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RESUMO 

 

UMA APLICAÇÃO DO MÉTODO FUZZY-ELECTRE-TOPSIS PARA 

SELEÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

 

Autor: Lucas Martorelli Gondim Luz 

Orientador: Prof. Dr. Luciano Ferreira 

 

Este trabalho apresenta uma aplicação multicritério híbrida Fuzzy-ELECTRE-
TOPSIS para o problema de seleção de Serviços de Computação em Nuvem. 
A pesquisa foi de caráter exploratório, utilizando de um Estudo de Caso, 
baseado nas exigências reais de profissionais da área de Computação em 
Nuvem. A obtenção dos resultados foi feita a partir da condução de 
Experimento alinhado ao Estudo de Caso, utilizando o perfil distinto de três 
decisores, para tal, utilizou-se o método Fuzzy-TOPSIS e Fuzzy-ELECTRE-
TOPSIS para obtenção destes resultados e comparação entre eles. A solução 
contempla a Teoria dos conjuntos Fuzzy, para assim poder suportar 
informações de caráter impreciso ou subjetivo, facilitando assim a interpretação 
do julgamento do decisor no processo de tomada de decisão. Os resultados 
obtidos mostram que ambos os métodos foram capaz de classificar as 
alternativas existentes no problema da maneira esperada, porém o método 
Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS foi capaz de atenuar o caráter compensatório 
existente no método Fuzzy-TOPSIS, resultando na ordenação diferenciada das 
alternativas existentes no problema de decisão. A atenuação do caráter 
compensatório destacou-se de maneira positiva dentro do problema abordado, 
pois valorizou alternativas mais balanceadas que o método Fuzzy-TOPSIS, um 
fator que foi comprovado como importante na validação do estudo, visto que 
para composição de um mix de serviço as alternativas mais balanceadas 
constituem um mix mais consistente ao se trabalhar com restrições. 

 

Palavras-Chave: Lógica Fuzzy; TOPSIS; ELECTRE; Computação em Nuvem; 

MCDM. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

AN APPLICATION OF FUZZY-ELECTRE-TOPSIS METHOD FOR 

SELECTION OF CLOUD COMPUTING SERVICES  

 

Author: Lucas Martorelli Gondim Luz 

Advisor: Prof. Dr. Luciano Ferreira 

 

This work presents an application of a hybrid Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS multi-
criteria approach for a Cloud Computing Service selection problem. The 
research was exploratory, using a case of study based on the actual 
requirements of professionals in the field of Cloud Computing. The results were 
obtained by conducting an experiment aligned with a Case of Study using the 
distinct profile of three decision makers, for that, we used the Fuzzy-TOPSIS 
and Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS methods to obtain the results and compare 
them. The solution includes the Fuzzy sets theory, in a way it could support 
inaccurate or subjective information, thus facilitating the interpretation of the 
decision maker judgment in the decision-making process. The results show that 
both methods were able to rank the alternatives from the problem as expected, 
but the Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS method was able to attenuate the 
compensatory character existing in the Fuzzy-TOPSIS method, resulting in a 
different alternative ranking. The attenuation of the compensatory character 
stood out in a positive way at ranking the alternatives, because it prioritized 
more balanced alternatives than the Fuzzy-TOPSIS method, a factor that has 
been proven as important at the validation of the Case of Study, since for the 
composition of a mix of services, balanced alternatives form a more consistent 
mix when working with restrictions. 
 
Keywords: Fuzzy Logic; TOPSIS; ELECTRE; Cloud Computing; MCDM. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Computação em Nuvem, emerge como um tópico importante devido a 

sua habilidade de fornecer Infraestrutura de Tecnologia da Informação de 

forma dinâmica, Qualidade de Serviço computacional e serviço de softwares 

configuráveis (LASZEWSKI et al., 2009). 

Computação em Nuvem é um modelo que permite acesso via rede sob 

demanda de forma conveniente e ubíqua a um pool compartilhado de recursos 

computacionais configuráveis  (como  servidores, armazenamento, aplicações 

e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e disponibilizados com o 

menor esforço gerencial ou interação com o provedor do serviço (MELL e 

GRANCE, 2011). 

Há três principais modelos de serviços disponibilizados pela 

Computação em Nuvem que traduzem as necessidades dos consumidores de 

TI, que são SaaS (Software as Service), PaaS (Platform as Service) e IaaS 

(Infrastructure as Service) (GARG et al. 2012). De acordo com Macedo et al. 

(2013) a crescente adoção do modelo de Computação em Nuvem por 

diferentes organizações tem dado margem para o surgimento de uma 

variedade de provedores, resultando em um amplo número de serviços 

disponíveis. Porém estes serviços possuem características gerenciais e 

técnicas heterogêneas, a qual torna um risco dizer qual solução é melhor em 

relação a outra.  

A vasta diversidade entre os serviços de nuvem disponíveis torna difícil 

para o usuário decidir quais serviços utilizar ou mesmo selecionar os 

adequados para suas necessidades (GARG et al., 2012). Tais problemas de 

decisão tem atraído à atenção da indústria e da academia e evidenciado o uso 

de métodos multicritério de apoio a decisão para tratar destas situações 

(WHAIDUZZAMAN et al., 2014). 

De acordo com Gomes et al. (2002), “tomar decisões complexas é, de 

modo geral, uma das mais difíceis tarefas enfrentadas individualmente ou por 

grupos de indivíduos, pois quase sempre tais decisões devem atender a 

múltiplos objetivos, e frequentemente seus impactos não podem ser 

corretamente identificados (p. 12-13)”. A seleção de alternativas na presença 
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de múltiplos atributos e propriedades é definido como um problema de tomada 

de decisão multicritério (Multicriteria Decision Making - MCDM) (ROY, 1990). 

Os métodos Multicritério de Apoio à Decisão (Multicriteria Decision 

Making – MCDM) auxiliam pesquisadores, analistas e tomadores de decisão 

em situações complexas onde há a necessidade de identificar prioridades a 

partir de diferentes atributos de valoração, em função da existência de 

interesses dispares (GOMES, 1999). 

Dentre os métodos utilizados para tomada de decisão tem-se os das 

Escolas Americana e Francesa (ALMEIDA, 2013). A primeira apoia-se no 

método da Borda (procedimento para agregar o julgamento de vários membros 

de um júri), que reduz os múltiplos critérios a um critério-síntese, via de regra 

por meio de soma ponderada (ALMEIDA, 2013). Aparentemente de simples 

aporte matemático, os métodos desta escola têm grande aceitação e 

popularidade, onde se destacam o AHP (SAATY, 1980), TODIM (GOMES, 

1987), o MACBETH (BANA, COSTA & VANSNICK, 1995) e o UTA (JACQUET-

LEGREZE e SISKOS, 1982). A segunda, a Escola Francesa, tem como 

precursores os trabalhos de Condorcet baseados em relações de prevalência 

(sobreclassificação) onde se destacam os métodos das famílias ELECTRE 

(ROY, 1978; ROY e SKALKA, 1985) e PROMETHEE (BRANS et al., 1984). 

Apesar dos métodos multicritério tradicionais oferecerem suporte a 

tomada de decisão, os decisores muitas vezes encontram problemas 

relacionados a informações incompletas, não qualificáveis, vagas e não 

quantificáveis (KABAK E RUAN, 2011). De acordo com Chen e Hwang (1993), 

os métodos MCDM tradicionais, não conseguem lidar efetivamente com 

problemas de decisão que requerem informações que possuam os tipos de 

características citadas, portanto para lidar com este tipo de cenário a lógica 

Fuzzy foi introduzida aos MCDM. 

Em 1965, Zadeh propôs o conjunto de teorias Fuzzy, que tem sido 

utilizado extensivamente para tratar a ambiguidade do julgamento humano e 

que também é eficaz para resolver questões de incerteza nas informações 

disponíveis em múltiplos critérios (WHAIDUZZAMAN et al., 2014). Tendo em 

vista este cenário, há diversas aplicações bem sucedidas de MCDM’s Fuzzy na 

literatura, como Fuzzy-SAW (YUCEL E GUNERI, 2011), Fuzzy ANP/AHP 

(WANG, LOU e HUA, 2008), Fuzzy-Electre (VAHDANI e HADIPOUR, 2011; 
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HATAMI-MARBINI E TAVANA, 2011), Fuzzy-TOPSIS (Chen, 2000), dentre 

outros. Estes trabalhos utilizam a lógica Fuzzy no processo decisório para 

solucionar situações como, quantificar variáveis qualitativas ou assuntos de 

caráter subjetivo, fazendo com que estes sejam levados em conta dentro do 

processo decisório, para assim poder se obter resultados que possam traduzir 

melhor a realidade em que o problema tratado está inserido. 

