Referencial Teórico
Neste capítulo serão abordados os conceitos relevantes para o entendimento

desta pesquisa, que são os conceitos de previdência social (Seção 2.1), com foco em
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), que é a classificação na qual o
Macaeprev se enquadra. A seção seguinte, Seção 2.2, trata dos Processos decisórios, onde
é feita uma introdução ao Auxílio Multicritério à Decisão. De forma mais detalhada, é
abordado o principal método de Auxílio Multicritério à Decisão, o Método de Análise
Hierárquica (AHP), utilizado para busca da solução mais viável para o problema
vivenciado pelo instituto (Seção 2.3). É abordado também o tema qualidade de software
(Seção 2.4), utilizando a norma ISO 9126 para um melhor entendimento no tópico de
aplicação do método AHP. Para finalizar, é feito um breve descritivo sobre a licitação
realizada para contração do software de gestão previdenciária do instituto, abordando os
principais conceitos de licitação (Seção 2.5).

2.1

Previdência Social e Regime Próprio de Previdência Social
O sistema previdenciário brasileiro, fundamental instrumento para a consecução

do Estado do bem-estar, tem-se desenvolvido substancialmente desde 1923, com a
aprovação da Lei Eloy Chaves1. Assim, ao longo dos últimos anos, este sistema tem
sofrido diversas e significativas modificações, sendo atualmente subdividido em três
diferentes regimes: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS); os Regimes Próprios
de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos; e o Regime de Previdência
Complementar. Sendo que cada um destes regimes conta com regras específicas,
definidas pela Constituição Federal e os atos legais próprios (FERRARI; MIGUEL;
OLIVEIRA, 2002).
O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos, foco
deste trabalho, tem suas políticas elaboradas e executadas pelo Ministério da Previdência
Social (MPS). Neste Regime, é compulsório para o servidor público do ente federativo
que o tenha instituído, com teto e subtetos definidos pela Emenda Constitucional nº
41/2003. Excluem-se deste grupo os empregados das empresas públicas, os agentes
1

O Decreto n° 4.682, de 24 de janeiro de 1923, na verdade a conhecida Lei Elói Chaves (o autor do projeto
respectivo), determinou a criação de uma Caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados de cada
empresa ferroviária. É considerada o ponto de partida, no Brasil, da Previdência Social propriamente dita.
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políticos, servidores temporários e detentores de cargos de confiança, todos filiados
obrigatórios ao Regime Geral (FERRARI; MIGUEL; OLIVEIRA, 2002).
O Instituto de Previdência Social de Macaé, Macaeprev, que se constitui um
RPPS, fundado em 01 de julho 1999, atua na concessão de aposentadorias e demais
benefícios aos servidores estatutários da prefeitura municipal de Macaé. Segundo o
último Demonstrativo de Resultados de Avaliação Atuarial 2015 (DRAA), ano base
2014, o Macaeprev possui um patrimônio líquido de R$ 1.328.979.242,17, um
quantitativo de servidores ativos de 15.003 e possui um número de 655 aposentados e
338 pensionistas.

2.2

Processos Decisórios
Segundo Saaty (2008), tudo o que se faz de forma consciente ou inconsciente, é

o resultado de uma decisão, na qual as informações coletadas irão ajudar a compreender
as ocorrências, a fim de desenvolver um bom julgamento na tomada de decisão. Para
Gomes et al. (2009), a tomada de decisões complexas é uma tarefa difícil, pois quase
sempre tais decisões devem atender a múltiplos objetivos, e frequentemente seus
impactos não podem ser corretamente identificados.
A teoria da decisão parte do pressuposto de que os indivíduos são capazes de
expressar suas preferências básicas e são racionais quando enfrentam situações de decisão
simples, sendo que a metodologia desenvolvida pela teoria da decisão permite a decisão
de problemas de decisões mais complexas (GOMES; GOMES, 2012).
Assim, dependendo da abordagem utilizada, as decisões podem ser efetuadas
considerando um único critério ou um conjunto de critérios, ou seja, podem ser
classificadas em monocritério ou multicritério. O tratamento de processos decisórios pela
análise multicritério considera a avaliação de alternativas à luz de múltiplos critérios, na
solução de problemas discretos de decisão (COSTA, 2006).
O Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) ganhou identidade e terminologia
própria a partir dos trabalhos de Bernard Roy e de Thomas L. Saaty. A partir do trabalho
de Roy se desenvolveram os Métodos Electre e se consolidou a Escola Francesa de
Auxílio Multicritério à Decisão. Com base nos trabalhos de Saaty, desenvolveram-se os
métodos AHP (Analytic Hierarchy Process) e suas variações, que se tornaram referências
da Escola Americana de Auxílio Multicritério à Decisão (COSTA, 2006).
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Para um maior conhecimento dos principais métodos AMD da escola francesa,
recomenda-se o artigo de Gomes e Costa (2015), onde eles mostram a aplicação de métodos
multicritérios ao problema de escolha de modelos de pagamento eletrônico por cartão de
crédito.
Também é interessante ressaltar a obra de Almeida (2013), que mostra a utilização
prática de distintos métodos AMD, para análise e solução de problemas decisórios em uma
organização.
Neste trabalho será utilizada a metodologia de Análise Hierárquica devido ao
fato desta ser uma metodologia amplamente utilizada e por ser base de referência no
processo de tomada de decisão com a existência de múltiplos critérios.
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2.3

Método de Análise Hierárquica (AHP)

O Método AHP é uma metodologia de Auxílio Multicritério à Decisão (AMD),
cujo objetivo é a seleção/escolha de alternativas em um processo que leva em
consideração diferentes critérios de avaliação (COSTA, 2006). Assim, para tomar uma
decisão, deve-se definir o problema, a necessidade e finalidade da decisão, os critérios da
decisão e seus subcritérios, as partes interessadas e grupos afetados, e as ações
alternativas que serão tomadas. A partir disto, determina-se a melhor alternativa
(SAATY, 2008).
Em suma, no método AHP, busca-se responder à seguinte problemática: dado um
conjunto de m alternativas, separar estas em classes equivalentes e fornecer uma préordenação que exprima as posições relativas destas classes à luz de determinados critérios
(ABREU; CAMPOS, 2007).
Segundo Saaty (2008), os modelos têm de incluir e medir todos os fatores
importantes, qualitativa e quantitativamente mensuráveis, sejam eles tangíveis ou
intangíveis. É o que se propõe na aplicação do método de análise hierárquica.
De acordo com Silva e Nunes (2009), pode-se definir que o processo de decisão
utilizando o método AHP pode ser agrupado em três estágios, constituídos de seis etapas
descritas a seguir e explicadas com mais detalhes mais adiante:


Estágio 01 – Estruturação da Hierarquia de Decisão: que consiste na

etapa de estruturação da hierarquia para o problema proposto;


Estágio 02 – Construção da Matriz de Comparação Pareada: estágio

formado pelas etapas da construção da matriz, verificações de consistência e definição do
valor da importância relativa (peso) de cada fator;


Estágio 03 - Priorização das Alternativas e Definição das Classes de

Vulnerabilidade: é formado pelas etapas de priorização das alternativas e classificação
final.
No primeiro estágio, Estruturação da Hierarquia de Decisão, organizam-se os
fatores que são importantes para tomada de decisão em uma estrutura de hierarquia
descendente de uma meta global de critérios, subcritérios e alternativas em níveis
sucessivos, conforme mostra a Figura 1.
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Figura 2 - Modelo Hierárquico. Fonte: Adaptado de Saaty (1991).
No segundo estágio, Construção da Matriz de Comparação Pareada, a partir do
modelo hierárquico precisa-se determinar a força com a qual os vários elementos em um
nível influenciam os elementos do nível superior seguinte, de modo que se possam
computar as forças relativas dos impactos dos elementos sobre o nível mais baixo e sobre
os objetivos gerais (SAATY, 1991). No âmbito do AHP, o avaliador comparará par a par
(ou paritariamente) os elementos de um nível da hierarquia à luz de cada um dos
elementos em conexão em uma camada superior da hierarquia (COSTA, 2006).
Para fazer as comparações par a par, é necessário utilizar uma escala de números
que indica quantas vezes um elemento é mais importante ou predominante sobre o outro
elemento, levando em consideração o critério ou propriedade ao qual são comparados
(SAATY, 2008). A Tabela 1 apresenta uma escala de comparação proposta por Saaty
(1990).
Tabela 1- A Escala fundamental de Saaty.
Intensidade de
importância
(escala absoluta)

Definição

Explicação

1

Igual importância

A duas atividades contribuem igualmente
para o objetivo.

3

5

Importância moderada de
uma sobre a outra (um
pouco mais importante)
Importância grande ou
essencial (muito mais
importante)

A experiência e o juízo favorecem uma
atividade em relação à outra.
A experiência e o juízo favorecem
fortemente uma atividade em relação à
outra.
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7

Importância muito grande

9

Importância extrema ou
absoluta

2,4,6,8

Valores intermediários

Uma atividade é muito fortemente
favorecida em relação à outra. Pode ser
demonstrado na prática.
A evidência favorece uma atividade em
relação à outra, como o mais alto grau de
segurança.
Quando se procura uma condição de
compromisso entre duas definições.

Fonte: Adaptado de Saaty,(1990) e Gomes et al. (2009).

Cabe ressaltar, que a etapa de verificação das consistências é relevante no que
diz respeito à qualidade da atribuição de pesos/intensidades pelo executor, e se esta etapa
não for satisfeita, o processo deve retornar à etapa anterior até que se alcance a
consistência necessária ao processamento.
No terceiro e último estágio, Priorização das Alternativas e Definição das
Classes de Vulnerabilidade, o objetivo final é identificar um vetor de prioridades global
(PG), que armazene a prioridade associada a cada alternativa em relação ao foco principal
ou objetivo global. É também importante, que após definido o vetor de prioridades global
(PG), seja analisada novamente a consistência dos dados obtidos.
Maiores detalhes sobre este método, principalmente na descrição de seus
fundamentos matemáticos, podem ser encontrados no trabalho de Costa (2006). Outro
trabalho também que explica o método AHP, detalhando em um quadro resumo o cálculo
deste método é Mendes et al (2013).
É importante ressaltar que na literatura existem trabalhos que abordam a revisão
da literatura sobre as aplicações da metodologia AHP. Entre estes trabalhos podem ser
citados o trabalho de Vaidya e Kumar (2006) e de Sipahi e Timor (2010), cujos artigos
tiveram por finalidade abordar um grupo de trabalhos seleto, que poderiam ser de grande
interesse para os pesquisadores e profissionais interessados nesta metodologia.

2.4

Qualidade de Software - Norma ISO/IEC 9126

Nesta seção é apresentado um breve descritivo da norma ISO/IEC
(International Organization for Standardization / International Electrotechnical
Commission). Segundo a ISO/IEC, os aspectos técnicos para avaliação da qualidade do
produto de software estão alicerçados em três Normas:


ISO/IEC 9126 – Características de Qualidade de Software (NBR13596);
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ISO/IEC 14598 – Guias para Avaliação de Produto de Software

(ISO14598); e


ISO/IEC 12119 – Requisitos de Qualidade e Testes de Pacotes de Software

(NBR12119). (ANDRÉ; MOURA, N.D.)
Essas Normas, geradas e constantemente revisadas pela ISO/IEC, são
traduzidas para a versão brasileira, através da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e, em alguns casos, assumem códigos diferentes, a exemplo da
Norma ISO/IEC 9126 que foi traduzida com o código NBR 13596.
A série ISO/IEC 9126, a qual aborda as características de qualidade de
software, é apresentada em quatro partes:


ISO/IEC 9126-1:2001 – Parte 1: Modelo de Qualidade;



ISO/IEC TR 9126-2:2003 – Parte 2: Métricas externas;



ISO/IEC TR 9126-3:2003 – Parte 3: Métricas internas; e



ISO/IEC FDTR 9126-4:2004 – Parte 4: Qualidade no uso de métricas.

