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RESUMO 
 
 

PESSOA, Isabela C. ESTATÍSTICA DAS APLICAÇÕES DE MÉTODOS 
MULTICRITÉRIO NAS ÁREAS DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO . 2016. 171 f. 
Dissertação. Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2016. 
 

Atualmente a análise de decisão em processos produtivos envolve algum grau de 
detalhamento, em que se subdivide o problema para analisá-lo sob os diferentes e 
conflitantes pontos de vista. A análise multicritério tem sido uma importante ferramenta 
que auxilia decisões assertivas relacionadas ao processo produtivo. Esse processo 
de análise tem sido incorporado às diversas áreas da Engenharia de Produção, 
através da aplicação de métodos multicritério na resolução dos problemas do setor 
produtivo. Esta pesquisa apresenta um estudo estatístico sobre a utilização de 
métodos multicritério nas áreas da Engenharia de Produção, onde 935 artigos foram 
filtrados a partir de 20.663 publicações em periódicos internacionais, considerando um 
nível de qualidade de publicação baseado no Fator de Impacto, publicado pelo JCR 
entre os anos 2010 a 2015. Neste trabalho a estatística descritiva é utilizada para 
representar algumas informações e análises estatísticas sobre o volume de aplicações 
de métodos. Foram encontrados resultados relevantes no que tange ao “volume de 
métodos multicritérios que estão sendo aplicados e em quais áreas relacionadas à 
Engenharia de Produção”. Essas informações podem servir de apoio aos 
pesquisadores quando da elaboração de uma aplicação multicritério, onde será 
possível consultar em quais problemáticas os demais autores tem utilizado métodos 
multicritério e com que frequência. 
  

 

Palavras-chave : Estatística de aplicações de Métodos Multicritério. Engenharia de 
Produção. Análise Bibliométrica. 



 

ABSTRACT 
 
 

PESSOA, Isabela C. STATISTICAL METHODS OF MULTI-CRITERIA 
APPLICATIONS IN PRODUCTION ENGINEERING AREAS . 2016. 171 f. 
Dissertation. Post-Graduation Program in Production and Systems Engineering, 
Federal University of Technology - Paraná, Pato Branco, 2016. 
 
Currently, the decision analysis in production processes involves a level of detail, in 
which the problem is subdivided to analyze it in terms of different and conflicting points 
of view. The multi-criteria analysis has been an important tool that helps assertive 
decisions related to the production process. This process of analysis has been 
incorporated into various areas of production engineering, by applying multi-criteria 
methods in solving the problems of the productive sector. This research presents a 
statistical study on the use of multi-criteria methods in the areas of Production 
Engineering, where 935 papers were filtered from 20.663 publications in scientific 
journals, considering a level of the publication quality based on the impact factor 
published by the JCR between 2010 and 2015. In this work, the descriptive statistics 
is used to represent some information and statistical analysis on the volume of 
applications methods. Relevant results were found with respect to the "amount of 
advanced methods that are being applied and in which areas related to Production 
Engineering." This information may provide support to researchers when preparing a 
multi-criteria application, whereupon it will be possible to check in which issues and 
how often the other authors have used multi-criteria methods. 
 
 
Keywords : Statistics of applications of Multicriteria Methods. Production Engineering. 
Bibliometric analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O processo de tomada de decisão está presente na maioria dos problemas 

emergentes, relacionados com operação e gestão dos processos produtivos. Essa 

análise envolve um grau de detalhamento que seja capaz de representar o problema 

que se deseja explorar, representando o mais eficiente possível e considerando os 

vários aspectos relacionados a ele que impactam nas empresas. A análise multicritério 

tem sido uma importante ferramenta para apoiar as decisões nas organizações em 

todo o mundo. Se em uma das decisões, os critérios não são considerados 

adequadamente, a probabilidade de perder competitividade, clientes e rentabilidade, 

é bastante elevada. 

A competitividade tem estimulado as organizações e pesquisadores a se 

adaptarem aos contextos modernos, a fim de facilitar e organizar os processos 

decisórios, porém, organizações algumas vezes tomam as decisões baseadas apenas 

em dados históricos, materializados em transações passadas, normalmente com 

pouca documentação e, por vezes, mensurados de maneira equivocada ou com 

excesso de subjetividade. Além disso, alguns modelos teóricos não apresentam 

flexibilidade e possibilidade de personalização, o que constitui uma limitação em sua 

aplicação. Sendo assim, torna-se fundamental a existência de um processo de tomada 

de decisão, identificando aspectos críticos para o sucesso e gerando ações de 

aperfeiçoamento para o desempenho das organizações. 

Decorrente dessas necessidades, e da evolução das teorias relacionadas à 

tomada de decisão multicritério, uma grande quantidade de métodos multicritério 

foram idealizados no meio científico, a fim de aprofundar as filosofias e aplicações da 

teoria da decisão, para resolver os diversos problemas que se apresentaram nos 

ambientes gerenciais, de logística, produção e operações. 

Devido à importância que Tomada de Decisão multicritério tem apresentado no 

processo de decisão nos ambientes industriais, mais especificamente, relacionados à 

Engenharia de Produção, torna-se imperativo conhecer sobre o volume de 

ocorrências dessas aplicações. A principal diretriz é explorar "como" e "onde" os 

métodos multicritério estão sendo aplicados. Para esse contexto, espera-se conhecer 

o volume de métodos multicritério e aplicações relacionadas com a solução de algum 
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problema produtivo. Cada problema focado em características e problemáticas 

oriundas das preferências de cada decisor.  

Partindo da percepção de que a melhor aplicação de um método para levar a 

uma solução de melhor compromisso com o problema estudado, torna-se importante 

conhecer as diversas aplicações já publicadas e reconhecidas como favoráveis para 

os problemas apresentados. Assim, espera-se também encontrar uma grande 

variedade de aplicações, métodos e modelos, disponíveis na literatura e relacionados 

com a análise multicritério e Engenharia de Produção. 

Em uma pesquisa prévia realizada, foram encontrados alguns trabalhos 

desenvolvidos com esse contexto, porém não foi encontrado um volume expressivo 

de dados analisados que tornasse os trabalhos mais abrangentes. Aruldoss et 

al.(2013) apresentaram uma pesquisa sobre métodos multicritério e suas aplicações, 

com o propósito de identificar várias aplicações e abordagens, e sugerir abordagens 

mais robustas e eficazes para identificar a melhor alternativa. De uma amostra de 30 

aplicações de métodos multicritério pesquisadas, os autores encontraram a 

participação em 30 % das contribuições do método TOPSIS; 20 % do método Fuzzy 

AHP; 16,67 % dos métodos Fuzzy MCDM e métodos ELECTRE; 10 % de outros 

métodos e 6,67 % do método VIKOR. 

Malczewski (2006) desenvolveu uma pesquisa de literatura sobre as aplicações 

relacionadas com GIS-MCDA (Geographic Information System with Multicriteria 

Decision Analisys) entre 1990 e 2004. O autor observou que dos 319 artigos 

encontrados em sua pesquisa, 70 % deles foram publicados entre os anos 2000-2005 

e a tendência de crescimento para as publicações relacionadas a esse tema era 

crescente.  

O estudo feito por Almeida et al (2015) avaliou 186 trabalhos, publicados entre 

1978 e 2013 em 16 revistas científicas representativas, relacionados a problemas de 

manutenção e confiabilidade que foram abordados a partir de uma perspectiva 

multicritério. Os periódicos incluídos neste estudo foram acessados através de dois 

bancos de dados online: Web of Science (ISI, Thomson Reuters) e Scopus (Elsevier). 

A pesquisa encontrou 186 trabalhos acadêmicos que foram analisados de acordo com 

os periódicos em que foram publicados, ano de publicação, país dos autores, 

instituição, e quais os critérios mais comuns e métodos multicritério aplicados na 

formulação do problema de gerenciamento de manutenção.  
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Para o desenvolvimento da área de análise da decisão multicritério, as 

pesquisas sobre as aplicações de métodos e identificação de áreas onde as 

aplicações foram direcionadas, tornam-se relevantes devido ao fato de poderem 

formar um banco de informações, e com isso auxiliar até mesmo na escolha do 

método multicritério que se deseja aplicar para a resolução de uma determinada 

problemática. 

Esta dissertação apresenta uma pesquisa aprofundada do período de 2010-

2015 sobre o volume das aplicações de métodos multicritério em nível internacional, 

além das áreas e problemáticas correlatas com a Engenharia de Produção em que 

esses métodos estão sendo aplicados. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A teoria da tomada de decisão multicritério apresenta muitas possibilidades e 

aplicabilidades, principalmente ligadas à engenharia de produção e os contextos de 

produção e gerenciamento de operações. Decorrentes dessa teoria, os métodos 

multicritério têm sido utilizados em aplicações das mais diversas problemáticas. Os 

trabalhos já desenvolvidos para medir o volume dessas aplicações consideraram até 

o presente apenas algumas amostras de áreas específicas. Torna-se então, 

imperativo aos pesquisadores da área, conhecer mais com maior abrangência a 

quantidade e classificação das aplicações que envolvem os métodos multicritério mais 

comumente utilizados nas áreas da Engenharia de Produção. Hoje em dia, não 

existem muitos estudos abrangentes sobre ou análise estatística sobre o volume de 

aplicações de métodos multicritério relacionados com as áreas da Engenharia de 

Produção. Os estudos que fazem algum tipo de abordagem são extremamente 

específicos a uma área do conhecimento e ao problema que estes trabalhos desejam 

resolver.  

Esse desenvolvimento poderá auxiliar o processo de elaboração de um 

problema de decisão em uma área específica quando indicar quais métodos já foram 

anteriormente aplicados nessa área e em quais problemáticas. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

Nesta subseção apresenta-se o objetivo geral e os objetivos específicos a 

serem alcançados na pesquisa. 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral realizar uma pesquisa na literatura, 

utilizando artigos científicos de abrangência internacional a fim de apresentar a 

distribuição estatística das aplicações dos métodos multicritério nas áreas da 

Engenharia de Produção. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para atender ao objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

estabelecidos: 

 

1. Identificar as áreas internacionalmente reconhecidas da Engenharia de 

Produção; 

2. Selecionar um portfólio bibliográfico sobre o tema Métodos Multicritério e as 

áreas da Engenharia de Produção; 

3. Identificar as áreas mais utilizadas de aplicação dos Métodos Multicritério e os 

métodos mais utilizados por meio de análise estatística. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento proposto neste trabalho apresenta informações que 

poderão proporcionar aos pesquisadores atuantes na área de Decisão Multicritério 

uma visão do que atualmente vem sendo publicado e aplicado nessa linha de 

pesquisa. Reconhecer os volumes de aplicações de métodos multicritério mais 

comumente utilizados, esclarecerá aos pesquisadores da área as tendências e 

aplicações de determinados métodos ou problemáticas, relacionados com as áreas 

em que eles vêm sendo utilizados nos últimos anos. O auxílio na definição de critérios 
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em problemas correlatos, alternativas já anteriormente tratadas num problema de 

decisão, definição de pesos e limiares. Todos os esforços que demandam para a 

elaboração de um problema de decisão podem ser alcançados quando se tem a noção 

do que outros pesquisadores já estão fazendo num determinado contexto estudado. 

A contribuição deste trabalho se dá para o meio acadêmico com: o 

desenvolvimento de estratificação dos artigos científicos mundialmente publicados 

nas áreas da Engenharia de Produção, uma revisão estruturada que fornece um guia 

para início de investigação sobre os métodos multicritério na Engenharia de produção, 

e identificar problemas de investigação da literatura para pesquisas futuras 

(BEHZADIAN, et al 2012; ROWLEY e SLACK, 2004; IKPAAHINDI 1985).  

 

1.5 METODOLOGIA 

 

 A metodologia estará estruturada com base numa pesquisa bibliométrica para 

a coleta, triagem e seleção do portfólio bibliográfico de publicações que apresentem 

métodos multicritério aplicados e relacionados com a Engenharia de Produção, bem 

como na apresentação estatística dos dados encontrados. 

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação está estruturada em seis capítulos: (i) introdução; (ii) 

base conceitual; (iii) revisão de literatura; (iv) metodologia; (v) resultados; e (vi) 

conclusões, (vii) Referências bibliográficas e, (viii) Apêndices. A Figura 1 ilustra a 

estrutura para realização da pesquisa com o foco em realizar uma pesquisa 

aprofundada de abrangência internacional a fim de apresentar de forma estatística as 

aplicações dos métodos multicritério nas áreas da engenharia de produção. 
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Figura 1 - Estrutura da dissertação 
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2 BASE CONCEITUAL 

 

Neste capítulo é apresentada a base conceitual que dá suporte ao 

entendimento do trabalho e abordará os seguintes tópicos: (i) Visão geral sobre a 

Engenharia de Produção e suas atuais áreas; (ii) Decisão Multicritério e (iii) Conceitos 

sobre Bibliometria. 

 

2.1 A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos a Engenharia de Produção (EP) vem evoluindo em 

consonância com as tendências observadas nas Organizações Empresariais e 

Industriais, se tornando fundamental, já que visa gerenciar processos e recursos; 

humanos, financeiros ou materiais. Em um passado não muito distante, era possível 

observar que as empresas consideravam entre seus principais objetivos suas 

instalações e a sua capacidade de produção em escala (CUNHA, 2002). 

A partir de algumas mudanças que ocorreram no decorrer dos anos, é 

apresentado uma nova realidade para as empresas onde o capital mais significativo é 

o conhecimento, aquele que influencia diretamente na obtenção de vantagem 

competitiva, ou seja, analisa-se a necessidade de buscar técnicas e ferramentas de 

gestão administrativas que agrupem todos os aspectos da organização, permitindo 

controlar as atividades da empresa e podendo identificar que ações podem ser 

implantadas com o intuito de alavancar o desempenho organizacional (PETRI, 2005; 

CHAVES et al., 2013; OLIVEIRA, 2005). 

É necessário buscar o conhecimento para se manter no mercado e possuir um 

diferencial de destaque em relação a concorrência, sendo possível alavancar 

estratégias em diversas áreas como os processos produtivos, qualidade dos produtos 

e estratégia de gestão, aspectos estes que permeiam as áreas de conhecimento 

abrangidas pela Engenharia de Produção (EP). Isto juntamente com à natureza do 

conhecimento de engenharia torna a EP aquela que melhor pode atender às 

organizações na atualidade em relação as articulação de suas funções clássicas 

como: mercado, finanças, pessoas e produção, integrando-as ao conhecimento 

tecnológico e o sistêmico, pois as informações permitem ser diferentes, e ao mesmo 

tempo, competitivos (LACERDA, 2009; OLIVEIRA, 2005). 
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Neste contexto, pode-se destacar três principais conceitos relacionados a EP: 

(i) Engenharia de Métodos, sendo derivado de uma visão Taylorista, na qual o foco 

está no estudo de tempos e métodos utilizados; (ii) é o campo na fronteira entre o 

conhecimento técnico e as áreas administrativas e econômicas e; (iii) é a ciência que 

estuda, analisa, gerencia e projeta sistemas integrados de homens, materiais, 

equipamentos, informações e ambientes (LEME, 1983). Segundo Miguel et al (2012) 

a definição clássica da Engenharia de Produção se dá: 

 

A engenharia de produção trata do projeto, aperfeiçoamento e implantação 
de sistemas integrados de pessoas, materiais, informações, equipamentos e 
energias para a produção de bens e serviços, de maneira econômica, 
respeitando as condições sociais, culturais, éticas e ambientais. Tem como 
base os conhecimentos específicos e as habilidades associadas às ciências 
físicas, matemáticas e sociais, assim como os princípios e métodos de 
análise da engenharia de projeto para especificar, predizer e avaliar os 
resultados obtidos por tais sistemas (MIGUEL et al 2012, p. 34). 

 

Ou seja, a Engenharia de Produção pode estar relacionada a assumir e se 

responsabilizar por tudo o que se refere ao planejamento, programação e controle de 

compras, produção e distribuição de produtos. Este conceito traz consigo a percepção 

que a Engenharia de Produção apresenta características de interdisciplinaridade, 

permitindo estudos em diferenciadas áreas e temáticas. 

 

2.1.2 Áreas de concentração da Engenharia de Produção 

 

Internacionalmente a Engenharia de Produção é conhecida como: Industrial 

Engineering, Manufacturing Engineering, Production Engineering, Industrial and 

Operations Management, Production and Operations Management, Industrial and 

systems engineering, Ing. Mecanico Administrador (FRASES, TERAN 2006).  

Apesar de estas denominações estarem associadas a processos de fabricação, 

as informações geradas pelos profissionais da engenharia de produção sobre 

denominações mais abrangentes, são uteis para as diversas áreas de aplicação de 

conhecimentos nos setores públicos e serviços tais como: saúde, transporte, 

comércio, finanças entre outros (AKKAYA et al. 2015).  

Sendo assim, justifica-se o desenvolvimento e aprimoramento da Engenharia 

de Produção pelas necessidades geradas na indústria e na sociedade, estando 

presentes no trabalho de design e medição, localização da fábrica e layout, 
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Engenharia de materiais, engenharia econômica, planejamento e controle de 

produção e controle de estoque, controle estatístico da qualidade, programação 

matemática, pesquisa operacional, ergonomia e fatores humanos (ELSAYED, 1999; 

SALVENDY,2001). A Figura 2 resume uma possível classificação gerada em função 

dessas necessidades. 

 

 
Figura 2 - Necessidades da Engenharia de Produção 
Fonte: Adaptado de Salvendy, 2001.  
 

A pesquisa de Lima et al. (2012), apresenta 13 áreas do conhecimento dentro 

da Engenharia de Produção e Gestão, como apresentado na Figura 3, sendo elas: 

Gestão de produção, Automação, Qualidade, Engenharia Econômica, Pesquisa 

Operacional, Informática e Sistemas de Informação, Ergonomia e Fatores Humanos. 

Logística, Manutenção, Gerenciamento de Projetos, Sustentabilidade, Design de 

Produto e Simulação. 

Matson et al (2007) aponta algumas áreas que os engenheiros de produção 

precisam ter a capacidade de projetar, desenvolver, implementar e melhorar dos 

sistemas integrados que incluem pessoas, materiais, informações, equipamentos e 

energia. 
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Figura 3 - Capacidades do Engenheiro de Produção 
Fonte: Adaptado de Lima et al., 2012 
 

Segundo Frases e Teran (2006), alguns componentes essenciais para a 

formação de um profissional da área, devem conter a maioria dos seguintes 

conhecimentos: (i)  matemática e ciência - cálculo, física, química; (ii) Engenharia - 

mecânica, termodinâmica, ciências, programação de computador; (iii)  Engenharia da 

fabricação - processos de fabricação, automação, robótica; (iv) Engenharia de 

Produção - instalações localização e layout, planejamento de produção e controle, 

gestão da cadeia de abastecimento, de qualidade; (v) Pessoas - ergonomia, 

segurança, psicologia, design organizacional, gestão, projeto de trabalho; (vi) Dinheiro 

– Engenharia Econômica; (vii)   Métodos matemáticos - probabilidade e estatística, 

pesquisa operacional, e simulação, conforme Figura 4. 
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Figura 4 - Componentes para a formação de um Engenh eiro de Produção 
Fonte: Adaptado de Frases e Teran, 2006 
 

Matson et al (2007) apresentam que com base no currículo, objetivo e análise 

dos resultados encontrados em sua pesquisa, os temas mais comuns exigidos ou 

citados para programas de engenharia de produção (ou como citam Industrial 

Engineering) incluem os seguintes temáticas, conforme apresentado na Figura 5: 

Probabilidade e estatística, A análise econômica, Pesquisa Operacional e Simulação, 

Métodos de Qualidade, Gerenciamento de projetos, Ergonomia e trabalho de design / 

trabalho. 

Atualmente não existe uma classificação mundial e geral para todas as áreas 

de conhecimento dentro da Engenharia de Produção, cada país tem sua 

denominação, porém, independente da denominação, ambos os profissionais terão 

conhecimento, habilidade e capacidade de projetar, desenvolver, implementar e 
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melhorar os sistemas integrados que incluem pessoas, materiais, informações, 

equipamentos e energia. 

 

 
Figura 5 – Classificação da Engenharia de Produção 
Fonte: Adaptado de Matson, 2007 
 

Cunha (2015) aponta que normalmente na maioria dos países, o que existe é 

uma aceitação tácita do que vem a ser uma área ou subárea de conhecimento, ou 

seja, vinculando-se a oferta de um curso a esse entendimento, ancorado na 

credibilidade da instituição que oferece o curso, ou da instituição que originalmente 

ofereceu esse curso de forma bem-sucedida. 

Demais países são menos burocráticos e cartoriais do que o Brasil. No mais, o 

que se encontra são livros ou trabalhos descrevendo o que são as atividades do 

profissional de uma área para então abordar uma discussão sobre os objetos de 

trabalho da mesma (SALVENDY, 2001). 

 

2.1.3 Áreas de concentração da engenharia de produção no Brasil 

 

Cunha et al (2010) apresenta que se nos Estados Unidos o primeiro a teorizar 

sobre a Engenharia de Produção foi Taylor (TAYLOR, 1995), no Brasil o professor 

Ruy Lemes deve assumir essa posição, pois apresentou iniciativas para trazer a 

Engenharia de Produção para o país e as suas ações no sentido de inseri-la 

efetivamente na USP (Universidade de São Paulo), demonstram que o professor 
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Leme pode ser considerado como o principal defensor dos conceitos ligados à 

Engenharia de Produção no Brasil. Segundo o documento História de Engenharia de 

Produção no Brasil (1983), Leme apresenta que o ano de 1955 foi considerado o ano 

da inserção da Engenharia de Produção no Brasil. A partir de sua implantação no 

Brasil, a trajetória da Engenharia de Produção passou por várias transformações 

curriculares, tendo várias resoluções e portarias (Resolução 48/76; 10/ 77) a e 

adaptações até os dias atuais. A Figura 6 apresenta uma síntese dessas 

transformações. 

 

 
Figura 6 - Síntese das resoluções 48/76 e 10/77, da  legislação. 
Fonte: Adaptado de Piratelli, 2005. 

 

Outro marco para o desenvolvimento da Engenharia de Produção no país foi 

a chegada de empresas multinacionais, especialmente as montadoras de automóveis, 

na década de 50.  

Essas multinacionais trouxeram suas estruturas hierárquicas para suas filiais 

brasileiras, apresentando novas demandas profissionais para executar funções 

caracteristicamente desempenhadas por engenheiros de produção, tais como tempos 
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e movimentos, planejamento e controle da produção, controle da qualidade entre 

outros. Isso influenciou o mercado de trabalho brasileiro com novas demandas para 

profissionais que até o momento não eram formados pelas faculdades de escolas de 

engenharia da época (MARTINS, MELLO, TURRIONI, 2014;). 

Em 1977, o Conselho Federal de Educação (CFE) através da Resolução 

10/77 determinou que os cursos de graduação em Engenharia de Produção formariam 

profissionais com habilitação em uma das cinco grandes áreas da engenharia: 

mecânica, química, elétrica, metalúrgica e civil. 

Cunha (2002) apresentou outras Regulamentações existentes: 

1 - Lei Federal: Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que Regula o 

exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá 

outras providências. 

2 - Conselho Federal de Ensino: Resolução n° 10/77, de 16 de maio de 1977, 

que regula o currículo mínimo da habilitação em Engenharia de Produção. 

3 - Regulamentações do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia): Resolução n° 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das 

diferentes modalidades profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia. 

Resolução n° 235, de 09 de outubro de 1975, que discrimina as atividades 

profissionais do engenheiro de produção. Resolução n° 288, de 07 de dezembro de 

1983, que designa o título e fixa as atribuições das novas habilitações em Engenharia 

de Produção e Engenharia Industrial. 

Em julho 2004, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA) colocou para discussão, apreciação e votação um projeto de resolução, 

em que é reconhecida na categoria profissional da modalidade Produção cujo setores 

são: Sistemas de Produção e Engenharia de Produto, Qualidade, Engenharia 

Econômica, Ergonomia, Pesquisa Operacional, Estratégia Organizacional, 

Conhecimento Organizacional, Meio Ambiente e Engenharia Legal.  

Após isso, passou-se a surgir no Brasil os cursos de Engenharia de Produção 

Plena (CONFEA, 2004). A Figura 7 apresenta a categorização apresentada pelo 

CONFEA em 2004. 
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Figura 7 - Proposta de resolução do CONFEA. 
Fonte: Adaptado de CONFEA, 2004. 

 

A ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de Produção) subdividiu a 

Engenharia de Produção em dez grandes áreas sendo estas derivadas de 

atualizações das subáreas que foram definidas originalmente no documento 

Engenharia de Produção: grande área e diretrizes curriculares (ABEPRO, 2001) e nas 

suas atualizações ocorridas em Santa Bárbara D’Oeste (ABEPRO, 2003) 

Sendo assim, as dez grandes áreas da Engenharia de Produção no Brasil são 

apresentadas na Figura 8. 
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Figura 8 - Classificação ABEPRO 
Fonte: Adaptado de ABEPRO, 2001. 

 

1. Engenharia de Operações e Processos da Produção:  Projetos, 

operações e melhorias dos sistemas que criam e entregam os bens e serviços 

primários da empresa. 

2. Logística: Técnicas para o tratamento das principais questões envolvendo 

o transporte, a movimentação, o estoque e o armazenamento de insumos e produtos, 

visando a redução de custos, a garantia da disponibilidade do produto, bem como o 

atendimento dos níveis de exigências dos clientes. 

3. Pesquisa Operacional: Resolução de problemas reais envolvendo 

situações de tomada de decisão, através de modelos matemáticos habitualmente 

processados computacionalmente. Aplica conceitos e métodos de outras disciplinas 

científicas na concepção, no planejamento ou na operação de sistemas para atingir 

seus objetivos. Procura, assim, introduzir elementos de objetividade e racionalidade 
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nos processos de tomada de decisão, sem descuidar dos elementos subjetivos e de 

enquadramento organizacional que caracterizam os problemas. 