 

1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Neste contexto, este trabalho aborda o problema de seleção de Serviços 

em Nuvem através de modelos de apoio a decisão multicritério com 

informações imprecisas. 

Esta abordagem se justifica em primeiro lugar pela importância do tema, 

dado a crescente literatura acadêmica na temática de MCDM alinhada à 

Computação em Nuvem, como exemplo os trabalhos de Lo et al. (2010), 

Cheng et al. (2011), Su et al. (2012), Ali et al. (2013) entre outros, descritos na 

Seção 2.4. Em segundo lugar pela abordagem utilizada no trabalho, a qual usa 

um método Multicritério Híbrido, Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS, cujo objetivo é 

integrar a capacidade de sobreclassificação do método ELECTRE, às medidas 

de solução ideal e não ideal do método TOPSIS, gerando assim um coeficiente 

de proximidade diferenciado do método Fuzzy-TOPSIS. A lógica Fuzzy se faz 

útil ao método, pois é capaz de integrar e traduzir fatores inerentes ao processo 

de decisão, como o caráter subjetivo das decisões criadas pelo decisor 

(exemplo: classificação dos critérios - Importante, Não Importante e etc), deste 

modo, gerando decisões que traduzem melhor a realidade. Em terceiro lugar, a 

capacidade do método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS de atenuar o caráter 

compensatória dos métodos anteriormente propostos, como o próprio TOPSIS 

(HWANG e YOON, 1981), AHP (SAATY, 1980) e outros métodos que utilizam 

do princípio aditivo ou de posição ideal (OZERNOY, 1992). Os métodos 

compensatórios podem favorecer ações não balanceadas; aquelas cuja 

performance é excelente sob algum aspecto (critério), mas é sofrível nos 

demais (ALMEIDA, 2013). O caráter não-compensatório previne que 

alternativas classificadas como melhores alcancem essa posição quando 
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possuem valores de excelência em um ou mais critérios e simultaneamente 

possuem valores muito baixos em outro critério, ou seja, diminui o trade-off 

entre os critérios das alternativas, essa particularidade previne distorções 

indesejadas no resultado final, garantindo que a alternativa classificada na 

melhor posição realmente seja melhor que as outras na maioria dos critérios 

(SANTOS, 2012), deste modo espera-se fornecer uma melhor análise do 

problema e que possa traduzir as diferentes necessidade reais dos usuários de 

Serviços de Nuvem. 

Utilizando o método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS pretende-se construir um 

procedimento para tomada de decisão na escolha de serviços de computação 

em nuvem, que pode ser inserido em um processo de Gestão de Serviços de 

Computação em Nuvem. Como exemplo, o método em si pode ser visto 

(Ranking System, em vermelho) como parte do modelo ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1. Exemplo de Modelo de Gestão de Serviço de Computação em Nuvem 
(GARG et al., 2012). 

 

Explicando o exemplo da Figura 1., pode-se ver que existem dois 

quadros distintos no centro da figura, um referente ao SMI Cloud Broker e outro 

referente a Monitoring. O primeiro diz respeito ao gerenciamento e está ligado 

ao decisor (Service Measurement Index Cloud Broker) que pode estar 

relacionado a diferentes aplicações (Redes Sociais, E-Learning, negócios e 

etc); o segundo quadro está relacionado ao monitoramento dos provedores de 
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serviços ligados as aplicações relacionadas ao Cloud Broker (no caso o 

decisor). O sistema de classificação encontra-se dentro do quadro do SMI 

Cloud Broker e este utiliza das informações obtidas do quadro de Monitoring 

para realizar o processo de tomada de decisão. 

Neste estudo, os critérios serão coletados de sites de provedores de 

Serviço de Nuvem, estas medidas quantitativas e qualitativas serão traduzidas 

em valores Fuzzy para tratar do processo de decisão. Para validar o método 

Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS no contexto deste trabalho, será realizado um 

estudo de Caso que possa traduzir as necessidades reais dos usuários dos 

serviços de Computação em Nuvem. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Tendo em vista que o sistema de sobreclassificação é um processo 

importante e não trivial na escolha do serviço de infraestrutura de Nuvem, 

pretende-se com o estudo, responder o problema de “seleção de serviços de 

Nuvem” com um método de análise de decisão híbrido (Fuzzy-TOPSIS-

ELECTRE) que é adaptável, que possa suprir as necessidades diversas de 

diferentes decisores e classifique as melhores alternativas que são 

consonantes com as necessidades do usuário. Para isso, será necessário 

cumprir os seguintes objetivos. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Responder o problema de seleção de Serviços de Computação em 

Nuvem utilizando uma abordagem multicritério.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar o problema de seleção de serviços de infraestrutura de 

computação em nuvem; 

 Identificar a abordagem mais propícia para a construção do problema; 

 Verificar adequação dos resultados; 

 Validar o estudo. 
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1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para tal, a apresentação deste documento considera a seguinte 

estruturação: 

 O Capítulo 1 apresenta uma introdução a qual visa contextualizar o 

problema tratado, objetivos e justificativas para o estudo; 

 O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica necessária para o 

entendimento deste trabalho, a qual consta a seção sobre Computação 

em Nuvem, descrição da Lógica Fuzzy utilizada, os Métodos Multicritério 

de Apoio a Decisão (MCDM’s): o método ELECTRE clássico, a 

formalização do método Fuzzy-TOPSIS, Fuzzy-ELECTRE e Fuzzy-

ELECTRE-TOPSIS, e os Trabalhos Correlatos; 

 O Capítulo 3 apresenta o método de pesquisa, a descrição do 

experimento e do estudo de caso de Seleção de Infraestrutura de 

Nuvem; 

 O Capítulo 4 descreve os resultados da pesquisa, obtidos a partir da 

aplicação da abordagem proposta, além de discussões sobre estes 

resultados; 

 O Capítulo 5 apresenta as considerações finais da pesquisa, bem como 

direções para estudos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo serão apresentados conceitos necessários para a 

compreensão deste trabalho. Iniciando pela seção 2.1. com o assunto 

Computação em Nuvem, que é o tópico onde este trabalho está inserido, 

explicando os diferentes modelos de Serviços que esta disponibiliza, para 

melhor compreender onde a aplicação do método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS foi 

feita. 

 Em seguida a seção 2.2. apresenta o assunto Lógica Fuzzy e seus 

conceitos, para melhor entendimento do método utilizado neste trabalho. 

Seguindo da exposição dos Métodos Multicritério de Apoio a Decisão (MCDM) 

(seção 2.3.), que busca apresentar os conceitos da família do método 

ELECTRE e sua variação Fuzzy e os conceitos do método Fuzzy-TOPSIS, 

para então apresentar o método utilizado no trabalho (Fuzzy-ELECTRE-

TOPSIS) que é derivado dos conceitos dos métodos Fuzzy-ELECTRE e Fuzzy-

TOPSIS. 

 Por fim, a seção 2.4. busca contextualizar o cenário atual dos Métodos 

Multicritério de Apoio a Decisão relacionados a Computação em Nuvem, por 

meio de uma revisão da literatura acadêmica feita no período compreendido 

entre 2000 - 2014 e comparar alguns destes trabalhos a proposta desta 

dissertação. 

2.1. COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

 

A contínua evolução das tecnologias é um dos grandes vetores das 

transformações atuais do mundo moderno, em especial, no cenário 

competitivo. Sua rápida difusão opera mudanças significativas em todas as 

atividades humanas, ao mesmo tempo em que, possibilita ampliar o grau de 

incerteza e de previsão no futuro. A Tecnologia da Informação (TI), passou a 

ser um importante componente competitivo para as organizações (ALBANO, 

2001). 

Para fins deste estudo, a Tecnologia da Informação (TI) voltada para o 

mundo dos negócios e das organizações é entendida como um conceito 

abrangente que envolve os sistemas de informação, o uso de hardware e 
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software, telecomunicações, automação e recursos multimídia, utilizados nas 

organizações para fornecer dados, informações e conhecimento (LAURINDO et 

al, 2001; LUFTMAN et al., 1993; WEIL, 1992). 