A Parte 1 da ISO/IEC 9126 define seis características que, subdivididas em
subcaracterísticas, descrevem a qualidade de software com um mínimo de
sobreposição, ver Tabela 2.
Tabela 2 - Características da Qualidade de Software segundo a ISO/IEC 9126-1:2001

Característica

Significado
Evidencia o conjunto de funções que
atendem às necessidades explícitas e

Funcionalidade

implícitas para a finalidade a que se

Pergunta chave

Satisfaz às
necessidades?

destina o produto.
Confiabilidade

Usabilidade

Eficiência

Manutenibilidade

Evidencia a capacidade do produto de
manter seu desempenho ao longo do
tempo e em condições estabelecidas.
Evidencia a facilidade para a utilização do
produto

É imune a
falhas?
É fácil de usar?

Evidencia o relacionamento entre o nível
de desempenho do produto e a quantidade
de recursos utilizados, sob condições
estabelecidas.

É rápido e
“enxuto”?

Evidencia o esforço necessário para
realizar modificações no produto.

É fácil de
modificar?
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Portabilidade

Evidencia a capacidade do produto de ser
transferido de um ambiente para outro

É fácil de usar
em outro
ambiente?

Fonte: Adaptado de André e Moura ND
A Parte 1 da ISO/IEC 9126 foi utilizada para auxiliar neste trabalho científico no
momento de executar o primeiro estágio do método AHP (Saaty 2001), que consiste na
estruturação da hierarquia de decisão, detalhado na Seção 2.2.

2.5

Processo Licitatório da Escolha do Software de Gestão Previdenciária do Macaeprev

Esta seção está dividida em duas partes: a primeira parte (Seção 2.4.1) explica os
conceitos básicos de licitação. Já a segunda parte (Seção 2.4.2) explica, em síntese, o
processo licitatório para a seleção do sistema de software de gestão previdenciária para o
Macaeprev.

2.5.1

Conceitos de Licitação
O artigo 1º da lei 8.666/1993 estabelece normas gerais sobre licitações e

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios (PLANALTO, 2015). A contratação de um sistema de software para um
órgão público deve passar pelo processo de licitação. E o que é uma licitação?
Segundo Meireles (2009 apud CEGALA, 2011), “Licitação é o procedimento
administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais
vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de
uma sucessão ordenada de atos vinculados para a Administração e para os licitantes, o
que propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e
moralidade nos negócios administrativos.”.
O processo licitatório é composto de diversos procedimentos que devem ser
efetuados com base nos princípios definidos no Art.37 da Constituição Federal, a saber, a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, com o intuito de
proporcionar à Administração a aquisição, a venda ou uma prestação de serviço de forma
vantajosa, ou seja, menos onerosa e com melhor qualidade possível e isonomia aos
membros da sociedade. É a chamada "eficiência contratória". (CEGALA, 2011).
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Segundo a Lei 8.666/93, a eficiência contratória em um processo de licitação é
realizada através de um sistema de comparação de orçamentos denominado de "propostas
das empresas". As empresas devem atender às especificações legais necessárias, todas
constantes do edital ou convite. A empresa que oferecer maiores vantagens
ao governo será a escolhida para o fornecimento do produto ou do serviço, para aquisição
de

bens alienados pela

administração

pública

ou

para

atuar

nos

regimes

de concessão ou permissão em relação a serviço público. Oferta mais vantajosa, na
legislação brasileira, entende-se pelo critério de menor preço; de melhor técnica; de
técnica e preço; ou, por fim, a de maior lance ou oferta para os casos de alienação de bens
ou de concessão de direito real de uso. Dentre estes, o critério 'menor preço' é comumente
mais utilizado. Ao lado deste, figuram o critério de 'Melhor Técnica', quando se leva em
consideração, além do preço, a qualificação do licitante e as características de sua
proposta; e 'Maior Lance', utilizado quando o objetivo é alienar (vender) bens públicos,
como ocorre nos leilões. (PLANALTO, 2015).

2.5.2

Processo licitatório no Macaeprev
O processo licitatório da contratação do software de gestão no Macaeprev pode ser

sintetizado em quatro documentos básicos, que são o edital de abertura, o termo de referência,
o termo de homologação e adjudicação e o extrato do contrato. O termo de referência é o
documento responsável pela especificação de todos os itens que compõem a licitação. Nele
inclusive, encontra-se definido o objeto de licitação.
O objeto da licitação do Macaeprev consiste na contratação de empresa especializada
em locação e desenvolvimento de software com suporte técnico presencial ou online incluso.
Contempla também, atualização, treinamento continuado de pessoal para o uso do software de
gestão previdenciária Por um período de 12 meses prorrogável por um período de 48 meses
desde que esteja de acordo com as condições do inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93.
(MACAEPREV, 2015).
Os Módulos descritos nas Tabelas 3 e 4 foram considerados na seleção do sistema de
gestão do instituto de acordo com suas áreas (Financeira e Previdenciária).
Tabela 3 - Módulos Financeiros

MÓDULOS FINANCEIROS
Contabilidade Pública e Tesouraria
Orçamento Público
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Controle de Almoxarifado
Controle do Patrimônio Público
Compras, Contratos e Licitações Públicas.
Fonte: Adaptado de Macaeprev (2015).
Tabela 4 - Módulos Previdenciários

MÓDULOS PREVIDENCIÁRIOS
Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamentos
Controle Previdenciário e Concessão de Benefícios
Cadastro Previdenciário
Gestão de Arrecadação Previdenciária
Controle e acompanhamento de Processos – Protocolo
Web site Institucional
Fonte: Adaptado de Macaeprev (2015).
A Coordenadoria de Tecnologia da Informação, juntamente com outros setores,
estabeleceu as características gerais, que os softwares contratados deveriam possuir. Estas
características estão listadas na Seção 2.5.3.

2.5.3 Características e Funções Gerais dos Softwares
As características e funções gerais dos softwares são:


Funcionar em rede, com sistema operacional proprietário (Windows Server
2008 – Data Center) ou livre no servidor;



Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de
tarefas concorrentes;



Funcionamento dos módulos em web ou desktop;



Plataforma Cliente/Servidor (as aplicações cliente/servidor podem ser
desenvolvidas utilizando-se no mínimo o modelo de 02 camadas);



Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança
contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do
uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso
individualizadas por usuário e função;



O sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) poderá ser livre (gratuito),
ou proprietário com as despesas resultantes da utilização deste software
(sistema) sendo por conta da empresa contratada;



Ser baseado no conceito de controle de transações, mantendo a integridade
do Banco de Dados em quedas de energia e falhas de software/hardware;
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Possuir base de dados integrada para os módulos contratados;



Registrar todos os acessos diários do usuário (log) no caso de cadastros e
movimentações, composto no mínimo do código do operador e data da
operação;



Utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer comunicação dos sistemas
aplicativos com os usuários;



Possuir a facilidade de importação/exportação de dados para os sistemas do
Tribunal de Contas do Estado (TCE);



Teclas e funções padronizadas em todos os sistemas, de forma a facilitar o
seu aprendizado e operação;



Possuir atualização online dos dados de entrada, permitindo acesso às
informações atualizadas imediatamente após o término da transação;



Permitir personalizar relatórios e telas com a identificação do Macaeprev;



Possuir sistemas aplicativos construídos com interface gráfica nativa e
suporte para utilização de mouse obedecendo aos parâmetros de usabilidade;



Possuir cadastro único de fornecedor e produto para os módulos de
contabilidade e tesouraria, almoxarifado, patrimonial, orçamento, compras e
licitações e recursos humanos com o objetivo de otimização dos processos;



Possuir possibilidade de integração entre seus módulos ou funções;



Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional
dos mesmos em arquivos, com saída em mídia móvel ou disco rígido, e a
seleção de qualquer impressora da rede desejada;



Permitir a localização por palavra ou parte desta nas visualizações dos
relatórios para otimizar possíveis conferências;



Ser parametrizável pelo usuário, em tabelas de fácil compreensão e
atualização;



Assegurar a integração de cadastros e tabelas de cada sistema aplicativo,
garantindo que a informação seja alimentada uma única vez;



Possuir ajuda online sensível ao contexto com possibilidade de acesso
através de tecla de atalho;



Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas. Por exemplo:
bloquear baixa de contribuinte que esteja vinculado a imóvel; não excluir
fornecedor que possua participação em processo, fechamento mensal, dentre
outros;



Garantir que os relatórios tenham totalização a cada quebra de item e geral;
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Todos os sistemas, sem exceção, deverão ser desenvolvidos para utilização
em ambiente gráfico.



Atualização nos parâmetros dos sistemas, conforme atualização nas
legislações Federal, Estadual ou Municipal em tempo hábil;



Ser capaz de realizar backup físico dos dados salvos na sede do Instituto pelo
menos uma vez por semana;



Ser projetado para WEB - 3 camadas;



Controle de acesso e perfis de acessos de usuários e gerenciamento de
acesso;



Permitir que os relatórios possam ser salvos em formatos de arquivos “RTF,
PDF e XLS”;



Possibilitar a importação e exportação, de arquivos de texto, em todos os
sistemas especificados nos módulos Previdenciários e Financeiros.



Integração total e automática de todos os sistemas, tanto dos módulos
financeiros quanto dos módulos previdenciários.

De acordo com a equipe técnica do Macaeprev, foram levantados os requisitos para
os módulos que seriam licitados para o instituto. Cada setor, juntamente com o setor de TI,
especificou os requisitos necessários ao bom funcionamento das diferentes áreas da
instituição.
Cabe salientar, que como resultado no processo licitatório, a empresa ganhadora, foi
a empresa Fourinfo (doravante citada com empresa F). Também é importante observar que a
aplicação do método AHP vai ser direcionada para os módulos envolvendo a gestão
previdenciária, especificamente os módulos previdenciários, e não financeiros. O resultado da
licitação encontra-se no Anexo 7.1, denominado “Publicação do Termo de Homologação e
Adjudicação”. Este resultado que será analisado paralelamente ao resultado da aplicação do
método AHP, para verificação da eficácia do processo licitatório de seleção de sistema de
software de gestão previdenciária para o Macaeprev. Os módulos financeiros não entram na
análise dos resultados.
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3

Bibliometria
Neste capítulo é realizada a bibliometria. Inicialmente foi feita uma busca no

Google Trends para identificar o grau de interesse nas palavras chaves especificadas na
pesquisa. A seguir, foi feita uma pesquisa utilizando as bases acadêmicas ISI Web of
Knowledge e Scopus. Também foi realizada uma complementação destas bases fazendo
uma busca de trabalhos em português no Banco de Teses e dissertações da CAPES.
Na Seção 3.1 é apresentado o grau de interesse no tema selecionado.
Na Seção 3.2 é apresentada a pesquisa nas bases científicas ISI Web of
Knowledge e Scopus.
Já na Seção 3.3 são mostrados quais artigos mais contribuíram para o
desenvolvimento desta pesquisa.

3.1

Grau de interesse no tema selecionado
Para dimensionar o grau de interesse sobre alguns temas, foi utilizada a

ferramenta Google Trends (GOOGLE TRENDS, 2015), a qual é uma ferramenta do
Google que destaca a busca de um termo ao longo de um determinado período de tempo.
Os dados são apresentados graficamente e de forma normalizada em uma escala de 0 a
100.
Com base nesta ferramenta, foi feito um levantamento acerca do interesse sobre
as palavras chaves especificado na Tabela 5.
Tabela 5 - Palavras chaves da pesquisa de interesse.

Português

Inglês

Multicritério

Multicriteria

Licitação

Bidding

Software

Software

Previdência Social

Social security
Fonte: O autor.

Foi realizada uma busca por cada palavra chave da pesquisa para que se
pudesse mensurar o grau de interesse em cada termo separadamente.
O termo multicritério tem um expressivo destaque em 2004, com o maior
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volume de buscas (valor 100) em abril deste ano. Porém, seu grau de interesse
decresceu ao longo dos anos, chegando a maio de 2015 com um valor de 16 (em uma
escala de 0 a 100). É importante observar também, que o volume pela busca pelo tema
multicritério tem se mantido estável desde 2012 (Figura 2).