4. Engenharia da Qualidade: Planejamento, projeto e controle de sistemas 

de gestão da qualidade que considerem o gerenciamento por processos, a abordagem 

factual para a tomada de decisão e a utilização de ferramentas da qualidade. 

5. Engenharia do Produto: Conjunto de ferramentas e processos de projeto, 

planejamento, organização, decisão e execução envolvidas nas atividades 

estratégicas e operacionais de desenvolvimento de novos produtos, compreendendo 

desde a concepção até o lançamento do produto e sua retirada do mercado com a 

participação das diversas áreas funcionais da empresa. 

6. Engenharia Organizacional: Conjunto de conhecimentos relacionados à 

gestão das organizações, englobando em seus tópicos o planejamento estratégico e 

operacional, as estratégias de produção, a gestão empreendedora, a propriedade 

intelectual, a avaliação de desempenho organizacional, os sistemas de informação e 

sua gestão e os arranjos produtivos. 

7. Engenharia Econômica: Formulação, estimação e avaliação de resultados 

econômicos para avaliar alternativas para a tomada de decisão, consistindo em um 

conjunto de técnicas matemáticas que simplificam a comparação econômica. 

8. Engenharia do Trabalho: Projeto, aperfeiçoamento, implantação e 

avaliação de tarefas, sistemas de trabalho, produtos, ambientes e sistemas para fazê-

los compatíveis com as necessidades, habilidades e capacidades das pessoas 

visando a melhor qualidade e produtividade, preservando a saúde e integridade física. 

Seus conhecimentos são usados na compreensão das interações entre os humanos 

e outros elementos de um sistema. Pode-se também afirmar que esta área trata da 

tecnologia da interface máquina - ambiente - homem - organização. 

9. Engenharia da Sustentabilidade: Planejamento da utilização eficiente dos 

recursos naturais nos sistemas produtivos diversos, da destinação e tratamento dos 

resíduos e efluentes destes sistemas, bem como da implantação de sistema de gestão 

ambiental e responsabilidade social. 

10. Educação em Engenharia de Produção: Universo de inserção da 

educação superior em engenharia (graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão) 

e suas áreas afins, a partir de uma abordagem sistêmica englobando a gestão dos 

sistemas educacionais em todos os seus aspectos: a formação de pessoas (corpo 
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docente e técnico administrativo); a organização didático-pedagógica, especialmente 

o projeto pedagógico de curso; as metodologias e os meios de ensino/aprendizagem. 

Esta nova versão das áreas da Engenharia de Produção, trouxe consigo novos 

agrupamentos e desdobramentos de áreas, em relação as versões anteriores, tendo 

como objetivo se adequar às mudanças que ocorrem no sistema acadêmico, 

profissional e produtivo (CUNHA et al 2010). 

No Brasil também é possível visualizar outra classificação, segundo a CNPQ 

(2015) (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) Engenharia 

de Produção possui as seguintes áreas do conhecimento: 

1. Gerência de Produção: Planejamento de Instalações Industriais; 

Planejamento, Projeto e Controle de Sistemas de Produção; Higiene e Segurança do 

Trabalho; Suprimentos; Garantia de Controle de Qualidade. 

2. Pesquisa Operacional: Processos Estocásticos e Teorias da Filas; 

Programação Linear, Não-Linear, Mista e Dinâmica; Séries Temporais; Teoria dos 

Grafos; Teoria dos Jogos. 

3. Engenharia do Produto: Ergonomia; Metodologia de Projeto do Produto; 

Processos de Trabalho; Gerência do Projeto e do Produto; Desenvolvimento de 

Produto  

4. Engenharia Econômica: Estudo de Mercado; Localização Industrial; 

Análise de Custos; Economia de Tecnologia; Vida Econômica dos Equipamentos; 

Avaliação de Projetos. 

O Quadro 1 apresenta um resumo sobre as diversas áreas e temáticas 

relacionadas a Engenharia de Produção sob o foco de alguns autores que 

apresentaram pesquisas sobre o tema. Para esse levantamento foi considerado o 

termo “Engenharia de Produção”, correlato ao que é conhecido em outros países 

como: Industrial Engineering, Manufacturing Engineering, Production Engineering, 

Industrial and Operations Management, Production and Operations Management, 

Industrial and systems engineering, Ing. Mecanico Administrador. 
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SALVENDY, 
2001 

CONFEA, 
2004 

MATSON et al 
2007 

ABEPRO, 
2008 

LIMA et al 
2012 

CNPQ, 
2015 

Sistemas de 
Produção 

Sistemas de 
Produção  

Processos da 
Produção 

Gestão de 
produção 

Gerência 
de 
Produção 

Planejamento 
de Produto 

Engenharia 
de Produto 

 
Engenharia do 
Produto 

Design de 
Produto e Sim. 

Engenharia 
do Produto 

 Pesquisa 
Operacional 

Pesquisa 
Operacional e 
simulação 

Pesquisa 
Operacional 

Pesquisa 
Operacional 

Pesquisa 
Operaciona
l 

 

 
Engenharia 
Econômica 
 

 
Análise 
Econômica 
 

 
Engenharia 
Econômica 
 

 
Engenharia 
Econômica 
 

 
Engenharia 
Econômica 
 

 Qualidade Métodos de 
Qualidade 

Engenharia da 
Qualidade Qualidade  

Ergonomia Ergonomia Ergonomia  Ergonomia  

Gerenciament
o de projetos  Gerenciament

o de projetos 
Gerenciament
o de Projetos   

Logística   Logística Logística  

 
Estratégia 
Organizaciona
l 

 
Engenharia 
Organizaciona
l 

  

  Trabalho de 
design 

Engenharia do 
Trabalho 

Fatores 
Humanos  

Métodos de 
tomada de 
decisão 

Conhecimento 
Organizaciona
l 

Probabilidade 
e estatística 

Educação em 
Engenharia de 
Produção 

Manutenção  

Gestão de 
melhoria e 
desempenho 

Meio 
Ambiente  Engenharia de 

Operações Automação  

Sistemas e 
instalações, 
design 

Engenharia 
Legal   Sustentabilidad

e  

Planejamento 
de recursos    

Informática e 
Sistemas de 
Informação 

 

Cadeia de 
suprimentos      

Quadro 1 - Áreas da Engenharia de Produção 
  

 Partindo dos resultados da pesquisa sobre as áreas da Engenharia de 

Produção, agregadas no Quadro 1 e considerando os temas relevantes, elaborou-se 

um diagrama dessas áreas, apresentado na figura 9, a fim de alocar os métodos 

multicritério mais comumente aplicados. 



35 

A figura 9 apresenta então as 12 áreas da Engenharia de Produção mais 

destacadas na literatura: manutenção, sustentabilidade, tomada de decisão, logística, 

operações e processos, eficiência energética, produto, pesquisa operacional, 

economia, qualidade, ergonomia e projetos.  

 

 
Figura 9 - Áreas da Engenharia de Produção 
 

Essas áreas foram consideradas como diretrizes neste trabalho, também 

informações geradas pelos profissionais da engenharia de produção como úteis para 

os mais variados setores da cadeia produtiva, tais como: a saúde, transporte, 

comércio, finanças, meio ambiente entre outros (AKKAYA et al. 2015). Essas 12 áreas 

foram definidas a partir das pesquisas de Salvendy (2001), CONFEA (2004), Matson 

et al (2007), ABEPRO (2008), Lima et al (2012) e CNPQ (2015). 
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2.2 DECISÃO MULTICRITÉRIO 

 

A mais antiga referência conhecida utilizando vários critérios de tomada de 

decisão pode ser rastreada até a Benjamin Franklin (1706 - 1790), que supostamente 

tinha um sistema simples para decidir questões importantes: 

 

"Pegue uma folha de papel. De um lado, deve-se escrever os argumentos a 
favor sobre uma decisão; do outro lado, escrever os argumentos contra. Após 
relatados os prós e contras, deve-se riscar argumentos de cada lado do papel 
que são relativamente de igual importância. Quando todos os argumentos de 
um lado estão inutilizadas, o lado que tem os argumentos restantes é o lado 
do argumento de que deve ser utilizada para apoiar a tomada de decisão ". 
Supostamente Franklin usou isso na tomada de decisões importantes 
(MCDM, 2012). 
 

Tomar decisões complexas é, de modo geral, uma tarefa difícil de ser realizada 

individualmente ou por grupos de indivíduos, pois envolve atividades e pensamentos 

conflitantes em geral, porém são fundamentais para o contexto organizacional das 

empresas. A tomada de decisão, na maioria dos casos está inserida em um cenário 

dinâmico e de alta complexidade, pois envolve diversos fatores como: diferentes 

pontos de vistas, a presença de inúmeras informações e múltiplos objetivos, dados 

que podem ser incompletos e/ou imprecisos (ALMEIDA, MORAIS, ALMEIDA, 2014; 

GOMES, GOMES 2014). 

Além disso, os problemas de decisão envolvem diversos atores, cada um deles 

com o seu sistema de valor e objetivos que algumas vezes representam interesses 

individuais. Portanto, a tomada de decisão, exige dos seus decisores julgamentos que 

possibilitem encontrar uma ou mais alternativas cada uma adequada a cada contexto 

(ARAÚJO, ALMEIDA, 2009; GOMES, COSTA, 2013).  Para Zeleny(1982), a tomada 

de decisão pode ser definida como um empenho para resolver o dilema dos critérios 

conflituosos, cuja presença impede a existência da “solução ótima” e conduz à busca 

da “solução de melhor compromisso”. 

As decisões, normalmente, buscarão maximizar ganhos, minimizar perdas e 

criar uma situação de análise, em que comparativamente o decisor possa identificar e 

julgar se houve ganho entre o estado do problema anterior e o estado em que irá 

encontrar-se após implementar a decisão (GOMES, GOMES 2014). Sendo assim, 

existem múltiplos critérios que devem ser considerados na tomada de decisão. O 

processo decisório não deve ser realizado de maneira intuitiva, e sim estar apoiado 

em métodos multicritério como instrumento de apoio a tomada de decisão, pois estes 
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permitem a flexibilidade e podem considerar dados tanto quantitativos quanto 

qualitativos para o processo de tomada de decisão (FARIAS, FONTANA, MORAIS, 

2013; TROJAN, 2012). 

Alguns dos principais desenvolvimentos históricos da análise multicritério são 

apresentados no Quadro 2. 

 

Autores Período Desenvolvimento 

Kuhn and Tucker 1951 
Os autores formularam condições de otimização para a 
programação não-linear. Considerando também problemas 
com múltiplos objetivos. 

Charnes, Cooper and 
Ferguson 

1955 

Foi publicado um artigo que continha a essência da 
programação de metas, apesar de 'meta de programação', o 
nome foi usado pela primeira vez em um livro publicado pelos 
autores em 1961. 

Ron Howard and 
G.E. Kimball 

1959 Acredita-se que os autores usaram o termo "análise de 
decisão" pela primeira vez em meados da década de 1960. 

Bernard Roy 1960 
Desenvolveu os métodos ELECTRE's. É uma família de 
critérios múltiplos métodos de análise de decisão. 

Bruno Contini and 
Stan Zionts 

1968 
Um modelo com múltiplo critérios de negociação foi 
desenvolvido. 

Howard Raiffa 1968 
O autor foi envolvido inicialmente em uma análise de decisão, 
e posteriormente publicou um trabalho sobre essa análise. 

Thomas Saaty 1970s 

Introduziu o Analytic Hierarchy Process (AHP) e o Analytic 
Network Process (ANP), mais recentemente. Saaty é uma das 
pessoas mais visivelmente bem sucedida na área de MCDM, 
sendo citado pela Revista Fortune. 

Milan Zeleny and 
J. L. Cochrane 

1972 
Os autores organizaram a conferencia internacional de MCDM 
na Columbia, na Carolina do Sul. 

Zionts and Jyrki 
Wallenius 

1973 
Desenvolveram o método interativo Zionts-Wallenius para 
resolver problemas com múltiplos objetivos da programação 
linear. 

Bernard Roy 1975 
Fundou a EURO Working Group "Multiple Criteria Decision 
Aiding". 

Ralph Keeney and 
Howard Raiffa 

1976 

Os autores publicaram um livro que foi um instrumental na 
criação da teoria do valor multi-atributo (incluindo a teoria da 
utilidade) como uma disciplina. Tornou-se uma referência 
padrão para muitas gerações de estudo de análise de decisão. 

Quadro 2 - Desenvolvimentos históricos da análise m ulticritério. 
Fonte: MCDM (2012) 

 

Decorrentes desses desenvolvimentos históricos, os métodos multicritério 

evoluíram e têm sido utilizados em um grande número de aplicações relacionadas 

principalmente a questões de produção e gestão de operações na Engenharia de 

Produção. 

Cada método apresenta uma problemática específica na tomada de decisões 

(ZOPOUNIDIS, DOUMPOS, 2002). Roy (1996) conceituou quatro problemáticas que 

poderiam ser exploradas na análise multicritério: (i) Problemática da Seleção (Pα): 
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seleciona a melhor alternativa (s); (ii) Problemática da Classificação (Pβ): aloca 

alternativas em categorias homogéneas; (iii) Problemática da Ordenação (Pγ): tem o 

objetivo de ordenar alternativas, considerando-se "da melhor para a pior" ordenação 

e (iv) Problemática da Descrição (Pδ): descreve e relaciona informações sobre o 

desempenho dos critérios estabelecidos, a fim de identificar as características de cada 

ação. 

Os métodos de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) aplicam-se sempre que se 

deseje selecionar, ordenar, classificar ou descrever alternativas presentes em um 

contexto decisório com múltiplos critérios no processo. Existem vários métodos 

multicritério presentes na literatura, mas a escolha do método dependerá das 

características das alternativas e o tipo de critério de avaliação utilizado 

(ZOPOUNIDIS, DOUMPOS, 2002. GOMES, GOMES 2014). A classificação de maior 

repercussão sobre os métodos multicritério é a que subdivide os métodos em métodos 

de agregação, interativos e de sobreclassificação. 

Os métodos de agregação tem como fundamentação teórica, a noção de 

agregarem-se todas as informações acerca do problema que se pretende resolver por 

meio de um critério único de síntese (GOMES, GOMES 2014). Exemplos significativos 

desses métodos são a Teoria de Utilidade Multiatributo e os métodos de análise 

hierárquica; dentre estes, o mais popular é o método Analytical Hierarchy Process – 

AHP (RANGEL, GOMES 2009). 

Já os métodos interativos, são métodos que utilizam a abordagem de tentativas 

e erros, e estruturas de programação matemática multiobjetivo, que possuem duas 

fases essenciais: (i) cálculo, onde são calculadas soluções eficientes; (ii) diálogo, em 

que face a estas soluções o decisor é convidado a expressar as suas preferências de 

modo a conduzir o processo interativo, e assim reduzir o âmbito da pesquisa e o 

respectivo esforço computacional. Estes métodos, permitem a adaptação na 

expressão de preferências ao longo do processo decisório, à medida que o decisor 

vai adquirindo conhecimento sobre o problema e os compromissos associados a 

diferentes regiões do ambiente da pesquisa, consolidando assim suas preferências 

(CLÍMACO et al., 2003). 

Os métodos de sobreclassificação são também conhecidos como os métodos 

de subordinação, e são aplicados através da comparação entre alternativas discretas 

e admitem a impossibilidade ou dificuldade de estabelecer uma função de utilidade. 

Estes métodos utilizam a noção de relação de superação, possuindo duas famílias de 
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métodos que se destacam: os métodos ELECTRE e os métodos PROMÉTHÉE 

(RANGEL E GOMES 2009).  

A Família ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Réalité), apresenta 

métodos que são baseados em índices de concordância e discordância. Esses 

métodos se propõem a reduzir o tamanho do conjunto de alternativas, explorando o 

conceito de dominância. Para cada par ordenado de ações é utilizado um índice de 

concordância para medir a vantagem relativa de cada alternativa sobre todas as 

outras. Em relação ao índice de discordância é definido um índice que mede a relativa 

desvantagem (ROY,1996; VINCKE, 1992). A cada critério é atribuído um peso, que 

deve ser proporcional à importância do critério. Os pesos servem como escala para 

comparar critérios (BELTON & STEWART, 2002). Roy (1996) apresenta as seguintes 

versões do ELECTRE, cada uma delas aplicada a uma diferente problemática: 

- ELECTRE I: é indicado para problemáticas de escolha (P.α), procura 

selecionar um conjunto de alternativas dominantes; 

- ELECTRE II: usado em problemáticas de ordenação (P. γ), resultando em 

uma ordenação das alternativas não dominadas; 

- ELECTRE III: aplicável aos casos onde a família de pseudocritério se verifica, 

sendo indicado para problemáticas de ordenação (P. γ); 

- ELECTRE IV: é igualmente aplicável nos casos onde a família de 

pseudocritério se verifica. Sua característica principal consiste na não utilização de 

ponderação associada à importância relativa dos critérios, sendo indicado para 

problemáticas de ordenação (P. γ); 

- ELECTRE IS: indicado para problemáticas de escolha (P.α) e para a família 

de estrutura de pseudocritério; 

- ELECTRE TRI: aplicável aos casos da família de pseudocritério, sendo 

indicado para problemáticas de classificação (P.β). 

 

2.3 BIBLIOMETRIA 

 

A bibliometria pode ser definida como uma série de técnicas que visam 

quantificar o processo da comunicação escrita, sendo utilizada para identificar, por 

exemplo, quais os autores que mais produzem em determinada área e paradigmas da 

ciência, a fusão e incorporação de disciplinas científicas, e apresentar a produtividade 

de periódicos em diferentes campos de pesquisa (IKPAAHINDI, 1985). A análise 
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bibliométrica baseia-se em evidências nos dados quantitativos de um conjunto 

definido, podendo ser de artigos, teses, dissertações entre tantas outras formas 

existentes na literatura, a fim de gerar um portfólio bibliográfico. Com isso, construir 

inferências sobre a informação e conhecimento de um determinado assunto de 

interesse científico. Assim, alguns resultados podem ser explorados, tais como: 

número de artigos selecionados, suas referências, autores, número de citações e 

periódicos mais relevantes (ENSSLIN et al 2010). A bibliometria nada mais é do que 

um conjunto de métodos para analisar quantitativamente a literatura científica e 

tecnológica de caminhos recentes em um determinado campo de pesquisa 

(TEIXEIRA, 2011).  

Ademais, a bibliometria define o corpo da pesquisa por mensurar o número de 

publicações e citações dos periódicos (KOBASHI E SANTOS, 2008). Noyons (2006) 

relata que devido ao complexo comportamento no processo de citações, houve muito 

debate em função do valor da análise da citação para avaliar o impacto da pesquisa. 

Entretanto, há evidência suficiente em diversas situações de que a citação implica em 

um alto indicador científico quando aplicado à pesquisa (WEI LI; YANG ZHAO, 2014). 

Dentro do ramo da bibliometria existem diversos indicadores para avaliar uma 

publicação cientifica (CAFÉ, RIBEIRO, PONCZEK, 2015; STREHL, 2005; ARAÚJO, 

2006). Dentre eles, destaca-se a identificação do número de referências feitas de um 

determinado conjunto de trabalhos e, quantidade de vezes em que o autor/artigo é 

citado nas publicações (ENSSLIN et al., 2010; VALMORBIDA et al., 2014, CAFÉ, 

RIBEIRO, PONCZEK, 2015; STREHL, 2005; RIBEIRO, 2014). 

Tendo em vista a variedade de indicadores e suas limitações, os dados e 

informações das citações categorizados por periódicos e publicados em forma de 

indicadores no Journal Citation Reports (JCR) do Institute for Scientific Information 

(ISI) passaram a ser utilizados como parâmetro de avaliação de pesquisadores e 

instituições (STREHL, 2005, ARAÚJO, 2006).  No JCR são publicados três 

indicadores anualmente, sendo eles: (i) por título de periódico: o índice de citação 

imediata (immediacy index), (ii) a meia-vida das citações (cited Half- Life) e, (iii) o fator 

de impacto (Impact Factor), que é um dos indicadores mais conhecidos na literatura 

(STREHL, 2005). 

O fator de impacto é construído pela divisão do número de citações recebidas 

por um autor pelo número de trabalhos de receberam pelo menos uma citação 

(ARAÚJO, 2006), ou seja, se trata de um instrumento institucionalizado que define o 
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ranking dos periódicos (IGAMI, 2011). A partir deste índice é possível identificar quais 

autores que, apesar de terem tido pouca produção, produziram um material muito 

significativo, pois receberam muitas citações, em contra partida a autores que podem 

ter recebido várias citações, porque publicaram muitos trabalhos, porém cada um 

desses trabalhos isoladamente com pouca relevância no campo científico. O uso do 

fator de impacto para a avaliação da produção científica continua a ser atual e muito 

utilizado por pesquisadores, para selecionar referências a serem utilizadas em suas 

pesquisas (ARAÚJO, 2006).  

Dentro da bibliometria, é possível visualizar também processos criteriosos para 

coleta de material cientifico, como a metodologia ProKnow-C (Knowledge 

Development Process – Construtivist), conhecido na literatura como um instrumento 

de orientação para conduzir o processo de seleção de portfólio bibliográfico de artigos 

sobre um tema de pesquisa que se pretende ter maior conhecimento. Isto pode 

proporcionar ao pesquisador desenvolver a análise bibliométrica do portfólio, a análise 

sistêmica e de definição de possíveis perguntas de pesquisa e definição de objetivos 

(ENSSLIN et al., 2000; TASCA et al. 2010; ENSSLIN et al., 2010). O processo 

ProKnow-C consiste de diversos procedimentos sequenciais que partem desde a 

definição do mecanismo a ser utilizado para busca de artigos científicos até atingir a 

fase de filtragem e seleção do portfólio bibliográfico, relevante ao tema estudado 

(AFONSO et al, 2011). 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esse capítulo visa apresentar os desenvolvimentos relacionados ao tema 

dessa pesquisa, explorando o que já foi pesquisado em relação às aplicações dos 

métodos multicritério na Engenharia de Produção, partindo das áreas da Engenharia 

de Produção relacionadas no Capitulo 2, mas detalhadamente apresentados na 

Figura 9. Sendo elas: manutenção, sustentabilidade, tomada de decisão, logística, 

operações, eficiência energética, produto, pesquisa operacional, economia, 

qualidade, ergonomia e, projetos. 

 

3.1 APLICAÇÕES DE MÉTODOS MULTICRITÉRIO NA ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

 

Um problema relacionado a decisão multicritério consiste em uma situação, 

onde existe pelo menos duas alternativas de ação para escolha, esta levada pelo 

desejo de atender a múltiplos objetivos, que em algumas vezes são conflitantes entre 

si (ALMEIDA, 2011).  

O apoio multicritério à decisão pode ser visto como um conjunto de métodos 

que se prestam a tornar claro um problema, no qual as alternativas são avaliadas por 

múltiplos critérios, os quais são conflitantes, na maioria dos casos (CAVALCANTE, 

ALMEIDA, 2005). Sendo assim, consiste em um conjunto de métodos para auxiliar 

pessoas e organizações na tomada de decisões, esclarecendo o problema avaliando 

as alternativas por meio de ferramentas multicritério (GOMES, GOMES, 2014). 

Existem vários métodos desenvolvidos para o tratamento de problemas com 

múltiplos objetivos, escolhas e decisões. Partindo deste pressuposto, nesta seção 

expõem-se algumas aplicações referentes ao emprego de metodologias multicritério 

de apoio a decisão nas 12 áreas de concentração da Engenharia de Produção: 

manutenção, sustentabilidade, tomada de decisão, logística, operações e processos, 

eficiência energética, produto, pesquisa operacional, economia, qualidade, ergonomia 

e, projetos. 
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3.3.1 Multicritério em Manutenção 

 

As organizações tem se dedicado cada vez mais em obter bons resultados em 

seus diversos departamentos. Gerando esforços para otimização dos sistemas 

produtivos, com o intuído de utilizar da melhor forma os recursos disponíveis, 

buscando diminuir desperdícios e, consequentemente, aumentar os lucros. Neste 

contexto, a relevância da manutenção se dá pela questão de que todos os 

equipamentos podem vir a falhar, e estas falhas geram diversas consequências aos 

processos produtivos, tanto em produção de bens, quanto na produção de serviços 

(DENKKER, 1996). 

Segundo Cavalcante e Almeida (2005) em sistemas de produção de bens, as 

falhas podem significar: atraso na produção, retrabalho, ineficiência, desperdício de 

insumos, horas-extras, estoques altos, ou seja, diversos prejuízos que podem atingir 

a empresa financeiramente através do custo que, e na maioria das vezes, não 

atingindo os clientes. Porém, principalmente nos sistemas de produção de serviços, a 

falha tem uma proporção negativa e é de percepção imediata do cliente, muitas vezes 

os afetando diretamente, de forma negativa, àqueles que estão sendo atendidos. 

Neste sentido, a alta confiabilidade é essencial.  

Sendo assim, a manutenção vem ao auxílio para que a falha não ocorra, ou se 

possa antecipar as falhas com a substituição dos equipamentos/processos, 

diminuindo os custos de manutenção a fim de satisfazer as necessidades da empresa 

(DENKKER, 1996). O Quadro 3 apresenta pesquisas que utilizaram métodos 

multicritério para resolução de problemas de manutenção. 