As inovações constantes no campo da TI nesse início de século têm 

revolucionado as organizações e os negócios, agitado os mercados, assim 

como, alterado a posição de empresas e sistemas concorrentes. Todo esse 

processo de inovação na TI é impulsionado por mudanças em seu modus 

operandi, ou na forma como ela vem sendo utilizada. Não se implantam novas 

tecnologias apenas para aumentar a eficiência, reduzir estoques e custos, mas 

também para abranger novas maneiras de operar, de modo a oferecer serviços 

de TI forma diferente e inovadora. 

O surgimento da Computação em Nuvem representa uma transformação 

histórica e estratégica na forma de operar e na existência da TI. Nessa 

perspectiva, a Computação em Nuvem pode auxiliar a TI diante das pressões 

cada vez maiores por aumento da flexibilidade e da capacidade de atender às 

necessidades de negócios. Pode ainda aumentar a eficiência e a agilidade da 

TI, além de possibilitar a redução dos riscos operacionais em organizações de 

todos os portes. Sobretudo, e mais importante, é que a computação em nuvem 

pode tornar a TI mais confiável, sem abrir mão da segurança e da governança1 

das organizações (VERAS, 2011). 

A tendência atual da Computação em Nuvem se propõe oferecer 

serviços a partir da demanda, cujo pagamento é feito com base na quantidade 

de tempo usado.  Em uma perspectiva abrangente esta procura prover serviços 

para qualquer usuário, desde aquele que hospeda seus documentos pessoais 

na Internet até empresas que terceirizam todos os elementos de TI para outras 

empresas. Ainda não se conhece outra abordagem para uso real tão global e 

completa, onde simultaneamente, ao se oferecer um conjunto de recursos de 

computação e armazenamento há a possibilidade de aproveitamento de uma 

                                            
1
 Governança da empresa é o conjunto de processos, regulamentos, decisões, costumes, ideias que 

mostram a maneira pela qual aquela empresa ou sociedade é dirigida ou administrada. Governança de TI 

é um conjunto de práticas, padrões assumidos por executivos, gestores, técnicos e usuários de TI de uma 

organização, com o objetivo de garantir controles efetivos, ampliar os processos de segurança e 

desempenho (TOMASSINI, 2001). 
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gama de elementos de computação por meio da nuvem (RUSCHEL et al., 

2010). 

O termo computação em nuvem remota o ano 2006 quando Eric 

Schmidt, da Google, ao proferir uma palestra sobre o gerenciamento de Data 

Centers pelas empresas, menciona a possibilidade de um serviço virtualizado 

para uso em tempo real.  Apresentada como uma estratégia eficiente para 

maximizar e flexibilizar os recursos computacionais, a computação em nuvem 

se configura como um ambiente redundante e resiliente por natureza, cuja 

capacidade de auto recuperação permite ao sistema continuar funcionando 

adequadamente, mesmo que ocorra problema de funcionamento em um ou 

mais dos seus componentes (TAURION, 2009; RUSHEL et al, 2010). 

Os serviços em nuvem oferecem inúmeras vantagens para os usuários, 

indo desde a previsibilidade e custos mais baixos, proporcionais à qualidade de 

serviço (QoS) e cargas de trabalho reais; a complexidade técnica reduzida, 

graças à interfaces de acesso unificado e administração simplificada, e a 

elasticidade e escalabilidade, proporcionando a percepção de recursos 

próximos do infinito. Do mesmo modo, o provedor tem que demonstrar a ilusão 

de recursos infinitos sob cargas de trabalho dinâmicas e minimizar os custos 

operacionais associados a cada usuário (SOUSA et al. 2010). 

Os ambientes em nuvem têm como características próprias serem 

distribuídos e compostos por recursos heterogêneos, e também serem úteis a 

um contingente diverso de clientes com requisitos de qualidade (QoS) distintos. 

De forma complementar, os Data Centers alinhados em uma nuvem devem 

estar aptos a suportar grande quantidade de aplicações, o que, 

necessariamente lhes determina operar por demandas variantes no que tange 

ao processamento, ao armazenamento de dados e a utilização de internet 

(SOUSA et al. 2011). 

O gerenciamento do ambiente de nuvem possui algumas características 

peculiares que diferem de outros ambientes, dentre as quais se podem 

destacar: limitada intervenção humana, carga de trabalho bastante variável e 

uma grande quantidade e variedade de recursos compartilhados. De acordo 

com as requisições dos usuários, estes recursos são expandidos ou reduzidos 

para manter a qualidade do serviço (SOUSA et al. 2010). 
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De acordo com Suleiman et al. (2012), embora haja limitações de rede e 

segurança, as soluções em nuvem em geral apresentam um alto desempenho 

e tem grande flexibilidade para se adaptarem a um quantitativo expressivo de 

requisições. O fato do ambiente de computação em nuvem possuir, em geral, 

acesso público, torna-se imprevisível e variável a quantidade de requisições 

realizadas, dificultando fazer estimativas e fornecer garantias de QoS. As 

definições que garantem a qualidade do serviço são estabelecidas entre o 

provedor e o usuário e são expressas em acordo de nível de serviço (SLA), por 

meio de contratos onde está especificado um nível de desempenho que deve 

ser atendido e penalidades quando houver falha (SOUSA e MACHADO 2012). 

 

2.1.1. Modelos de Serviços 

 

São três modelos de serviços que organizam o ambiente de 

Computação em Nuvem (VERDI et al., 2010). Estes modelos são fundamentais 

na definição do padrão de arquitetura que vai conformar as soluções de 

Computação em Nuvem, de acordo com a Figura 3. 

 

Figura 2. Modelos de Serviço de Computação em Nuvem (VERDI et al., 2010) 

 

1.  O SaaS (Software como serviço) oferece sistemas de software com fins 

específicos os quais são disponibilizados para os usuários por meio 

virtual (Internet) e podem ser acessados por meio de vários dispositivos 

do usuário através de uma interface thin client como um navegador web. 

Nesse modelo (SaaS), o usuário não administra ou controla a 
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infraestrutura de suporte, incluindo rede, servidores, sistema 

operacional, armazenamento ou mesmo as características individuais da 

aplicação, exceto configurações específicas. Pode se destacar como 

exemplos de SaaS os serviços de Customer Relationship Management 

(CRM) da Salesforce e o Google Drive. 

2. O PaaS (Plataforma como um Serviço) oferece um sistema operacional, 

linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento para as 

aplicações, dando suporte a implementação de sistemas de software. 

Assim como no modelo SaaS, o usuário não administra ou controla a 

infraestrutura de suporte, no entanto controla as aplicações implantadas 

e, também, as configurações de aplicações hospedadas na 

infraestrutura. Como exemplo tem-se a Google App Engine (CIURANA, 

2009) e a Microsoft Azure (Azure, 2012). 

3. O IaaS (Infraestrutura como Serviço) pode facilitar  e tornar mais 

acessível a oferta de recursos computacionais, como servidores, rede, 

armazenamento e outros fundamentais para montagem de um ambiente 

de aplicação sob demanda, onde se incluem os sistemas operacionais e 

os aplicativos. Usualmente o usuário não administra ou controla a 

infraestrutura da nuvem, embora tenha controle sobre os sistemas 

operacionais, armazenamento, aplicativos implantados e, 

eventualmente, seleciona componentes de rede, tais como firewalls. 

Citamos como exemplo a Amazon Elastic Cloud Computing (EC2) 

(ROBINSON, 2008) e o Eucalyptus (LIU et al., 2007). 