Figura 3 - Grau de interesse no tema multicritério. Fonte: O autor.

Foi feita também uma verificação no Google Trends para levantar o grau de
interesse nos métodos de auxílio multicritério mais amplamente utilizados, que são o
AHP, o ELECTRE e o PROMETHEE.
A análise de interesse com o passar de tempo no Google Trends entre os três
métodos, mostra, no geral, a preponderância do método ELECTRE em relação aos
demais (Figura 3), porém, a partir de 2009, aproximadamente, o método AHP se
mantém quase que constante e o método ELECTRE começa a decrescer. A partir de
2011, a busca do método AHP se equipara ao método ELECTRE no volume de
pesquisas em 2012 e 2013, superando-o a partir de 2014,.
O método PROMETHEE fica abaixo nas buscas em relação aos dois. No
gráfico da Figura 3, a coluna azul representa o método AHP, a vermelha o método
ELECTRE e a laranja o método PROMETHEE.
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Figura 4 - Grau de interesse nos principais médotos AMD. Fonte: Google Trends 2015

A palavra chave licitação, bidding, iniciou com um volume de buscas em
janeiro de 2004 no valor de 92 (escala de 0 a 100) (Figura 4). Desde 2007, as buscas se
mantiveram praticamente constantes. Em maio de 2015 registrou-se um quantitativo de
buscas no valor de 50 (escala de 0 a 100).

Figura 5 – Grau de interesse no termo licitação. Fonte: Google Trend 2015.

Pode-se observar na Figura 5, que o volume de buscas do termo software
monitorado na ferramenta Google Trends é muito grande no ano de 2004 (94 numa
escala de 0 a 100). Porém, teve uma decaída em 2015, registrando em maio um volume
de buscas no valor de 19 (escala de 0 a 100).
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Figura 6 – Grau de interesse no termo software. Fonte: Google Trends 2015.
A palavra chave previdência social, em inglês social security, tem um volume
de busca no valor de 81 (escala de 0 a 100) em janeiro de 2004. A partir de 2008, as
buscas apresentam um comportamento constante. Já em maio de 2015, este volume de
busca decresce para o valor de 43 (escala de 0 a 100), conforme o gráfico demonstra na
Figura 6.

Figura 7 – Grau de interesse no termo previdência social. Fonte: Google Trends 2015.

3.2

Pesquisa em Base de dados
Esta pesquisa foi realizada através do portal de periódicos da CAPES

direcionado para as bases ISI Web of knowledge e Scopus, e também consultas ao
Banco de Teses e Dissertações da CAPES no período de julho a outubro de 2015. As
palavras chave referentes ao tema foram multicritério, licitação, software e previdência
social. Sendo estes termos pesquisados em inglês, exceto no banco de teses e
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dissertações, para um maior retorno de artigos indexados, visto que na literatura
científica há a predominância de publicação em inglês (CAPES, 2015).
3.2.1

Pesquisa na Base de Dados ISI Web of Knowledge
A busca realizada na base de Dados ISI of Knowledge, na principal coleção da

ISI Web of Science, gerou os resultados descritos na Tabela 6 para as palavras chaves
definida na Seção 3.1 (Tabela 5).
Tabela 6 - Total de artigos das palavras chaves da pesquisa.

Palavras chaves

Total de artigos

Multicriteria or multiobjective

19.640

Bid or bidding or auction

34.334

Software or application or tools

3.597.036

Social security

21.810
Fonte: ISI Web of Knowledge (2015).

A pesquisa prosseguiu com a geração de uma nova tabela, denominada Tabela
7, contendo as palavras chaves nomeadas como itens.
Tabela 7 - Itens da pesquisa.

PALAVRAS CHAVES
Multicriteria or multiobjective
Bid or bidding or auction

ITEM
1
2

Software or application or tools

3
4

Social security
Fonte: O autor.

A seguir, foi feita uma combinação do item 1 (multicritério) com os demais
itens, para se obter um maior refinamento nas buscas. Os resultados se encontram na
Tabela 8.
Tabela 8 – Resultado das pesquisas nas combinações na base ISI Web of Knowledge.

NÍVEL
1

2

COMBINAÇÃO
1 AND 2
1 AND 3
1 AND 4
1 AND 2 AND 3
1 AND 2 AND 4

TOTAL DE ARTIGOS
60
5.983
17
15
1
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3

1 AND 3 AND 4
1 AND 2 AND 3 AND 4
Fonte: ISI Web of Knowledge 2015.

8
0

Analisando a Tabela 8, observa-se que a combinação “1 (Multicriteria or
multiobjective) AND 3 (Software or application or tools)” foi a que retornou mais artigos:
5.983. Porém, a última combinação não retornou nenhum artigo (1 AND 2 AND 3 AND
4).
Para se obter uma maior precisão nos artigos relacionados ao tema, somente serão
comentados os artigos da Tabela 8 que foram decorrentes das combinações de nível 2 (1
(Multicriteria or multiobjective) AND 2 (Bid or bidding or auction) AND 3 (Software or
application or tools)), 1 AND 2 AND 4, 1 AND 3 AND 4 . Ainda, a última combinação (1
AND 2 AND 3 AND 4), nível 3, será desprezada, pois a combinação dos quatro itens não
retornou nenhum artigo.
Como resultado final desta etapa, foram selecionados 24 artigos, resultante do
somatório das iterações de nível 2 especificadas na Tabela 8.
3.2.2

Pesquisa na Base de Dados Scopus
A Scopus é a maior base de dados de citações, resumos, artigos da literatura

peer-reviwed, que são revistas científicas, livros e anais de eventos (SCOPUS, 2015).
Ela abrange as áreas tecnológicas, científicas, humanas, sociais, entre outras. Por ser tão
abrangente e possuir grande qualidade acadêmica, também foi selecionada para a
pesquisa dos artigos relacionados ao tema do presente trabalho.
A base de dados Scopus apresentou os resultados para as palavras chaves
definidas na Tabela 9. É importante salientar que os campos usados na pesquisa foram:
título do artigo, resumo e palavras chaves. Todos os tipos de documentos foram
pesquisados. E no campo intervalo de pesquisa, local do site onde definimos os anos dos
documentos que entrarão na busca, estava selecionado todos os anos até a data atual da
realização da pesquisa.
Tabela 9 - Total de artigos das palavras chaves da base SCOPUS.

Palavras chaves

Total de artigos

Multicriteria or multiobjective

39.524

Bid or bidding or auction

48.002

39

Software or application or tools

5.931.662

Social security

48.427
Fonte: Scopus (2015).

Analisando a Tabela 9, verifica-se que o maior número de artigos indexados
apareceu na busca nos termos software or application or tools, que registrou um número
expressivo de 5.931.662 artigos. A segunda maior busca ficou para os termos bid or
bidding or auction, registrando um quantitativo de 48.427 índices.
Após a busca inicial, que é a procura de artigos indexados na base apenas pela
palavra chave em inglês, vide Tabela 9, utilizou-se a Tabela 7 para organizar as palavras
chaves como itens, assim como foi feito na base ISI.
A seguir, foi feita uma combinação do item 1 (multicritério) com os demais itens,
para se obter um maior refinamento nas buscas. Os resultados se encontram na Tabela 10.
Tabela 10 – Resultado das combinações das palavras chaves.

NÍVEL
1

2
3

COMBINAÇÃO
1 AND 2
1 AND 3
1 AND 4
1 AND 2 AND 3
1 AND 2 AND 4
1 AND 3 AND 4
1 AND 2 AND 3 AND 4

TOTAL DE ARTIGOS
134
12.288
75
33
4
27
0

Fonte: Scopus (2015).

Analisando a Tabela 10, observa-se que a combinação 1 (Multicriteria or
multiobjective) AND 3 (Software or application or tools) foi a que retornou mais artigos.
Ela retornou um número expressivo de 12.288. Porém, a última combinação não
retornou nenhum artigo (1 AND 2 AND 3 AND 4).
Para se obter uma maior precisão nos artigos relacionados ao tema, assim como na
base ISI, na base Scopus somente serão comentados os artigos da Tabela 10 que foram
decorrentes das combinações de Nível 2 - 1 (Multicriteria or multiobjective) AND 2 (Bid or
bidding or auction) AND 3 (Software or application or tools) -, 1 AND 2 AND 4, 1 AND 3
AND 4. No entanto, a última combinação, Nível 3, será desprezada, pois a combinação dos
quatro itens não retornou nenhum artigo.
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Como resultado final desta etapa, foram selecionados 64 artigos, resultante do
somatório das iterações de Nível 2 especificadas na Tabela 10.
3.2.3

Seleção dos trabalhos das bases pesquisadas
Inicialmente, foram selecionados os 24 trabalhos selecionados na base ISI Web of

Knowledge e os 64 artigos da base Scopus, totalizando 88 trabalhos. Para prosseguir com
a seleção dos artigos que contribuiriam com a presente pesquisa, foi feito uma análise
para eliminar registros duplicados nas bases selecionadas. Esta análise está
representada no gráfico de Venn na Figura 7.

Figura 8 – Gráfico de Venn das bases pesquisadas. Fonte: O autor.

Com a eliminação das duplicações, o quantitativo de trabalhos das duas bases para a
pesquisa passou a ser de 79 trabalhos. Após esta fase, foi aplicado um novo filtro, onde foi
feito uma análise do resumo dos trabalhos, da relevância, do número de citações e uma
verificação criteriosa do assunto abordado. A partir daí, selecionou-se os principais artigos
das bases pesquisadas que contribuiriam de forma efetiva para a pesquisa proposta. Foram
selecionados 18 trabalhos para a pesquisa.
Após a seleção dos trabalhos acadêmicos internacionais nas bases ISI Web of
Knowledge e Scopus, foi realizada também uma busca por trabalhos em português que
abordassem o tema. A busca foi realizada no banco de teses e dissertações da CAPES. O
seguinte trabalho foi selecionado pela sua proximidade com o tema: TORRES (2012).
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Na Tabela 11 é apresentada a relação de todos os trabalhos selecionados para a
pesquisa.
Tabela 11 – Relação dos trabalhos selecionados na pesquisa.

NÚMERO

AUTORES

1

HOBBS; MEIER, (1994)

2

PONGPENG; LISTON, (2003)

3

HAN et al, (2004)

4

SINGH; TIONG, (2005)

5

NARASIMHAN et al, (2006)

6

HUSSAIN; FREY, (2006)

7

LASSIG et al, (2009)

8

FEI; YU, (2009)

9

LIU; SUN, (2009)

10

PADHI; MOHAPATRA, (2010)

11

YU; HAN, (2010)

12

MENG; MENG, (2010)

13

BRIGUI-CHTIOUI; PINSON, (2010)

14

DOBI et al, (2010)

15

TORRES, (2012)

16

BOBAR, (2013)

17

BELAID; RAZMAK, (2013)

18

ELBARKOUKY et al, (2013)

19

GRANDONI et al (2014)
Fonte: O autor.

Foi feita uma análise dos trabalhos selecionados, visando observar o ano de
publicação e o tipo de material pesquisado. O gráfico da Figura 8 representa o quantitativo de
trabalhos selecionados na pesquisa por ano de publicação.
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QUANTIDADE DE TRABALHOS / ANO
QUANTIDADE
4

4
3

2
1

1

1

2

1

1
0

0

0

0

1994 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figura 9 - Gráfico de trabalhos selecionados por ano de publicação. Fonte: O autor.

Observa-se neste gráfico que os anos que mais têm incorrência dos trabalhos
selecionados foram os anos 2009 e 2010, com 4 trabalhos cada ano. O segundo ano foi de
2013, com um registro de 3 trabalhos.
No acervo de trabalhos selecionados, 11 trabalhos são do tipo artigo, sete são
documentos de conferências e um do tipo tese. O gráfico da Figura 9 mostra a predominância
dos artigos e documentos de conferência na pesquisa.