 

Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

CAVALCANTE e 
ALMEIDA, 2005 

 PROMETHEE 
II  

O trabalho apresentou um modelo de decisão multicritério, 
permitindo que seja estabelecido a periodicidade da 
manutenção preventiva, observando o parâmetro custo e 
confiabilidade. O problema principal, da pesquisa foi o 
estabelecimento de uma política de manutenção 
preventiva repousa na escolha do tempo entre estas 
manutenções ou na frequência com que elas são feitas. A 
melhor alternativa, que ocupa o primeiro lugar no ranking, 
é a alternativa T3 e corresponde a realização da 
substituição do equipamento estudado a cada 2.160 horas 
de funcionamento ou um intervalo de 3 meses. 
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Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

TROJAN, MORAIS, 
2011 

ELECTRE TRI 

O objetivo dessa pesquisa foi classificar as áreas de 
medição de vazão de água de uma rede de distribuição de 
água, por prioridade de manutenção, com dados 
coletados a partir de um sistema automatizado de 
detecção de anormalidades. A classificação foi concebida 
para apoiar decisões de manutenção em termos da 
medida mais adequada a ser aplicada em cada região. 
Para ilustrar o modelo proposto, uma aplicação foi 
realizada em uma cidade com 100 mil ligações de água. 
Com o modelo tornou-se possível melhorar a alocação de 
medidas de manutenção para as regiões e, 
principalmente, para melhorar o funcionamento da rede de 
distribuição. 

SALMERON, 
LOPES, 2010 

AHP 

O trabalho desenvolvido apresentou a manutenção no 
Planejamento de Recursos Empresariais, pois estes que 
não podem permanecer estáticos após a implementação 
precisando assim de manutenção frente as rápidas 
mudanças no ambiente dos negócios. Sendo assim, o 
artigo reuniu os riscos que afetam o desempenho no 
planejamento de recursos empresariais, utilizando um 
método multicritério para analisar os riscos e fatores 
identificados. O método vem ao auxílio de gerentes, 
vendedores, consultores, auditores, usuários e equipe de 
TI para gerenciar a manutenção dos recursos 
empresarias. Os resultados sugeriram que a fase mais 
crítica na manutenção nos Planejamento de Recursos 
Empresariais é a primeira fase, que recebe, identifica, 
classifica e classifica a modificação do software. Concluiu 
que os perigos mais importantes na manutenção dos 
recursos empresariais são a cooperação e o compromisso 
dos usuários e gestores. 

Quadro 3 - Aplicação de Métodos Multicritério em Ma nutenção 

Nos trabalhos levantados é possível verificar que a manutenção exerce 

grande influência sobre a produtividade tanto em produção de bens como serviços, 

pois proporciona visualizar qual a opção que irá minimizar as perdas por interrupções 

ou indisponibilidade do sistema, maximizando assim os ganhos da empresa. 

 

3.3.2 Multicritério em Sustentabilidade 

 

O termo sustentabilidade está cada vez mais presente no ambiente empresarial 

e se apresenta como um tema cada vez mais importante no gerenciamento das 

empresas, com impacto nos seus objetivos e estratégias. Segundo Carlo et al (2008) 

o conceito de sustentabilidade mais difundida é a da Comissão Brundtland a qual 

considera que o desenvolvimento sustentável deve satisfazer às necessidades da 

geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Ou seja, 
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esta definição afirma que um dos princípios básicos de sustentabilidade, a visão de 

longo prazo, uma vez que os interesses das futuras gerações devem ser analisados.  

  Gerenciamento com sustentabilidade, busca planejar a forma eficiente de 

como os recursos naturais serão utilizados nos diversos sistemas produtivos, desde a 

utilização como matéria prima até o momento da destinação e tratamento dos 

resíduos e efluentes destes sistemas, bem como da implantação de sistema de gestão 

ambiental e responsabilidade social corporativa.  

O termo Responsabilidade Social Corporativa (RSC) está relacionado a ideias 

distintas, quanto a sua conceituação (BORGER, 2001). Para alguns, a RSC é agrupar 

valores éticos na tomada de decisão dos negócios, cumprir as leis, respeitar as 

pessoas, o meio ambiente e a comunidade. Outros entendem que RSC é compartilhar 

da reorganização do ambiente público e contribuir para a melhoria da qualidade vida 

das pessoas, em ações educativas e dando respostas às deficiências da sociedade. 

Há, ainda, autores que entendem que RSC vai além do cumprimento das obrigações 

legais (VERCELLI, 2010). Ou seja, “A responsabilidade social é mais do que um 

conceito. É um valor pessoal e institucional que se reflete nas atitudes das empresas 

dos empresários e de todos os seus funcionários e parceiros” (MELO NETO e FRÓES, 

2001). O Quadro 4 apresenta algumas pesquisas que utilizaram de metodologias 

multicritério para desenvolvimento de sua problemática na área de sustentabilidade 

 

Autores e ano 
Método 

Multicritério 
Desenvolvimento da pesquisa 

MARQUES, CRUZ 
E PIRES, 2015 

MACBETH e 
decisão em 
grupo 

 
Os autores discutem o conceito de prestação de serviços 
urbanos de água de forma sustentáveis, e sugere um 
método multicritério para avaliá-la. Foi analisado o 
conceito de sustentabilidade juntamente com o de 
serviços urbanos de água, bem como os esforços 
anteriores sobre a operacionalização e a medição deste 
conceito. Propõe uma pontuação para Sustentabilidade 
em Serviços Urbanos de Água, baseado em cinco 
dimensões: governança, ambiental, social, econômica e 
ativos. Além disso, utilizou-se como estudo de caso, um 
modelo multicritério aplicado em uma cidade de Portugal, 
sendo desenvolvido e calculado com a entrada de um 
tomador de decisão com uma vasta experiência no setor. 
Com o quadro sugerido é possível avaliar o nível global de 
sustentabilidade dos serviços de água e também o 
desempenho em cada dimensão particular (governança, 
ambiental, social, econômica e ativos). 
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Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

MEIRELLES, 
GOMES. 2009 

SWING 
WEIGHTING 

A partir da aplicação da função de valor multiatributo para 
seleção de tecnologias de processos de refino de petróleo, 
esta aplicação procurou demonstrar como a informação 
adequadamente estruturada permite captar o 
conhecimento tácito dos especialistas, convertendo-o em 
conhecimento explícito, além de aprimorar a qualidade e 
conferir agilidade ao processo decisório. 

MRO´Z, 2010 ELECTRE III 

Este trabalho apresentou uma análise aplicação de 
sistemas de aquecimento e refrigeração integrados em 
edifícios. Foram definidos os critérios de avaliação de 
variantes tecnicamente aceitáveis. Consumo de 
combustíveis fósseis de energia, emissões de dióxido de 
carbono, o investimento e o custo total de exploração 
foram identificados como os fatores mais importantes que 
descrevem o problema de decisão considerado. 

COVAS; SILVA; 
DIAS, 2013 

ELECTRE TRI 

Este trabalho propôs uma abordagem de análise de 
decisão multicritério (MCDA) para identificar os locais 
mais interessantes para instalar Centros de Dados 
sustentáveis, tendo em conta as dimensões técnicas, 
sociais, econômicas e ambientais. A análise foi baseada 
no método outranking ELECTRE TRI através do pacote de 
software da ÍRIS, devido à natureza dos dados, o desejo 
de evitar a compensação indevida entre critérios. 

AKADIRI; 
OLOMOLAIYE; 
CHINYIO, 2013. 

AHP 

Seleção sustentável de materiais representa uma 
estratégia importante no projeto de edifícios. Métodos de 
seleção de materiais de construção atuais não conseguem 
fornecer soluções adequadas para duas grandes 
questões: avaliação com base em princípios de 
sustentabilidade, e o processo de definição de prioridades 
e atribuição de pesos para os critérios de avaliação 
relevantes. Este trabalho propôs um modelo de seleção de 
material de construção utilizando o método AHP. O 
modelo proposto forneceu orientações para projetistas na 
escolha de materiais sustentáveis para construção de 
edifícios. 

SILVA et al, 2013 SWOT 

Este artigo apresentou uma abordagem para apoiar o 
processo de decisão e adotar práticas de Tecnologia de 
informação (TI) Verde por decisão em grupo.  A TI Verde, 
refere-se a práticas e produtos que visam prevenir a 
poluição e adquirir práticas sustentáveis. Ao implementar 
práticas de TI Verde, as organizações podem inovar, 
buscando reduzir a quantidade de energia gasta e 
desenvolver produtos tecnológicos eficientes. 

Quadro 4 - Aplicação de Métodos Multicritério em Su stentabilidade 

 

Observou-se nas pesquisas que ser responsável ambientalmente não se 

restringe somente ao ambiente das organizações, mas sim focado em toda a cadeia 

de suprimentos, pois muitas empresas atuam em nível mundial e buscam alternativas 

econômicas para sua indústria e muitas vezes terceirizam parte de seus processos 

produtivos, na contratação de outras empresas para atuar por exemplo na extração 

de matérias-primas, a manufatura e a distribuição de produtos, sejam eles acabados 

ou insumos para outros processos (NAWROCKA; BRORSON; LINDHQVIST, 2009).  
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Sendo assim, percebe-se que este contexto é um ambiente conflituoso, pois se 

tem diversos critérios que devem ser levados em consideração por atores de decisão. 

Partindo desse pressuposto, as metodologias multicritério podem auxiliar também em 

problemáticas da área da Sustentabilidade (GOMES, GOMES, 2014). 

 

3.3.3 Multicritério em Tomada de decisão 

 

Em um ambiente competitivo, um dos fatores a se analisar é a necessidade de 

buscar técnicas e ferramentas de gestão administrativas que agrupem todos os 

aspectos da organização, tanto estratégicos quanto operacionais, permitindo assim 

gerenciar as atividades da empresa e podendo identificar novas ações a serem 

implantadas com o intuito de alavancar o desempenho organizacional (PETRI, 2005). 

Sendo assim, torna-se fundamental a existência de um processo de tomada de 

decisão, identificando aspectos críticos para o sucesso e gerando ações de 

aperfeiçoamento para o desempenho da organização (DUTRA, 2003). 

A avaliação do desempenho da organização passa a ser vista como elemento 

crucial para a construção da estratégia definida (KAPLAN, NORTON, 1997). A 

Tomada de Decisão está direcionada a um conjunto de conhecimentos relacionados 

à gestão das organizações, ou seja, engloba o planejamento estratégico e 

operacional, as estratégias relacionadas a produção, a gestão empreendedora, a 

propriedade intelectual, a avaliação de desempenho organizacional, os sistemas de 

informação e sua gestão e os arranjos produtivos (ABEPRO, 2001). O Quadro 5 

apresenta alguns trabalhos utilizando ferramentas multicritério no contexto 

organizacional. 

 

Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

LIMA JUNIOR; 
CARPINETTI, 2015 

TOPSIS, Fuzzy-
TOPSIS 

A seleção de fornecedores é considerada a atividade mais 
crítica da função de compras e impacta diretamente a 
qualidade dos produtos manufaturados e o desempenho 
do comprador. Diante de tal lacuna, este estudo comparou 
o TOPSIS e o Fuzzy-TOPSIS, em relação à complexidade 
computacional, à estrutura dos algoritmos e aos 
resultados fornecidos quando aplicados em um mesmo 
caso real de seleção de fornecedores. Os métodos foram 
implementados usando MATLAB® e aplicados na seleção 
de fornecedores. 
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Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

MARAFON et al, 
2015 

MACBETH, 
MCDA-C 

O objetivo deste trabalho foi apresentar uma metodologia 
de apoio à decisão usado para apoiar a Investigação e 
Desenvolvimento na gestão de empresa de base 
tecnológica, especializada em soluções de refrigeração e 
líder mundial no mercado de compressores herméticos. 
Utilizando como instrumento a Metodologia Multicritério de 
Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C) para avaliação 
de desempenho organizacional para cumprir as 
oportunidades de investigação identificadas. 

LEE; CHO; KIM, 
2015 

AHP e TOPSIS 

Este trabalho apresentou uma forma de avaliação e 
seleção de fornecedores, tendo em seu meio vários 
critérios para a tomada de decisão, ou seja, os interesses 
do decisor abrangem multicritério para decisão de 
preferência dos fornecedores. Por fim, foi possível 
comparar os custos de cada fornecedor, e analisar o 
impacto causado em toda a cadeia de suprimento. 

Quadro 5 - Aplicação de Métodos Multicritério em To mada de decisão 

 

Analisando o Quadro 5, é possível verificar algumas utilizações de métodos 

multicritério, no setor estratégico das empresas, possibilitando ao gestor decidir com 

mais informações acerca de novas estratégias organizacionais, baseado em critérios 

e não somente em fatos. 

 

3.3.4 Multicritério em Logística 

 

Para implantar melhoramentos na estrutura industrial, uma das formas é 

dinamizar o sistema logístico, englobando desde o suprimento de materiais até a 

colocação do produto acabado no mercado consumidor. Os componentes de um 

sistema de logística típico são: atendimento ao cliente, previsão da demanda, 

comunicação da distribuição, controle de inventário, gestão de materiais, 

processamento de ordens e partes, suporte de serviço, seleção de planta e armazém, 

compras, embalagem, gestão de bens devolvidos, disposição de sobras e rejeitos, 

armazenagem, transporte e tráfego (FREISE, SEURING, 2015).  

Sendo assim, a Engenharia de Produção vem ao auxilio com técnicas para o 

tratamento das principais questões envolvendo o transporte, a movimentação, o 

estoque e o armazenamento de insumos e produtos, visando a redução de custos, a 

garantia da disponibilidade do produto, bem como o atendimento dos níveis de 

exigências dos clientes (DIAS, 2008). Neste contexto, o Quadro 6, ilustra algumas 
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pesquisas que utilizaram para a resolução de problemas de logística ferramentas 

multicritério. 

 

Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

CARNERO; 
NOVÉS, 2006 AHP 

A pesquisa apresentou a utilização de um método 
multicritério no auxílio de tomada de decisão estratégica 
para a criação de uma moderna planta industrial, através 
de softwares computacionais, pois é considerada um 
elemento-chave para a melhoria da operação e 
segurança, redução de custos, aumento de 
disponibilidade, aumento da expectativa de vida do 
maquinário.  

JAKIMAVIČIUS; 
BURINSKIENĖ, 
2009. 

SAW, TOPSIS 

O artigo descreveu a avaliação de três cenários de tráfego 
de uma cidade de acordo com os parâmetros sistema de 
transporte, com analises multicritério e realização de 
modelagem do sistema de transportes para os anos de 
2015 e 2025. O modelo urbano de análise de sistema de 
transporte foi desenvolvido para condições que estima o 
consumo de combustível, distância média e tempo dirigido 
por carro na manhã e em horário de pico, dependendo do 
cenário de desenvolvimento de áreas urbanas e dados 
socioeconômicos. 

PIRES JR; 
CARVALHO, 2013 

AHP 

Este artigo propôs uma metodologia multicritério para a 
análise de investimento em projetos de infraestruturas 
fluviais, levando em consideração a eficiência alocativa, o 
efeito sobre o desenvolvimento regional e o impacto 
ambiental. O caso estudado foi um importante projeto da 
Amazônia brasileira. 

IAÑEZ; CUNHA, 
2006 AHP 

Os autores destacam um problema de tomada de decisão, 
vinculada à terceirização de atividades logísticas, por meio 
da seleção de um provedor de serviços logísticos. A 
modelagem proposta, contemplou três aspectos 
principais: a análise e a compreensão das oportunidades 
e riscos relacionados à terceirização das atividades 
logísticas. 

Quadro 6 - Aplicação de Métodos Multicritério em Lo gística 

 

Ao analisar as operações logísticas, percebe-se que essas geralmente são 

complexas, amplas e envolverem variáveis externas e internas, bem como uma infinita 

rede de ligações entre os agentes de uma cadeia de abastecimento, o que apresenta 

um contexto propício para a utilização e aplicação de métodos multicritério.  

 

3.3.5 Multicritério em Operações e Processos 

 

Ao longo do tempo as características dos modelos de gestão de operações e 

processos evoluíram em razão das necessidades da sociedade, proporcionando 

novos desafios para a área de Engenharia de Operações e Processos da produção, 
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pois produzir com qualidade, minimizando os custos e o desperdício é um desafio a 

ser superado pelas indústrias nos dias atuais (SLACK, LEWIS, BATES 2004). 

Na época da revolução industrial, os processos eram padronizados e a análise 

de tempos e métodos era destaque (FREDRIKSSON 2011). Após a segunda guerra 

mundial, a atenção foi dada para o conceito de qualidade e ações com a gestão das 

operações. Apesar da maioria das economias mundiais serem capitalistas, tornou-se 

desafiador não focar somente em resultados econômicos, isso não significa estar 

também atendendo as expectativas da sociedade e de sustentabilidade. Com isto, as 

empresas passaram a se reestruturar adequando-se a esta nova realidade (CUNHA, 

2002). 

A produção diária de bens ou a prestação de serviços, exige profissionais 

habilitados para tomar decisões continuamente e implementar mudanças decorrentes 

dessas decisões (PINHEIRO DE LIMA, GOUVEA DA COSTA, FARIA 2009). Neste 

contexto, o Quadro 7 apresenta pesquisas que abordam simultaneamente gestão de 

operações e processos e a utilização de métodos multicritério no auxílio e resolução 

do problema de pesquisa abordado em cada trabalho. 

 

Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

SZAJUBOK, 
MOTA, ALMEIDA, 
2006 

ELECTRE TRI 

Apresentou o uso de métodos de apoio a decisão 
multicritério para a classificação dos itens de estoque da 
construção civil à luz de critérios estabelecidos pelo 
decisor. 
 

FALLAHPOUR, 
MOGHASSEM, 
2011 

VIKOR 

Este trabalho tratou da seleção de parâmetros de 
máquinas de fiar de uma indústria têxtil. Neste estudo os 
pesquisadores escolheram os componentes para 
máquinas de fiar que se destinam a fabricar tecidos de 
tramas tricotados. Amostras de fios foram selecionados e 
considerados três alternativas viáveis: a distância entre o 
bocal e o rotor, o bocal de extração e o tubo de 
escoamento. De acordo com a classificação final, a 
condição de fiação em que a amostra foi aplicada 
utilizando um bocal de espiral, um tubo sem uma paragem 
doffing binário e uma configuração mais estreita tiveram o 
melhor desempenho. 
 

FELICE; 
PETRILLO, 2010 

"Expert" AHP 

Este trabalho foi um estudo sobre a otimização de layout 
em uma indústria através da proposta de uma nova 
metodologia multicritério denominado "Expert" AHP 
baseado na técnica de Análise Hierárquica. O método 
proposto foi validado em uma empresa eletromecânica, de 
modo a otimizar o fluxo dos materiais.  
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Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

TORTORELLA; 
FOGLIATTO 
(2008) 

AHP e SLP 
(Planejamento 
Sistemático de 
Layout) 

 
Esse trabalho buscou a eficiência na utilização do espaço 
físico de uma empresa do ramo automotivo. Objetivou 
melhorar o fluxo de materiais, produtos e informação 
dentro das instalações. Ou seja, o modelo proposto foi 
colocado em prática na seleção de alternativas de layout. 
 

Quadro 7 - Aplicação de Métodos Multicritério em Op erações e Processos. 

 

Na engenharia de produção, a gestão de sistemas de produção de bens ou 

serviços abrange um conjunto de várias decisões acerca de diversas atividades 

desenvolvidas em cada nível de planejamento, seja ele estratégico, tático ou 

operacional. Duvidas de qual produto produzir, como produzir, as quantidades que 

serão produzidas de cada produto em uma organização, são exemplos de decisões 

que precisão ser tomadas no decorrer do processo produtivo (MIGUEL et al 2012). 

 

3.3.6 Multicritério em Eficiência Energética 

 

O aumento do consumo de energia per capita tem afetado diversos países, 

tanto os desenvolvidos como os EUA, Austrália, Japão e Alemanha, quanto os países 

em desenvolvimento, como o Brasil. Grande parte da geração de energia consumida 

é derivada de fontes não-renováveis como combustíveis fósseis gerando efeitos 

negativos para o meio ambiente (CARLO, 2008). Sendo assim, um das opções de 

reduzir o impacto ambiental, seria desenvolver suprimentos de energia de diversas 

formas, com especial atenção às fontes limpas como gás natural, ou fontes renováveis 

como a energia solar, combinando o abrigo do homem social à sua permanência de 

forma sustentável na natureza.  

Desta forma, deve-se procurar um equilíbrio sustentável entre as novas 

tecnologias e a adequada exploração das convencionais. Assim, a eficiência 

energética vem ao encontro como uma alternativa para diminuir a poluição ambiental, 

auxiliar na melhoria da produtividade e na competitividade das empresas. A melhoria 

da eficiência energética gera impactos positivos para a sociedade e para meio 

ambiente, sendo obtida em razão da redução do consumo de energia, que se reflete 

em menores custos de operação (YAMAKAWA, AOKI, MIGUEL, 2015). 

A eficiência energética tem um lugar importante nas políticas públicas da 

maioria dos países desenvolvidos. A importância da eficiência energética como um 
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objetivo político está ligado a comercial, a competitividade industrial e os benefícios 

de segurança energética, bem como a cada vez mais benefícios ambientais, como a 

redução das emissões de CO2 (PATTERSON, 1996). 

Neste contexto de Eficiência Energética descrito acima, buscou-se na literatura 

trabalhos que abordassem ao mesmo tempo, aplicações de ferramentas multicritério 

na Eficiência Energética apresentados no Quadro 8. 

 

Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

KAKLAUSKAS et 
al, 2005 COPRAS 

Com a utilização do método COPRAS, os autores 
apresentam uma problemática dentro do ramo da 
construção civil. O decisor necessita fazer a substituições 
das janelas de um determinado edifício levando em 
consideração diversos critérios como: economia de 
energia, substituição de janela melhora o clima interior do 
edifício, seu aspecto interior e arquitetônico, bem como 
seu valor de mercado e recursos financeiros disponíveis 
para o investimento. As soluções baseadas em análise 
multicritério permitir uma avaliação mais racional e realista 
das necessidades do cliente, bem como reduzir os custos 
de renovação janela. 

AVGELIS, 
PAPADOPOULOS, 
2009. 

Electre III 

O presente artigo discute um estudo que visa desenvolver 
um método para escolher e gerenciar da melhor maneira 
possível aquecimento, ventilação e sistemas de ar 
condicionado em edifícios novos e existentes. O método 
utiliza uma combinação de duas ferramentas de análise ", 
a tomada de decisão multicritério e a simulação de 
construção para a direção de uma avaliação holística dos 
sistemas de climatização. A fim de avaliar o método, uma 
série de sistemas de ar condicionado são considerados 
para a instalação num edifício de escritórios e o método 
multicritério Electre III é aplicada para a sua seleção. Os 
resultados mostram que o modelo proposto permite a 
classificação de soluções técnicas alternativas em matéria 
de design da ventilação e sistemas de ar condicionado, 
levando em consideração econômica, energética e os 
critérios ambientais, bem como critérios de satisfação dos 
usuários. Finalmente, o estudo também indica que quando 
se aplica o conceito de sustentabilidade no setor da 
construção, e especialmente nos sistemas de ventilação e 
sistemas de ar condicionado, mostra-se a preocupação 
com os custos socioeconômicos mundiais. 

Quadro 8 - Aplicação de Métodos Multicritério em Ef iciência Energética 

 

No contexto de Eficiência Energética, é possível ver a sua importância de 

forma global, pois a utilização inadequada da energia gerada, pode gerar impactos 

em toda uma cadeia produtiva, desde o aumento de custos até utilização imprópria 

dos recursos naturais e ambientais. Sendo assim, as metodologias multicritério vem 

ao auxílio do decisor em momentos em que se tem diversas opções de escolha, 
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porém, sendo necessário levar em conta critérios tanto subjetivos como impactos ao 

meio ambiente, quanto objetivos como redução de custos ou recursos financeiros 

limitados.  

 

3.3.7 Multicritério em Produto 

 

Processos de desenvolvimento de produtos tem diversas especificidades, pois 

suas atividades e alguns resultados são muitas vezes caracterizados por serem 

incertos, principalmente no início do processo, quando decisões precisam ser 

tomadas diante de uma especificidade de condições, como a verificação da 

disponibilidade de recursos e a presença de conhecimentos e informações 

(RODRIGUES, 2014). Decisões iniciais são as mais difíceis de serem tomadas e 

também as mais difíceis de serem modificadas, pois são cruciais para o sucesso no 

desenvolvimento do produto (COOPER, 2008;). 

Processos como o de desenvolvimento de produtos e inovação, relacionam-se 

com o processo de planejamento estratégico e acompanham todo o processo de 

produção (ROZENFELD, 2006), podendo ser visualizado como uma série de etapas, 

com cada etapa composta por um conjunto de atividades recomendadas, necessárias 

para o progresso do projeto/processo para o próximo estágio ou novas decisões 

(COOPER, 2008; RODRIGUES, 2014). Partindo deste pressuposto, o Quadro 9 busca 

elencar algumas pesquisas nesta área de Produto.  

 

Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

KAYA; 
KAHRAMAN,2014 

AHP e TOPSIS 

 

Neste trabalho, duas metodologias MCDM mais 
conhecidos, AHP e TOPSIS, são utilizados para a 
avaliação de edifícios inteligentes sob ambiente difuso, 
para lidar com a incerteza e imprecisão das avaliações, 
em que as comparações de um perito são representados 
como números fuzzy. Para este objetivo, três alternativas 
de Edifícios/Construção inteligentes de um centro de 
negócios em Istambul, são avaliados utilizando estes dois 
métodos MCDM fuzzy e os resultados do ranking obtidos 
são comparados. 

 

FRENETTE et al, 
2010 

MACBETH, 
ELECTRE II, 
PROMETHEE 

Utiliza da técnica de multicritério para analisar vários 
critérios de decisão, no momento de montar paredes de 
madeira em construções diferenciadas. O método é 
aplicado a um estudo de caso com cinco conjuntos de 
parede que são comparados dentro de seis diferentes 
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contextos de decisão. Apresenta-se como a escolha do 
método de agregação adequado depende da natureza das 
escalas de avaliação de desempenho e demonstra a 
utilidade de considerar, simultaneamente, diferentes 
aspectos do desempenho das paredes. 