 

No contexto desta pesquisa será utilizado o modelo de Infraestrutura como 

Serviço para atender ao problema de seleção de fornecedor, por possuir 

múltiplos critérios e múltiplas alternativas, além de ser um problema que 

demonstraria resultados importantes para análise, ao se comparar o método 

utilizado neste trabalho aos métodos já utilizados na comunidade acadêmica 

em outros artigos relacionados ao tema de pesquisa. 
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2.2. LÓGICA FUZZY 

 

As primeiras noções de Lógica Fuzzy, também chamada de lógica 

multivalorada, difusa ou nebulosa, foram introduzidas por Jan Lukasiewicz 

(1878 – 1956) em 1920. Ao invés de adotar regras rígidas em seus estudos, e 

tomar como base um raciocínio lógico baseado em premissas e conclusões, 

resolveu atribuir graus de pertinência {0, ½, 1} para classificar conceitos vagos 

e imprecisos. Mais tarde, ele expandiu esse conjunto para todos os valores 

contidos no intervalo [0,1], que indicaria a possibilidade que uma declaração 

fosse verdadeira ou falsa. Em 1937, o filósofo Max Black refletiu sobre a ideia 

de que continuidade descrevia graus, ele definiu o primeiro conjunto fuzzy e 

descreveu algumas ideias básicas de operações com conjuntos fuzzy. Em 

1965, Lotfi A. Zadeh da Universidade da Califórnia, desenvolveu um método a 

partir da generalização da Teoria dos Conjuntos Tradicionais com a intenção 

de resolver os paradoxos gerados com a definição das sentenças verdadeiro 

ou falso da lógica clássica (ITO, 2009). Em seu artigo Fuzzy Sets, publicado na 

Informantion and Control 8, Zadeh afimar que: 

 

“Na maioria das vezes, as classes de objetos encontrados 

no mundo físico real não definem com precisão os 

critérios de adesão destes. Por exemplo, a classe de 

animais claramente inclui cães, cavalos, pássaros, etc, 

como seus membros e exclui claramente objetos como 

rochas, fluídos, plantas, etc. No entanto, objetos como 

estrelas do mar, bactérias, etc têm uma condição 

ambígua no que diz respeito a classe dos animais.” 

(ZADEH, 1965) 

 

Com esta afirmação, pode-se entender que a classe animais, se 

constitui de uma variedade que não pode ser definida claramente somente 

utilizando a classe animais, há variáveis ambíguas e para traduzir esta classe 

matematicamente seria necessário uma lógica diferenciada. Estas variáveis 

ambíguas possuem um valor importante na classe definida, ou seja, esta 

imprecisão é um papel importante na maneira de pensar humana, 
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particularmente na definição de padrões de reconhecimento, comunicação da 

informação e abstração (ZADEH, 1965). 

O objetivo do conjunto de teorias Fuzzy é prover um conjunto formal 

para informações incompletas ou graduais, expressas pelas pessoas em 

linguagem natural (DUBOIS & PRADE, 1980). Este conjunto de teorias foi 

criado a partir de uma longa tradição filosófica que busca tratar a ambiguidade 

e imprecisão do conhecimento. 

Como extensão da lógica clássica a lógica fuzzy tem sido muito utilizada 

nas áreas de controle e na tomada de decisões.  Ela está fortemente presente 

na área de Inteligência Artificial (ROSS, 2004). A lógica Fuzzy engloba valores 

lógicos intermediários, ou seja, valores cujas premissas estão situadas entre 0 

e 1, de modo a concluir-se que algo é parcialmente verdadeiro ou parcialmente 

falso. Essa característica permite que estados indeterminados e imprecisos 

sejam tratados e analisados por dispositivos de controle.  

Para entender o método utilizado neste trabalho, algumas definições do 

conjunto de teorias Fuzzy necessitam ser revisadas. Estas definições podem 

ser vistas nos artigos de Zimmerman (2000), Chen (2000), Cheng (1998) e 

Ferreira & Santi (2013), conforme descrito a seguir: 

Definicão 1: 

Seja 𝑋 um conjunto de objetos representados por 𝑥, então um conjunto 

Fuzzy �̃� definido em 𝑋 é um conjunto ordenado de pares denotados por: 

Ã = {(x, μÃ(x))|x ϵ X}        (1) 

Onde 𝜇�̃�(x) é a função pertinência associada a cada elemento de 𝑥 em 𝑋 

a um número real no intervalo de [0,1]. 

 Definição 2: 

Um número Fuzzy trapezoidal �̃� é definido como �̃� = (𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, 𝑛4), 

onde 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3 e  𝑛4 são números reais. O grau de pertinência do número Fuzzy 

trapezoidal, denotado por 𝜇�̃�(x), é calculado por: 
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μñ(x) =

{
 
 

 
 

0, x < n1
x−n1

n2−n1
, n1 ≤ x ≤ n2

1, n2 ≤ x ≤ n3
x−n4

n3−n4
, n3 ≤ x ≤ n4

0, x >  n4

       (2) 

 
Figura 3. Número Fuzzy Trapezoidal 

Se 𝑛2 = 𝑛3, �̃� é um número Fuzzy triangular. 

 
Figura 4. Número Fuzzy Triangular 

Definição 3: 

Dado dois números Fuzzy trapezoidais positivos, �̃� = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4) e 

�̃� = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4), e um número não fuzzy 𝑟 ≥ 0, onde 0 ≤ 𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤ 𝑎3 ≤ 𝑎4, 

0 ≤ 𝑏1 ≤ 𝑏2 ≤ 𝑏3 ≤ 𝑏4 , então a operação Fuzzy de soma, subtração e 

multiplicação são respectivamente definidas como: 

a ̃ ⊕ b̃ = (a1 + b1, a2 + b2, a3 + b3, a4 + b4)     (3) 

Dado dois números Fuzzy a =(1;3;4;6) e b=(2;3;4;5), teremos na 

operação soma: (1 + 2; 3 + 4; 4 + 4; 6 + 5) = (3; 6; 8; 11). 

a ̃ ⊖ b̃ = (a1 − b4, a2 − b3, a3 − b2, a4 − b1)     (4) 

Dados dois números Fuzzy a =(1,3,4,6) e b=(2,3,4,5), teremos na 

operação subtração:(1 − 5; 3 − 4; 4 − 3; 6 − 2) = (−4;−1; 1; 4). 
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a ̃ ⊗ b̃ ≅ (a1 × b1, a2 × b2, a3 × b3, a4 × b4)     (5) 

Dados dois números Fuzzy, a =(1,3,4,6) e b=(2,3,4,5), teremos na 

operação multiplicação:(1 × 2; 3 × 3; 4 × 4; 6 × 5) = (2; 9; 16; 30). 

a ̃ ⊗ r̃ ≅ (a1 ×  r, a2 ×  r, a3 × r, a4 ×  r)      (6) 

Dado um número Fuzzy a= (1,3,4,6) e um número não fuzzy 𝑟 = 2, 

teremos a seguinte operação multiplicação: (1 × 2; 3 × 2; 4 × 2; 6 × 2) =

(2; 6; 8; 12). 

Definição 4:  

Um número Fuzzy pode ser associado a um termo linguístico. Por 

exemplo, podemos usar termos como alto ou baixo para expressar nosso grau 

de satisfação em relação a um produto. 

Um exemplo é a Tabela 1 a seguir: 

Tabela 1. Termo linguístico associado ao peso dos critérios 

Termo linguístico Abreviação Número Fuzzy 

Não Importante NI (0.0;0.1;0.2;0.3) 

Pouco Importante PI (0.2;0.3;0.4;0.5) 

Importante I (0.4;0.5;0.6;0.7) 

Muito Importante MI (0.6;0.7;0.8;0.9) 

Extremamente Importante EI (0.8;0.85;0.95;1.0) 

A tabela mostra a associação de um termo linguístico a um número 

fuzzy, este modelo em particular é utilizado para converter as avaliações do 

decisor diante dos critérios utilizados em um modelo. Um critério avaliado como 

Importante terá o número fuzzy (0.4;0.5;0.6;0.7) associado a ele para os 

cálculos do método utilizado. 

Definição 5:  

A matriz �̃� é uma matriz Fuzzy, se ao menos um de seus elementos for 

um número Fuzzy. 
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Definição 6:  

O vértice distância 𝛿(�̃�, �̃�) entre dois números fuzzy trapezoidais 

�̃� = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4) e �̃� = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4) é definido por: 

δ(ã, b̃) =  √
1

4
[(a1 − b1)2 + (a2 − b2)2 + (a3 − b3)2 + (a4 − b4)2]   (7) 

 Dados dois números Fuzzy, a =(1,2,3,4) e b=(4,5,6,7), teremos: 

δ(ã, b̃) =  √
1

4
[(1 − 4)2 + (2 − 5)2 + (3 − 6)2 + (4 − 7)2]    (8) 

 Que resulta em δ(ã, b̃) =  √
1

4
[9 + 9 + 9 + 9] = √9 = 3. 