PERCENTUAL POR TIPO DE TRABALHO
Article

Conference Paper

Tese

5%

37%
58%

Figura 10 – Percentual de tipos de trabalhos da pesquisa. Fonte: O autor.

Cabe ressaltar que nenhum trabalho foi encontrado que fale especificamente sobre
aplicação do método AHP na seleção de um sistema de software de gestão previdenciária para
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previdência social.

3.3

Artigos que mais agregaram valor a pesquisa
Nesta seção será tratada a questão dos artigos que mais contribuíram para o tema

desta dissertação. É feita uma análise dos principais artigos pesquisados nas bases acima.
Ressalta-se que não foi encontrado nenhum artigo específico que abordasse integralmente
o tema proposto. Mas sim, foram encontrados trabalhos que contribuíram de alguma
forma, para este trabalho de pesquisa.
Os artigos estarão sendo analisados e agrupados por tema, e dentro de cada tema
por ordem cronológica de ano de publicação.
Este grupo de artigos trata da aplicação de métodos AMD para seleção de
carteiras de recursos de investimentos:
Segundo Hobbs e Meier (1994), os métodos de auxílio multicritério a decisão
devem ser usados para comparação de alternativas quando há múltiplos objetivos. O
artigo também aborda aplicação de vários métodos AMD na escolha de carteira de
recursos para Seattle City Light. Para os autores, os resultados variam em função dos
métodos aplicados. Os métodos utilizados foram AVF (R) e GP (1, +/-).
O artigo de Han et al. (2004) aborda uma carteira de gestão de risco financeiro de
projetos internacionais para integrar a hierarquia de risco de projetos individuais e em nível
coorporativo, que se aplica um método de tomada de decisão multicritério para maximizar o
valor total de empresas. A abordagem foi demonstrada através de um estudo de caso baseado
em projetos reais de uma contratante geral multinacional. O artigo discutiu a estrutura básica
de sistemas gestão de risco para integrar o processo de hierarquia e o risco de projetos no
nível corporativo. Os autores testaram a abordagem proposta para demonstrar o modelo
usando os projetos de amostra de uma contratante global.
Para os autores a contribuição de potenciais projetos novos para o novo portfólio foi
um fator importante na escolha de candidato adequado de projetos. Uma empresa pode tomar
decisões mais inclusivas com o conceito de portfólio em vez de selecionar projetos numa base
individual.
Os artigos abaixo abordam a aplicação de métodos AMD na contração de
empreiteiros:
Para Pongpeng e Liston (2003), faltam modelos realistas na avaliação de
propostas capazes de mostrar três fatores, que são a compilação de entrada de vários
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decisores, riscos e incertezas, e interação com o computador. O modelo (TenSeM)
elaborado pelos autores foi uma combinação de uma função de utilidade e uma função de
bem-estar social. O modelo foi dividido em duas etapas principais (Passo 1: avaliação da
capacidade contratada e Passo 2: propostas de avaliação), que consiste em três processos
principais: (1) o processo de seleção de critérios da capacidade contratante; (2) os critérios de
capacidade de equilíbrio do empreiteiro / processo de medição; e (3) preço de compra e
contratante capacidade de equilíbrio / o processo de medição. A parte de cálculos do modelo
foi realizada pelo software Microsoft Excel e a interface com o usuário foi feita através da
linguagem de programação interna do Excel chamada Visual Basic for Applications (VBA).
Para obter um produto de trabalho realista, o modelo foi testado para a facilidade de
utilização, verificação, análise de sensibilidade, e validação. O teste mostrou que o modelo
multicritério, TenSeM, é uma abordagem racional e realista para resolver um problema de
avaliação das propostas.
Para Sing e Tiong (2005), a seleção de empreiteiro é o processo de escolher o
empreiteiro mais apropriado para entregar o projeto assegurando-se o melhor custo-benefício.
Os clientes de construção estão se tornando mais conscientes do fato de que a seleção de um
contratante com base apenas no preço da proposta é muito arriscada e pode levar ao fracasso
do projeto em termos de tempo de atraso e padrões de má qualidade. A avaliação dos
empreiteiros com base em vários critérios está, portanto, tornando-se mais popular. A seleção
do contratante em um ambiente multicritério é, em essência, dependente em grande parte da
incerteza inerente à natureza dos projetos de construção e julgamento subjetivo dos tomadores
de decisão (Decision Makers - DMs). Os autores apresentam um procedimento sistemático
com base na teoria dos conjuntos fuzzy para avaliar a capacidade de um empreiteiro para
entregar o projeto de acordo com as exigências do proprietário. A noção de valor de Shapley2
é usada para determinar o valor global ou importância relativa de cada critério em realizar o
objetivo global do processo de tomada de decisão. Seu objetivo era criar um modelo de
decisão fuzzy para seleção de contratante de construção envolvendo, investigando, vários
critérios, tendências de seleção de clientes de construção, relação entre os critérios de decisão,
e preferências de critérios no processo de seleção de clientes contratantes de construções.
Uma grande vantagem do método proposto é que ele faz o processo de seleção mais
sistemática e realista como o uso da teoria dos conjuntos fuzzy. Permite que os tomadores de
2

Shapley propôs resumir as complexas possibilidades que enfrentam cada jogador em um jogo na forma de
uma função característica por um único número que representa o "valor" de jogar o jogo. Assim, o valor de um
jogo com um conjunto de N = {1,. . . , N) de jogadores seria um vetor de números n representando o valor de
jogar o jogo em cada uma das suas n posições.
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decisão possam expressar a sua avaliação do desempenho dos empreiteiros em critérios de
decisão em termos linguísticos em vez de valores.
Padi e Mohapatra (2010) propõem uma revisão nos procedimentos de seleção de
empreiteiro em departamentos governamentais em vários países e no Departamento de
Desenvolvimento Rural (RDD), na Índia. Os autores analisam as diversas deficiências do
atual processo de seleção do empreiteiro. Eles sugerem um processo centralizado de avaliação
de contratante com a inclusão de três novos atributos ao longo da seleção do preço de oferta.
Os atributos sugeridos são: (1) tempo citado para completar o projeto, (2) período de garantia
citado, e (3) resultado do desempenho passado do contratante. Para resolver o resultante
problema de tomada de decisão multiobjetivo, o documento propõe um modelo de
programação objetivo binário. Quando testado com processo de seleção de empreiteiro
existente dos seis últimos projetos em RDD, o modelo produz os mesmos resultados que as
tomadas por RDD no passado, confirmando a credibilidade do modelo. Quando testado com o
procedimento sugerido, o modelo produz resultados muito superiores.
Segundo Elbarkouky et al (2013), a seleção de um consultor competente é vital para
o sucesso de qualquer projeto de construção imobiliária, uma vez que se baseia em um
conjunto de critérios, que dependem fortemente do julgamento subjetivo. Muitas vezes, a
seleção é realizada dependendo do menor preço de licitação para o consultor. No entanto, o
consultor submeter o menor preço de oferta pode não ser necessariamente capaz de completar
o trabalho de forma satisfatória (ELBARKOUKY et al, 2013).
Os autores propõe um modelo de quadro de seleção, com base em clientes baseado
no projeto de consultores AHP das necessidades que melhorariam o tempo de construção de
projeto imobiliário e custo-eficácia para os desenvolvedores na região do Oriente Médio. Em
primeiro lugar, uma lista de (clientes) dos requisitos genéricos dos desenvolvedores é
preparada com uma revisão da literatura. Esses requisitos são, então, alinhados com os
critérios de seleção de consultores comuns que são recomendados por especialistas do Oriente
Médio e uma revisão da literatura. Um questionário auxilia na obtenção de um consenso entre
os especialistas em relação aos critérios de seleção finalizados que são detalhados ao nível dos
atributos de seleção. Especialistas são então convidados a sugerir escalas individuais para
medir os atributos de seleção. Um questionário de verificação que usa uma escala de Likert de
5 pontos, ajuda a especialistas para atribuir a escala de medição adequado para cada atributo.
A importância relativa dos critérios de seleção é então, determinada utilizando o Método de
Análise Hierárquica (AHP) e o software Expert Choice ™ através de um questionário
estruturado. Finalmente, uma estratégia de validação é proposto que incorpora um estudo de
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caso no Egito para implementar e avaliar o modelo proposto. A pesquisa recomenda a
incorporação de critérios de seleção de consultores para avaliar sua competência, como o
sucesso de qualquer projeto de construção de imóveis depende a obtenção da experiência mais
capaz, experiente e confiável a um custo adequado. Os resultados apresentam o
desenvolvimento de um quadro de decisão multicritério para avaliação e seleção de
consultores imobiliários usando o método AHP.
dEste bloco de artigos fala da aplicação de métodos AMD em licitação em serviço
público:
Narasimhan et al. (2006) propuseram um modelo matemático para lidar com o
problema ao considerar a licitação como o mecanismo para seleção de fornecedor. A principal
contribuição do estudo é fornecer um quadro de tomada de decisão e mecanismo de apoio à
decisão para incorporar a perspectiva do Ciclo de Vida do Produto (PLC) na seleção
estratégica de fornecedores através de um portfólio de produtos. A aplicação do modelo em
conjuntos ilustrativos de dados demonstra o mérito de reconfiguração a base de fornecimento
e destaca a importância do desenvolvimento de acordos de ofertas alternativas. Em um
concurso de contexto determinado, no entanto, o modelo pode ser utilizado para a análise de
sensibilidade para avaliar a competitividade dos fornecedores ao longo de um intervalo de
valores especificado dos parâmetros.
Hussan e Frey (2006) mostram em seu artigo a aplicação das interações agente
com base em leilões em sistemas distribuídos que são restritos para lidar com informações
locais para a satisfação das necessidades mundiais. O foco do trabalho apresentado é sobre
a redução de atos comunicativos por meio de previsão em interações baseadas em leilões,
enquanto ainda satisfazer as limitações do sistema global. Os resultados mostram que com
elementos preditivos um melhor desempenho pode ser alcançado com ainda menos do que a
comunicação em um ambiente não-preditivo. O resultado do trabalho demonstra que é
possível utilizar o comportamento emergente de elementos para atingir hlfillment
individualista dos objetivos global a uma considerável extensão.
Fei e Yu (2009) analisam a falta de métodos na avaliação de licitação na província de
Hebei, na China. Eles mostram em seu artigo a aplicação do método AHP em uma licitação.
O modelo por eles desenvolvido considera o tema do padrão de tecnologia e avalição de
negócios, utilizando a razão entre o valor de comparação e a classificação do tipo do
programa de licitação, e aumentam a comparabilidade entre o programa de concurso. Através
do método AHP, os peritos em avaliação mostram uma avaliação mais justa e racional na
determinação do peso e para garantir a autoridade e imparcialidade no processo de licitação.
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Para Liu e Sun (2009) a avaliação da proposta do baixo preço razoável é amplamente
implementada no sistema licitação na China. De acordo com a análise dos métodos de
avaliação e sua base teórica, os métodos efetivos encontravam-se todos desviados do
verdadeiro significado do baixo preço razoável, e até mesmo causando o fenômeno como
funesta-licitação rodada e oferta bem sucedida por baixo preço. A pesquisa dos autores
resume os fatores que influenciam no baixo preço razoável com base na análise de controle de
custos do ciclo de vida, e, em seguida, combinando com a teoria de engenharia de valor, ela
fornece um modelo de decisão multiobjetivo. De acordo com um estudo de caso da pesquisa,
o modelo em geral reflete a força dos concorrentes e seleciona um licitante que ofereça um
preço baixo razoável.
Yu e Han (2010) em seu artigo analisam a escassez do método existente de seleção
de fornecedores e introduziu o leilão reverso na mesma. A técnica evitou a deficiência do
método existente e o fornecedor tinha mais oportunidade de revelação a sua preponderância,
assim, a seleção de fornecedores não era unilateral e que poderia reduzir significativamente o
preço das ações. Os resultados obtidos com a aplicação do presente método para a seleção do
fornecedor indicam que este método é viável e eficaz.
Para Meng e Meng (2010) em um sistema de suporte de negociação baseado em
agentes, é importante que o agente comprador use o método para selecionar o agente
vendedor mais apropriado em uma massa de selecionados. Após a cúpula agente comprador
exigência do comprador para o agente corretor, o corretor recolhe todos os agentes
vendedores que provavelmente cumpriram a exigência do comprador por meio de licitação ou
de pesquisa, e formalizam suas soluções. Em seguida, é aplicada uma abordagem de tomada
de decisões multiobjetivo fuzzy.
Brigui-chtioui e Pinson (2010) propõem em seu artigo uma estratégia multicritério
para a realização de leilões reverso automatizados na Inglaterra, baseados em agentes de
software. Os leilões reversos ganharam popularidade como resultado do surgimento de
ferramentas de leilões on-line baseados na Internet. Um agente comprador negocia com vários
agentes do vendedor através de um único produto. O modelo preferência é baseado em pontos
de referência que representam os valores desejados e os valores de reserva por cada critério.
Para garantir a evolução do processo, o Projeto Leloeiro Inglês muitas vezes considera um
lance de incremento que representa a quantidade mínima que um proponente deve melhorar a
melhor oferta de compra atual. Geralmente, o aumento do lance é fixado antes do início do
processo e se mantém invariante durante o processo. O objetivo dos autores foi permiter
ajustar o lance de incremento de acordo com o progresso do leilão. Propuseram um algoritmo
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com base em um método de alisamento exponencial que adaptasse o lance de incremento ao
contexto do leilão a qualquer momento.
Para Torres (2012), a transparência nos processos licitatórios pode vir a garantir
melhor uso do dinheiro público, aumento da competitividade e redução de corrupção nestes
processos. Ele apresenta em seu artigo um Modelo Multicriterial que utiliza a Análise
Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA), levando-se em consideração as
inovações da Diretiva 18/2004, da União Europeia, a qual estabelece que em uma Compra
Governamental os critérios de avaliação e seus respectivos pesos devem ser anunciados já no
edital. Do ponto de vista teórico e metodológico, o modelo proposto é inovador e relevante
uma vez que permite avaliar múltiplos critérios, além do preço, e parametrizar os objetos das
licitações públicas por meio de seus pesos, obtidos com ou sem a incorporação da
subjetividade dos especialistas e decisores, e pode prover uma transparência nas Compras
Governamentais. O modelo foi aplicado, a priori, exclusivamente no âmbito da técnica, em
licitações do tipo "técnica e preço", quando se tratar de obras ou serviços natureza
predominantemente intelectual ou de grande vulto (Lei nº 8.666/1993, Art. 46, capute § 3º),
ressalvadas as contratações de bens e serviços de informática e automação do Governo
Federal, matéria esta regulamentada no Decreto nº 7.174/2010, o qual já estabelece os
critérios e subcritérios admissíveis para este tipo de licitação no âmbito da técnica.
Bobbar (2013) fornece uma visão geral das idéias relevantes para e-procurement
público que representam um importante serviço de todo o conceito de governo eletrônico. O
conceito de e-procurement, que é o uso de meios eletrônicos em todo o processo de compra, é
explicado como um elemento da tomada de decisão. O autor apresenta módulos básicos do
sistema de e-procurement público, com destaque para o módulo no qual é feita a seleção da
proposta mais aceitável, onde é demonstrado como pode ser feito com base no Método de
Análise Hieráquica (AHP) e no Processo Analítico de Rede difuso (ANP distorcido). Um
exemplo ilustrativo da aplicação de ambos os processos é fornecido em um procedimento de
única contratação pública eletrônica com a análise comparativa dos resultados.
Dobi et al. (2005) afirma que os contratos públicos tem sido o foco de interesse em
muitos países do mundo. A Oferta selecionada nos contratos públicos que se baseia nos
critérios do preço mais baixo não significa necessariamente fornecer o melhor valor para o
dinheiro. O artigo discute o problema dos contratos públicos a partir da perspectiva de análise
multicritério - no caso de a proposta economicamente mais vantajosa. A possibilidade de
aplicação da análise multicritério na avaliação de propostas em concursos públicos tem sido
demonstrada através do estudo de caso de negócios de uma empresa que é responsável por
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contratos e a seleção foi feita de acordo com o critério do preço mais baixo. As métricas para
avaliar as propostas com os critérios são propostos. Comparando os resultados obtidos usando
o modelo hierárquico e a metodologia AHP e simplificado o modelo single-level, foi
determinado que os resultados das prioridades e classificação de alternativas são idênticos, o
que confirmou a possibilidade de aplicar modelo simplificado na prática.
Os artigos abaixo fazem uma análise da relação dos Sistemas de apoio a Decisão com
os métodos AMD e abordam problemas de otimização clássico:
Belaid e Razmak (2013) mostram que os Sistemas de Apoio à Decisão (Decision
Support Systems - DSS) foram amplamente aplicados ao campo do Auxílio Multicritério a
Decisão (MCDA). Na verdade, os mais populares procedimentos de agregação MCDA são
aqueles apoiados por um DSS. Os autores fazem uma revisão da literatura demonstrando que
os Sistemas de Apoio à Decisão Multicritério (MCDSS) têm sido aplicados em diversas áreas,
tais como: Produção e Gestão de Operações, Finanças, Educação, Recursos Humanos,
Imóveis e Multimídia. O objetivo dos autores foi mostrar o estado da arte e uma classificação
por campo de aplicações aos Sistemas de Apoio à Decisão Multicritério.
Grandoni et al. (2014) afirmam que em um problema de optimização clássico os
dados completos de entrada são conhecidos no algoritmo. Esta suposição pode não ser mais
verdade em problemas de otimização motivados pela Internet, onde parte dos dados de
entrada é o conhecimento pessoal de agentes egoístas independentes. O objetivo do
mecanismo de concepção algorítmica é o de proporcionar (em tempo polinomial) uma
solução para o problema de otimização e de um conjunto de incentivos para os agentes de
ligação tais que a divulgação dos dados de entrada é uma estratégia dominante para os
agentes. No caso de problemas de NP-complexos, a solução computadorizada também deve
ser uma boa aproximação do ótimo. Eles se concentram no desenho de mecanismos para
problemas de otimização multiobjetivos, onde são dadas a principal função objetiva, e um
conjunto de objetivos secundários que são modelados através de restrições orçamentárias. A
Otimização multiobjetivo é um ambiente natural para projeto de mecanismo como muitas
opções econômicas pedir um compromisso entre objetivos diferentes, parcialmente
conflitantes, A principal contribuição dos autores foi mostrar duas das principais ferramentas
para o delineamento de algoritmos de aproximação para problemas de otimização
multiobjetivo, curvas, ou seja, aproximação de Pareto e relaxamento Lagrangian, podem levar
a esquemas de aproximação verdadeiros.
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4