Quadro 9 - Aplicação de Métodos Multicritério em En genharia do Produto 

 

No Quadro 9, é possível visualizar trabalhos que buscaram gerir projetos e 

formas de construir novos edifícios, buscando desenvolver novos e diferentes 

produtos na área de construção civil, utilizando multicritério em momentos conflituosos 

e com vários critérios a serem considerados. 

 

3.3.8 Multicritério em Pesquisa Operacional 

 

Um dos principais desafios dos gestores dentro do ambiente empresarial é o 

de tomar decisões, buscado em diversas opções, uma maneira onde o sistema opere 

da melhor forma possível, considerando todas as etapas do processo e associadas a 

vários fatores limitantes. Nestas situações, a utilização de modelos permite 

compreender melhor o contexto do ambiente em que se está inserido, para identificar 

problemas, formular estratégias e oportunidades, além de apoiar e sistematizar o 

processo de tomada de decisão (MIGUEL et al 2012). 

A Pesquisa Operacional (PO) é a área de conhecimento que, historicamente, 

mais se tem preocupado com estas situações, ou seja, ela baseia-se no pressuposto  

de que pode-se construir modelos objetivos que explicam o comportamento dos 

processos operacionais (ou parte dele) da vida real, onde a estabilidade do ambiente 

econômico de seus primeiros anos lhe proporcionou uma nova visão focada no 

desenvolvimento de modelos matemáticos, para identificar, a melhor alternativa 

(noção do ótimo) dentro de um conjunto definido de possibilidades (ENSSLIN, 

ENSSLIN, PETRI 2008). 

A área da Pesquisa Operacional vem no auxílio da resolução de problemas 

reais envolvendo situações de tomada de decisão, através de modelos matemáticos 

habitualmente processados computacionalmente, procurando introduzir elementos de 

objetividade e racionalidade nos processos de tomada de decisão (BERTRAND, 

FRANSOO 2002). O Quadro 10 apresenta a pesquisa de Aydin, Mays e Schmitt (2014) 

onde os autores apresentam a utilização da Programação Linear e posterior analises 

juntamente com uma ferramenta multicritério. 
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Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

AYDIN; MAYS; 
SCHMITT, 2014 

Simple additive 
weighting 
method (SAW) 

Este artigo apresenta o uso da Programação Linear (PL) 
juntamente com uma ferramenta multicritério, aplicado em 
uma rede de distribuição de água, focando em técnicas de 
utilização de água não potável para redes de água 
utilizadas para controle de incêndios. O procedimento 
considera duas alternativas diferentes para satisfazer os 
fluxos de incêndios: (1) a adição de um sistema de 
bombeamento e (2) a adição de um sistema de 
distribuição de água não potável. O sistema é projetado 
recuperado utilizando a PL. Para cada alternativa 
encontradas, a decisão as análises multicritério são 
usadas para combinar critérios de sustentabilidade 
ambiental para um sistema de distribuição de água 
urbana. 

Quadro 10 - Aplicação de Métodos Multicritério na P esquisa Operacional 

 

Na busca na literatura por trabalhos utilizando métodos multicritério 

juntamente com a Pesquisa Operacional, observou-se que existe certa restrição 

destes tipos de trabalhos, pois a Pesquisa Operacional tem características 

quantitativas visando o conceito do “ótimo” (BERTRAND, FRANSOO 2002), já 

pesquisas com caráter multicritério tem percepções combinadas (qualitativa e 

quantitativas) visando apoiar o processo decisório, por meio de recomendações de 

ações à quem irá tomar decisões e identificar alternativas de melhor compromisso 

com as preferencias desse decisor (GOMES, GOMES 2014). Sendo assim, os 

objetivos e características se diferem e dificultam a combinação, mas não o torna 

impossível como se pode consultar no trabalho de Aydin, Mays e Schmitt (2014). 

 

3.3.9 Multicritério em Economia 

 

As empresas frequentemente têm interesse em investir em novos projetos 

visualizando melhorar sua lucratividade, porém estas enfrentam duas dificuldades no 

momento de decidir: a correta identificação dos investimentos necessários para 

melhorar a eficiência de seu empreendimento e; a avaliação do risco para estes 

investimentos (ARAGON et al. 2013). Mesmo tendo-se ciência dessa racionalidade 

limitada, alguns métodos ou critérios são necessários para efetuar a melhor alocação 

dos recursos e das informações disponíveis. Em grande parte das situações reais a 

avaliação do risco está fundamentada na experiência do tomador de decisão (NOGAS 

et al. 2010). 
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A Economia vem ao auxílio com teorias para a formulação, estimação e 

avaliação de resultados econômicos para avaliar alternativas para a tomada de 

decisão, consistindo em um conjunto de técnicas matemáticas que simplificam a 

comparação econômica. Diversos estudos destacam a importância da viabilidade 

econômica como ferramenta de auxílio à tomada de decisão em projetos de 

investimento (SANTOS, PAMPLONA 2005; MAGNI 2010; RODRIGUES 2014), estes 

projetos representam um prévio desembolso com vista a um fluxo de benefícios 

futuros (RODRIGUES, 2014).  

O Quadro 11, apresenta a utilização de alguns métodos empregados na 

Engenharia Econômica em face à inclusão de métodos multicritério em ambientes 

conflituosos e indecisos.  

 

Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

KAHRAMAN; 
SUDER; KAYA, 
2014 

AHP 

 
Neste trabalho, os autores propõe a utilização de um 
método multicritério para analisar muitos critérios 
conflitantes para decidir na área da saúde, em quais 
investimentos se devem investir economicamente, pois os 
métodos tradicionais da economia têm a capacidade de se 
considerar apenas um critério de cada vez, o que 
geralmente é o custo do investimento. Um método 
multicritério é proposto para cuidar de muitos critérios 
conflitantes de investimentos de pesquisa na área de 
saúde. 
 

ROUSOS; LEEZ, 
2012 

AHP 

 
Este artigo discute as necessidades e as possibilidades de 
alargar a perspectiva tradicional, através do qual as 
decisões de investimento de envio são tomadas por 
integrá-las em um ambiente multicritério. O investimento 
se dará na escolha de quais navios deve-se adquirir para 
realizar a atividade de transporte marítimo. Sendo assim, 
é feito uma análise entre os resultados encontrados com 
as metodologias tradicionais da engenharia econômica 
juntamente com os resultados da metodologia 
multicritério. 
 

ZAVADSKAS, 
USTINOVICHIUS, 
STASIULIONIS, 
2004 

ELECTRE III 

O artigo fornece a análise do desenvolvimento do marcado 
de construções comerciais e suas tendências, 
regularidades, locais ideais, características da seleção 
construtiva. Analisando as combinações, dos principais 
investimentos financeiros, a fim de obter as combinações 
de lucro máximo. Ressalta-se que os métodos de decisão 
múltiplos critérios são os mais apropriados. 

USTINOVICHIUS, 
2004 

COPELAND, 
ELECTRE III 

Um dos principais objetivos do trabalho é desenvolver 
uma base teórica para a criação de um sistema de apoio 
à decisão que visa a aumentar a construção de edifícios 
e de reconstrução da eficiência do investimento, 
aplicando metodologias multicritério, fazendo abordagens 
e modelagem matemática de decisão. 



57 

Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

MORALES et al, 
2011 

ELECTRE, 
PROMETHEE, 
FUCA 

A pesquisa desenvolvida no setor de gestão de uma 
empresa farmacêutica. Buscando a melhor alternativa 
para aplicação de recursos financeiros em oportunidades 
de investimento. Sendo assim, uma simulação é feita, 
utilizando os métodos de engenharia econômica 
tradicionais, adicionados a métodos com funções 
multiobjectivos. ELECTRE, PROMETHEE, TOPSIS e 
também um método novo e simples chamado FUCA para 
selecionar a melhor alternativa.  

Quadro 11 - Aplicação de Métodos Multicritério em E conômica 

 

Segundo Souza e Clemente (2007) as decisões de investimentos são 

abordadas no âmbito estratégico das organizações. Sendo assim, informações 

relevantes, disponibilidade de recursos, flexibilidade estrutural, oportunidades de 

negócios e capacidade de articulação constituem a totalidade de dados necessários 

para a orientação estratégica. A decisão de investir é o ato contínuo para a 

materialização da estratégia, sendo assim métodos multicritério podem auxiliar 

gestores no momento de decidir qual investimento pode ser mais atrativo em face a 

diversos critérios. 

 

3.3.10 Multicritério em Qualidade 

 

De modo geral, aspectos ligados a qualidade, busca o planejamento, projeto 

e controle de sistemas de gestão da qualidade que considerem o gerenciamento por 

processos, a abordagem factual para a tomada de decisão e a utilização de 

ferramentas da qualidade (ABEPRO, 2003). Ou seja, gerir a qualidade dentro de 

processos industriais, na prática pode ser estabelecida por um conjunto de atividades 

e dimensões que devem ser desenvolvidas e aplicadas sistematicamente na 

organização, buscando sempre à garantia de que seus produtos tenham qualidade e 

seus processos a melhoria contínua (TOLEDO, 2001). Assim sendo, para aprimorar a 

qualidade uma organização deve buscar o aprimoramento contínuo de seus 

processos, tanto gerenciais quanto os produtivos, além de estar voltada a identificar 

possíveis problemas (reais ou potenciais e gerar, implementar e padronizar ações 

consistentes, que resultem em soluções efetivas (PALADINI, 2006). Deste modo, 

pode-se evitar de maneira mais efetiva a repetição de problemas já ocorridos e 

também a prevenção de novos problemas (TOLEDO, 2001).  
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A partir deste pressuposto o Quadro 12, apresenta algumas pesquisas que 

utilizam para resolução de problemas de Qualidade, a aplicação de ferramentas 

multicritério. 

 

Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

AMARAL; COSTA, 
2014 

PROMETHEE II  

Este artigo descreve a aplicação de métodos multicritério 
para apoiar a tomada de decisão e de gestão de recursos 
em um Departamento de emergências de um hospital. 
Tomada de decisões sobre a gestão dos recursos do 
hospital não é uma atividade trivial e tomada de decisão 
incorreta pode ter consequências graves sobre a 
qualidade dos serviços de saúde prestados à comunidade. 
Esta metodologia foi testado e validado com dados 
experimentais de um hospital público brasileiro. 

MORAIS; 
ALMEIDA, 2010.  
 

PROMETHEE I 
 

O artigo apresenta um para priorizar áreas críticas de 
perdas de água em uma cidade. A abordagem considera 
critérios relacionados aos aspectos técnicos, a qualidade 
da água e aspectos sociais. As conclusões apresentadas 
são de que embora o modelo tenha sido aplicado a uma 
pequena cidade, ele pode ser usando para problemas 
semelhantes envolvendo grandes cidades. 

Quadro 12 - Aplicação de Métodos Multicritério em E ngenharia da Qualidade 

No Quadro 12, é possível visualizar três trabalhos distintos, porém, com os 

objetivos semelhantes (i) melhorar a qualidade no atendimento de um hospital; (ii) 

seleção de materiais adequados para a construção de um edifício sustentável e de 

boa qualidade e; (iii) melhorias no abastecimento de água, abrangendo diversos 

aspectos. Sendo assim, percebe-se a relevância do tema e como a qualidade é um 

recurso mínimo necessário em qualquer produto que se deseja vender ou serviços 

que se pretender prestar. As ferramentas multicritério podem vir a auxiliar demandas 

onde há diversos critérios conflituosos entre si, e necessitem ser avaliados na 

percepção do decisor. 

 

3.3.11 Multicritério em Fatores Humanos/Ergonomia 

 

A gestão do capital humano dentro das organizações, vem ao logo de quase 

100 de história, evoluindo através de diversas etapas, iniciando de uma mera função 

de manutenção de registros para um olhar de importância estratégica e impacto nos 

resultados das empresas (FERRIS et al., 2007). Dada a sua importância a partir dessa 

nova percepção gerada nas organizações e em seus gestores, as condições de 

trabalho e o bem-estar do trabalhador ganharam lugar de destaque nas agendas de 

gestão, pois as condições a que o trabalhador é submetido no seu ambiente de 
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trabalho deve promover o mínimo de satisfação para um bom desempenho das 

atividades e alcance dos resultados pretendidos (CORREIA, SILVEIRA 2009). 

Diferentes estratégias estão sendo desenvolvidas pelos gestores, a fim de obter 

novos benefícios a partir dos recursos humanos de sua organização, dentre elas, 

pode-se apontar a utilização de princípios relacionados a Fatores Humanos & 

Ergonomia que, num conceito geral, é o estudo da adaptação do trabalho ao homem 

(NEAL et al., 2005). 

Segundo Correia e Silveira (2009), existem alguns fatores que influenciam de 

forma direta os indivíduos em suas atividades produtivas no ambiente de trabalho, 

comprometendo de maneira positiva ou negativa os resultados esperados, estes 

podem ser alocados em quatro grupos: carga e atividade mental, ambiente de trabalho 

e humanização, organização do trabalho e, por fim, os fatores humanos. Os fatores 

humanos são as características individuais que interferem no desempenho laboral. 

Dentre eles, os principais são: o ritmo circadiano e as atividades individuais, a fadiga, 

o estresse e a motivação (CORREIA; SILVEIRA, 2009).  

Diversos fatores devem ser analisados a fim de obter uma relação sincronizada 

entre máquina - ambiente - homem – organização, assim a Engenharia do Trabalho 

vem ao auxílio das organizações propondo o desenvolvimento de projeto, 

aperfeiçoamento, implantação e avaliação de tarefas, sistemas de trabalho, produtos, 

ambientes e sistemas para fazê-los compatíveis com as necessidades, habilidades e 

capacidades das pessoas visando a melhor qualidade e produtividade, preservando a 

saúde e integridade física (ABEPRO, 2003). Partindo deste pressuposto, o Quadro 13 

apresenta ferramentas multicritério que podem auxiliar gestores na tomada de decisão 

no âmbito do capital humano. 

 

Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

ERENSAL; 
ALBAYRAK, 2004 

AHP 

A pesquisa apresentada neste artigo tem como objetivo 
apoiar o processo de melhoria adoção macroergonomia 
através do desenvolvimento de uma compreensão mais 
ampla das relações entre macroergonomia principais 
fatores e estilos de gestão empresarial. A metodologia 
envolve a aquisição de conhecimento, identificação e 
categorização de um conjunto holístico de critérios-chave 
sobre o processo de adoção macroergonomia. O estudo 
constatou que, em termos de cultura da empresa, 
participação, capacidade humana e atitudes, o melhor 
estilo de gestão para a adoção macroergonomia é a 
Gestão por Valores. 
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Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

MAHDEVARI; 
SHAHRIAR; 
ESFAHANIPOUR, 
2014 

TOPSIS fuzzy 
 

 
O exame de saúde e segurança das pessoas que 
trabalham nas minas de carvão subterrâneas vem tendo 
um aumento pelo fato da ocorrência diversas mortes e 
desastres que acontecem a cada ano no mundo. Neste 
contexto foi proposta uma metodologia baseada em 
TOPSIS fuzzy para avaliar os riscos associados com a 
saúde humana, a fim de gerir medidas de controle no 
apoio a tomada de decisão que poderiam fornecer o 
correto equilíbrio entre diferentes preocupações, como a 
segurança e os custos. Para esse efeito, as informações 
recolhidas a partir de três minas de carvão perigosos ou 
seja Hashouni, Hojedk e Babnizu localizados no depósito 
de carvão Kerman, no Irão, foram usadas para gerenciar 
os riscos que afetam a saúde e a segurança de seus 
mineiros. Ao todo 86 riscos foram identificados e 
classificados com menos de oito categorias: 
geomecânica, geoquímica, elétrica, mecânica, química, 
ambiental, pessoais e riscos sociais, culturais e 
gerenciais. 

Quadro 13 - Aplicação de Métodos Multicritério em E ngenharia do Trabalho 

 

Os conhecimentos da Engenharia do Trabalho podem ser utilizados na 

compreensão das interações entre os humanos e outros elementos de um sistema, 

ou seja, esta área trata da tecnologia da interface máquina - ambiente - homem – 

organização (ABEPRO, 2003). A partir das ferramentas multicritério utilizadas nas 

pesquisas apontadas no Quadro 13, pode-se analisar que uma delas buscou auxiliar 

o gerenciamento dos riscos para os trabalhadores em seus ambientes de trabalho, a 

fim de atingir o correto equilíbrio entre segurança e custo. Já o outro artigo, levantou 

pontos em relação a cultura e organização para a definição de qual gestão é a mais 

adequada para a empresa estudada. 

Com isso, percebe-se que métodos multicritério podem ser de grande valia em 

questões onde percepções mensuráveis (como o custo) e não mensuráveis 

(segurança e cultura) atuam conjuntamente na busca de resultados benéficos, tanto 

para o trabalhador quanto empresa 

 

3.3.12 Multicritério em Projetos 

 

Para alcançar ou superar seus objetivos as empresas precisam se organizar 

e fazer planejamentos, uma forma eficiente para isso é dividir as ações a serem 

realizadas na forma de projetos.  
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Daí surge a necessidade da construção de procedimentos padronizados que 

permitam o controle desse conjunto de atividades para aumentar a eficiência 

(PROJECT, 2004). Ou seja, projetos podem ser denominados como 

empreendimentos que englobam um conjunto de atividades realizadas por uma 

equipe, para atingir um determinado objetivo (LAGO, MINGOSSI, 2007). O controle 

padronizado dessas ações pode ser formalizado por meio do gerenciamento de 

projetos. 

Gerir projetos é reconhecida como uma disciplina que é amplamente estudada 

por associações, como PMI (Project Management Institute) e a IPMA (International 

Project Management Association) que são instituições sem fins lucrativos que tem 

como objetivo fomentar a pesquisa e a divulgação das melhores práticas a serem 

utilizadas no gerenciamento de projetos, além de associações em geral relacionadas 

à Engenharia de Produção (LAGO, MINGOSSI, 2007; MOTA, ALMEIDA ,2007).  

O objetivo é padronização, organização e estruturação da empresa de forma 

que os projetos sejam planejados e executados de acordo com as estratégias 

organizacionais, a busca por uma estrutura de gerenciamento mais adequada é 

fundamental, uma vez que o sucesso do projeto é determinante para os negócios e o 

futuro da organização.  

Sendo assim, a gestão de projetos irá abranger as fases de planejamento, 

que ocorre antes de se iniciar o desenvolvimento do projeto; de execução e controle, 

que englobam o seu desenvolvimento e acompanhamento, e de finalização, que 

avalia o resultado do projeto junto ao cliente (MOTA, ALMEIDA ,2007). Neste 

contexto, o Quadro 14, apresenta alguns métodos multicritério utilizados para a gestão 

de projetos. 

Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

MOTA, ALMEIDA 
,2007 

ELECTRE IV-H 
ELECTRE IV 

Este trabalho apresenta uma proposta para lidar com 
problemas de priorização de atividades em projetos de 
construção de subestações elétricas, atendendo a 
múltiplos critérios, envolvendo prazos, custos e aspectos 
relacionados ao desempenho futuro da organização. 
Considerando a dificuldade de obtenção de informações 
para estruturação do problema de decisão, isto é, quando 
os decisores não podem estabelecer a importância 
relativa entre os critérios. Para atingir dado objetivo, foi 
desenvolvido, um novo método multicritério chamado 
ELECTRE IV-H, que permite ordenar um conjunto de 
atividades em situações em que é difícil definir uma 
relação de importância entre os critérios considerados e 
quando esses critérios são expressos em escalas 
ordinais. 
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Autores e ano Método 
Multicritério Desenvolvimento da pesquisa 

MARGUERON e 
CARPIO, 2006. 

Teoria da 
Utilidade 
Multiatributo 
(MAUT) 

 
Este trabalho apresentou o desenvolvimento teórico sobre 
a análise de projetos de exploração e produção de 
petróleo, desde a avaliação econômica tradicional através 
do Fluxo de Caixa Descontado até a apresentação da 
Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT), que possibilita a 
consideração dos riscos e incertezas típicos dos 
investimentos internacionais no setor upstream do 
petróleo em um novo ambiente competitivo entre as 
firmas. Por fim, o trabalho inclui um estudo de caso sobre 
a aplicação da MAUT na priorização de dez oportunidades 
exploratórias offshore ao redor do mundo oferecidas a 
uma multinacional brasileira fictícia de acordo com as 
preferências dos tomadores de decisão sobre aspectos 
operacionais, políticos e tecnológicos. 
 

CHANG e LEE, 
2012 

DEA 

 
O problema seleção de projetos considerados neste 
trabalho é prático, que diz especificamente respeito à 
noção de selecionar um portfólio de projetos que alcança 
objetivos de uma organização sem exceder seus limitados 
recursos de capital. No modelo é demonstrado através de 
um pro estudo de caso, com o objetivo de selecionar uma 
carteira de projetos a indústria de construção.  
 

 SAN CRISTÓBAL, 
2011 

VIKOR e AHP 

 
Uma das características do sistema energético espanhol 
é o seu elevado grau de dependência das importações. 
Em 2005, o governo espanhol aprovou o novo Plano de 
Energias Renováveis nos seguintes setores: Wind Power, 
hidroelétrica, solar térmica, solar termoelétrica, 
fotovoltaica, biomassa, biogás e biocombustíveis. O 
objetivo do Plano é para torná-lo possível para atingir a 
meta de 12% da energia primária a ser satisfeitas a partir 
de fontes renováveis até 2010. Ao selecionar um de vários 
projetos de investimento de energia renovável diferentes 
grupos de decisores envolver-se no processo. A tomada 
de decisão deve levar em consideração vários objetivos 
contraditórios por causa dos fatores cada vez mais 
complexos: sociais, econômicos, tecnológicos e 
ambientais que estão presentes. A tomada de decisões 
baseado num único critério tradicional já não é capaz de 
lidar com esses problemas. O método Ranking de 
compromisso, também conhecido como o método Vikor, 
apresenta os critérios de classificação multi índice com 
base na medida particular de "proximidade" para a solução 
"ideal". Neste trabalho, é aplicado o método na seleção de 
um projeto de energia renovável correspondente ao Plano 
de Energia Renovável lançado pelo Governo espanhol. O 
método é combinado com o método Analytic Hierarchy 
Process para ponderar a importância dos diferentes 
critérios, que permite que os tomadores de decisão para 
atribuir esses valores com base em suas preferências. Os 
resultados mostram que a opção de biomassa vegetal (CO 
- combustão em uma usina convencional) é a melhor 
escolha, seguida pela energia eólica e as alternativas 
termoelétricas solares. 

Quadro 14 - Multicritério em Projetos 



63 

 
A literatura, por sua vez, apresenta relativamente poucos estudos 

relacionados ao uso de uma abordagem multicritério para o tratamento da gestão de 

projetos. Muitos estudos relatam experiências vividas por equipes de projetos 

relacionados, basicamente, ao contexto de energia elétrica e de construção civil. De 

uma maneira geral, esses estudos ressaltam as mesmas questões: a necessidade de 

educação em gestão de projetos e de integração da equipe, permitindo uma boa 

comunicação entre os membros (MOTA, ALMEIDA ,2007). 
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4 METODOLOGIA 

 

O capítulo de metodologia da pesquisa está subdividido em três seções: (i) 

enquadramento metodológico; (ii) resgate na literatura de trabalhos bibliográficos; (iii) 

procedimentos para coleta de dados. 

 

4.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

De acordo com Tasca el al (2010), o enquadramento metodológico consiste 

na definição das características da pesquisa conforme as bases científicas e na 

explicação do conjunto de procedimentos, ferramentas e abordagens utilizadas. 

Portando, a metodologia da pesquisa vem ao auxílio do pesquisador incluindo suas 

concepções técnicas e teóricas que evidenciam as suas escolhas usadas para realizar 

cada pesquisa.  

Para tanto, verifica-se a inexistência de um único procedimento para definir o 

enquadramento metodológico, pois, cada processo será particularizado baseado nas 

crenças do pesquisador e nos objetivos da pesquisa (GIL, 2008; MIGUEL et al 2012; 

MARCONI e LAKATOS, 2006). Sendo assim nesta seção é realizado o 

enquadramento metodológico da pesquisa, classificando aspectos que orientaram o 

estudo, sendo eles: natureza da pesquisa, estratégia da pesquisa, abordagem do 

problema, ponto de vista dos objetivos e dos procedimentos técnicos.  

Partindo deste pressuposto, verifica-se a necessidade de definir cada etapa 

da pesquisa a luz das crenças do pesquisador e aos objetivos do trabalho proposto 

(PETRI, 2005), a Figura 10 apresenta os diversas formas de enquadrar uma pesquisa, 

porém, destaca-se apenas aquelas que são de característica da presente dissertação, 

sendo elas: (i) cuja natureza é aplicada, (ii) a estratégia é particular, (iii) realizada a 

partir de uma abordagem mista, (vi) sendo, do ponto de vista de seus objetivos, uma 

pesquisa exploratória e (vi) utilizando-se do procedimento técnico a pesquisa 

bibliográfica. 
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Figura 10 – Estrutura do Enquadramento Metodológico  
Fonte: Adaptado de PETRI (2005); Informações adicio nais de MIGUEL et al, 2012. 