Definição 7:  

Um número Fuzzy trapezoidal �̃� é um conjunto convexo e normal defino 

como �̃� = (𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, 𝑛4,1). A função pertinência 𝜇�̃�(𝑥) é definida como: 

μk̃(x) =  

{
 
 

 
 fk̃

L(x), a ≤ x ≤ b

1, b ≤ x ≤ c

fk̃
R(x), c ≤ x ≤ d

0, senão

        (9) 

Onde 𝑓�̃�
𝐿(𝑥): [𝑎, 𝑏] → [0,1] e 𝑓�̃�

𝑅(𝑥): [𝑐, 𝑑] → [0,1]. Enquanto 𝑓�̃�
𝐿 é contínuo, 

diretamente aumentando e sua função inversa exise, 𝑓�̃�
𝑅 é contínuo, 

diretamente diminuindo e sua função inversa existe. Se 𝑏 = 𝑐, então �̃� é 

chamado de Fuzzy triangular. 

Definição 8:  

O ponto centroide (�̅�0, �̅�0) de um número fuzzy �̃� é definido por: 

x̅0(k̃) =  
∫ (xf

k̃
L)dx+∫ xdx+

c
b ∫ (xf

ǩ
R)dx

d
c

b
a

∫ (f
k̃
L)dx+∫ dx+

c
b ∫ (f

ǩ
R)dx

d
c

b
a

       (10) 

y̅0(k̃) =  
∫ (yg

k̃
L)dy+∫ (yg

ǩ
R)dy

1
0

1
0

∫ (g
k̃
L)dy+∫ (g

ǩ
R)dy

1
0

1
0

        (11) 
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Definição 9:  

O índice de distância entre um número Fuzzy original e seu centroide é 

definido por: 

R(Ã) = √(x̅0)² + (y0)²        (12) 

Deste modo, para qualquer número Fuzzy �̃�𝑖 , �̃�𝑗 ∈ 𝑆, onde 𝑆 =

{�̃�1 , �̃�2 … �̃�𝑛 } é um conjunto de números Fuzzy convexo, o rank do número 

fuzzy tem a seguinte propriedade: 

Se R(Ãi) < R(Ãj ), então Ãi < Ãj ,       (13) 

Se R(Ãi) = R(Ãj ), então Ãi = Ãj , e       (14) 

Se R(Ãi) > R(Ãj ), então Ãi > Ãj ;       (15) 

 

2.3. MÉTODOS MULTICRITÉRIO DE APOIO A DECISÃO - MCDM 

 

Os métodos de decisão multicritério ou MCDM (Multicriteria Decison 

Making), são um importante conjunto de ferramentas para abordar difíceis 

decisões em organizações porque auxiliam os gestores em situações de 

incerteza, complexidade e objetivos conflitantes (WANG, 2010). 

O principal aspecto que diferencia os métodos multicritério, é a sua 

característica de compensação, dividindo-os em compensatórios ou não-

compensatórios. O que define um método ser compensatório ou não 

compensatório é a relação entre os atributos e a permissão de tradeoffs entre 

eles (XU; YANG, 2001). As regras de decisão determinam o tipo de 

relacionamento entre os critérios, de acordo com as necessidades do 

problema, sendo conveniente que o método de decisão considere que o alto 

desempenho relativo a um critério possa compensar ao menos parcialmente o 

baixo desempenho relativo a outro critério (KAHRAMAN, 2008). Os métodos 

que realizam este tipo de compensação entre os critérios são denominados 

métodos compensatórios, enquanto os que não o fazem são denominados não-

compensatórios. 
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A literatura acadêmica identifica diversos métodos de apoio à tomada de 

decisão multicritério. Dentre estes métodos, os mais conhecidos são os 

métodos da família Electre (ROY,1968), AHP (Analytic Hierarchy Process) 

(SAATY, 1980), ANP (Analytic Network Process) (SAATY, 1996), DEA (Data 

Envelopment Analysis) (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978), Teoria dos 

conjuntos Fuzzy (ZADEH, 1965) e TOPSIS (HWANG; YOON, 1981). 

Nas sub-seções seguintes serão apresentados os métodos da Família 

ELECTRE e o método Fuzzy-TOPSIS, pois estes são necessário para 

entendimento do método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS, utilizado neste trabalho. 

 

2.3.1. ELECTRE Clássico 

 

A família ELECTRE (ELimination Et Choice Traidusaint la REalitè) é 

mais conhecida por seus  métodos de Subordinação. É composta pelos 

seguintes métodos: ELECTRE I (ROY, 1968), ELECTRE II (ROY; 

BERTIER,1971), ELECTRE III (ROY, 1978), ELECTRE IV (ROY; 

HUGONNARD, 1981), ELECTRE IS (ROY; SKALKA, 1985) e ELECTRE TRI 

(YU, 1992). Inicia com a formulação do ELECTRE I com o propósito de 

incorporar um caráter mais pragmático à tomada de decisão. Trazem como 

pressuposto um sistema de preferência mais flexível, pois não exigem uma 

estrutura hierárquica dos critérios (CHAVES et al, 2010).  A diferença entre os 

métodos desta família se dá em função da problemática que se propõem a 

resolver, pelas informações inter e intracritérios necessárias e pela quantidade 

de relações de superação construídas e utilizadas (GOMES et al., 2004). 

Sua característica comum é a utilização do conceito francês 

súrclassente – no inglês traduzido como outranking e para o português como 

sobreclassificação, subordinação, superclassificação, prevalência, ou mesmo, 

dominação. De acordo com este conceito, uma alternativa genérica a ∈ A 

domina outra alternativa genérica b ∈ A (aSb), desde que não haja argumentos 

suficientes para dizer que a é pior do que b. Nestes métodos pelo  princípio de 

dominância considera-se como dominadas as alternativas que "perdem" para 

as outras (ou são piores que as demais) em um maior número de critérios. 

Para tanto propõe procedimentos para redução do conjunto de alternativas 
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explorando o conceito de dominância, utilizando os conceitos de Índice de 

Concordância para medir a vantagem relativa de cada alternativa sobre todas 

as outras e o Índice de Discordância para medir a relativa desvantagem, 

segundo Gomes (1998). 

No problema de seleção de Nuvem de Computador para uso em 

diferentes tipos de empresa, enfrenta-se a problemática do tipo “selecionar a 

melhor alternativa ou as melhores alternativas”. Nesse caso o método 

ELECTRE I é indicado, dado que, procura esclarecer a tomada de decisão por 

meio da seleção de um subconjunto, reduzido ao máximo possível, contendo 

as melhores alternativas (GOMES et al., 2004). Seu objetivo é obter um 

subconjunto N de ações, de modo que, qualquer ação que não esteja contida 

em N, é sobreclassificada por, pelo menos, uma ação que pertence a N. Como 

consequência, este subconjunto mínimo, não é classificado como o conjunto 

das melhores ações, mas sim, como aquele que contém os melhores 

compromissos (concordância e discordância), possíveis de serem encontrados, 

entre as ações (VINCKE, 1992). 

O método ELECTRE IS é similar ao método ELECTRE I, mas ao invés 

de critérios verdadeiros ele utiliza pseudo-critérios. O pseudo-crtiério é uma 

função a qual a discriminação entre duas alternativas é caracterizada por dois 

limites, o limite de indiferença e o limite de preferência restrita (MILANO et al., 

2006). O limite de indiferença representa o limite mínimo de incerteza na dada 

informação, enquanto o limite de preferência restrita representa o limite máximo 

de incerteza. 

O método ELECTRE II pode ser considerado uma extensão do método 

ELECTRE I, pois necessita utilizar os dois gráficos produzidos pelo ELECTRE I 

como dados de entrada, representando uma estrutura de preferência forte e 

outra fraca. O ELECTRE II resulta em um classificação de alternativas não-

dominadas, por isso é indicado para a problemática de ordenação. O foco do 

método é escolher sistemas que se ajustam a maioria dos critérios e que não 

ultrapassam um determinado nível de desconforto ou descontentamento aceito 

pelo decisor, para nenhum dos critérios considerados.  

O ELECTRE II realiza uma ordenação completa sobre um conjunto 

inicialmente considerado de alternativas que satisfaça as seguintes premissas: 
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• O teste da concordância, em que a medida da concordância está 

acima de um nível mínimo de aceitabilidade; e 

• O teste da discordância, em que a medida da discordância está abaixo 

de um nível máximo tolerável de discordância. 