Metodologia
A metodologia aplicada neste projeto foi uma pesquisa-ação, considerando-se

que o pesquisador, autor do presente trabalho, compõe o corpo técnico do instituto de
previdência que foi usado como população da pesquisa. Ele atua diretamente na execução
do objetivo do tema em questão, que é a escolha do sistema de software previdenciário
para o Macaeprev. Foram utilizadas entrevistas, questionários e análise e leitura de
documentos.
4.1.

Classificação da pesquisa
Quanto à natureza, como ela vem propiciar conhecimentos para aplicação

prática, com foco na resolução de problemas específicos (SILVA; MENEZES, 2001), ela
se classifica como “pesquisa aplicada”, pois se deseja que seus resultados sejam aplicados
na solução imediata de um problema real em um instituto de previdência.
Também é caracterizada como “explicativa” quanto aos objetivos, pois visa
identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos.
Quanto à abordagem, ela pode ser classificada como “combinada” (aspectos qualitativos
e quantitativos).
4.2.

Descrição do método de pesquisa
A metodologia aplicada neste projeto foi a pesquisa-ação. A pesquisa-ação

consiste em um tipo de pesquisa social concebida e realizada em estreita associação com uma
ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os
participantes representativos da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de
modo cooperativo e participativo (THIOLLENT, 1985).
Neste trabalho de pesquisa, o método AHP foi aplicado pelo Coordenador de
Tecnologia da Informação, que também é o elaborador deste projeto de pesquisa. Ele
atua influenciando e colaborando para a solução do problema decisão do instituto de
previdência social de Macaé.
As técnicas de coleta de dados desta pesquisa-ação foram: questionários,
entrevistas estruturadas, observação direta e análise documental.

51

4.3.

Fases da Metodologia
Esta seção mostra as fases pelo qual passou esta pesquisa de dissertação,

representadas na Figura 10 e detalhadas nas seções 4.3.1 a 4.3.6.

Figura 11 – Fases da metodologia. Fonte: O autor.

4.3.1 Coleta de dados
Foram utilizados questionários estruturados para coleta dos dados. Dois
formulários distintos foram elaborados pelo pesquisador e foram utilizados também
formulários específicos do próprio software Expert Choice para coleta de dados de
acordo com as fases da metodologia especificadas na seção 4.3 deste trabalho de
pesquisa.
Para definição das alternativas utilizou-se o Formulário 1 (Apêndice A),
elaborado com algumas questões para serem feitas a outros institutos de previdência, para
se levantar os softwares previdenciários mais usados na área previdenciária.
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Para definição dos critérios previdenciários, visto que os critérios de qualidade
de software foram baseados em normas ABNT, foi aplicado o Formulário 2 (Apêndice B)
aos tomadores de decisão do instituto. Cada setor do instituto respondeu este questionário
mostrando as características que mais consideravam relevantes em um software
previdenciário.
E para fazer a avaliação par a par dos critérios, determinando a importância
relativa entre eles em relação ao objetivo principal, foi utilizado o Formulário 3 (
Apêndice C) gerado pelo software Expert Choice. Este formulário encontra-se no menu
Assessment, opção Questionnaire da versão 11,1,3238 do Expert Choice.

4.3.2 Definição das alternativas
As alternativas foram levantadas através de pesquisa feita pela Coordenadoria
de Tecnologia da Informação em motores de busca na web (Google) sobre os melhores
softwares da área previdenciária e em entrevistas estruturadas baseadas no Formulário
1 feitas por telefone a outros institutos de previdência, para saber qual software
previdenciário eles recomendavam.

4.3.3 Definição dos critérios

Os critérios foram divididos em dois tipos: critérios previdenciários e critérios de
qualidade de software.
Os critérios de qualidade de software foram elaborados conforme recomendação
técnica da Coordenadoria de TI, que recomendou seguir a norma técnica ISO 9126 que
aborda a qualidade de software.
Os critérios previdenciários foram elaborados a partir das experiências e
mapeamento das necessidades levantadas pelo corpo técnico previdenciário do
Macaeprev.
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4.3.4

Aplicação do método AHP
O Método AHP aplicado foi o AHP Clássico. A aplicação do método se encontra

detalhada na seção 5.0, onde são mostradas detalhadamente todas as fases da aplicação do
método.
4.3.5

Experimentos computacionais
Todos os resultados desta pesquisa foram gerados com o uso do software Expert

Choice, versão 11. O Expert Choice é um software de tomada de decisão baseado nos
fundamentos de Auxílio Multicritério a Decisão e implementa o método AHP em sua
estrutura. Ele é usado em diferentes campos como fabricação, agricultura, governo,
educação, entre outros campos. (EXPERT CHOICE, 2016)
Para o Office Research Services (ORS), ele é um software e hardware do sistema
de apoio à decisão colaborativa que facilita as decisões do grupo que são mais eficientes,
analítico e justificável (ORS, 2015).
Segundo o ORS (ORS (2015), ele possui as seguintes características:


Permite a interação em tempo real das equipes de gestão para alcançar um

consenso sobre as decisões;


Decisões estruturadas usando o Analytic Hierarchy Process (AHP);



Estrutura para todo o processo de tomada de decisão;



Uma ferramenta que facilita a colaboração entre múltiplas partes

interessadas;

4.3.6



Tomada de decisão analítica;



A melhoria da comunicação;



Normalmente, apresenta uma decisão mais rápida;



Documentação do processo de tomada de decisão;



A decisão de consenso;



Em última análise, decisões melhores e mais fundamentadas.