 

4.1.1 Natureza da Pesquisa 

 

Segundo Gil (2008) uma pesquisa pode ser classificada como básica ou 

aplicada.  Este estudo tem características de Pesquisa Aplicada, pois tem como 

finalidade desenvolver um estudo com a aplicação prática e para a solução de 

problemas pontuais, ou seja, se a pesquisa for replicada em outro momento, ou por 

outro pesquisador os dados não serão necessariamente alcançados novamente 

(PETRI, 2005; GIL 2008). Conforme apresentado na Figura 10, essa dissertação se 

enquadra na natureza de pesquisa aplicada, pois tem a intenção de gerar 

conhecimento a partir de uma pesquisa bibliográfica, que tem por objetivo realizar uma 

busca na literatura utilizando artigos científicos de abrangência internacional, com o 

intuito de elaborar uma distribuição estatística dos métodos multicritério nas áreas da 

Engenharia de Produção. A metodologia a ser utilizada em alguns momentos parte da 

percepção do pesquisador, então, caso a pesquisa seja replicada, não 

necessariamente se alcançaram os mesmos resultados 

 

4.1.2 Estratégia da Pesquisa 

 

A Estratégia de Pesquisa busca definir como a pesquisa será conduzida, ou 

seja, qual será sua forma de indagação ao realizar a coleta de dados e analise dos 

resultados. Na Figura 10 é possível visualizar que a Estratégia da Pesquisa pode ser 

dividida em duas estratégias fundamentais, a pesquisa Universal e a pesquisa 

particular (GIFFHORN, 2007). 
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 Neste contexto, esse estudo caracteriza-se como uma pesquisa particular 

pois as informações obtidas partem da coleta de artigos científicos com características 

previamente definidas, em um contexto e um período específico, com critérios 

utilizados para classificar os artigos nas áreas de Engenharia de Produção definidos 

a partir do entendimento subjetivo do decisor, sendo assim os resultados não serão 

os mesmos se medidos em períodos distintos. 

 

4.1.3 Abordagem do Problema 

 

Observando a Figura 10, tem-se que o problema pode ser abordado de forma 

qualitativa, quantitativa ou mista. A diferença entre elas é que a quantitativa tem como 

foco a estrutura e os elementos da estrutura do objeto de estudo; a qualitativa tem 

como foco os processos do objeto do estudo; já a mista é a junção das duas 

abordagens. Sendo assim em quanto à abordagem do problema: a pesquisa 

caracteriza-se como uma pesquisa mista (MIGUEL et al 2012). Em um determinado 

momento ela é Qualitativa, devido a aplicação de um processo estruturado para a 

coleta de dados, formando assim um portfólio bibliográfico de 935 artigos científicos 

sobre o tema de Métodos multicritério em Engenharia de Produção (RICHARDSON, 

2008; AFONSO et al, 2011).  E quantitativa em função da análises bibliométrica e 

estatísticas realizada no banco de artigos coletados (GIFFHORN 2007; AFONSO et 

al, 2011). 

 

4.1.4 Em relação aos Objetivos 

 

Resgatando a Figura 10, os objetivos de uma pesquisa podem ser 

segmentados em: exploratória, descritiva e explicativa. A presente pesquisa é 

classificada como exploratória. Exploratória, leva o pesquisador a conhecer as 

variáveis de estudo e como elas se apresentam, seus significados e o contexto onde 

ela se insere (GIL, 2008), sendo assim, esta dissertação envolve um levantamento 

bibliográfico relevante sobre o tema de métodos multicritério na Engenharia de 

Produção, buscando visualizar e conhecer “onde” e “como” os métodos estão sendo 

utilizados (RICHARDSON, 2008). 
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4.1.5 Procedimentos Técnicos  

 

Os procedimentos técnicos podem ser divididos em: survey, estudo de caso, 

experimental, pesquisa ação, pesquisa operacional, documental e bibliográfica 

(MIGUEL et al 2012). Conforme apresenta a Figura 10, este estudo é definida como 

uma pesquisa bibliográfica 

 A pesquisa bibliográfica é desenvolvida mediante o material já elaborado, ou 

seja, livros, artigos científicos, dissertações, teses entre outros (GIL, 2007). O material 

utilizado nesse tipo de pesquisa abrange todo o referencial apresentado ao público 

em relação ao tema de estudo.  Neste contexto, a presente pesquisa se enquadra 

como uma pesquisa bibliográfica, pois se utilizou basicamente de artigos científicos, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros, para a fundamentação teórica 

abordada no decorrer do trabalho, como também utilizou-se de uma amostra de 935 

artigos para elaboração e análise dos resultados. 

 

4.2 REVISÃO DE CONTEÚDO: BIBLIOMETRIA 

 

Atualmente o meio cientifico possui uma gama de informações geradas por 

meio de trabalhos científicos desenvolvidos por pesquisadores, a fim de publicar o que 

vem sendo produzido no meio acadêmico em que se está inserido. A maioria das 

informações está contida em meio virtual, em formas como artigos científicos, 

monografias, dissertações, teses, review, resumos, resumos expandidos, livros, anais 

de congressos, relatórios entre outros, estes podendo ser acessados por diversas 

pessoas e nas mais variadas partes do mundo.  

Diversas modalidades de avaliação do comportamento da ciência, têm sido 

recomendadas em razão da crescente evolução do conhecimento nas mais diversas 

áreas do conhecimento (OLIVEIRA, GRACIO 2011), sendo uma atividade de extrema 

importância, pois seus resultados impactam em diferentes dimensões (sociais, 

cientificas, econômicas) (DE LIMA, VELHO, DE FARIAS, 2012). Tendo por finalidade 

identificar quais são os pesquisadores, grupos, instituições e países que se destacam 

e que contribuem para o avanço do conhecimento, bem como subsidiar políticas 

científicas governamentais e de instituições (OLIVEIRA, GRACIO 2011; CAFÉ, 

RIBEIRO, PONCZEK, 2015; VALMORBIDA et al., 2014). Partindo deste pressuposto, 

as análises bibliométricas vem auxiliando na apresentação de procedimentos e 
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resultados tangíveis e confiáveis, sendo utilizados indicadores de produção, ligação e 

citação, demonstrando a relevância e impacto de autores, periódicos, instituições, 

grupos ou países, nas diferentes áreas do conhecimento. Mapeando um campo 

científico é possível encontrar os indicadores de produção e citação, o total de 

publicações, média de citações por documento, total de citações, etc. (OLIVEIRA, 

GRACIO 2011; WEI LI; YANG ZHAO, 2014; IRITANI et al 2015; RIBEIRO, 2014; 

LACERDA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2014; X. ZHOU et al 2015).  

Segundo Ensslin et al (2010) a análise bibliométrica baseia-se na evidenciação 

de dados quantitativos de um conjunto definido, podendo ser de artigos, teses, 

dissertações entre tantas outras formas existentes na literatura, gerando um 

determinado portfólio bibliográfico para poder fazer a gestão da informação e do 

conhecimento científico de um assunto determinado e escolhido pelo pesquisador. 

Alguns parâmetros que podem ser observáveis são: os artigos selecionados, suas 

referências, autores, número de citações e periódicos mais relevantes. 

 Vários pesquisadores vem utilizando a técnica de bibliometria em suas 

pesquisas (WATANUKI et al 2014; OLIVEIRA, GRACIO 2011; WEI LI, YANG ZHAO, 

2014; IRITANI et al 2015; RIBEIRO, 2014; LACERDA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2014; 

BAR-ILAN, 2008; ENSSLIN et al., 2010; X. ZHOU et al 2015; DOS SANTOS, 2015) 

sendo possível afirmar que está técnica é legitimada e pode ser utilizada para 

vislumbrar lacunas na literatura, visualizar novas perspectivas e gerar contribuições 

para a comunidade cientifica. Segundo Gumpenberger e Gorraiz (2012), a bibliometria 

não é apenas um instrumento de apoio para orientar e organizar dados (como por 

exemplo a seleção e avaliação de monografias, revistas, bibliografias, coleções e 

bancos de dados) mas também visa proporcionar para as mais diversas instituições e 

pesquisadores dados bibliométricos de alta qualidade e com informações confiáveis. 

Partindo deste contexto, levantou-se algumas pesquisas utilizando a técnica 

bibliométrica a fim de visualizar a metodologia empregada em cada trabalho. O 

Quadro 15, apresenta (i) os autores e ano, (ii) qual foi o objetivo da pesquisa, (iii) o 

período da coleta de dados, (iv) o local escolhido para efetuar a busca (Base da dados, 

periódico ou congresso/convenções), (v) a forma como coletou as informações 

iniciais, finalizando com (vi) as informações sobre o que foi analisado com a coleta de 

dados (artigos, periódicos, índices entre outros). 

A parte fundamental de qualquer pesquisa é revisar a literatura já pré-

existente na área de interesse, ajudando a estabelecer a legitimidade da pesquisa e 
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garantir o domínio do tema em que se pretende pesquisar (RODRIGUES, 2014). No 

Quadro 15, é possível visualizar trabalhos reconhecidos cientificamente, onde as 

pesquisas utilizaram diversas técnicas bibliométricas para análise da literatura, 

podendo assim concluir que esta é técnica legitimada e aceita no meio cientifico. A 

partir da literatura pesquisada no Quadro 15, desenvolveu-se um procedimento para 

coleta de dados (artigos científicos) que será apresentado na seção seguinte. 
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Autor/Ano Objetivo da Pesquisa Período Local da Coleta 
/base de dados 

Como 
coletou O que analisou 

WATANUKI et 
al 2014 

O objetivo deste trabalho é realizar uma 
análise da literatura sobre o tema de 
gerenciamento de projetos 
internacionais, buscando identificar os 
principais desafios e características 
desta gestão. 

1993 até 
03/2012 

ISI Web of 
Knowledge 

Definição de 
Palavras- 
Chave. 
Processo de 
filtragem. 

- Tema dos artigos; 
- Evolução das publicações no decorrer dos 
anos; 
- Autores de maior destaque; 
- Identificar o país de origem das 
publicações; 
- Principais Periódicos; 
- Publicações mais citadas; 
- Rede de relacionamentos; 
- Rede de cocitação; 
- Rede de coocorência de palavras-chave. 

OLIVEIRA, 
GRACIO 2011 

O objetivo deste artigo é analisar os 
indicadores de impacto e relevância dos 
pesquisadores mais produtivos na área 
“Estudos Métricos”, a fim de realizar 
uma comparação destes indicadores, 
como descritores de medidas de 
produtividade e visibilidade científica, 
bem como os atributos que os 
indicadores descrevem. 

1974 até 
04/2011 

Scopus 

Definição de 
Palavras- 
Chave. 
Processo de 
filtragem. 

- indicadores de impacto; 
- total de artigos publicados; 
- média de citações;  
- número total de citações; 
- índice h. 

LACERDA, 
ENSSLIN, 
ENSSLIN, 
2014 

O objetivo deste trabalho se centrou em 
apresentar um processo para 
selecionar referências bibliográficas 
para compor um referencial teórico 
sobre o contexto estudado. 

2000 até 
2010 

ISI Web of 
Knowledge 

Processo de 
busca 
ProKnow-C, 
knowledge 
development 
process 

- Número de artigos por periódicos; 
- Número de referências  
- Número de artigos por autor; 
- Numero de citações dos artigos do 
portfólio; 
- Número de citações nas referências por 
autor; 
- Classificação dos artigos conforme sua 
relevância acadêmica. 
- Classificação dos artigos conforme 
relevância acadêmica na amostra. 
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Autor/Ano Objetivo da Pesquisa Período Local da Coleta 
/base de dados 

Como 
coletou O que analisou 

WEI LI, YANG 
ZHAO, 2014 

O objetivo deste estudo é identificar 
através da literatura pesquisada, 
padrões subjacentes nos resultados 
científicos, características de 
colaboração internacional, e autor 
distribuição de pesquisas de avaliação 
ambiental; para estabelecer a médio e 
longo prazo estratégias desse campo 
de pesquisa e desenvolver novas 
estratégias para futuros trabalhos. 
 

1.993 até 
2.012 

ISI Web of 
Knowledge 

Definição de 
Palavras- 
Chave. 
Processo de 
filtragem. 

- Tendências de crescimento das 
publicações; 
- Categorias e periódicos; 
- Colaboração internacional entre as 
publicações; 
- Distribuição geográfica das publicações; 
- Investigação científica problemas; 
- Fator de impacto das publicações; 
- Redes de relacionamentos; 
- Analises anuais das publicações; 
- Analises das palavras-chave 
frequentemente utilizadas. 
- Índice H para avaliar as publicações de 
forma mundial. 

IRITANI et al 
2015 

Este artigo tem como objetivo 
apresentar e discutir o panorama da 
produção científica sobre gestão por 
processos de negócio (Business 
Process Management – BPM). Para 
isso foi realizada uma revisão 
bibliográfica sistemática e foram 
utilizadas técnicas de análise de 
publicações, citações e de bibliometria 

1994 até 
2013 

ISI Web of 
Knowledge e 

Scopus 

Definição de 
Palavras- 
Chave. 
Processo de 
filtragem. 
 

- Identificar periódicos mais relevantes 
sobre o tema de pesquisa; 
- Analise de redes de relacionamentos; 
- Identificação de autores mais prolíficos;  
- Analises das publicações por ano; 
- Classificação em relação a abordagem ao 
tema da pesquisa; 
- Evolução das publicações; 
- Quantidade, percentual e planejamento 
das publicações em relação ao tema; 
- Analises de citações nas bases de dados; 
- Analises utilizando fator de impacto. 
- redes de cocitação nas duas bases; 
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Autor/Ano Objetivo da Pesquisa Período Local da Coleta 
/base de dados 

Como 
coletou O que analisou 

TREINTA et al 
2014 

O objetivo principal do presente 
trabalho é estruturar uma metodologia 
para escolher de forma criteriosa os 
melhores e mais significativos artigos. 
Para isso, é apresentado um passo a 
passo para levantamento da base 
bibliográfica, catalogação dos 
documentos levantados, seleção e 
priorização dos artigos e aplicação de 
método multicritério para priorização 
dos documentos, a Composição 
Probabilística de Preferências (CPP), 
proposta por Sant’Anna (2002). 
 

 
Scopus, Scirus, 
Scielo e Elsevier 

 

Definição de 
Palavras-
Chave. 
Processo de 
filtragem. 

- Definiu-se um método multicritério CPP 
para ordenar os artigos por meio de 
probabilidade; 
- Os artigos foram avaliados quanto à 
relevância em relação a quatro eixos principais: 
artigo, autores, periódico e tema. Para cada um 
desses eixos foram também definidos 
indicadores que atendessem aos critérios 
estabelecidos: número de citações do artigo, 
valor do índice h dos autores, valor dos índices 
SJR e SNIP do periódico de publicação; 

STREHL, 
2005. 

Aborda os conceitos e os métodos 
relacionados com o uso do fator de 
impacto (FI) do Institute for Scientific 
Information para avaliação da produção 
científica publicada em periódicos. 
Resgata a história do FI, desde sua 
formulação inicial até tornar-se objeto 
de inúmeras investigações sobre as 
diferenças nos valores do indicador nas 
várias áreas do conhecimento. Destaca 
que as variáveis que apresentam a 
maior influência sobre o FI são a 
densidade e o ritmo de obsolescência 
dos periódicos. 
 

Artigo 
teórico 

Artigo teórico Artigo teórico 

- apresentou neste artigo informações 
importantes relacionado ao Fator de 
Impacto; 
- Ritmo da obsolescência da literatura; 
- Como avaliar se uma referência é atual ou 
não; 
- Formas de avaliar a literatura através do 
fator de impacto; 
- Como o fator de impacto é calculado; 
- apresenta analises anuais das citações no 
decorrer dos anos (1985-1994); 
- Demais analises para identificar pesquisas 
obsoletas. 
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Autor/Ano Objetivo da Pesquisa Período Local da Coleta 
/base de dados 

Como 
coletou O que analisou 

RIBEIRO, 
2014 

O objetivo deste artigo foi investigar 
qual e o perfil e o crescimento, no 
período de 1999 a 2013, das 
publicações acadêmicas sobre 
Contabilidade Internacional em 
periódicos brasileiros classificados com 
notas A1, A2, B1 e B2, pela Qualis 
Capes das áreas de Administração, 
Contabilidade e Turismo (triênio 2010-
2012). 

1999 até 
2013. 

Periódicos 
brasileiros 

classificados 
com notas A1, 
A2, B1 e B2, 
pela Qualis 
Capes das 
áreas de 

Administração, 
Contabilidade e 
Turismo (triênio 

2010-2012). 

Definição de 
Palavras-
Chave. 
Processo de 
filtragem. 

- periódicos e os de 
maior destaque;  
- crescimento das 
pesquisas em 
contabilidade 
internacional; 
- características de 
autoria;  
- autores;  
- redes de coautoria;  
- redes de coautoria 
(degree);  

-  IESs;  
- rede das IES; 
- rede das IES 
(degree); 
- redes dos estados 
e paises (degree);  
- palavras-chave; e  
- temas. 

SANTOS et al, 
2014 

O objetivo deste estudo é mostrar os 
artigos que abordavam o paradigma 
questão apresentada na Produção 
Sociedade de Gestão Operacional, 
tentando estabelecer uma relação entre 
o paradigma conceito e o conteúdo do 
artigo em discussão. Este é um 
levantamento bibliométrico que 
estabelece o uso de estatísticas para 
ilustrar a comunicação escrita na 
pesquisa. 

2000 até 
2010 

Conferência 
POMS 

Utilizou os 
artigos 
publicados na 
Conferência. 

- ano, cidade, temas centrais da 
conferencia; 
- Estatística sobre os conceitos dos artigos; 
- Estatística sobre os autores dos artigos 

DE ALMEIDA 
et al, 2015. 

Este artigo possui dois objetivos sendo: 
(i) para classificar os problemas de 
manutenção e confiabilidade que usam 
modelos MCDM e para clarificar a 
relação entre o paradigma MC e 
otimização multi-objetivo aplicada a 
problemas de manutenção e 
confiabilidade. 

1978 até 
2013 

ISI Web of 
Knowledge e 

Scopus 

Utilizou-se 
journals que 
mais 
publicaram 
sobre o tema. 

- Quais os journals das publicações; 
- Evolução das publicações no decorrer dos 
anos; 
- Analise da natureza do problema; 
- Países onde foram publicados; 
- Tipos dos critérios utilizados nas 
pesquisas; 
- identificação dos métodos Multicritério; 
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Autor/Ano Objetivo da Pesquisa Período Local da Coleta 
/base de dados 

Como 
coletou O que analisou 

PESSOA et al 
2014. 

O principal objetivo deste trabalho é 
contribuir para saber mais sobre as 
aplicações e desenvolvimento de 
métodos multicritérios na gestão da 
produção e operações, que mostra uma 
perspectiva do "como" e "onde" estão 
sendo utilizados os métodos, bem como 
os principais problemas que estão 
sendo resolvidos pelos métodos. 

2004 até 
2014 

SCOPUS 
Palavras-
Chave 

- Fator da impacto das publicações; 
- o crescimento das publicações; 
- a quantidade de artigos publicados; 
- desvio padrão; 
- coeficiente de variação; 
- média; 
- contagem de métodos multicritério; 
- identificação de 28 métodos multicritério; 
- classificação por área de pesquisas. 

MERLIN et al 
2013. 

O objetivo geral da pesquisa consiste 
em construir, no pesquisador, o 
conhecimento em termos de periódicos, 
artigos, autores e palavras-chave, a 
partir do portfólio identificado. Para 
possibilitar o alcance do objetivo geral, 
os objetivos específicos são os 
seguintes: i) Seleção do portfólio 
bibliográfico; e, ii) Análise bibliométrica. 

2001 até 
2013 

EBSCO, Web of 
Knowledge, 

Science Direct e 
Scopus. 

Processo de 
busca 
ProKnow-C, 
knowledge 
development 
process 

- Utilização de palavras de exclusão para 
redução da amostra; 
- Número de artigos por periódicos; 
- Número de referências  
- Número de artigos por autor; 
- Numero de citações dos artigos do 
portfólio; 
- Número de citações nas referências por 
autor; 
- Classificação dos artigos conforme sua 
relevância acadêmica; 
- Classificação dos artigos conforme 
relevância acadêmica na amostra; 

BERTO e 
NAKANO 
2000. 

O objetivo é efetuar um levantamento 
da produção bibliográfica do evento 
ENEGEP, para identificar as 
características dos artigos científicos no 
decorrer dos anos. 

1996 a 
1998 

ENEGEP 

Todos os 
artigos 
publicados no 
evento até a 
data definida. 

- Tipos de pesquisa 
- Percentuais e variações anuais; 
- Ocorrência dos tipos de pesquisas nos 
anos do congresso; 
- Comparações entre outras pesquisas 
semelhantes; 
- Analises teóricas; 

Quadro 15 - Revisão de conteúdo sobre bibliometria 
Fonte: Elaborado pela autora  
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4.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS. 

 

Esta seção busca delinear e identificar a forma mais adequada da coleta de 

dados, visando a obtenção de respostas à questão de pesquisa, e por conseguinte 

atingir os objetivos estabelecidos. Como primeiro passo de qualquer abordagem de 

pesquisa, é necessário estabelecer os processos metodológicos para a coleta de 

dados, ou seja, definir um planejamento para a realização da pesquisa focada nesses 

objetivos, pois segundo Tasca et al (2010) o processo de pesquisa científica irá se 

iniciar com um problema ou dúvida, que motivará os pesquisadores a procurarem 

informações sobre um dado tema em bibliotecas e bases bibliográficas digitais. 

Buscando atingir o objetivo da pesquisa que é “conhecer as estatísticas das 

aplicações e desenvolvimento dos métodos multicritério nas diversas áreas presentes 

na engenharia de produção, buscando visualizar uma perspectiva de quantidade e de 

"como" e "onde" estão sendo usados os métodos, bem como os principais problemas 

que estão sendo resolvidos por esses métodos”. 

Desenvolveu-se por meio dos trabalhos da seção anterior, um processo de 

coleta de artigos científicos utilizando partes de diversas metodologias já legitimadas 

pela comunidade cientifica (LACERDA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2014; PESSOA et al 

2014; STREHL, 2005; MERLIN et al, 2013; OLIVEIRA, GRACIO 2011; ALMEIDA et 

al, 2015) juntamente com outras estratégias utilizadas a fim de atingir o objetivo 

proposto, sendo elaborado um fluxograma na Figura 11. 



76 

 

 
Figura 11 - Fluxograma do processo de coleta de art igos científicos 

 

Na Figura 11, é possível visualizar o processo definido para a coleta de artigos 

científicos, e assim a formação do portfólio bibliográfico a ser utilizado para posteriores 

analises. A partir do fluxograma apresentado na Figura 11, descreve-se nas próximas 

subseções detalhadamente como será desenvolvida cada etapa e seu embasamento 

segundo a literatura utilizada. 
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4.3.1 Primeira Etapa  

 

A primeira Etapa do processo de busca de artigos científicos, se baseou 

parcialmente na metodologia ProKnow-C (Knowledge Development Process – 

Construtivist), conhecido na literatura como um instrumento de intervenção utilizado 

para conduzir um processo de seleção de um portfólio bibliográfico de artigos sobre o 

tema da pesquisa que se pretende ter maior conhecimento, proporcionando ao 

pesquisador desenvolver análise bibliométrica do portfólio de artigos científicos, 

análise sistêmica e de definição de possíveis perguntas de pesquisa e objetivos 

(ENSSLIN et al., 2000; TASCA et al. 2010; ENSSLIN et al., 2010). O processo 

ProKnow-C consiste de diversos procedimentos sequenciais que partem desde a 

definição do mecanismo de busca de artigos científicos a ser utilizado até atingir a 

fase de filtragem e seleção do portfólio bibliográfico relevante sobre o tema em 

escolhido pelo pesquisador (AFONSO et al, 2011).  

A partir deste contexto, definiu-se utilizar a primeira parte da metodologia 

ProKnow-C (ENSSLIN et al., 2000; ENSSLIN et al., 2010), vislumbrando a 

necessidade de identificar as características primárias da pesquisa. Vale ressaltar que 

não se utilizou da metodologia completa, pois os objetivos da pesquisa em questão 

(quantificar métodos multicritério, ou seja, pesquisa quantitativa) não vai ao encontro 

com as características finais da ProKnow-C (selecionar os melhores artigos sobre 

determinado assunto, para gerar conhecimento no pesquisador, de forma qualitativa). 

Nesta primeira etapa os processos são definidos como: 

a) Definir os eixos de pesquisa : Os eixos de pesquisa são “Multicritério” (MC) 

e “Engenharia de Produção” (EP), estes vão ao encontro do que foi resgatado no 

referencial teórico, ou seja, são as áreas de interesse da pesquisadora. 

b) Definir as palavras-chaves de cada eixo de pesquisa : as palavras-chaves 

foram definidas de acordo com as caraterísticas de cada eixo de pesquisa, visando 

atingir o maior número de artigos relacionado com o tema que se pretende examinar. 

Aqui apontamos uma limitação e ao mesmo tempo uma característica importante da 

pesquisa, pois a definição de que os artigos devem apresentar determinadas palavras 

em seu título, resumo ou palavras-chaves, acaba por selecionar e ao mesmo tempo 

excluir, alguns artigos científicos já publicados no meio cientifico, porém, se faz 

necessário definir critérios para a busca de artigos, e a forma utilizada na metodologia 
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ProKnow-C é a definição de palavras-chave (ENSSLIN et al., 2000; TASCA et al. 

2011; ENSSLIN et al., 2010), sendo assim a Figura 12 apresenta as palavras-chave 

selecionadas para cada eixo de pesquisa.  