No método ELECTRE II as definições de concordância e discordância 

são diferentes das apresentadas para o ELECTRE I. Para poder analisar as 

matrizes de concordância e discordância, são definidos valores de referência p 

e q, pertencentes ao intervalo de variação entre 0 e 1. Esses valores indicam 

que a concordância desejada deverá ser superior ou igual a p e que q definirá a 

máxima discordância tolerável (GOICOECHEA; HANSEN; DUCKSTEIN, 1982).  

O procedimento de ordenação do método ELECTRE II constitui-se de 

dois estágios distintos de pré-ordenação. No primeiro estágio define-se a 

ordenação progressiva e, no segundo, a regressiva. As duas pré-ordenações 

obtidas, geralmente, são diferentes, porém próximas. Neste caso, o decisor 

pode escolher a média entre elas, caso contrário, deve-se redefinir o problema 

e reaplicar o método. 

O método ELECTRE III utiliza os mesmos princípios do método 

ELECTRE II, mas utiliza em conjunto pseudo-critérios como o método 

ELECTRE IS.  Para cada critério, um limite de indiferença e um limite de 

preferência restrita são definidos, cada um pode ser uma constante ou uma 

função correspondente ao critério. A grande diferença entre o método 

ELECTRE IS e o ELECTRE III, é que ambos os índices de concordância e 

discordância são Fuzzy (no ELECTRE IS o índice de discordância é binário) 

(MILANO et al, 2006). 

Em todos métodos ELECTRE mencionados os pesos definidos pelo 

decisor são utilizados no cálculo dos índices de concordância global, porém, no 

método ELECTRE IV estes pesos não são necessário. Similar ao método 

ELECTRE III, ele utiliza diferentes áreas de preferência para estabelecer a 

relação de sobreclassificação, um conjunto de graus de credibilidade são 

definidos para classificar as alternativas baseadas no processo ascendente ou 

descendente de destilação (MILANO et al, 2006). 
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2.3.2. Fuzzy-ELECTRE  

 

O método Electre (Elimination Et Choix) I e II, foram os primeiros 

métodos de Apoio Multicritério à tomada de decisão introduzidos pela Escola 

Francesa, provindos de Roy (1968) e Roy e Bertier (1971) respectivamente. 

Estes métodos definem uma série de processos sobre as ações consideradas 

pertencentes ao conjunto de possíveis soluções para o problema de decisão 

analisado (GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2002). Estas ações geram uma matriz 

de custos, provinda dos critérios selecionados e dos pesos atribuídos aos 

vários critérios. 

Para definir uma relação de sobreclassificação é necessário o cálculo de 

duas medidas principais chamadas de índice de concordância [𝑐(𝑎, 𝑏)] e índice 

de discordância [𝑑(𝑎, 𝑏)]. Em um ambiente fuzzy, o índice de concordância 

fuzzy (HATAMI e TAVANA, 2011) pode ser calculado da seguinte forma: 

 

c̃(a, b) = ∑ gj
∗n

j=1 (a, b)w̃j, ∀a, b = 1,2, … ,m, a ≠ b     (16) 

Onde 𝑔𝑗(𝑎, 𝑏) é a função que compara a taxa de performance das alternativas 

𝑎 e 𝑏 em relação a 𝑗esimo critério de avaliação, a qual a definição é: 

gj(a, b) = {

1.0, se r̃aj > r̃bj
0.5, se r̃aj = r̃bj 

0.0, senão 

        (17) 

O índice de concordância mede a relevância da hipótese de uma dada 

alternativa 𝐴𝑎, que é pelo menos, tão bom quanto a alternativa 𝐴𝑏. No outro 

sentido, o índice de discordância mede a relevância da evidência contra a 

primeira hipótese (WANG e TRIANTAPHYLLOUB, 2008). O índice de 

discordância Fuzzy (HATAMI e TAVANA, 2011) pode ser calculado por: 

d̃(a, b) = {

 
0, se r̃aj ≥ r̃bj, j = 1…m
maxj∗ (r̃bj⊖r̃aj)

maxj=1…m δ(r̃aj,r̃bj)
, senão

       (18) 

Onde 𝑗∗ = {𝑗|𝑟𝑏𝑗 ≥ 𝑟𝑎𝑗} contem o índice de todos os critérios contra a 

assertiva “𝐴𝑎 pelo menos, tão bom quanto 𝐴𝑏”. Quando estes dois índices são 

definidos, uma relação de sobrerankeamento 𝑆 pode ser definida por: 
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 AaSAb se somente se c(a, b) ≥  C e d(a, b)D     (19) 

Onde 𝐶 ̅e �̅� são limites Fuzzy definidos pelo tomador de decisão. 

Depois de calcular a matriz de concordância e discordância, um gráfico 

direcional, chamado de gráfico de sobreclassificação, pode ser desenhado com 

o propósito de representar a relação de classificação das alternativas (Ferreira, 

2013). Embora, o ELECTRE I proporcione uma classificação parcial e um 

conjunto de alternativas promissoras, quando uma classificação completa das 

alternativas é necessária. 

 

2.3.3. Fuzzy- TOPSIS 

 

Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution 

(TOPSIS), foi originalmente desenvolvido por Hwang e Yoon (1981), é um 

método simples de classificação em concepção e aplicação (BEHZADIAN et 

al., 2012). O método TOPSIS tenta escolher a alternativa que tem 

simultaneamente a menor distância da solução ideal positiva e a maior 

distância da solução ideal negativa. A solução ideal positiva maximiza o critério 

benefício e minimiza o critério custo, enquanto a solução ideal negativa 

maximiza o critério custo e minimiza o critério benefício (BEHZADIAN et al., 

2012). O TOPSIS faz uso completo das informações atribuídas, dando uma 

ordenação principal das alternativas e não requer que os atributos preferenciais 

sejam independentes (CHEN; HWANG, 1993; HAWANG; YOON, 1981). 

Nesta seção é feita a revisão do método Fuzzy-TOPSIS descrito no 

artigo Chen (2000) e Chen, Liu e Huang (2006). O método TOPSIS tem como 

princípios as seguintes afirmações: a alternativa, simultaneamente mais 

próxima a solução ideal positiva (𝐴∗) e distante da solução negativa ideal (𝐴−), 

é a melhor escolha em relação ao conjunto de critérios de avaliação (HWANG 

e YOON, 1981). O método Fuzzy-TOPSIS, desenvolvido por Chen (2000) 

estende este entendimento para solucionar problemas de decisão em grupo 

dentro de ambientes Fuzzy, ele assume que um grupo de decisão tem  𝐾 

tomadores de decisão, a matriz de decisão �̃� = [�̃�𝑖𝑗𝑘] 𝑚𝑥𝑛𝑘, representa o valor 
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fuzzy de cada alternativa 𝑖 em relação a cada critério 𝑗 dado pelo tomador de 

decisão 𝑘; e a matriz �̃� = [�̃�𝑗𝑘] 𝑛𝑥𝑘 expressa a importância do peso de cada 

critério 𝑗 dado pelo decisor 𝑘. 

Um procedimento para agregar os valores Fuzzy das alternativas e os 

pesos dos critérios é necessário para decisões em grupo. Chen, Lin e Huang 

(2006) derivam a matriz �̃� = [�̃�𝑗] 𝑛, onde �̃�𝑗=(𝑤𝑗1, 𝑤𝑗2, 𝑤𝑗3, 𝑤𝑗4), agregam o 

peso de cada critério 𝑗 como a seguir: 

wj1 =
min
k  
 {zjk1}         (20) 

wj2 =
1

K
∑ Zjk2
K
k=1          (21) 

wj3 =
1

K
∑ Zjk3
K
k=1          (22) 

wj4 =
max
k  
 {zjk4}         (23) 

A matriz �̃� = [�̃�𝑖𝑗] 𝑚𝑥𝑛 , onde �̃�𝑖𝑗 = (𝑥𝑖𝑗1, 𝑥𝑖𝑗2, 𝑥𝑖𝑗3, 𝑥𝑖𝑗4), agrega o valor de 

cada altenativa 𝑖 em relação a avaliação do critério 𝑗 como a seguir: 

xij1 =
min
k  
 {qijk1}         (24) 

xij2 =
1

K
∑ qijk2
K
k=1          (25) 

xij3 =
1

K
∑ qijk3
K
k=1          (26) 

xij4 =
max
k  
 {qijk4}         (27) 