Validação
A validação do método aplicado se deu na análise dos resultados na licitação do

Macaeprev e dos resultados aplicados no método AHP. Foram utilizados os documentos
de finalização licitatória, denominados Termo de Homologação e Adjudicação, nos quais
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é apresentado o sistema de software vencedor da licitação. Em posse deste resultado, foi
feita a comparação entre os resultados obtidos na aplicação do método e o obtido na
licitação.
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5

Aplicação do Método AHP
Este trabalho seguiu as etapas segundo a estruturação do método AHP Clássico e

para aplicação do método utilizou-se o software Expert Choice versão 11. Os resultados
foram gerados com o uso deste software. Cabe salientar que este trabalho mostra a
aplicação do método AHP a um RPPS, de forma a definir uma possível solução ao
problema encontrado pela instituição.

5.1

Definição da Estrutura de Hierarquia de decisão.
Seguindo os estágios definidos por Saaty (2008) no método AHP, no primeiro

estágio, na sua fase inicial, deve-se criar a estrutura hierárquica de decisão. Isto significa,
a priori, estabelecer o objetivo da organização, que é a contratação de um sistema de
software previdenciário para o instituto.
A segunda fase dentro deste estágio consiste em estabelecer os critérios e
subcritérios usados para o processo de seleção do sistema de software. Para este problema
específico, os critérios foram divididos em duas categorias denominadas: Qualidade e
Previdenciária.
5.1.1 Critérios de Qualidade
Os critérios de qualidade foram estabelecidos com base na norma “ISO/IEC
9126:2001 Parte 1”, que são os atributos de qualidade de software: Funcionalidade,
Confiabilidade, Usabilidade, Eficiência, Manutenibilidade e Portabilidade.
O critério (ou característica de qualidade) “Funcionalidade” é se o software
atende a todas as necessidades especificadas pelo cliente. Ele é detalhado em subcaracterísticas que são adequação, acurácia, interoperabilidade e segurança.
O critério “Confiabilidade” diz respeito a se o nível de desempenho do software
permanece estável de acordo com as condições do ambiente de instalação do software.
Detalha-se

nas

seguintes

características:

maturidade,

tolerância

a

falhas

e

recuperabilidade.
O critério “Usabilidade” diz respeito a facilidade de uso do software pelo
usuário, o quanto ele é atrativo e operacional para o usuário final. Subdivide-se em seis
características que são inteligibilidade, apreensibilidade, operacionalidade, proteção
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frente aos erros de usuários, estética/atratividade e acessibilidade.
O critério “Eficiência” é a verificação do tempo de execução e desempenho do
software e divide-se em: comportamento em relação ao tempo e utilização de recursos.
O critério “Manutenibilidade” consiste na capacidade do software ser modificado
para possibilitar a implementação de melhorias ou correções de defeitos. Divide-se em
analisibilidade, modificabilidade, estabilidade e testabilidade.
O critério “Portabilidade” é a capacidade de ser transferido de um ambiente para
outro distinto. Divide-se em quatro características: adaptabilidade, capacidade para ser
instalado, coexistência e capacidade para substituir.
É importante ressaltar que opção de selecionar estes critérios de qualidade
baseados na norma ISO/IEC 9126 foi uma escolha da Coordenadoria de Tecnologia da
Informação do Macaeprev. Esta julgou que estes critérios atenderiam a parte técnica de
qualidade de software para seleção deste da área previdenciária.
É importante também salientar que uma das recomendações desta pesquisa de
dissertação é que, na aplicação do método AHP, sejam utilizadas normas técnicas para
especificação de critérios, sempre que possível, aumentando assim o objetivismo na parte
de determinação dos critérios que irão compor a estrutura hierárquica do problema
proposto.
5.1.2 Critérios Previdenciários
Foram estabelecidos segundo levantamento feito no Instituto de Previdência
Social de Macaé, Macaeprev, pelo corpo técnico da instituição, que envolve Setor
Previdenciário, Setor Financeiro, Setor de Tecnologia da Informação, Setor de Cadastro e
Setor de Arrecadação. Foram feitas entrevistas para levantamento dos subcritérios,
também denominados requisitos, que fossem importantes para toda a instituição. Os
critérios previdenciários elencados pela equipe nesta categoria são: Custo, Legislação e
Integração.
O critério “Custo” refere-se ao preço da contratação do sistema de gestão
previdenciária. Ele é um custo global (valor total do contrato), dividido em parcelas fixas
mensais.
O critério “Legislação” refere-se à documentação para serviço público. Se a
empresa atende a toda a legislação necessária para participar do processo licitatório. E
também se ele está dentro das normas previdenciárias.
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O critério “Integração” refere-se ao grau de integração do sistema com outros
sistemas do governo federal, estadual e municipal. E também com relação ao grau de
integração com os módulos que abrangem a área financeira do instituto. Softwares da
área previdenciária são obrigados a gerar relatórios, dados, que são enviados ao Tribunal
de Contas do Estado (TCE), bem como a outros órgãos.
Para finalizar o estágio da estrutura hierárquica, foram definidas três alternativas
que mais atenderam aos critérios e subcritérios estabelecidos, chamados de Sistema A, F
e S. O corpo técnico supracitado foi o responsável pela seleção das alternativas. Segue na
Figura 11 a estrutura hierárquica do problema proposto segundo o método AHP.
Contratar sistema de software previdenciário

Critérios Previdenciários

Custo

Legislação

Critérios de Qualidade

Integração

Funcionalidade

Sistema A

Confiabilidade

Usabilidade

Sistema F

Eficiência

Manutenibilidade

Portabilidade

Sistema S

Figura 12 - Estrutura Hierárquica do Objetivo Proposto. Fonte: O autor.

5.2

Construção das Matrizes de Comparação Pareada
O segundo estágio do método, conforme citado anteriormente, refere-se a

definição da comparação paritária entre os elementos de um nível da hierarquia à luz de
cada um dos elementos em uma camada superior da hierarquia.
Assim, inicialmente, foram avaliados par a par os critérios, determinando a
importância relativa entre eles em relação ao objetivo principal, como descrito na Tabela
12.

Tabela 12 – Comparação paritária entre Critério Previdenciário e Critério de Qualidade.

Critérios

Previdenciário

Qualidade

Previdenciário

1

3

Qualidade

1/3

1
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Fonte: O autor

Observa-se que na matriz comparativa, o critério Previdenciário possui conceito
3.0 em relação ao critério Qualidade. Isto significa, segundo a escala de Saaty, que os
critérios Previdenciários, na hora da escolha do sistema de software, têm preponderância
em relação aos conceitos previdenciários. Esta preferência em relação aos critérios
Previdenciários se deve ao fato de que o sistema está sendo escolhido para um instituto de
previdência social. Portanto, os tomadores de decisão atribuíram um peso maior aos
critérios relacionados ao negócio da organização.
Depois de feita a comparação paritária dos critérios, passou-se a fazer uma
comparação paritária entre os subcritérios estabelecidos para um dos critérios, ver Tabela
13 e 14.
Tabela 13 – Matriz de comparação entre os subcritérios do critério Qualidade.
Subcritérios

Funcionalidade Confiabilidade

Usabilidade Eficiência Manutenibilidade Portabilidade

Funcionalidade

1

3

2

3

3

3

Confiabilidade

1/3

1

1/3

1/2

1/2

1/2

Usabilidade

½

3

1

3

3

4

Eficiência

1/3

2

1/3

1

2

3

Manutenibilidade

1/3

2

1/3

1/2

1

2

Portabilidade

1/3

2

1/4

1/3

1/2

1

Fonte: O autor

Tabela 14 – Matriz de comparação paritária entre os subcritérios do critério Previdenciários.

Subcritérios

Custo

Legislação

Integração

Custo

1

3

2

Legislação

1/3

1

2

Integração

1/2

1/2

1

Fonte: O autor

Na Tabela 13, observa-se que os critérios de Funcionalidade e Usabilidade foram
os critérios com maior peso segundo a escala de Saaty. Pela instituição, estes critérios
tiveram uma importância destacada em relação aos demais.
Já na Tabela 14, segundo a legislação 8.666/1993 e suas alterações que institui
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normas para licitações e contratos da Administração Pública, que regem o princípio da
licitação em órgão público, o menor preço é o subcritério mais utilizado nestes processos.
Com isso, nesta tabela evidencia-se a preponderância do subcritério custo em relação aos
demais subcritérios.
Como o critério custo possui valores quantitativos (financeiros), foi feita uma
análise dele utilizando a tabela de pagamentos. Segundo Costa (2005), a tabela de
pagamentos consiste em uma tabela com os valores a serem retornados com as
alternativas (sistemas) viáveis. A Tabela 11 mostra o custo das alternativas selecionadas
no modelo estudado. Analisando-a, verica-se que a alternativa vencedora neste critério é
o “Sistema F”.

Tabela 15 - Tabela de pagamentos: Custo das alternativas
Sistemas

Custo Mensal

Custo Global

Sistema A

4.912,00

58.944,00

Sistema F

4.063,33

48.759,96

Sistema S

4.083,00

49.000,00

Fonte: O autor

Por último, realizou-se a comparação par a par de cada alternativa dentro de cada
subcritério, isto é, para cada subcritério foram relacionadas as alternativas devidamente
aplicadas na escala fundamental e montou-se a matriz de julgamentos, conforme
mostradas na Tabela 15.
É importante ressaltar que nas matrizes de comparação pareadas, descritas na
Tabela 12, 13 e 14, foram obtidos graus de inconsistência menores de 0,10. Isso quer
dizer que os julgamentos feitos pelos especialistas foram consistentes e coerentes.
A Tabela 16 apresenta os resultados das prioridades normalizadas obtidas com
base nos julgamentos realizados.
Com base nesta tabela, chega-se as seguintes conclusões, que:


Os critérios previdenciários são priorizados em relação aos critérios de

qualidade, com uma prioridade global de 0,750.
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Dentre os critérios previdenciários, o critério que mais se destaca é o Custo,

atingindo o primeiro lugar no ranking do nível previdenciário, cuja prioridade global é 0,547.
Inclusive é a maior prioridade entre todos os critérios do segundo nível de hierarquia do
problema (subcritérios).


O critério do nível de qualidade de maior prioridade é o critério

funcionalidade, possuindo uma prioridade global de 0,328. Sendo seguido pelo critério de
usabilidade, pois possui a segunda maior prioridade global entre os critérios. Nota-se que o
importante para o instituto são as funcionalidades que o sistema de software possui e sua
facilidade no uso.


O critério de qualidade com menor valor de prioridade global é o critério

Portabilidade. Esta característica não é, segundo a visão do instituto, mais relevante que os
demais critérios para esta instituição.
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Tabela 16 – Matriz de Comparação das alternativas pareadas segundo cada subcritério.