 
Figura 12 - Eixo de pesquisas e palavras-chaves de MC e EP 

  

Ressaltando que as palavras-chave estão em língua inglesa, visto que a base de 

dados selecionada para a coleta é internacional.  

c) Definir a base de dados e período de busca:  As bases de dados têm 

reunido publicações científicas de vários periódicos, ou seja, são sistemas de 

indexação de periódicos, livros, teses, relatórios, anais de eventos dentre outros, a fim 

de facilitar as buscas de referências bibliográficas e assim, servirem de plataforma 

teórica para pesquisas futuras (LACERDA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2012).  A base de 

dados selecionada para esta dissertação foi a Scopus da Elsevier , sendo escolhida 

porque é considerada um dos maiores bancos de dados multidisciplinares do mundo 

da literatura científica (BAR-ILAN, 2008), tem sido amplamente utilizada como dados 

fonte em estudos que descrevem a dinâmica da ciência e da tecnologia, via análise 

bibliométrica como pode ser visualizado nos trabalhos de Treinta et al 2014; Almeida 

et al, 2015; Pessoa et al 2014; Merlin et al 2013, e cobre as seguintes áreas do 

conhecimento: química, física, matemática, engenharia, ciências da saúde e vida, 

ciências sociais, psicologia, economia, biologia, agricultura, ciências ambientais e 

ciências gerais (MESQUITA et al., 2006). O período de espaço de tempo deve ser 

definido para delimitar a pesquisa, sendo assim, nesta pesquisa o espaço de tempo 

definido foi de 6 anos, sendo eles, 2010 a 2015 (iniciando em 2010 e finalizando em 

2015). 

d)  Coleta dos artigos:   Nesta fase é utilizado de palavras-chave anteriormente 

definidas, a fim de iniciar a coleta de dados na base Scopus. A partir da definição das 

palavras-chave, foram formadas combinações entre cada palavra-chave dos eixos da 
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pesquisa, tendo como exemplo: Multi-critéria decision analysis AND Performance. A 

busca será realizada por meio das 80 possíveis combinações entre as palavras-chave 

com o uso da expressão booleana “AND” que indica que o retorno de artigos acontece 

quando as duas palavras-chave aparecem nos campos de busca (BORTOLUZZI et 

al, 2011), as palavras-chave de ambos os eixos de pesquisas precisam 

obrigatoriamente aparecer no títulos e/ou resumo e/ou palavras-chave, é preciso 

selecionar os campos na base de dados da Scopus. Na sequência, os resultados 

obtidos em cada base de dados podem ser exportados para um software de 

gerenciamento bibliográfico para facilitar a manipulação e visualização das 

informações. Nesta etapa é feito um teste de aderência, para verificar se os artigos 

realmente apresentam as palavras-chave selecionadas, em seus títulos e/ou resumo 

e/ou palavras-chave. Nesta fase foram encontrados 20.663 artigos. 

e) Eliminar artigos repetidos:  Essa etapa consistiu em excluir os artigos 

repetidos, os quais podem estar em ambas as combinações, possuindo em algum 

momento ambas as palavras-chave. Nesta etapa recomenda-se a utilização de um 

software independente para manutenção dos artigos. A partir dos dados coletados e 

exportados para um software independente foi possível visualizar os artigos repetidos, 

sendo excluídos 15.746 artigos, sobrando para a segunda etapa 4.917 artigos. 

Percebe-se nesta fase uma grande quantidade de duplicações nas referências, 

porém, se dá pelo fato de algumas palavras-chaves serem sinônimas e aparecerem 

no mesmo artigo.  

 

4.3.2 Segunda Etapa  

 

Existem diversos indicadores bibliométricos para avaliar uma publicação, em 

meio a tantos, destaca-se a identificação do número de referências feitas de um 

determinado conjunto de trabalhos e, quantidade de vezes em que o autor/artigo é 

citado nas publicações (ENSSLIN et al., 2010; VALMORBIDA et al., 2014; STREHL, 

2005; RIBEIRO, 2014). Tendo em vista a variedade de indicadores e suas limitações, 

os dados e informações das citações categorizados por periódicos e publicados em 

forma de indicadores no Journal Citation Reports (JCR) do Institute for Scientifi 

Information (ISI) passaram a ser utilizados como parâmetro de avaliação de 

pesquisadores e instituições (STREHL, 2005, ARAÚJO, 2006).   
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O Journal Citation Reports (JCR) oferece uma perspectiva para avaliação e 

comparação de periódicos por meio da acumulação e tabulação de contagens de 

citações e artigos de praticamente todas as especialidades de ciências, tecnologia e 

ciências sociais, sendo possível verificar os periódicos mais citados em uma 

determinada área e a sua relevância para a comunidade científica por meio do Fator 

de Impacto (FI). O JCR possui mais de 10.800 revistas, entre as mais citadas do 

mundo, em 232 disciplinas, mais de 2.550 editores em 83 países (THOMSON 

SCIENTIFIC, 2014). O JCR vem com duas edições, (i) a JCR Sience Edition: Contém 

dados de mais de 8.400 periódicos e a JCR Social Sciences Edition: Mais de 3.000 

periódicos. 

No JCR são publicados cinco indicadores anualmente, sendo eles: (i) Fator de 

impacto  (impact factor): identifica qual a frequência média com que um artigo de um 

periódico é citado em um determinado ano. O cálculo do Fator de Impacto se dá por 

meio de dividir o número de citações no ano pelo número total de artigos publicados 

nos dois anos anteriores; (ii) Fator de impacto de cinco anos  (five-year impact factor) 

que é a média da quantidade de vezes que os artigos do periódico publicado nos 

últimos cinco anos foram citados no ano do JCR; (iii) Autocitação do periódico 

(journal self cites): estes dados mostram o percentual de uma contagem de citação 

total do periódico é um resultado da autocitação do periódico; (iv) Índice de 

repercussão  (immediacy index): apresenta o número médio de vezes que um artigo 

é citado no ano em que foi publicado; (v) Meia vida das citações (cited half-life): 

analisa o desempenho da idade dos artigos citados mostrando o número de anos 

retroativos a partir do ano atual que responde por 50% do número total de citações 

em um periódico no ano atual (THOMSON SCIENTIFIC, 2014; REUTERS, 2012; 

NISONGER, 2000). 

Sendo assim, na Segunda Etapa desta metodologia, será utilizado como um 

critério classificatório os artigos que possuírem Fator de Impacto pulicado pelo Journal 

Citation Report (JCR), visando a qualidade dos artigos a serem selecionados na 

amostra, sendo assim, os artigos precisam ter reconhecimento cientifico por meio do 

Fator de Impacto. 

A partir do portfólio de artigos brutos encontrados na primeira etapa 

totalizando 4.917 artigos, pesquisou-se no site do JCR o fator de impacto do artigo 

cientifico, caso o artigo não possua FI, o mesmo é excluído da amostra. Ou seja, o 

intuito desse filtro é identificar artigos com fator de impacto, de forma a remover do 
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banco de dados os artigos que não se enquadram nesse aspecto. O site de busca 

desse índice se encontra disponível em: 

<https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action>. Como 

apresentado anteriormente o JCR possui duas edições, a JCR Sience Edition e a JCR 

Social Sciences Edition, será pesquisado o Fator de Impacto nas duas edições, pois 

após aplicação de pré-testes, percebeu-se haver publicações em periódicos 

relacionados a multicritério nas duas edições. 

Os dados do Fator de Impacto foram coletados no dia 11 de Janeiro de 2016, 

e tinham apenas informações publicados pelo JCR para o ano 2014, pois ainda não 

havia saído os dados de 2015. Após a consulta do fator de impacto dos artigos, 

chegou-se a quantidade de 2.763 artigos que possuíam fator de impacto, para a busca 

utilizou-se o nome de periódicos onde os artigos foram publicados. Sendo assim 2.154 

artigos foram excluídos. Finalizando 2.763 artigos publicados em 764 periódicos. O 

fator de impacto dos artigos variou de 0,044 à 34,048. 

 

4.3.3 Terceira Etapa  

 

No trabalho de Pessoa et al (2014) intitulado “The statistical sampling about 

levels of utilization of multi-criteria methods to solve problems in POM” foi realizado 

um levantamento de 28 métodos multicritério dentro de um período de 10 anos (2004 

a 2014), sendo possível visualizar diversos método multicritério presentes na 

literatura. No Quadro 16 é possível visualizar quais foram os métodos identificados 

nesta pesquisa: 

 
Quadro 16 - Métodos Multicritério 
Fonte: Adaptado de Pessoa et al, 2014. 

  

A partir destes métodos levantados por Pessoa et al (2014), definiu-se utilizá-

los como novas “Palavras-Chave” no Portfólio Bibliográfico já coletado na Segunda 

1 AHP 8 ELECTRE III 15 ELECTRE II 22 SMART
2 TOPSIS 9 MAUT 16 NAIADE 23 WSM
3 ANP 10 GAIA 17 UTA 24 AOWA
4 PROMETHEE I 11 ELECTRE TRI 18 ELECTRE IS 25 ELECTRE-SS
5 VIKOR 12 PROMETHEE II 19 UTADIS 26 MUSA
6 ELECTRE I 13 MACBETH 20 COPRAS 27 THESEUS
7 OWA 14 TODIM 21 ELECTRE IV 28 VDA

Métodos
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Etapa a fim agilizar o processo, ou seja, artigos científicos que possuírem algum dos 

métodos do Quadro 16 automaticamente vão para a próxima etapa, já os artigos que 

não às tiverem, passaram para a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave a fim 

de verificar existência de novos métodos multicritério não apresentados na pesquisa 

de Pessoa et al (2014). Esta técnica é conhecida como “Palavras-Chave de 

exclusão/inclusão” utilizada por alguns autores (ROSA, ENSSLIN, ENSSLIN 2011; 

MERLIN et al 2011; DOS SANTOS, 2015; VAZ et al 2010) para excluir e/ou selecionar 

artigos relacionados a um tema de pesquisa que se deseja evitar e/ou pesquisar, 

dentro de um portfólio previamente selecionado.  

Para a verificação dos métodos multicritério dentro da amostra, foi pesquisado 

apenas no título e/ou resumo e/ou palavras-chave, pois no momento da coleta dos 

dados da base Scopus, foi possível exportar da base de dados somente estas 

informações, pois ela é uma base de resumos. Os artigos que não apresentavam 

essas informações de forma clara nos campos citados foram excluídos da amostra.  

Na primeira procura utilizando as palavras do Quadro 16, foi possível localizar 

1.081 artigos que utilizaram os métodos citados. Sobrando para análise mais 

detalhada 1.682 artigos, aqui se fez a leitura dinâmica dos títulos, resumos e palavras-

chave a procura dos métodos que não foram detectados com a inserção dos métodos 

do Quadro 16. Na leitura dos 1.682 artigos (dos títulos, resumos e palavras-chave), 

verificou-se a presença dos mesmos métodos, porém, utilizando seu nome de forma 

completa, os métodos do Quadro 16 estão de forma abreviada, e alguns autores 

utilizam em suas escritas os métodos completos, por esse motivo não aparecerem na 

primeira busca. Dos 1.682 artigos somente 196 artigos que continham métodos 

multicritério do Quadro 16. Sendo assim, a partir dos 1.277 artigos classificados, foi 

feito uma nova revisão em todos os artigos para a constatação de realmente possuem 

métodos multicritério em suas pesquisas, através da leitura do título, resumo e 

palavras-chave. 

 

4.3.4 Quarta Etapa  

 

A partir do portfólio bibliográfico de 1.277 artigos definidos na Terceira Etapa, 

a próxima a etapa tem por objetivo verificar se os artigos coletados utilizam métodos 

multicritério de forma aplicada, ou seja, artigos de reviews não são relevantes para 

esta pesquisa. Então, buscou-se ler os títulos, resumos e palavras-chave de cada 
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artigo, com o intuito de confirmar a aplicação dos métodos. Após essa revisão, 935 

artigos foram selecionados para a amostra final.  

A partir desta triagem, os 935 artigos possuem as seguintes características: 

são artigos alinhados quanto aos eixos de pesquisa (EP e MC); possuem 

reconhecimento científico validado pelo Fator de Impacto publicado pelo JCR de 2014 

e; utilizam métodos multicritério para resolução dos problemas de forma aplicada. O 

título, autor e ano dos 935 artigos, encontram-se no Apêndice B.  
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5 RESULTADOS 

 

O capítulo de resultados está dividido em duas sessões: (i) Análise 

bibliométrica e estatística dos dados e (ii) Classificações nas áreas de Engenharia de 

Produção. 

 

5.1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E ESTATÍSTICA DOS DADOS. 

 

Nesta seção, apresenta-se os resultados da busca bibliográfica apresentada 

no Seção 4.3 Procedimentos para coleta de dados, onde foi coletado 935 artigos 

científicos publicados no período dos anos de 2010 a 2015 sobre o tema de Métodos 

Multicritério na Engenharia de Produção. A bibliometria é uma ferramenta utilizada 

para medir e monitorar a produção científica. A análise bibliométrica tem amplas 

aplicações nas mais diversas áreas com o intuito de aumentar o desempenho de 

pesquisas ou avaliar suas tendências, investigando as características das publicações 

(GUMPENBERGER E GORRAIZ, 2012), neste contexto, a partir dos 935 artigos 

científicos apresenta-se análises bibliométricas e estatísticas sobre perfil das 

publicações.  

 

5.1.1 Distribuição dos artigos em anos. 

 

No Gráfico 1 é possível visualizar a quantidade de publicações que utilizaram 

métodos multicritério nas áreas de Engenharia de Produção.   

 
Gráfico 1 - Distribuição das publicações por ano. 
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 Verifica-se uma tendência crescente do uso de métodos multicritério ao longo 

dos anos em publicações. Dos 935 artigos coletados, o percentual representante em 

cada ano se dá: 2010 – 11,87%, 2011 – 13,90%, 2012 – 15,51%, 2013 – 18,40%, 

2014 – 18,40%, 2014 – 18,72% e 2015 - 21,60%. Temos um aumento da quantidade 

de publicações 81,98%, se compararmos o ano de 2010 (111 artigos) com o ano de 

2015 (202 artigos), podendo-se concluir que os métodos multicritério podem 

apresentar potencial para novos estudos e pesquisas. 

 

5.1.2 Distribuição dos artigos por periódicos. 

 

Em relação aos periódicos onde os 935 artigos foram publicados, fez-se um 

levantamento dos periódicos com maior representatividade dentro da amostra 

coletada. A Tabela 1 apresenta somente os 33 periódicos mais representativos, pois 

a partir da posição 34° a quantidade de artigos publicada em cada periódico se torna 

baixa e com representatividade de 6 até 1 artigos, porém as informações dos demais 

periódicos encontram-se no Apêndice A. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos artigos por periódicos 

Periódicos mais evidentes Qtde % 
Expert Systems with Applications 74 7,91% 

Water Resources Management 25 2,67% 
International Journal of Production Research 19 2,03% 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology 17 1,82% 

Technological and Economic Development of Economy 17 1,82% 

Applied Mathematical Modelling 16 1,71% 

Environmental Monitoring and Assessment 16 1,71% 

International Journal of Computational Intelligence Systems 15 1,60% 

Journal of Environmental Management 15 1,60% 

Sustainability (Switzerland) 14 1,50% 

Waste Management 13 1,39% 

European Journal of Operational Research 12 1,28% 

Mathematical Problems in Engineering 11 1,18% 

Environmental Earth Sciences 10 1,07% 

Journal of Cleaner Production 10 1,07% 

Science of the Total Environment 10 1,07% 
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Periódicos mais evidentes Qtde % 
Energy 9 0,96% 

International Journal of Production Economics 9 0,96% 

Journal of Civil Engineering and Management 9 0,96% 

Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing 9 0,96% 

Knowledge-Based Systems 9 0,96% 

Computers and Electronics in Agriculture 8 0,86% 

Decision Support Systems 8 0,86% 
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and 
Research 8 0,86% 

Information Sciences 8 0,86% 

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 8 0,86% 

Natural Hazards 8 0,86% 

Annals of Operations Research 7 0,75% 

Energy Conversion and Management 7 0,75% 

Human and Ecological Risk Assessment 7 0,75% 

International Journal of Computer Integrated Manufacturing 7 0,75% 

Journal of Business Economics and Management 7 0,75% 

Land Use Policy 7 0,75% 

Outros de 1 a 6 repetições 506 54,12% 

Total 935 100,00% 
 

Foram 935 artigos coletados na base Scopus (está que possui diversos 

periódicos indexados ao seu banco de dados), distribuídos em 322 periódicos 

científicos que possuíam Fator de Impacto publicado pelo JCR. Resgata-se que 

identificar os principais periódicos que publicam sobre determinado assunto é 

relevante para futuros pesquisadores, pois pode facilitar a busca por publicações 

direcionadas ao tema que se tem interesse em pesquisar (BORTOLUZZI et al, 2011). 

 Os três periódicos mais representativos são: (i) “Expert Systems with 

Applications” com 74 artigos (7,91%) que possui um fator de impacto de 2,981, em 

relação a Qualis Capes do Brasil em 2014 possui estratificação A2 em Engenharias 

III e possui características para submissões de artigos na área de tecnologia 

especializada e sistemas inteligentes (EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 

2016); (ii) o periódico “Water Resources Management”  com 25 artigos (2,67%)  possui 

atualmente um fator de impacto de 2,437, em relação a Qualis Capes do Brasil em 

2014 possui estratificação A1 em Engenharias III e possui características para 
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submissões de artigos de características multidisciplinares com contribuições originais 

que possam apresentar o intercâmbio de conhecimentos e experiências sobre a 

gestão dos recursos hídricos (WATER RESOURCES MANAGEMENT, 2016); (iii) e o 

terceiro periódico com maior representatividade é o  “International Journal of 

Production Research” trazendo 19 artigos (2,03%) do total, este periódico possui 

atualmente 1,693 de fator de impacto, sua estratificação pela Qualis Capes do Brasil 

em 2014 é A2 e as áreas dos trabalhos aceitos são: de gestão da inovação, design 

de produtos, processos de fabricação, produção e sistemas logísticos, economia de 

produção, o comportamento essencial de recursos de produção e sistemas, bem 

como os problemas de decisão complexos que surgem em design, gestão e controlo 

dos sistemas de produção e de logística (INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PRODUCTION RESEARCH, 2016). 

 

5.1.3 Distribuição das publicações por métodos mult icritério 

 

 Com a coleta do banco de 935 artigos científicos, buscou-se fazer um 

levantamento dos métodos multicritério utilizados nas aplicações das pesquisas 

cientificas, podendo ser visualizado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Levantamento dos Métodos Multicritério 
n Método MC Qtde % n Método MC Qtde % 

1 AHP 401 34,69% 26 NAIADE 4 0,35% 

2 TOPSIS 148 12,80% 27 ELECTRE I 3 0,26% 

3 ANP 92 7,96% 28 MOEA 3 0,26% 

4 AHP FUZZY 69 5,97% 29 MOORA 3 0,26% 

5 PROMETHEE 56 4,84% 30 OWA FUZZY 2 0,17% 

6 VIKOR 49 4,24% 31 PROMETHEE FUZZY 2 0,17% 

7 TOPSIS FUZZY 48 4,15% 32 SADREG 2 0,17% 

8 OWA 38 3,29% 33 COPELAND 1 0,09% 

9 ELECTRE III 30 2,60% 34 ELECTRA 1 0,09% 

10 MAUT 22 1,90% 35 ELECTRE IV 1 0,09% 

11 PROMETHEE II 20 1,73% 36 ELECTRE SS 1 0,09% 

12 COPRAS 19 1,64% 37 LUSA 1 0,09% 

13 ELECTRE 19 1,64% 38 MAUT FUZZY 1 0,09% 

14 MACBETH 17 1,47% 39 MUSA 1 0,09% 

15 SAW 16 1,38% 40 PROMETHEE I 1 0,09% 

16 MULTIMOORA 12 1,04% 41 PROMETHEE III 1 0,09% 

17 VIKOR FUZZY 10 0,87% 42 PROMETHEE IV 1 0,09% 
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n Método MC Qtde % n Método MC Qtde % 

18 ANP FUZZY 9 0,78% 43 SAW FUZZY 1 0,09% 

19 GAIA 9 0,78% 44 SMART 1 0,09% 

20 ELECTRE - TRI 8 0,69% 45 SWARA 1 0,09% 

21 ELECTRE II 7 0,61% 46 THESEUS 1 0,09% 

22 UTA 6 0,52% 47 TODIM FUZZY 1 0,09% 

23 MSW 5 0,43% 48 UTADIS 1 0,09% 

24 TODIM 5 0,43% 49 UTASTAR FUZZY 1 0,09% 

25 ELECTRE FUZZY 4 0,35% 50 WASPAS 1 0,09% 

          Total 1156 100,00% 
 

 Na Tabela 2, é possível verificar uma grande quantidade de Métodos 

Multicritério utilizado nos 935 artigos. Foram encontrados 50 métodos diferentes, 

utilizados nos mais diversificados problemas com critérios diversos. Vale ressaltar que 

para esta pesquisa a combinação ou junção de vários métodos não foram 

considerados novos métodos, a contagem foi feita de forma isolada.  

Os métodos tiveram 1.156 ocorrências nos 935 artigos, isso se dá porque em 

alguns estudos os pesquisadores não utilizaram apenas um método, e sim a 

combinação dois, três ou quatro métodos, pois as ferramentas multicritério tem 

características distintas e dependendo da problemática da pesquisa é necessário 

combinar os métodos para chegar no resultado esperado pelo pesquisador. 

Alguns métodos tiveram maior recorrência, conforme elucida o Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 - Dez Métodos Multicritérios mais recorre ntes 
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método AHP e suas variações com um total de 40% do total das ocorrências. Na 

segunda e terceira posição, tem-se o método TOPSIS com 148 (12,80%) e o ANP 92 

(7,96%) 

A partir das informações apresentadas no Gráfico 2, buscou-se analisar os 

dez métodos mais utilizados, e suas ocorrências distribuídas pelo ano de publicação 

do artigo científico, conforme corrobora a Tabela 3. 

 

 
Tabela 3 - Ocorreências os dez métodos multicritéri o mais utilizados por ano 

Métodos 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % Total 

AHP 43 37,4% 57 45,2% 66 44,3% 82 46,3% 75 40,3% 78 39,0% 401 

TOPSIS 17 14,8% 18 14,3% 23 15,4% 27 15,3% 31 16,7% 32 16,0% 148 

ANP 13 11,3% 9 7,1% 13 8,7% 14 7,9% 22 11,8% 21 10,5% 92 

AHP FUZZY 6 5,2% 13 10,3% 10 6,7% 13 7,3% 12 6,5% 15 7,5% 69 

PROMETHEE 9 7,8% 8 6,3% 8 5,4% 8 4,5% 9 4,8% 14 7,0% 56 

VIKOR 6 5,2% 5 4,0% 8 5,4% 8 4,5% 11 5,9% 11 5,5% 49 
TOPSIS 
FUZZY 5 4,3% 9 7,1% 6 4,0% 7 4,0% 13 7,0% 8 4,0% 48 

OWA 7 6,1% 2 1,6% 5 3,4% 10 5,6% 6 3,2% 8 4,0% 38 

ELECTRE III 6 5,2% 3 2,4% 5 3,4% 5 2,8% 3 1,6% 8 4,0% 30 

MAUT 3 2,6% 2 1,6% 5 3,4% 3 1,7% 4 2,2% 5 2,5% 22 

Total 115   126   149   177   186   200   953 
 

Percebe-se que a evolução dos métodos geralmente é continua, ou seja, ou 

a ocorrência dos métodos cresce de um ano para o outro como podemos perceber 

nos métodos AHP e TOPSIS, ou eles mantém-se em evidência com ocorrências em 

todos os 6 anos da pesquisa, com pequenas variações, porém não comprometendo a 

possibilidade de oferecer lacunas para novas pesquisas na área de Multicritério e 

Engenharia de Produção. 

 

5.1.4 Distribuição das publicações pela nacionalida de do primeiro autor 

 

 A distribuição dos artigos por país da instituição do primeiro autor, é outro 

ponto abordado, sendo apresentado pela Tabela 4. 
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Tabela 4 - País de Origem dos autores dos artigos 
n Países Qtde % n Países Qtde % 
1 Irã 113 12,09% 33 Suíça 4 0,43% 
2 Turquia 113 12,09% 34 Hong Kong 3 0,32% 
3 China 78 8,34% 35 Japão 3 0,32% 
4 Índia 61 6,52% 36 Arábia Saudita 3 0,32% 
5 Taiwan 55 5,88% 37 Tunísia 3 0,32% 
6 Espanha 46 4,92% 38 Bangladesh 2 0,21% 
7 Estados Unidos 41 4,39% 39 Bósnia 2 0,21% 
8 Itália 40 4,28% 40 Colômbia 2 0,21% 
9 Grécia 33 3,53% 41 Equador 2 0,21% 
10 Lituânia 31 3,32% 42 Finlândia 2 0,21% 
11 Sérvia 27 2,89% 43 Irlanda 2 0,21% 
12 Brasil 26 2,78% 44 Luxemburgo 2 0,21% 
13 Canadá 26 2,78% 45 México 2 0,21% 
14 Reino Unido 26 2,78% 46 Montenegro 2 0,21% 
15 Coreia do Sul 21 2,25% 47 Marrocos 2 0,21% 
16 Malásia 20 2,14% 48 Moçambique 2 0,21% 
17 França 16 1,71% 49 Omã 2 0,21% 
18 Austrália 15 1,60% 50 Suécia 2 0,21% 
19 Portugal 15 1,60% 51 Argélia 1 0,11% 
20 Países Baixos 11 1,18% 52 Bolívia 1 0,11% 
21 Alemanha 9 0,96% 53 Cuba 1 0,11% 
22 Polônia 7 0,75% 54 Estônia 1 0,11% 
23 Eslovenia 7 0,75% 55 Etiópia 1 0,11% 
24 Áustria 6 0,64% 56 Guatemala 1 0,11% 
25 Croácia 5 0,53% 57 Hungria 1 0,11% 
26 Dinamarca 5 0,53% 58 Jordânia 1 0,11% 
27 Egito 5 0,53% 59 Nova Zelândia 1 0,11% 
28 Romênia 5 0,53% 60 Paquistão 1 0,11% 
29 Bélgica 4 0,43% 61 Tailândia 1 0,11% 
30 Chile 4 0,43% 62 Uganda 1 0,11% 
31 República Checa 4 0,43% 63 Emirados Árabes 1 0,11% 
32 África do Sul 4 0,43% 64 Viet Nam 1 0,11% 
Total 935 100% 

 

 

 Observa-se que abrangência do estudo em questão atingiu 64 países, 

onde os três países com maiores quantidades de publicações são o Irã, Turquia e a 

China com 113, 113 e 78 artigos. Não foi analisada a origem do periódico publicado, 

e sim a nacionalidade do primeiro autor de cada artigo. A Figura 13 ilustra esta 

distribuição dos artigos científicos em um mapa Mundi. 
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Figura 13 - Mapa Mundi 
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Os primeiros 20 países da tabela 4, destacados na cor cinza escura, possuem 

as maiores quantidades de artigos da amostra coletada, representando 87% do todo 

(814 artigos científicos). 