O próximo passo consiste em normalizar a matriz �̃� para que esta possa 

transformar todos os critérios em uma escala comparável. A matriz de decisão 

fuzzy normalizada �̃� = [�̃�𝑖𝑗] 𝑚𝑥𝑛 é produzida da seguinte maneira: 

r̃ij = (
xij1

dj
∗ ,

xij2

dj
∗ ,

xij3

dj
∗ ,

xij4

dj
∗ ) , ∀ j ∈ B       (28) 

r̃ij = (
aj
−

xij4
,
aj
−

xij3
,
aj
−

xij2
,
aj
−

xij1
) , ∀ j ∈ C       (29) 

Onde 𝐵 é o conjunto de critérios de benefício e 𝐶 é o conjunto de 

critérios de custo. Os valores de 𝑑𝑗
∗ e 𝑎𝑗

− para cada critério 𝑗 são calculados da 

seguinte forma: 
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dj
∗ = 

max
i  
xij4, ∀ j ∈ B        (30) 

aj
− = 

min
i  
xij1, ∀ j ∈ B        (31) 

Depois de calcular a matriz �̃�, a matriz de decisão fuzzy normalizada 

com os pesos é computada da seguinte maneira: 

Ṽ = [ṽij] mxn, onde [ṽij] = r̃ij⨂w̃j       (32) 

A seguir se obtêm a solução positiva ideal fuzzy (FPIS, �̃�∗) e a solução 

negativa ideal fuzzy (FNIS, �̃�−) de acordo com as seguintes equações: 

Ã∗ = {ṽ1
∗, ṽ2

∗ , … , ṽn
∗}         (33) 

Ã− = {ṽ1
−, ṽ2

−, … , ṽn
−}         (34) 

Onde, 

ṽj
∗ =

max
i  
{vij4}         (35) 

ṽj
− =

min
i  
{vij1}         (36) 

As distâncias de cada alternativa 𝑖 em relação a solução ideal 

previamente definida são calculadas por: 

di
∗ = ∑ δ(ṽij, ṽi

∗)n
i=1          (37) 

di
− = ∑ δ(ṽij, ṽi

−)n
i=1          (38) 

Após, o cálculo do coeficiente de proximidade 𝐶𝐶𝑖 para cada alternativa 

é obtido pela seguinte equação: 

CCi =
di
−

di
∗+di

−          (39) 

O maior valor do 𝐶𝐶𝑖 indica a melhor performance em relação aos 

critérios avaliados, ou seja, a alternativa que é simultaneamente mais próxima 

a �̃�∗ e mais distante de �̃�−. 
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2.3.4. Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

 

O método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS proposto por Ferreira & Santi 

(2013) se baseia nos conceitos apresentados nas seções 2.3.2 e 2.3.3. Para 

alcançar o objetivo do método, há necessidade que a matriz de concordância e 

discordância tenham sido calculadas utilizando os passos do método Fuzzy-

ELECTRE expostos na seção 2.3.2. Em seguida, deve realizar os passos 

apresentados a seguir: 

Passo 1:  

Normalizar a matriz de concordância fuzzy (�̃� = [�̃�𝑎𝑏] 𝑚𝑥𝑚), onde 

�̃�𝑎𝑏 = (𝑐𝑎𝑏1, 𝑐𝑎𝑏2, 𝑐𝑎𝑏3, 𝑐𝑎𝑏4), pelo procedimento similar ao utilizado por Chen, Lin 

e Huang (2006), por: 

 c̃ab = (
cab1

c+
,
cab2

c+
,
cab3

c+
,
cab4

c+
)        (40) 

Onde 𝑐+ é o máximo valor de 𝑐𝑎𝑏4 na matriz de concordância �̃�. 

Passo 2:  

Normalizar a matriz de discordância fuzzy �̃� = [�̃�𝑎𝑏] 𝑚𝑥𝑚), onde �̃�𝑎𝑏 =

(𝑑𝑎𝑏1, 𝑑𝑎𝑏2, 𝑑𝑎𝑏3, 𝑑𝑎𝑏4), por: 

d̃ab = (
|dab1+d

−|

[d−+d+]
,
[dab2+d

−]

[d−+d+]
,
[dab3+d

−]

[d−+d+]
,
[dab4+d

−]

[d−+d+]
)     (41) 

Onde 𝑑− é o mínimo valor de 𝑑𝑎𝑏1 e 𝑑+ é o máximo valor de 𝑑𝑎𝑏4 na 

matriz de discordância �̃�.  O valor 𝑑− é um parâmetro necessário para 

normalizar a matriz de discordância �̃� visto que nem todos os valores fuzzy são 

positivos. 

Passo 3:  

Calcular a matriz fuzzy de pura concordância 𝑃�̃� = [𝑝�̃�𝑎] 𝑚, por: 

pc̃a = ∑ c̃(a, b) ⊖ ∑ c̃(a, b),m
b=1

m
b=1 ∀a = 1,2, … ,m, a ≠ b, onde pc̃a = (ca1, ca2, ca3, ca4) (42) 
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Passo 4:  

Calcular a matriz fuzzy de pura discordância 𝑃�̃� = [𝑝�̃�𝑎] 𝑚, por: 

pd̃a = ∑ d̃(a, b) ⊖ ∑ d̃(a, b),m
b=1

m
b=1 ∀a = 1,2, … ,m, a ≠ b, onde pc̃a = (da1, da2, da3, da4) (43) 

Passo 5:  

Normalizar as matrizes calculadas nos passos anteriores de acordo com: 

pc̃a = (
ca1

cc+
,
ca2

cc+
,
ca3

cc+
,
ca4

cc+
)         (44) 

Onde cc+ é máximo valor de ca4 em PC̃. 

 

pd̃a = (
[da1+dd

−]

[dd−+dd+]
,
[da2+dd

−]

[dd−+dd+]
,
[da3+dd

−]

[dd−+dd+]
,
[da4+dd

−]

[dd−+dd+]
)      (45) 

Onde dd+ é o máximo valor de da4 e dd− é o mínimo valor de da1 em PD̃. 

Passo 6:  

Calcular a solução positiva ideal Fuzzy (�̃�∗) baseado na matriz 

normalizada de pura concordância e discordância, por: 

Ã∗ = {ṽc
∗, ṽd

∗} , onde, ṽc̃
∗ = maxa {nca4} e ṽd̃

∗ = mina{nda1}   (46) 

Passo 7:  

Calcular a solução negativa ideal Fuzzy (�̃�−) baseado na matriz 

normalizada de pura concordância e discordância, por: 

Ã− = {ṽc
−, ṽd

−} onde ṽc̃
− = mina {nca1} e ṽd̃

− = maxa {nda4}   (47) 

Passo 8:  

Calcular a distancia de cada alternativa (∆𝑎
∗ ) em relação a solução 

positiva ideal, por: 

∆a
∗= δ(nc̃a, ṽc̃

∗) + δ(nd̃a, ṽd̃
∗)        (48) 
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Passo 9:  

Calcular a distancia de cada alternativa (∆𝑎
−) em relação a solução 

negativa ideal, por: 

∆a
−= δ(nc̃a, ṽc̃

−) + δ(nd̃a, ṽd̃
−)       (49) 

Passo 10:  

Calcular o coeficiente de proximidade (𝐶𝐶𝑎) de cada alternativa por: 

CCa =
∆a
−

∆a
∗+∆a

−          (50) 

Com isto é possível obter uma ordenação das alternativas, da melhor 

para a pior usando os princípios do método ELECTRE e a relação de distância 

da solução ideal para a não ideal (baseado no cálculo do coeficiente de 

proximidade do método TOPSIS. 