Funcionalidade
Sistema A

Confiabilidade

Sistema F Sistema S

Sistema A

Sistema F Sistema S

Sistema A

1

¼

½

Sistema A

1

¼

1/2

Sistema F

4

1

2

Sistema F

4

1

2

Sistema S

2

½

1

Sistema S

2

½

1

Usabilidade
Sistema A

Eficiência

Sistema F Sistema S

Sistema A

Sistema F Sistema S

Sistema A

1

2

½

Sistema A

1

¼

1/2

Sistema F

½

1

½

Sistema F

4

1

2

Sistema S

½

2

1

Sistema S

2

½

1

Manutenibilidade
Sistema A

Portabilidade

Sistema F Sistema S

Sistema A

Sistema F Sistema S

Sistema A

1

3

1/3

Sistema A

1

5

1/4

Sistema F

1/3

1

½

Sistema F

1/5

1

1/5

Sistema S

3

2

1

Sistema S

4

5

1

Custo
Sistema A

Legislação

Sistema F Sistema S

Sistema A

Sistema F Sistema S

Sistema A

1

1/4

¼

Sistema A

1

1/5

1/4

Sistema F

4

1

2

Sistema F

5

1

2

Sistema S

4

1/2

1

Sistema S

4

½

1

Integração
Sistema A

Sistema F Sistema S

Sistema A

1

4

3

Sistema F

¼

1

½

Sistema S

1/3

2

1

Fonte: O autor

62
Tabela 17 – Prioridades Normalizadas.
Alternativas

Critérios

Subcritérios

Previdenciário (L = 0,750)

Sistema A
Qualidade (L = 0,250)

Previdenciário (L = 0,750)

Sistema F
Qualidade L = 0,250

Previdenciário (L = 0,750)

Sistema S
Qualidade L = 0,250

Prioridades

Custo (L=0,547)

0,045

Legislação (L=0,263)

0,019

Integração (L=0,190)

0,078

Funcionalidade (L=0,328)

0,011

Confiabilidade (L=0,069)

0,002

Usabilidade (L=0,271)

0,024

Eficiência (L=0,147)

0,006

Manutenibilidade (L=0,107)

0,013

Portabilidade (L=0,078)

0,004

Custo (L=0,547)

0,226

Legislação (L=0,263)

0,109

Integração (L=0,190)

0,017

Funcionalidade (L=0,328)

0,047

Confiabilidade (L=0,069)

0,009

Usabilidade (L=0,271)

0,015

Eficiência (L=0,147)

0,016

Manutenibilidade (L=0,107)

0,011

Portabilidade (L=0,078)

0,001

Custo (L=0,547)

0,143

Legislação (L=0,263)

0,064

Integração (L=0,190)

0,030

Funcionalidade (L=0,328)

0,023

Confiabilidade (L=0,069)

0,005

Usabilidade (L=0,271)

0,037

Eficiência (L=0,147)

0,020

Manutenibilidade (L=0,107)

0,015

Portabilidade (L=0,078)

0,011

Fonte: O autor

5.3

Priorização das Alternativas
Neste estágio, as alternativas são priorizadas e ranqueadas de acordo com suas

prioridades globais, ver Tabela 18.
Na tabela 18, evidencia-se que a alternativa mais viável foi o sistema F, com
prioridade global de 0,451 com um nível de inconsistência de 0,08. Portanto, o sistema a
ser adotado pelo instituto, segundo a aplicação do método AHP e de acordo com os
critérios considerados relevantes pela instituição, foi o sistema F.
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Tabela 18 – Priorização Global das Alternativas.

Alternativas

Prioridade Global

Sistema A

0,203

Sistema F

0,451

Sistema S

0,347

Inconsistência Global = 0,08
Fonte: O autor.

5.4 Análise de Sensibilidade
Na Pesquisa Operacional, a análise de sensibilidade refere-se a como os dados de
entrada no modelo podem mudar dentro de certos limites sem alterar na solução ótima do
problema (TAHA, 2012).
E para verificar a validade da solução obtida na aplicação do método AHP nesta
pesquisa, além da análise documental feita, também foi realizada a análise de
sensibilidade. Isto foi feito para analisar o grau de sensibilidade das prioridades quanto
as possíveis variações feitas nos valores dos julgamentos realizadas pelos tomadores de
decisão na pesquisa.

5.4.1 Análise de sensibilidade das Alternativas
De acordo com a Figura 12, a alternativa “Sistema F”, permanece como a mais
preferida e a alternativa “Sistema A”, aparece como a menos preferida, de acordo com os
julgamentos feitos baseados nos critérios (pais) Previdenciário e Qualidade. É notória a
diferença da alternativa “Sistema F” em relação as demais alternativas, principalmente
em relação a segunda preferência, denominada “Sistema S”. O valor da diferença entre
elas é em torno de dez pontos percentuais. Nota-se no gráfico da Figura 12 a
sobreposição da alternativa “Sistema F” em relação às demais.
É importante observar também o peso que possui cada critério. O percentual do
critério previdenciário é aproximadamente 80%, enquanto o percentual do critério
qualidade é em torno de 30%. É extremamente significativa a diferença entre as
alternativas.
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Figura 13 – Análise de Sensibilidade das Alternativas. Fonte: O autor.

5.4.2 Análise de Sensibilidade dos Critérios de Qualidade
Analisando a Figura 13, a preferência pelas alternativas está entre “Sistema S” e
“Sistema F”, sendo o Sistema S preponderante em relação aos julgamentos realizados nos
critérios Qualidade. O “Sistema A” permanece sendo a alternativa menos preferida entre as
três.
É importante ressaltar que no critério qualidade, que possui um peso menor que o
critério previdenciário, o “Sistema S” foi a alternativa vencedora. Entretanto, a diferença entre
o “Sistema S” e o “Sistema F” é muito pequena, o que demonstra que a alternativa “Sistema
F” permanece como a alternativa mais aceitável. A diferença entre elas foi de menos cinco
pontos percentuais, conforme apresentado na Figura 13.
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Figura 14 – Análise de Sensibilidade dos Critérios de Qualidade. Fonte: O Autor

5.4.3 Análise de Sensibilidades dos Critérios Previdenciários
A Análise de sensibilidade aplicada às alternativas com base nos critérios
previdenciários, que possui um peso maior que os critérios de qualidade, De acordo com a
Figura 14 observa-se que a alternativa Sistema F permanece com a maior aceitação no
julgamento dos tomadores de decisão, sendo seguido pela alternativa Sistema A em ordem de
preferência. Neste cenário a alternativa Sistema S se apresentou como a menos aceita.
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Figura 15 – Análise de Sensibilidade dos Critérios Previdenciários. Fonte: O autor
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6

Considerações Finais
Este trabalho se propôs mostrar a aplicação de um método de Auxílio

Multicritério à Decisão, conhecido como AHP, na resolução de um problema específico
em uma instituição cujo ramo é previdência social de servidores estatutários do município
de Macaé.

6.1 Conclusão
Para se chegar ao resultado final, é importante analisar todo o processo de
resultados gerados na pesquisa. Começando a análise pela prioridade local no critério pai
qualidade, o Sistema S foi a alternativa vencedora com o 0,410, e logo abaixo segue a
alternativa Sistema F, com 0,364. A menor pontuada no critério qualidade foi o Sistema
A. É importante observar que dentre os critérios filhos do critério qualidade, o critério
que mais se destacou foi o critério funcionalidade, que foi o responsável pelo bom
ranqueamento do Sistema S. Ele foi pontuado com 0,571 no critério funcionalidade.
Portanto, sendo o sistema vencedor na prioridade local no critério qualidade.
Com relação ao vencedor na prioridade local do critério previdenciário pai, o
sistema vencedor foi o Sistema F, com pontuação de 0,482. Seguido pelo Sistema S com
pontuação de 0,323. O critério filho que se destacou no critério previdenciário foi o
critério custo, que obteve maior pontuação no Sistema F(0,547), colocando como a
alternativa mais recomendada segundo o critério previdenciário. E o critério
previdenciário possui maior relevância, pois sua prioridade local é de 0,750 e a prioridade
local do critério qualidade é 0,250. Ou seja, os critérios previdenciários são mais
relevantes que os critérios de qualidade nesta pesquisa.
Analisando o objetivo geral desta pesquisa, que é a aplicação do método AHP na
seleção do sistema de software de gestão previdenciária para um instituto de previdência
social, pode-se constatar que os resultados foram satisfatórios. À luz dos critérios e
alternativas estabelecidas, aplicando-se o método no software Expert Choice, verificou-se
que a alternativa mais adequada foi à alternativa denominada “Sistema F”, pois atendeu
melhor aos critérios definidos. Ela foi avaliada com uma prioridade global de 0,451 e
com um razão de inconsistência de 0,08.
Ressalta-se também neste trabalho de pesquisa, a forma como foram
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especificados os critérios relevantes ao sistema. Os critérios de qualidade foram
especificados através de estudo e aplicação de uma norma técnica, que é a ISO/IEC 9126.
Os critérios previdenciários foram especificados segundo levantamento feito ao corpo
técnico da instituição. Isto demonstra a preocupação pelo detalhamento, objetivismo e
uma busca técnica pela determinação dos critérios que mais se adequassem a solução do
problema de decisão vivenciado pela instituição.
Outro fator importante foi à revisão bibliográfica feita ao longo de toda a
pesquisa. Como o intuito da pesquisa era verificar a eficiência do processo licitatório na
seleção/aquisição do software de gestão previdenciária, foram pesquisados artigos que
mostrassem a aplicação de métodos AMD, ou preferencialmente aplicação do método
AHP, em licitações públicas. E o método AHP mostrou-se satisfatório. Analisando o
resultado da licitação com o resultado do método pode-se observar que a empresa
selecionada pela licitação foi a mesma empresa selecionada na aplicação do método
AHP. Note-se que o sistema em questão selecionado foi exclusivamente da área
previdenciária.
No processo licitatório do instituto apenas três empresas finalizaram como
concorrentes. Portanto, não foram analisadas mais alternativas no modelo do método
aplicado. O motivo foi analisar o mais fidedignamente o processo licitatório no
Macaeprev. A partir deste pressuposto, aplicou-se o método AHP apenas nas três
alternativas existentes na licitação do instituto para se chegar a validação do modelo
proposto.
É interessante citar que este trabalho de pesquisa aplicado no Macaeprev, trouxe
benefícios à instituição. O corpo técnico do Macaeprev, inclusive o pesquisador, que é o
Coordenador de TI, agora pode aplicar o método AHP em outras situações problemas,
que envolvam a escolha de múltiplas alternativas para realização de algum objetivo
específico do instituto.

6.2

Trabalhos futuros
Como trabalho futuro, sugere-se estabelecer uma linha de estudo que mostre as

vantagens na utilização de normas técnicas (ISO, IEEC, etc) na hora de estabelcer
tecnicamente os critérios que irão compor a hierarquia de decisão em uma metodologia
AHP. Como mostrado neste trabalho, à utilização da norma ISO/IEC 9126 para gerar os
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critérios da hierarquia de decisão do problema proposto mostra um caráter mais objetivo
e preciso na seleção dos critérios de qualidade, o que propiciou a escolha da alternativa
com caráter mais técnico ao problema proposto. Em síntese, a idéia é montar um
procedimento para estabelecer a utilização de normas técnicas na determinação de
critérios, quando o objetivo for reduzir o caráter subjetivo do método AHP na
especificação de critérios.
É interessante também como trabalho futuro a aplicação do método AHP no
auxílio à licitação para estabelecer a melhor técnica na hora de realizar uma licitação,
onde o peso maior seja na técnica e não no custo, que é o critério principal nas licitações
em órgãos públicos, de acordo com a lei 8.666/1993. Na verdade, mostrar o método AHP
como uma ferramenta técnica-científica para validação de itens (alternativas) no processo
licitatório de órgãos públicos priorizando a melhor técnica. O custo continuaria sendo um
fator importante, porém, não um fator decisório nos processos licitatórios. Isto com foco
em licitações para seleção de itens de tecnologia, mas precisamente seleção de softwares.