 

5.1.5 Apresentação dos artigos pelo Fator de Impact o 

 

 O Fator de Impacto (FI) pode ser definido como a divisão do número de 

citações recebidas por um autor dividido pelo número de trabalhos que receberam 

pelo menos uma citação (ARAÚJO, 2006), ou seja, se trata de um instrumento 

institucionalizado que define o ranking dos periódicos (IGAMI, 2011). Sendo assim, a 

Tabela 5 apresenta informações estatísticas sobre as variações do FI. 

 

Tabela 5 - Apresentações estatísticas das variações  do FI 
Ano Qtde Artigos  M. FI Mediana Desv. P Coef. Var 
2010 111 2,007 2,083 1,211 58,16% 
2011 130 1,907 1,803 1,278 70,92% 
2012 145 1,827 1,765 0,971 55,04% 
2013 172 1,745 1,563 1,055 67,52% 
2014 175 1,801 1,679 1,024 60,96% 
2015 202 1,782 1,534 1,184 77,20% 

Totais 935 1,845 1,722     
 

 A Tabela 5 traz em sua composição os artigos científicos distribuídos pelo ano 

de publicação, e a partir dessa distribuição, analisou-se o FI publicado pelo JCR no 

ano de 2014 de cada um dos 935 artigos. Sendo possível analisar a média anual e 

total do FI, a mediana, desvio padrão e o coeficiente de variação da amostra 

selecionada. Ressalta-se que o FI das publicações variou de 0,04 à 8,746, tendo como 

média geral 1,845 e o desvio padrão foi de 1,722, isso comprova que a amostra possui 

relevância científica, quando utilizado o FI como critério de avalição das publicações. 

Ressaltamos a relevância cientifica da amostra, pois para prosseguir na próxima etapa 

desta dissertação, faz-se necessária a constatação da utilização de artigos científicos 

de qualidade. 

Na Tabela 6 é apresentada uma sequência de dados, relacionados com os 

métodos multicritério, suas ocorrências nos periódicos e as taxas de fator de impacto 

para cada método. 
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Tabela 6 - Dados estatísticos por faixas de Fator d e Impacto 

n Método MC Média 
F.I 

Desv. 
Pad. FI 

Faixas do Fator de Impacto 

Qtde %  0 
┥
0.5  

 0.5 
┥
1.0  

 1.0 
┥
2.0  

 2.0 
┥
3.0  

 3.0 
┥
4.0  

 4.0 
┥
8.0  

1 AHP     1,718      1,073  38 78 146 95 33 11 401 34,69% 

2 TOPSIS     1,714      1,007  7 40 40 47 11 3 148 12,80% 

3 ANP     1,839      1,152  7 21 27 25 7 5 92 7,96% 

4 AHP FUZZY     1,420      0,953  10 16 27 14 1 1 69 5,97% 

5 PROMETHEE     2,127      1,334  4 10 13 18 6 5 56 4,84% 

6 VIKOR     1,831      1,147  3 15 9 16 3 3 49 4,24% 

7 TOPSIS FUZZY     2,023      1,380  3 10 12 16 3 4 48 4,15% 

8 OWA     2,297      0,926  1 5 5 19 7 1 38 3,29% 

9 ELECTRE III     2,313      1,088  1 3 9 8 7 2 30 2,60% 

10 MAUT     2,338      1,253  1 3 5 5 5 3 22 1,90% 

11 PROMETHEE II     1,739      0,813  1 5 6 7 1 0 20 1,73% 

12 COPRAS     1,476      0,593  4 11 4 0 0 0 19 1,64% 

13 ELECTRE     2,106      1,080  1 1 6 9 1 1 19 1,64% 

14 MACBETH     2,100      0,998  1 6 7 0 3 0 17 1,47% 

15 SAW     1,148      0,641  0 11 3 2 0 0 16 1,38% 

16 MULTIMOORA     1,258      0,973  4 3 1 3 1 0 12 1,04% 

17 VIKOR FUZZY     1,745      1,099  1 2 3 2 2 0 10 0,87% 

18 ANP FUZZY     1,420      0,953  0 0 2 7 0 0 9 0,78% 

19 GAIA     2,943      1,614  0 2 3 0 0 4 9 0,78% 

20 ELECTRE - TRI     2,271      1,264  0 1 4 1 1 1 8 0,69% 

21 ELECTRE II     1,313      0,775  1 1 3 1 1 0 7 0,61% 

22 UTA     1,828      1,234  1 1 1 2 1 0 6 0,52% 

23 MSW     2,005      0,479  0 0 3 2 0 0 5 0,43% 

24 TODIM     1,992      1,130  1 1 0 2 1 0 5 0,43% 

25 ELECTRE FUZZY     1,506      0,605  0 1 2 1 0 0 4 0,35% 

26 NAIADE     2,724      1,499  0 0 2 1 1 0 4 0,35% 

27 ELECTRE I     2,424      1,782  0 1 1 0 1 0 3 0,26% 

28 MOEA     2,347      1,313  0 0 1 2 0 0 3 0,26% 

29 MOORA     1,014      0,657  1 0 2 0 0 0 3 0,26% 

30 OWA FUZZY     2,781      0,983  0 0 0 1 1 0 2 0,17% 

31 PROMETHEE FUZZY     1,849      0,553  0 0 1 1 0 0 2 0,17% 

32 SADREG     1,953      0,472  0 0 1 1 0 0 2 0,17% 

33 COPELAND     0,640      0,640  1 0 0 0 0 0 1 0,09% 

34 ELECTRA     2,600      2,600  0 0 0 1 0 0 1 0,09% 

35 ELECTRE IV     0,913      0,913  0 1 0 0 0 0 1 0,09% 

36 ELECTRE SS     3,341      3,341  0 0 0 1 0 0 1 0,09% 

37 LUSA     1,746      1,746  0 0 1 0 0 0 1 0,09% 

38 MAUT FUZZY     2,720      2,720  0 0 0 1 0 0 1 0,09% 

39 MUSA     1,856      1,856  0 0 1 0 0 0 1 0,09% 

40 PROMETHEE I     2,240      2,240  0 0 0 1 0 0 1 0,09% 
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n Método MC Média 
F.I 

Desv. 
Pad. FI 

Faixas do Fator de Impacto 

Qtde %  0 
┥
0.5  

 0.5 
┥
1.0  

 1.0 
┥
2.0  

 2.0 
┥
3.0  

 3.0 
┥
4.0  

 4.0 
┥
8.0  

41 PROMETHEE III     0,346      0,346  1 0 0 0 0 0 1 0,09% 

42 PROMETHEE IV     1,655      1,655  0 0 1 0 0 0 1 0,09% 

43 SAW FUZZY     0,432      0,432  1 0 0 0 0 0 1 0,09% 

44 SMART     2,575      2,575  0 0 0 1 0 0 1 0,09% 

45 SWARA     0,913      0,913  0 1 0 0 0 0 1 0,09% 

46 THESEUS     2,428      2,428  0 0 0 1 0 0 1 0,09% 

47 TODIM FUZZY     2,240      2,240  0 0 0 1 0 0 1 0,09% 

48 UTADIS     0,987      0,987  0 1 0 0 0 0 1 0,09% 

49 UTASTAR FUZZY     2,600      2,600  0 0 0 1 0 0 1 0,09% 

50 WASPAS     1,793      1,793  0 0 1 0 0 0 1 0,09% 

Total 94 251 353 316 98 44 1156   

Percentual 8% 22% 31% 27% 8% 4%     

 

A Tabela 6 apresenta as distribuições dos métodos para os intervalos do Fator 

de Impacto, sendo possível visualizar a qualidade das publicações e a distribuição 

pelos métodos. É possível perceber que o método AHP foi o mais aplicado com 

34,69% e 401 ocorrências nos periódicos.  

 

 
Figura 14 -  Histograma das frequências por faixa d e fator de impacto 

 

 Na figura 14 foi elaborado o histograma dessas distribuições que destaca que 

a maioria dos métodos utilizados em publicações estão localizados em fatores de 

impacto entre 1,0 e 2,0 pontos. 
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5.2 CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS NAS ÁREAS DA ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

 

 A partir dos 935 artigos coletados, definiu-se a utilização da técnica de Pareto 

(SEM, 1970) para selecionar 80% dos artigos científicos mais relevantes na amostra 

coletada.  

Foram definidos três critérios para a aplicação da técnica de pareto: (i) em 

relação a citação, ou seja, foi verificado quantas vezes os artigos foram citados 

utilizando o “Google Acadêmico”, essa coleta foi feita no dia 26/04/2016, sendo 

apurado um total de 18.359 vezes em que os 935 artigos foram citados; (ii) em relação 

a Fator de Impacto (FI) dos artigos, sendo utilizado dados da pesquisa descrita na 

Seção 5.1, somando todos os FI dos artigos, totalizou 1.711,11; e (iii) finalizando com 

a data de publicação de cada artigo, que variavam de 2010 à 2015, sendo 

transformado as datas de publicação dos artigos até a data de 26/04/2016 em período 

de tempo com a função “fração de ano” do excel para então obter o indicador citações 

por ano.  

O indicador utilizado como parâmetro para realizar a seleção dos artigos foi 

citações por ano, multiplicado pelo fator de impacto do periódico. Após o cálculo deste 

indicador para cada artigo cientifico, selecionou-se os 80% dos artigos científicos que 

possuíam 80% maiores valores, obtendo um total de 298 artigos que foram 

selecionados para próxima aplicação. 

 Atualmente existem diversos métodos multicritérios existentes na literatura 

(GOMES E GOMES, 2014), sendo assim o pesquisador deve selecionar cada método 

levando em consideração as características do seu problema e o cenário em que se 

está inserido (ZOPOUNIDIS E DOUMPOS, 2002). O banco dos 298 artigos 

selecionados no processo de foi classificado nas áreas de Engenharia de Produção 

segundo o objetivo da pesquisa. Está técnica foi utilizada por Behzadian et al (2012), 

para analisar 266 artigos sobre o método TOPSIS publicados período de 2000 à 2012 

e classificar 9 áreas do conhecimento definidas pelos autores. Partindo desta 

percepção, efetuou-se a leitura título, resumo e objetivo dos 298 artigos, a fim de 

visualizar em qual das 12 área da Engenharia de Produção cada artigo se enquadrava. 
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Tabela 7 - Áreas da Engenharia de Produção 

 Áreas da Eng. Produção Qtde % 

1 Sustentabilidade 70 23,49% 

2 Tomada de Decisão 70 23,49% 

3 Projetos 39 13,09% 

4 Eficiência Energética 37 12,42% 

5 Logística 27 9,06% 

6 Operações e Processos 22 7,38% 

7 Qualidade 12 4,03% 

8 Manutenção 7 2,35% 

9 Ergonomia 4 1,34% 

10 Pesquisa Operacional 4 1,34% 

11 Economia 3 1,01% 

12 Produto 3 1,01% 

 Total 298 100,00% 
 

 Na Tabela 7, pode-se visualizar que as áreas da Engenharia de Produção que 

apresentaram maiores frequências foram: a de Sustentabilidade com 70 artigos, a 

área de Tomada de Decisão com 70 artigos e em terceiro lugar a área de Projetos 

com 39 artigos científicos.  

 Dentro dos 298 artigos, foram identificadas 356 ocorrências de métodos 

multicritério, sendo distribuídas nas 12 áreas da Engenharia de Produção. No Quadro 

17, é possível visualizar quais métodos foram mais utilizados em cada área da 

Engenharia de Produção, possibilitando aos futuros pesquisadores da área, ter a 

literatura como base para a seleção de qual método multicritério poderá utilizar em 

suas pesquisas. Como por exemplo, se o pesquisador atua na área da 

Sustentabilidade e necessita utilizar um método multicritério para resolução do seu 

problema de pesquisa, poderá encontrar nesta pesquisa que se tem utilizado os 

métodos AHP, TOPSIS, PROMETHEE, ANP, ELECTRE III e o MAUT em 71% dos 

casos pesquisados na sua área. 

 Sendo assim, poderá ter embasamento cientifico para a escolha e 

caracterização do método. Contudo, a escolha do método também se baseia na 

baseia-se na problemática e principalmente na compensação ou não entre os critérios, 

juntamente com o objetivo que se pretende alcançar, porém, a literatura pode auxiliar 

dando embasamento científico para a construção do que se pretende pesquisar. 
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Ocorrências das áreas da Engenharia de Produção 

Métodos Economia  Eficiência 
Energética  Ergonomia  Logística  Manutenção  

Operações 
e 

Processos  

Pesquisa 
Operacional  Produto  Projetos  Qualidade  Sustenta-

bilidade 

Tomada 
de 

Decisão  
Total 

AHP   12   13 2 5   1 19 3 31 18 104 
AHP FUZZY 1   1 1   3     1 1 1 6 15 
ANP   6 1 3 1 5     3   6 8 33 
ANP FUZZY                     1 1 2 
COPELAND                         0 
COPRAS   1   2 1           1 1 6 
ELECTRA                         0 
ELECTRE           3     1   2 1 7 
ELECTRE - TRI       1         1   3   5 
ELECTRE FUZZY     1 1                 2 
ELECTRE I               1     1   2 
ELECTRE II         1     1         2 
ELECTRE III   1       2     1 1 5 2 12 
ELECTRE IV                         0 
ELECTRE SS                     1   1 
GAIA                       1 1 
LUSA                         0 
MACBETH   1         1   3       5 
MAUT   1   1 1   1   1   4 2 11 
MAUT FUZZY                     1   1 
MOEA             1           1 
MOORA                         0 
MSW       1             2   3 
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Ocorrências das áreas da Engenharia de Produção 

Métodos Economia  Eficiência 
Energética  Ergonomia  Logística  Manutenção  

Operações 
e 

Processos  

Pesquisa 
Operacional  Produto  Projetos  Qualidade  Sustenta-

bilidade 

Tomada 
de 

Decisão  
Total 

MULTIMOORA     1 1           1   1 4 
MUSA                   1     1 
NAIADE   1                     1 
OWA       2         1   3 6 12 
OWA FUZZY   1                     1 
PROMETHEE   1       2     1   7 4 15 
PROMETHEE 
FUZZY             1           1 
PROMETHEE I                         0 
PROMETHEE II 1                     1 2 
PROMETHEE III                         0 
PROMETHEE IV                         0 
SADREG                         0 
SAW       1             1   2 
SAW FUZZY                         0 
SMART                         0 
SWARA                         0 
THESEUS                     1   1 
TODIM   1       1             2 
TODIM FUZZY     1           2     1 4 
TOPSIS 2 7 1 6 2 4 1 1 4 2 9 14 53 
TOPSIS FUZZY   4 1 1   2         2 7 17 
UTA             1           1 
UTADIS                         0 
UTASTAR FUZZY                         0 
VIKOR 2 3   2   3       4 2 4 20 
VIKOR FUZZY       1         1   3   5 
WASPAS   1                     1 
Total 6 41 7 37 8 30 6 4 39 13 87 78 356 

Quadro 17 - Métodos distribuídos nas áreas de Engen haria de Produção 



99 

 A partir do Quadro 17 é possível verificar informações em relação a 

distribuição dos métodos nas áreas da Engenharia de Produção, onde tem se que os 

métodos mais usados foram:  

(i) A área de Sustentabilidade, apresentou 87 ocorrências dos métodos, 

sendo a área de maior destaque do Quadro 17, onde o método com 

maior representatividade foi o AHP (23%); 

(ii) Finalizando com a área de Tomada de Decisão, onde os métodos que 

apresentaram maiores frequências o AHP (23%) e TOPSIS (18%); 

(iii) Já na área de Projetos é possível visualizar que o método AHP se 

destacou por apresentar 49% das utilizações nos artigos científicos, 

seguido dos métodos TOPSIS e ANP; 

(iv) Eficiência Energértica apresentou o AHP sendo o mais utilizado com 

29,3%, seguido pelo TOPSIS com 17,1% e o ANP com 17,1%; 

(v) Em Logistica os métodos de maior destaque foram AHP (35%); 

TOPSIS (16 %) e ANP (8%);   

(vi) Em Operações e Processos os métodos mais utilizados form AHP, 

ANP, TOPSIS E VIKOR, representando 43,3%;  

(vii) Em Qualidade apresentou treze ocorrências de métodos, sendo os que 

apresentaram maiores frequências o AHP (23%), VIKOR (31%) e o 

TOPSIS (15%); 

(viii) Na área de Manutenção os métodos AHP e TOPSIS representaram 

juntos 50 % das ocorrências;  

(ix) Na área de Ergonomia, houve cinco ocorrências dos métodos sendo 

eles: AHP FUZZY, ANP, ELECTRE FUZZY, MULTIMOORA, TODIM 

FUZZY, TOPSIS e TOPSIS FUZZY; 

(x) Em relação a área de Pesquisa Operacional seis métodos tiveram 

apenas uma ocorrência cada, sendo eles MACBETH, MAUT, MOEA, 

PROMETHEE FUZZY, TOPSIS E UTA;  

(xi) A área de Economia teve em 67% das ocorrências a utilização do 

método TOPSIS e VIKOR;  

(xii) A área de Produtos, teve apenas a utilização de quatro métodos nessa 

amostra, sendo eles: AHP, ELECTRE I, ELECTRE II e TOPSIS.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Nos últimos anos houve um grande crescimento da produção científica, 

possibilitando aos pesquisadores uma vasta quantidade de material cientifico 

disponível nos meios eletrônicos, e ao mesmo tempo acessar todas as informações 

se torna muitas vezes inviável, pela dificuldade de estabelecer critérios de seleção e 

seguir um processo rígido na busca por informações. Sendo assim, é de grande 

importância fazer o uso de um processo metodológico para a seleção do material 

bibliográfico para uma pesquisa científica. 

 O desenvolvimento desta dissertação objetivou auxiliar pesquisadores que 

se utilizam de métodos multicritério em suas pesquisas, visando apresentar como os 

métodos multicritério estão sendo utilizados mundialmente nas diversas áreas da 

Engenharia de Produção. Por meio dos seguintes objetivos específicos buscou-se de 

forma estruturada: (i) identificar as áreas internacionalmente reconhecidas da 

Engenharia de Produção; (ii) selecionar um portfólio bibliográfico sobre o tema 

Métodos Multicritério e as áreas da Engenharia de Produção; (iii) identificar as áreas 

mais utilizadas de aplicação dos Métodos Multicritério e os métodos mais utilizados 

por meio de análises estatísticas, 

No decorrer do desenvolvimento do presente trabalho, e na busca das áreas 

da Engenharia de Produção, verificou-se que não existe uma classificação mundial 

das áreas da Engenharia de Produção, pois na maioria dos países o que existe é uma 

aceitação tácita do que vem a ser uma área ou subárea de conhecimento, ou seja, 

vincula-se a oferta de um curso a esse entendimento, ancorado na credibilidade da 

instituição que oferece o curso. Sendo assim, percebe-se uma contribuição para os 

pesquisadores de Engenharia de Produção, em relação aos conteúdos teórico e 

histórico. 

Em relação ao procedimento metodológico proposto para a de coleta dos 

artigos científicos, este foi construído a partir de várias metodologias já pré-existentes, 

ou seja, não foi replicado e sim reconstruído. Onde buscou-se verificar a melhor forma 

de coletar um portfólio bibliográfico, a fim de analisar como a literatura tem se 

comportado no decorrer dos anos sobre o tema de Métodos Multicritério na 

Engenharia de Produção. Porém, ressalta-se que a metodologia desenvolvida nesta 

pesquisa pode ser utilizada por pesquisadores de diversas áreas, pois fazendo as 
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alterações necessárias relacionadas para o tema que se pretende analisar é possível 

replicá-la e obter novos dados. 

A coleta dos dados resultou em um portfólio bibliográfico de 935 artigos, 

publicados em 322 periódicos entre os anos de 2010 à 2015. Sendo assim, os 

resultados apresentados com essa proposta foram estatísticas detalhada e 

estratificada contendendo as seguintes informações: (i) em relação a distribuição por 

anos, percebeu-se uma evolução das publicações de 81,98 % em relação ao ano de 

2010 e 2015; (ii) os periódicos mais prolixos da amostra foram Expert Systems with 

Applications, Water Resources Management e International Journal of Production 

Research; (iii) os métodos multicritério mais recorrentes nos 935 artigos foram o AHP, 

TOPSIS e ANP totalizando 20,76%, e o método que se destaca é o AHP; (iv) em 

relação ao país de origem dos pesquisadores encontrou-se que os países que mais 

publicam sobre o tema em questão são o Irã, Truquia e a China; (v)  faixas de fator de 

impacto das publicações envolvendo métodos multicritério em áreas da Engenharia 

de Produção, destacando-se que a maioria dos artigos coletados possuíam fator de 

impacto entre 1,0 e 2,0 pontos; (vi) e finalizando com a classificação dos métodos nas 

doze áreas da Engenharia de Produção, as áreas que apresentaram maiores 

frequências foram: a de Sustentabilidade com 70 artigos, a área de Tomada de 

Decisão com 70 artigos e em terceiro lugar a área de Projetos com 39 artigos 

científicos. 

Ao conhecer onde os métodos estão sendo aplicados pode-se comparar e 

aprofundar o problema que se está estudando com as estatísticas e características 

que foram apresentadas neste estudo.O fato de não existirem trabalhos com tal 

abrangência justifica a importância da contribuição aqui desenvolvida para a 

Engenharia de Produção, em particular as pesquisas envolvendo métodos 

multicritério, propiciando condições para visualizar novas oportunidades de pesquisas 

na literatura. 

Como limitações da pesquisa apontam-se: (i) a metodologia proposta utilizou 

determinadas palavras-chave pra a coleta dos artigos científicos, sendo assim a 

pesquisa apresentou algumas restrições em relação a coleta das informações, pois 

não abrange 100% da literatura; (ii) selecionou-se apenas a base de dados da Scopus; 

(iii) utilizou-se apenas artigos científicos publicados e indexados a base Scopus e não 

utilizou-se outras fontes de pesquisas como anais de congressos, livros, teses e 

dissertações; (iv) para a identificação dos métodos multicritério nos artigos coletados, 
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fez-se a leitura somente no titulo, resumo e palavras-chave; (v) elabou-se apenas 

analises de frequência das informações coletadas; (vi) o período tempo selecionado 

foi de 6 anos. 

Sendo assim, sugere-se para futuras pesquisas: (i) a inserção de novas 

palavras-chave para vislumbrar novos artigos, ou a utilização de uma técnica para 

escolher e selecionar palavras-chave; (ii) Incluir novas bases de dados como a ISI 

Web of Science, EBSCO, Scielo, Taylor e Francis Online entre outras; (iii) utilizar 

outras fontes de pesquisa como anais de congressos, livros, teses e dissertações; (vi) 

desenvolver uma pesquisa de nível nacional para visualizar como esta o crescimento 

das publicações nas áreas da Engenharia de Produção; (vii) elaborar analises mais 

detalhadas sobre a utilização dos métodos nas áreas, como por exemplo: em 

sustentabilidade qual o objetivo de cada pesquisa, o porque utilizou determinado 

método multicritério, quais os critérios utilizados entre outras informações; (viii) 

analisar os periódicos com maior destaque, e apresentar informações sobre cada um 

deles; (ix) aumentar o espaço de tempo; (x) elaborar analises de séries temporais. 
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292 Restoration Ecology 1 

293 Revista Arvore 1 

294 Risk Analysis 1 

295 Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 1 

296 Rocznik Ochrona Srodowiska 1 

297 Sains Malaysiana 1 

298 Science of Sintering 1 

299 Scientia Iranica 1 

300 Service Industries Journal 1 

301 Ships and Offshore Structures 1 

302 Social Indicators Research 1 

303 Soft Computing 1 

304 Software Quality Journal 1 

305 Systems Engineering 1 

306 Textile Research Journal 1 

307 Thermal Science 1 

308 Transactions in GIS 1 

309 Transactions of the ASABE 1 

310 Transfusion Clinique et Biologique 1 

311 Transportation Journal 1 

312 Turkish Journal of Earth Sciences 1 

313 Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 1 

314 Urban Water Journal 1 

315 Value in Health 1 

316 Waste and Biomass Valorization 1 

317 Water and Environment Journal 1 

318 Water Research 1 

319 Water Resources 1 

320 Water Resources Research 1 

321 Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften 1 

322 Zeitschrift fur Geomorphologie 1 

  TOTAL 935 
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1 
A Collaborative QoS-Aware service evaluation method among multi-
users for a shared service 

W.;Lv Dou, C.;Zhang, 
X.;Chen, J. 

2012 

2 
A combined analytical hierarchical process (AHP) and Taguchi 
experimental design (TED) for plastic injection molding process 
settings 

F. A.;Barghash 
Alkaabneh, M.;Mishael, 
I. 

2013 

3 A combined approach for equipment selection: F-PROMETHEE 
method and zero-one goal programming 

B.;Daǧdeviren Yilmaz, 
M. 