70

Referências
ABREU, A.O; CAMPOS, R. O método AHP/ABC aplicado em uma indústria de serviços. In:
XXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2007. Foz do Iguaçu – PR. Anais do
Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP, 2007.
ALMEIDA, A.T. De, Processo de Decisão nas Organizações: Construindo Modelos de
Decisão Multicritério, 1a Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013.
ANDRÉ, L.; MOURA, H. P. De. (n.d.). Um Modelo para Avaliação de Produtos de Software,
12.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBRISO/IEC9126-1 Engenharia
de software - Qualidade de produto - Parte 1: Modelo de qualidade. 2003
BELAID, A.; RAZMAK, J. Multi-Criteria Decision Support Systems: A glorious history and
a promising future. 2013. 5th International Conference on Modeling, Simulation and Applied
Optimization (ICMSAO), p. 1–9, 2013
BOBAR, V. Methodology of concept application for multicriteria decision making in the
public e-procurement process. Metal Int 2013;18(SPEC.4):128-137
BRIGUI-CHTIOUI, I.; PINSON, S. A variable bid increment algorithm for reverse english
auction. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 645, pp. 41-51, 2010.
CEGALA, J. R. G. Conceitos, princípios, tipos de licitação, fase de habilitação do processo
licitatório interpretados pela doutrina pátria, Revista Âmbito Jurídico, 2015.
CORSO, K. B. AHP MAKH-ER : Validação de um sistema de apoio à decisão para estudar a
influência da pressão do tempo e da falta de informação no processo decisório. , v. 11, n.
1991, p. 45–58, 2010.
COSTA, H. G. Introdução ao Método de Análise Hierárquica (Análise Multicritério no
Auxílio À Decisão), 2002.
COSTA, H. G. Estruturas de suporte à decisão - Métodos discretos tradicionais: monocritério
e multicritério. Universidade Federal Fluminense - Depto. de Engenharia de Produção,
Niterói, 2005.
COSTA, H. G.. Auxílio multicritério à decisão: método AHP. Rio de Janeiro: Abepro, 2006.
COSTA, S.; CORREIA, M. G.; TISSI, C. I. A.; SOUZA, T. D. E. Auxílio à decisão
utilizando o método AHP - análise competitiva dos softwares estatísticos, 2010.
DOBI, K., GUGIĆ, J., & KANCIJAN, D. (2010). AHP as a decision support tool in the
multicriteria evaluation of bids in public procurement. Paper presented at the Proceedings of
the International Conference on Information Technology Interfaces, ITI, 447-452.
ELBARKOUKY, M.M.G., EL DEEB, M.A., MARZOUK, M.M. An AHP approach for
consultant selection in Real Estate mega projects in the Middle East (2013) Proceedings,
Annual Conference - Canadian Society for Civil Engineering, 1 (January), pp. 731-742.

71

EXPERT CHOICE. Sítio do Expert Choice. Disponível em: http://expertchoice.com/ Acesso
em 07/01/2016.
FEI, W.; YU, T. Research and application bidding on the new model in Hebei Province.
International Conference on Information Management, Innovation Management and
Industrial Engineering, p. 18–22, 2009.
FERRARI, A. T., MIGUEL, R., & OLIVEIRA, F. De. Regime Próprio de Previdência dos
Servidores : Como Implementar ? Uma Visão Prática e Teórica (Vol. 17, pp. 1–357). Brasília,
2002.
GOMES, L. F. A. M.; GOMES, C. F. S.; ALMEIDA, A. T. de. Tomada de Decisão
Gerencial: Enfoque Multicritério. São Paulo: Editora Atlas, 2009.
GOMES, L.F.A.M.; Almeida, GOMES, C.F.S. Tomada de Decisão Gerencial – Enfoque
Multicritério. Editora Atlas, São Paulo, 2012.
GOMES, C. F. S.; COSTA, H. G. Application of multicriteria methods to the problem of
choice models of electronic payment by credit card [Aplicação de métodos multicritério ao
problema de escolha de modelos de pagamento eletrônico por cartão de crédito]. Producao, v.
25, n. 1, p. 54–68, 2015.
GOOGLE TRENDS. Sítio do Google Trends. Disponível em
https://www.google.com.br/trends/?hl=pt-BR. Acessado em 01/08/2015.
GRANDONI, F., KRYSTA, P., LEONARDI, S., VENTRE, C. Utilitarian mechanism design
for multi-objective optimization. Proceedings of the Annual ACM-SIAM Symposium on
Discrete Algorithms, pp. 573-584, 2010.
HAN, S. H.; DIEKMANN, J. E.; LEE, Y.; OCK, J. H. Multicriteria Financial Portfolio Risk
Management for International Projects. Journal of Construction Engineering and
Management, v. 130, n. 3, p. 346–356, 2004.
HOBBS, B. F.; MEIER, P. M. Multicriteria Methods for Resource Planning: An
Experimental Comparison. , v. 9, n. 4, 1994.
HUSSAIN, T.; FREY, G. Auction-based agent-oriented process control. Information Control
Problems in Manufacturing, p. 425–430, 2006.
LÄSSIG, J.; HEINRICH, S; DÜRR, H. Intelligent Support System for Enterprise
Cooperation Management. - IICAI, 2009.
LIU, Y.; SUN, X. Application of multi-objective decision model on reasonable low price bid
evaluation. Proceedings - International Conference on Management and Service Science, 2009.

PONGPENG, J., LISTON, J. TenSenM: A multicriteria and multidecision-makers' model in
tender evaluation. Construction Management and Economics, 21 (1), pp. 21-30, 2003.
MACAEPREV. Sítio do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé. Disponível
em “www.macae.rj.gov.br/macaeprev”. Acessado em 01/04/2015.
MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
MENG, Y.; MENG, B. An Agent-Based Negotiation Support System with Fuzzy Multi -

72

Objective Decision-Making Method + J. Environment, p. 1141–1144.
MENDES, L. F. R.; JÚNIOR, M. E.; HOSKEN, L. A. L. Seleção de Sistema de
Fornecimento de Energia Elétrica para Propriedades Rurais Litorâneas Localizadas no Norte
do Estado do Rio de Janeiro. Revista Eletrônica Produção e Engenharia, v. 4, n. 1, p. 338–
345, 2013.
MIARA, M. A.; OKA-FIORI, C. Análise por múltiplos critérios para a definição de níveis de
fragilidade ambiental – um estudo de caso: bacia hidrográfica do rio Cará-Cará, Ponta
Grossa/PR. R. RA´E GA, n. 13, 2007. pp. 85-98
MTPS (MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL). Disponível em:
http://www.mtps.gov.br. Acesso em: 28/02/2016.
NARASIMHAN, R.; TALLURI, S.; MAHAPATRA, S. K. Multiproduct, multicriteria model
for supplier selection with product life-cycle considerations. Decision Sciences, v. 37, n. 4, p.
577–603, 2006.
PADHI, S. S.; MOHAPATRA, P. K. J. Centralized bid evaluation for awarding of
construction projects – A case of India government. International Journal of Project
Management, v. 28, n. 3, p. 275–284, 2010. Elsevier Ltd and IPMA.
PLANALTO. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8666cons.htm
Acesso em: 05/08/2015.
ORS. Sítio do National Institutes of Health / Office of Research Services/ Office of Quality
Management. Disponívelem:
http://www.ors.od.nih.gov/OD/OQM/training/Pages/training.aspx. Acesso em: 09/01/2016
ROTH, ALVI E. The Shapley Value. Disponível em: http://www.library.fa.ru/files/roth2.pdf.
Acesso em: 11/01/2016.
SAATY, T.L. - "The Analytic Hierarqchy Process"; tradução e revisão por Wainer da Silveira
e Silva, McGraw-Hill, Makron, São Paulo, SP, Brasil, pp. 278, 1991.
SAATY, Thomas. How to make a decision: The analytic hierarchy process. International
Journal of Services Sciences, v. 1, n. 1, p. 83-98, 2008.
SILVA, C. A. da; NUNES, F. P. Mapeamento de vulnerabilidade ambiental utilizando o
método AHP: uma análise integrada para suporte à decisão no município de Pacoti/CE. In:
Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, INPE, 2009. pp. 54355442.
SILVA, E. L. MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 3. ed.
Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001.
SINGH, D.; TIONG, R. L. K. A Fuzzy Decision Framework for Contractor Selection. Journal
of Construction Engineering and Management, v. 131, n. 1, p. 62–70, 2005.
SCOPUS. Disponível em: http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/ Acesso em:
01/07/2015
TAHA, HAMDY A. Pesquisa operacional. Pearson Prentice Hall, 2008.

73

THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Cortez, 1985.
TORRES, N. T. Compras Governamentais: Proposta De Um Modelo Multicriterial Para
Licitações Públicas, Universidade Federal Do Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Biblioteca
Depositária: BLOCO B, CT, UFRJ, 2012.
SAATY, T.L. - "The Analytic Hierarqchy Process"; tradução e revisão por Wainer da Silveira
e Silva, McGraw-Hill, Makron, São Paulo, SP, Brasil, pp. 278, 1991
SAATY, T.L.; VARGAS, L.G. - "The Legitimacy of Rank Reversal"; Omega, v. 12, n. 5,
523-516, 1984.
YU, J.-X.; HAN, S.-H. Application of reverse auction in the supplier selection. Proceedings 2010 IEEE 17th International Conference on Industrial Engineering and Engineering
Management, IE and EM2010, art. no. 5646404, pp. 1267-1270, 2010.

74

7. ANEXOS
Nesta seção são apresentados os anexos dos documentos utilizados na pesquisa desta
dissertação.

7.1 PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO
PROCESSO LICITATÓRIO DO MACAEPREV
Este documento apresenta o resultado da licitação realizada no Macaeprev. A
empresa vencedora para área previdenciária foi a Four Info.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MACAEPREV
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº: 1682/2013
Pelo presente termo, a Presidência do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé
– MACAEPREV, HOMOLOGA o processo licitatório n.º 1682/2013 – na modalidade Convite nº 001/2013 e
ADJUDICA a preponente SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E
TURISMO S/S LTDA. para o item 01 (área financeira), com valor de R$ 18.840,00 (DEZOITO MIL
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) para doze meses e a preponente FOUR INFO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. (4INFO) para o item 02 (área previdenciária), com valor de
R$ 48.759,96 (QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E
SEIS CENTAVOS) para doze meses, totalizando o valor de R$ 67.599,96 (SESSENTA E SETE MIL
QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) para doze meses,
conforme descrição dos objetos licitados, as vencedoras desse certame nos termos da ata de cessão de
julgamento de fls. 386 a 388.
Macaé-RJ, 06 de janeiro de 2014.
RODOLFO TANUS MADEIRA
Presidente do MACAEPREV
Matrícula: 3749-PMM
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS
Este formulário foi aplicado por meio de ligações telefônicas e e-mails a outros
institutos de previdência para levantamento dos sistemas de softwares mais utilizados na
área previdenciária, precisamente em RPPS.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Pesquisador: Carlos Eduardo Ramos Azevedo
Orientador: Dalessandro Soares Vianna

FORMULÁRIO 01
Responda as questões com o maior grau de objetividade possível.

Questão 01: Este instituto utiliza algum sistema de software previdenciário?

Questão 02: O sistema é contratado ou desenvolvido pelo próprio instituto ou órgão de
Tecnologia da Informação específico do município?

Questão 03: Qual o custo efetivo do contrato?

Questão 04: Qual a empresa responsável pelo software?

Questão 05: O sistema abrange quais setores do instituto?
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE CRITÉRIOS
PREVIDENCIÁRIOS
Este formulário foi utilizado para identificar os critérios previdenciários
necessários a um sistema de gestão previdenciária. Ele foi aplicado a equipe do
Macaeprev composta pelos profissionais da área previdenciária especificamente.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS
COMPUTACIONAIS
Pesquisador: Carlos Eduardo Ramos Azevedo
Orientador: Dalessandro Soares Vianna

FORMULÁRIO 02
Responda de forma resumida e objetiva as seguintes questões abaixo. Priorize o que
você acha relevante para um software da área previdenciária de um RPPS.

Questão 01: Quais são as características que você julga necessárias para um software
previdenciário?

Questão 02: Quais setores prioritariamente o sistema de gestão previdenciária deve
contemplar?

Questão 03: Qual o grau de integração com o Governo o software deve possuir?
Questão 04: Existem sistemas para os quais o sistema previdenciário deveria gerar relatórios?

Questão 05: Qual característica é a mais importante na contratação de um software para área
previdenciária em órgão público?
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APÊNDICE C - FORMULÁRIOS PARA RANQUEAMENTO DOS CRITÉRIOS
Formulário aplicado para o ranqueamento dos critérios deste trabalho de
pesquisa. Os formulários utilizados foram gerados no software Expert Choice e
respondidos pelos Tomadores de Decisão (DMs) do Macaeprev.
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS COMPUTACIONAIS

FORMULÁRIO 03
CRITÉRIOS PREVIDENCIÁRIO/QUALIDADE
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CRITÉRIOS PREVIDENCIÁRIOS

CRITÉRIOS DE QUALIDADE