2011 

4 
A combined evaluation model for encouraging entrepreneurship 
policies 

W. H.;Lee Tsai, P. 
L.;Shen, Y. S.;Hwang, 
E. T. Y. 

2014 

5 
A combined methodology for supplier selection and performance 
evaluation 

M.;Çolpan Zeydan, 
C.;Çobanoģlu, C. 

2011 

6 A comparative analysis of the sustainability of rice cultivation 
technologies using the analytic network process 

E.;Aznar Reig, 
J.;Estruch, V. 

2010 

7 
A comparative evaluation of flood mitigation alternatives using GIS-
based river hydraulics modelling and multicriteria decision analysis 

M. R.;Salimi 
Ghanbarpour, S.;Hipel, 
K. W. 

2013 

8 
A comparison of fuzzy multicriteria decision making methods for 
intelligent building assessment 

I.;Kahraman Kaya, C. 2014 

9 
A complex proportional assessment method for group decision 
making in an interval-valued intuitionistic fuzzy environment 

S. H.;Hashemi Razavi 
Hajiagha, S. 
S.;Zavadskas, E. K. 

2013 

10 
A consensus based group decision making methodology for strategic 
selection problems of supply chain coordination 

R. K.;Benyoucef Singh, 
L. 

2013 

11 
A customer oriented methodology for reverse engineering software 
selection in the computer aided inspection scenario 

P.;Iuliano Minetola, 
L.;Calignano, F. 

2015 

12 A data model for algorithmic multiple criteria decision analysis 
O.;Tervonen Cailloux, 
T.;Verhaegen, 
B.;Picalausa, F. 

2014 

13 
A decision model for information technology selection using AHP 
integrated TOPSIS-Grey: The case of content management systems 

B. Oztaysi 2014 

14 
A decision support methodology for risk management within a port 
terminal 

C.;Bentaleb Mabrouki, 
F.;Mousrij, A. 

2014 

15 A decision support system for port selection J. S. L.;Dai Lam, J. 2012 

16 
A decision support system for supplier selection and order allocation 
in stochastic, multi-stakeholder and multi-criteria environments 

J.;Ho Scott, W.;Dey, P. 
K.;Talluri, S. 

2015 

17 
A decision support tool to prioritize risk management options for 
contaminated sites 

J.;Seppälä Sorvari, J. 2010 

18 A DFuzzy-DAHP decision-making model for evaluating energy-saving 
design strategies for residential buildings 

K. S.;Hsueh Liu, S. 
L.;Wu, W. C.;Chen, Y. L. 

2012 

19 A framework for decision-making in investment alternatives selection 
A. G.;Souza Frank, D. 
V. S. D.;Ribeiro, J. L. 
D.;Echeveste, M. E. 

2013 

20 
A fuzzy AHP based integer linear programming model for the multi-
criteria transshipment problem 

T.;Ho He, W.;Man, C. L. 
K.;Xu, X. 

2012 

21 
A fuzzy analytic hierarchy processing decision support system to 
analyze occupational menace forecasting the spawning of shoulder 
and neck pain 

T.;Balasubramanie 
Padma, P. 

2011 

22 
A fuzzy analytical hierarchy methodology for the performance 
assessment of irrigation projects 

A.;Gheidari Montazar, 
O. N.;Snyder, R. L. 

2013 

23 A fuzzy ANP model for supplier selection as applied to IC packaging 
H. Y.;Lee Kang, A. H. 
I.;Yang, C. Y. 

2012 
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24 
A fuzzy approach to a multiple criteria and Geographical Information 
System for decision support on suitable locations for biogas plants 

C.;Bojesen Franco, 
M.;Hougaard, J. 
L.;Nielsen, K. 

2015 

25 
A fuzzy approach to e-banking website quality assessment based on 
an integrated AHP-ELECTRE method T.;Kahraman Kaya, C. 2011 

26 
A fuzzy approach to urban ecotourism site selection based on an 
integrated Promethee III methodology 

A. O.;Kaya Kaya, 
T.;Kahraman, C. 

2013 

27 A fuzzy assessment framework to select among transportation 
investment projects in Turkey 

V.;Demirel Özkir, T. 2012 

28 
A fuzzy based decision model for nontraditional machining process 
selection 

T.;Tozan Temuçin, 
H.;Vayvay, 
O.;Harničárová, 
M.;Valíček, J. 

2014 

29 A fuzzy based self-check capable computerized MCDM aid tool B.;Sezen Ulker, B. 2014 

30 
A Fuzzy Delphi-Analytical Hierarchy Process Approach for Ranking of 
Effective Material Selection Criteria 

S.;Homayouni Kazemi, 
S. M.;Jahangiri, J. 

2015 

31 A fuzzy hybrid MCDM approach for professional selection 
M.;Burmaoǧlu Kabak, 
S.;Kazançoǧlu, Y. 

2012 

32 A fuzzy MCDM approach for personnel selection M.;Karsak Dursun, E. E. 2010 
33 A Fuzzy MCDM Approach to Evaluate Green Suppliers G.;Büyüközkan Çifçi, G. 2011 

34 
A fuzzy multicriteria approach for evaluating environmental 
performance of suppliers 

A.;Chauhan Awasthi, S. 
S.;Goyal, S. K. 

2010 

35 A fuzzy multi-criteria approach to flood risk vulnerability in South 
Korea by considering climate change impacts 

K. S.;Chung Jun, E. 
S.;Kim, Y. G.;Kim, Y. 

2013 

36 
A fuzzy multicriteria benefit-cost approach for irrigation projects 
evaluation 

K. P.;Petalas 
Anagnostopoulos, C. 

2011 

37 
A fuzzy multi-criteria decision analysis model for advanced technology 
assessment at Kennedy Space Center 

M.;Sodenkamp Tavana, 
M. A. 

2010 

38 
A fuzzy multi-criteria decision making approach to assess building 
energy performance 

M.;Köse Kabak, 
E.;Kirilmaz, 
O.;Burmaoǧlu, S. 

2014 

39 
A fuzzy multi-criteria decision-making model based on lower and 
upper boundaries 

Y. J. Wang 2011 

40 
A fuzzy multi-criteria decision-making model by associating technique 
for order preference by similarity to ideal solution with relative 
preference relation 

Y. J. Wang 2014 

41 
A fuzzy multi-criteria decision-making model for construction 
contractor prequalification 

A.;Ruz-Vila Nieto-
Morote, F. 

2012 

42 
A fuzzy multi-criteria group decision making framework for evaluating 
health-care waste disposal alternatives 

M.;Karsak Dursun, E. 
E.;Karadayi, M. A. 

2011 

43 
A fuzzy multicriteria methodology for selection among energy 
alternatives 

C.;Kaya Kahraman, I. 2010 

44 
A fuzzy multi-criteria model for the industrial cooperation program 
transaction strategies: A case in Taiwan 

W. M.;Wang Lu, T. C. 2011 

45 
A fuzzy multi-criteria SWOT analysis: An application to nuclear power 
plant site selection 

M.;Kutlu Ekmekçioǧlu, 
A. C.;Kahraman, C. 2011 

46 
A fuzzy stochastic approach to the multicriteria selection of an aircraft 
for regional chartering 

L. F. A. M.;De Mattos 
Fernandes Gomes, J. 
E.;De Mello, J. C. C. B. 
S. 

2014 

47 
A fuzzy stochastic multi-criteria model for the selection of urban 
pervious pavements 

D.;Rodriguez-
Hernandez Jato-Espino, 
J.;Andrés-Valeri, V. 
C.;Ballester-Muñoz, F. 

2014 
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48 A Fuzzy TODIM Approach for the Supplier Selection Problem Ö;Akyüz Tosun, G. 2015 

49 
A fuzzy utility-based multi-criteria model for evaluating households' 
energy conservation performance: A taiwanese case study 

S. L. Hsueh 2012 

50 A general decomposition approach for multi-criteria decision trees A.;Guitouni Frini, 
A.;Martel, J. M. 

2012 

51 
A generalized model for quantifying the impact of Ambient Intelligence 
on smart workplaces: Applications in manufacturing 

S.;Pelikán Aly, 
M.;Vrana, I. 

2014 

52 
A GIS-based decision-making structure for managing the impacts of 
feral camels in Australia 

D. S.;Saalfeld Lamb, W. 
K.;McGregor, M. 
J.;Edwards, G. P.;Zeng, 
B.;Vaarzon-Morel, P. 

2010 

53 
A GIS-based integrated approach predicts accurately post-fire Aleppo 
pine regeneration at regional scale 

K. S.;Zografou 
Poirazidis, 
K.;Kordopatis, 
P.;Kalivas, D. 
P.;Arianoutsou, 
M.;Kazanis, D.;Korakaki, 
E. 

2012 

54 
A GIS-based modelling of environmental pollutants using AHP-
multicriteria decision analysis in the degirmendere valley of Trabzon 
Province, Turkey 

E. H.;Memisoglu Colak, 
T. 

2015 

55 
A GIS-Based Spatial Multi-Criteria Approach for Flood Risk 
Assessment in the Dongting Lake Region, Hunan, Central China 

Y.;Li Wang, Z.;Tang, 
Z.;Zeng, G. 2011 

56 
A group decision making approach using interval type-2 fuzzy ahp for 
enterprise information systems project selection 

B. Oztaysi 2015 

57 
A group multicriteria spatial decision support system for parking site 
selection problem: A case study 

M.;Malczewski 
Jelokhani-Niaraki, J. 

2015 

58 
A highway alignment determination model incorporating GIS and 
Multi-Criteria Decision Making 

F.;Celik Yakar, F. 2014 

59 
A holistic approach for optimal design of air quality monitoring network 
expansion in an urban area 

A.;Husain Mofarrah, T. 2010 

60 
A hybrid approach integrating Affinity Diagram, AHP and fuzzy 
TOPSIS for sustainable city logistics planning 

A.;Chauhan Awasthi, S. 
S. 

2012 

61 
A hybrid dynamic decision making methodology for defensive 
information technology contingency measure selection in the 
presence of cyber threats 

M. R.;Badiru Grimaila, 
A. 

2013 

62 A hybrid framework for evolutionary multi-objective optimization 
K.;Miettinen Sindhya, 
K.;Deb, K. 2013 

63 
A hybrid fuzzy group decision support framework for advanced-
technology prioritization at NASA 

M.;Khalili-Damghani 
Tavana, K.;Abtahi, A. R. 

2013 

64 
A hybrid fuzzy MCDM method for measuring the performance of 
publicly held pharmaceutical companies 

M.;Khalili-Damghani 
Tavana, K.;Rahmatian, 
R. 

2014 

65 
A hybrid fuzzy multi-criteria decision making approach for desalination 
process selection 

S. A.;Danesh Ghassemi, 
S. 

2013 

66 
A hybrid group decision support system for supplier selection using 
analytic hierarchy process, fuzzy set theory and neural network 

A. K. Kar 2015 

67 
A hybrid MCDM approach to assess the sustainability of students’ 
preferences for university selection 

M.;Dağdeviren Kabak, 
M. 2014 

68 
A hybrid MCDM methodology for ERP selection problem with 
interacting criteria 

T.;Alptekin Gürbüz, S. 
E.;Işiklar Alptekin, G. 

2012 

69 
A hybrid MCDM model encompassing AHP and COPRAS-G methods 
for selecting company supplier in Iran 

S. H.;Chen Zolfani, I. 
S.;Rezaeiniya, 
N.;Tamošaitiene, J. 

2012 
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70 
A hybrid multi-criteria decision support system for selection of 
optimum fuel blend 

G.;Nagarajan Sakthivel, 
G.;Ilangkumaran, 
M.;Sathish Kumar, 
S.;Suresh, K. S. 

2013 

71 
A hybrid multi-criteria decision-making model for personnel selection 
in manufacturing systems 

M. Daǧdeviren 2010 

72 A knowledge-based system for GIS software selection K.;Naguib Eldrandaly, S. 2013 

73 
A logistics provider evaluation and selection methodology based on 
AHP, DEA and linear programming integration 

D.;Fondi Falsini, 
F.;Schiraldi, M. M. 

2012 

74 A MCDM approach for sourcing strategy mix decision in IT projects 
W. H.;Leu Tsai, J. 
D.;Liu, J. Y.;Lin, S. 
J.;Shaw, M. J. 

2010 

75 
A method for evaluating environmental performance of machining 
systems 

Z.;Zhang Jiang, H.;Yan, 
W.;Zhou, M.;Li, G. 

2012 

76 A method for the selection of customized equipment suppliers 
A.;Ortega Rodríguez, 
F.;Concepción, R. 

2013 

77 
A model for improving energy efficiency in industrial motor system 
using multicriteria analysis 

A. V. H.;Mota Sola, C. 
M. D. M.;Kovaleski, J. L. 2011 

78 A model for prioritization of rail infrastructure projects using ANP 
D.;Bošković Macura, 
B.;Bojović, 
N.;Milenković, M. 

2011 

79 
A model-based fuzzy set-OWA approach for integrated air pollution 
risk assessment 

B.;Chen Wang, Z. 2015 

80 
A modified multi-criterion optimization genetic algorithm for order 
distribution in collaborative supply chain 

H.;Deng Zhang, 
Y.;Chan, F. T. S.;Zhang, 
X. 

2013 

81 A modified VIKOR method for multiple criteria analysis C. L. Chang 2010 

82 
A modified VIKOR multiple-criteria decision method for improving 
domestic airlines service quality 

J. J. H.;Tsai Liou, C. 
Y.;Lin, R. H.;Tzeng, G. 
H. 

2011 

83 A multi-actor multi-criteria analysis of the performance of global cities 
K.;Macharis Kourtit, 
C.;Nijkamp, P. 

2014 

84 
A multi-attribute decision model for portfolio selection aiming to 
replace technologies in industrial motor systems 

A. V. H.;Mota Sola, C. 
M. D. M. 

2012 

85 
A multi-attribute preference model for optimal irrigated crop planning 
under water scarcity conditions 

A.;Snyder Montazar, R. 
L. 

2012 

86 
A multi-criteria analysis for bridge sustainability assessment: a case 
study of Penang Second Bridge, Malaysia 

M.;Ansari Yadollahi, 
R.;Abd Majid, M. Z.;Yih, 
C. H. 

2015 

87 
A multi-criteria analysis of options for energy recovery from municipal 
solid waste in India and the UK 

H. Y.;Nixon Yap, J. D. 2015 

88 A multicriteria approach for risks assessment in ERP maintenance 
J. L.;Lopez Salmeron, 
C. 2010 

89 A multicriteria approach to evaluate district heating system options 
S.;Sowlati Ghafghazi, 
T.;Sokhansanj, S.;Melin, 
S. 

2010 

90 
A multicriteria approach to evaluate offshore wind farms siting in 
Greece 

D. G.;Karanikolas 
Vagiona, N. M. 

2012 

91 
A multi-criteria assessment of fishing gear impacts in demersal 
fisheries 

J. P.;Pascoe Innes, S. 2010 

92 
A multi-criteria decision analysis framework tool for the selection of 
farm business models on organic mountain farms 

K.;Rozman Pažek, 
C.;Bavec, F.;Borec, 
A.;Bavec, M. 

2010 

93 
A multi-criteria decision making approach for location planning for 
urban distribution centers under uncertainty 

A.;Chauhan Awasthi, S. 
S.;Goyal, S. K. 2011 
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94 
A multi-criteria decision making approach for machine tool selection 
problem in a fuzzy environment 

A.;Tuzkaya Özgen, 
G.;Tuzkaya, U. 
R.;Özgen, D. 

2011 

95 
A multi-criteria decision making model for treatment of Helicobacter 
pylori infection in children 

A.;Bagherpour Erjaee, 
M.;Razeghi, 
S.;Dehghani, S. 
M.;Imanieh, M. 
H.;Haghighat, M. 

2012 

96 
A multi-criteria decision method for sustainability assessment of the 
use phase of machine tool systems 

O.;Stroud Avram, 
I.;Xirouchakis, P. 

2011 

97 
A Multi-Criteria decision model for architecturing competence in 
human performance technology 

Y. C.;Gürbüz Erensal, 
T.;Albayrak, Y. E. 2010 

98 
A Multicriteria Decision Model for Assessment of Failure 
Consequences in the RCM Approach 

M. H.;De Almeida 
Alencar, A. T. 

2015 

99 
A multicriteria decision model for assigning priority classes to activities 
in project management 

C. M. d M.;de Almeida 
Mota, A. T. 

2012 

100 A multicriteria decision support system for bank rating 
M.;Zopounidis 
Doumpos, C. 

2010 

101 
A multi-criteria decision-making approach for capacity allocation 
problem in semiconductor fabrication 

H. Y. Kang 2011 

102 
A multi-criteria decision-making approach for evaluating carbon 
performance of suppliers in the electronics industry 

C. W.;Kuo Hsu, R. 
J.;Chiou, C. Y. 

2014 

103 
A multi-criteria decision-making model for classifying wood products 
with respect to their impact on environment 

I.;Bohanec Lipušček, 
M.;Oblak, L.;Zadnik 
Stirn, L. 

2010 

104 
A multi-criteria ergonomic and performance methodology for 
evaluating alternatives in "manuable" material handling 

D.;Bertoloni Rossi, 
E.;Fenaroli, 
M.;Marciano, F.;Alberti, 
M. 

2013 

105 A multi-criteria evaluation framework for fish farms 
C. Z.;Rahoveanu 
Rǎdulescu, M. T. 

2011 

106 
A multi-criteria evaluation of container terminal technologies applying 
the COPRAS-G method 

J. Barysien 2012 

107 A multi-criteria framework for office tenants’ preferences at office 
buildings 

Y. M.;Daud Adnan, M. 
N.;Razali, M. N. 

2015 

108 A multi-criteria GIS based procedure to solve a network competitive 
location problem 

R.;Santos-Peñate 
Suárez-Vega, D. 
R.;Dorta-González, 
P.;Rodríguez-Díaz, M. 

2011 

109 
A Multi-Criteria Group Decision Framework for Partner Grouping 
When Sharing Facilities 

A.;Nemery Ishizaka, P. 2013 

110 
A multi-criteria group decision making model for knowledge 
management system selection based on TOPSIS with multiple 
distances in fuzzy environment 

M. Li 2013 

111 
A Multicriteria Group Decision Model to Support Watershed 
Committees in Brazil 

V. B. S.;Morais Silva, D. 
C.;Almeida, A. T. 

2010 

112 
A multi-criteria interval-valued intuitionistic fuzzy group decision 
making with Choquet integral-based TOPSIS 

C. Tan 2011 

113 
A multicriteria intuitionistic fuzzy group decision making for plant 
location selection with ELECTRE method 

K.;Yadav Devi, S. P. 2013 

114 A multicriteria method for environmental management system 
selection: An intellectual capital approach 

M. D.;Gómez-Limón 
Guerrero-Baena, J. 
A.;Fruet, J. V. 

2015 

115 
A multi-criteria methodology to support public administration decision 
making concerning sustainable energy action plans 

G.;Norese Dall'O, M. 
F.;Galante, A.;Novello,  

2013 
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116 
A multi-criteria model for bidding evaluation: An alternative selection 
of the best firms for the presentation of Istanbul 2010 

S.;Esen Sipahi, O. 2010 

117 
A multicriteria model for risk sorting of natural gas pipelines based on 
ELECTRE TRI integrating Utility Theory 

A. J.;de Almeida Brito, 
A. T.;Mota, C. M. M. 

2010 

118 
A multicriteria risk analysis to evaluate impacts of forest management 
alternatives on forest health in Europe 

H.;Branco Jactel, 
M.;Duncker, 
P.;Gardiner, B.;Grodzki, 
W.;Langstrom, 
B.;Moreira, F.;Netherer, 
S.;Nicoll, B.;Orazio, 
C.;Piou, D.;Schelhaas, 
M. J.;Tojic, K. 

2012 

119 
A multicriteria spatial decision support system for solving emergency 
service station location problems 

M.;Tavana Esmaelian, 
M.;Santos Arteaga, F. 
J.;Mohammadi, S. 

2015 

120 A multi-criteria spatial deprivation index to support health inequality 
analyses 

P.;Murphy Cabrera-
Barona, T.;Kienberger, 
S.;Blaschke, T. 

2015 

121 
A multi-objective decision-making process of supplier selection and 
order allocation for multi-period scheduling in an electronic market 

H.;Mahdavi 
Fazlollahtabar, 
I.;Ashoori, M. T.;Kaviani, 
S.;Mahdavi-Amiri, N. 

2011 

122 
A multi-period decision making procedure based on intuitionistic fuzzy 
sets for selection among third-party logistics providers 

O.;Gümüş Bali, S.;Kaya, 
I. 

2015 

123 
A new approach for wage management system using fuzzy brackets 
in industry 

E.;Atalay Eraslan, K. D. 2013 

124 
A new approach to determine the quality value of cotton fibres using 
multi-criteria decision making and genetic algorithm 

A.;Singh Majumdar, S. 
P. 2014 

125 
A New Approach Toward Natural and Anthropogenic Risk 
Assessment of Gas Power Plants 

S.;Shafiee Saffarian, 
M.;Zaredar, N. 

2015 

126 
A new collaborative methodology for assessment and management of 
ecosystem services 

M.;Maroto Segura, 
C.;Belton, V.;Ginestar, 
C. 

2015 

127 
A new design of the elimination and choice translating reality method 
for multi-criteria group decision-making in an intuitionistic fuzzy 
environment 

B.;Mousavi Vahdani, S. 
M.;Tavakkoli-
Moghaddam, 
R.;Hashemi, H. 

2013 

128 A new framework for strategic planning to stabilize a shrinking lake 
M. E.;Azarnivand 
Banihabib, A.;Peralta, R. 
C. 

2015 

129 
A new fuzzy dempster MCDM method and its application in supplier 
selection 

Y.;Chan Deng, F. T. S. 2011 

130 A new fuzzy multi criteria decision making model for open pit mines 
equipment selection 

A.;Osanloo Aghajani 
Bazzazi, M.;Karimi, B. 

2011 

131 
A new fuzzy multicriteria decision making approach: An application for 
European Quality Award assessment 

S.;Kahraman Aydin, 
C.;Kaya, I. 

2012 

132 
A new fuzzy multi-criteria framework for measuring sustainability 
performance of a supply chain 

I.;Sencer Erol, S.;Sari, 
R. 

2011 

133 
A new hybrid fuzzy multi-criteria decision making model for solving the 
material handling equipment selection problem 

A.;Mohamadghasemi 
Hadi-Vencheh, A. 2015 

134 
A new hybrid model for evaluating the working strategies: Case study 
of construction company 

M. M.;Yazdani-Chamzini 
Fouladgar, 
A.;Zavadskas, E. K.;Haji 
Moini, S. H. 

2012 

135 A new integrated design concept evaluation approach based on vag X.;Chu Geng, X.;Zhang,  2010 
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136 
A new interval-valued intuitionistic fuzzy model to group decision 
making for the selection of outsourcing providers 

S.;Hashemi 
Ebrahimnejad, 
H.;Mousavi, S. 
M.;Vahdani, B. 

2015 

137 
A new model of geo-environmental impact assessment of mining: A 
multiple-criteria assessment method integrating Fuzzy-AHP with fuzzy 
synthetic ranking 

S.;Li Huang, X.;Wang, 
Y. 

2012 

138 
A new multi-criteria approach dealing with dependent and 
heterogeneous criteria for end-of-life product strategy 

D.;Elloumi Dhouib, S. 2011 

139 
A new practical approach to risk management for underground mining 
project in Quebec 

A.;Nadeau Badri, 
S.;Gbodossou, A. 

2013 

140 
A new spatial multi-criteria decision support tool for site selection for 
implementation of managed aquifer recharge 

M. A.;Rusteberg 
Rahman, B.;Gogu, R. 
C.;Lobo Ferreira, J. 
P.;Sauter, M. 

2012 

141 
A new tool for assessing sediment quality based on the Weight of 
Evidence approach and grey TOPSIS 

Y. X.;Liu Jiang, Y. 
S.;Ying, G. G.;Wang, H. 
W.;Liang, Y. Q.;Chen, X. 
W. 

2015 

142 A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection 
A.;Askounis Kelemenis, 
D. 
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143 
A new type-2 fuzzy set of linguistic variables for the fuzzy analytic 
hierarchy process 

L.;Najib Abdullah, L. 2014 

144 
A note on "A modified VIKOR multiple-criteria decision method for 
improving domestic airlines service quality" 

L. Maji 2012 

145 
A novel approach for supplier selection based on the kano model and 
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M.;Mohammad Arabzad 
Ghorbani, S.;Shahin, A. 

2013 

146 
A Novel Approach Toward Natural and Anthropogenic Risk 
Assessment of Gas Power Plants 
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M.;Zaredar, N. 

2014 

147 
A novel fuzzy multi-criteria decision framework for sustainable supplier 
selection with incomplete information 

G.;Çifçi Büyüközkan, G. 2011 

148 
A novel hybrid MCDM approach based on fuzzy DEMATEL, fuzzy 
ANP and fuzzy TOPSIS to evaluate green suppliers 

G.;Ifi Büyüközkan, G. 2012 

149 
A novel hybrid MCDM model based on fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP 
and fuzzy VIKOR for city logistics concept selection 

S.;Zečević Tadić, 
S.;Krstić, M. 

2014 

150 
A novel method for group multi-attribute decision making with two-
tuple linguistic computing: Supplier evaluation under uncertainty 

A.;Baležentis 
Baležentis, T. 

2011 

151 
A novel scheduling algorithm based on game theory and multicriteria 
decision making in LTE network 

M. N.;Reza Hindia, A. 
W.;Noordin, K. A. 

2015 

152 
A novel technique for evaluating and selecting logistics service 
providers based on the logistics resource view 

S. F.;Darlington 
Alkhatib, R.;Yang, 
Z.;Nguyen, T. T. 

2015 

153 A practical decision scheme for the prioritization of water pipe 
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