 

2.4. TRABALHOS CORRELATOS 

 

Esta seção apresenta a sistematização da revisão de literatura 

conduzida ao longo do trabalho, destacando os principais trabalhos 

relacionados a métodos multicritério associados à computação em nuvem.  A 

pesquisa sobre os métodos alinhada à computação em nuvem  foi realizada 

nas bases de dados Web of Knowledge, Institute of Scientific Information (ISI), 

Science Direct, Scopus e Scielo envolvendo o período de 2000 até 2014. Na 

pesquisa realizada utilizou-se uma combinação da palavra chave MCDM com 

Cloud Computing e Cloud Service. A partir dos artigos encontrados, 

selecionou-se somente os artigos que estivessem alinhados de alguma 

maneira com o trabalho proposto. Inicialmente a Tabela 2 apresenta a 

classificação dos artigos analisados conforme método multicritério utilizado. 
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Tabela 2. Método utilizado nos artigos selecionados 

Método Utilizado Quantidade 

TOPSIS 3 

AHP 7 

ANP 2 

Electre 1 

Comparação par a par 1 

DEMATEL-ANP 1 

Fuzzy TOPSIS 1 

Fuzzy AHP 1 

Fuzzy VIKOR 1 

AHP Fuzzy-TOPSIS 1 

Fuzzy-DEMATEL-DANP-VIKOR 2 

Comparativo / mais de um método 2 

Total 23 

 

A distribuição dos métodos utilizados nos artigos é bem variada, mas 

pode-se destacar a maior utilização dos métodos TOPSIS e AHP nos artigos 

encontrados. Levando em conta a variação Fuzzy destes métodos e os artigos 

que realizam comparação entre métodos, os métodos TOPSIS e AHP 

encontram-se em mais da metade dos artigos selecionados. 

Dentre os artigos, pode-se observar uma quantidade significante de 

métodos híbridos, seja a variação Fuzzy destes (como Fuzzy TOPSIS, Fuzzy 

AHP e Fuzzy VIKOR) ou a hibridação entre dois métodos multicritérios puros 

(como DEMATEL-AHP, AHP Fuzzy-TOPIS e outros). 

Apesar da busca ter sido feita no período entre o ano de 2000 e 2014, os 

artigos encontrados concentram-se no período de 2010 à 2014, reafirmando 

que a utilização de métodos multicritério na seleção de serviços de computação 

em nuvem é um tópico recente, o que também pode ser explicado pela 

recência do tema Computação em Nuvem. 

A seguir, a Tabela 3 apresenta a classificação dos periódicos dos artigos 

pesquisados de acordo com o Qualis/CAPES e seu número de citações, para 

elucidar a importância destes artigos dentro do cenário acadêmico. 
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Tabela 3. Classificação dos periódicos de cada artigo 

Primeiro 

Autor 
Ano Revista / Periódico Área da Publicação 

Qualis/ 

Capes 

Número de 

Citações 

Ali 2013 
Lecture Notes in 

Electrical Engineering 
Engenharias III C 0 

Alabool 2013 

Australian Journal of 

Basic and Applied 

Sciences 

Administração, 

Ciências Contábeis 

e Turismo 

A2 1 

Chen 2010 

Conference on New 

Trends in Information 

Science and Service 

Science 

Ciências da 

Computação 
- 23 

Chen 2013 
Conference on 

Business Information 

Ciências da 

Computação 
B2 1 

Cheng 2011 

World Wide Web-

Internet and Web 

Information Systems 

Ciências da 

Computação 
B1 5 

Ergu 2014 
Journal of 

Supercomputing 

Ciências da 

Computação 
B3 0 

Garg 2012 
Future Generation 

Computer Systems 
Engenharias III A1 7 

Hivana 2013 SBPO Engenharias III A2 0 

Huang 2012 
Intelligent Decisions 

Technologies 

Ciências da 

Computação 
B4 0 

Khaddai 2012 
Symposium on 

Distributed Computing 

Ciências da 

Computação 
A2 1 

Lo 2010 

Conference on 

Advanced Information 

Networking and 

Applications 

Ciências da 

Computação 
A2 5 

Marten 2012 
Information Systems 

Frontiers 

Ciências da 

Computação 
B1 9 

Park 2013 
Journal of 

Supercomputing 

Ciências da 

Computação 
B3 1 

Patiniotakis 2013 
Lecture Notes in 

Computer Science 

Ciências da 

Computação 
C 0 

Rehman 2012 

International 

Conference on E-

Business Engineering 

Ciências da 

Computação 
B3 23 
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Rehman 2013 

Conference on 

Advanced Information 

Networking and 

Applications 

Ciências da 

Computação 
A2 0 

Ribas 2014 

Network Operations 

and Management 

Symposium 

Ciências da 

Computação 
A2 0 

Ristova 2011 
Conference on 

Industrial Systems 
Engenharias IV - 1 

Su 2012 

Conference on Fuzzy 

Theory and Its 

Applications 

Ciências da 

Computação 
A2 0 

Sun 2013 
Conference on Web 

Service Sciences 

Ciências da 

Computação 
A1 0 

Wang 2013 

Symposium on the 

Analytic Hierarchy 

Process 

Engenharias IV C 1 

Whaiduzzaman 2014 
Scientific World 

Journal 
Engenharias III B1 3 

Wu 2012 

Conference on Cloud 

Computing 

Technology and 

Science 

Ciências da 

Computação 
B2 0 

 

De acordo com a Tabela 3. ocorreu um crescimento significante nas 

publicações de artigos que relacionam MCDM à Computação em Nuvem, visto 

que no período de 2010 até 2011, foram catalogados somente 4 artigos, já em 

2012 foram catalogados 7 artigos publicados e em 2013, 9 artigos. As áreas de 

publicações variam entre Engenharias III e IV, Administração e Ciências da 

Computação, porém a grande maioria se concentra na área de Ciências da 

Computação. O Qualis/CAPES e o número de citações no ano de 2014 foram 

inseridos na Tabela 3., para enfatizar a importância e contribuição destes 

artigos na área acadêmica, visto que a maioria dos artigos encontram-se em 

periódicos de classificação acima de B3. 

A maioria dos artigos listados utilizam critérios como preço e critérios de 

necessidade do serviço específico (como memória, capacidade de 

armazenamento, CPU, Sistema Operacional e outros), mas é importante 
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destacar artigos que utilizam como critérios de seleção ou avaliação do serviço 

de nuvem somente critérios relacionados a QoS. Os artigos de Cheng (2011), 

Huang (2012), Lo (2010), Wang (2013), Park (2013), Rehman (2012 e 2013), 

Ali (2013) e Sun (2013), utilizam os critérios de QoS Funcionalidade, 

Confiabilidade, Usabilidade, Eficiência, Facilidade de Manutenção, 

Disponibilidade e Negócios. Cada artigo utiliza uma combinação distinta destes 

critérios, pois expressam a importância da escolha destes relacionados ao 

problema específico. A forma como estes critérios foram medidos também 

varia, alguns critérios estão ligados as operações dos provedores das 

aplicações e outros receberam “pontuação” de acordo com o julgamento do 

grupo de usuários que estariam inseridos no problema tratado pelo artigo 

específico. No trabalho de Sun (2013), variáveis linguísticas predeterminadas 

foram parametrizadas em números Fuzzy triangulares, que então poderiam ser 

utilizados para avaliar o peso de diferentes critérios representando QoS que 

dariam a classificação de potenciais Serviços Web alternativos. 

Outro fator a se destacar é que a abordagem Fuzzy foi utilizada em 

diversos artigos, como em Ali (2013), Patiniotakis (2013), Su (2012), Cheng 

(2011), Chen (2013), Wu (2012), Alabool (2013). A combinação de Fuzzy com 

DEMATEL, DANP e VIKOR utilizado em Su (2012), serviu para melhorar os 

níveis de serviço e traduzir as necessidades dos usuários em ambientes Fuzzy, 

esta abordagem foi capaz de solucionar problemas de interdependência e 

feedback relacionados a indústria de comunicação móvel, ao explorar a inter-

relação entre os critérios relacionados a operações. 

Em Cheng (2011), SCA (Service Component Architecture) e Fuzzy-

TOPSIS foram integrados para criar uma composição de Serviços Web , que 

deveria satisfazer preferencias subjetivas de um grupo de usuários em 

ambiente dinâmico. Este método deveria traduzir um conjunto de preferencias 

Fuzzy dos usuários em um conjunto de serviços e modelos com diferentes 

níveis de hardware e software, para isto foi utilizado de simulação para 

demonstrar a escolha dinâmica de serviços. 

No trabalho de Wu (2012) um método AHP e Fuzzy-TOPSIS foi proposto 

para decidir qual serviço de nuvem é adequado para tratar de descarga 

(offload). No artigo o AHP é utilizado para determinar os pesos dos critérios 
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durante o processo de roteamento de nuvem (cloud-path) e o método Fuzzy-

TOPSIS é utilizado para classificar os serviços de nuvem. 

No artigo de Chen (2013) o método VIKOR foi utilizado em conjunto com 

lógica Fuzzy, pois o objetivo do trabalho é selecionar provedores de serviço de 

nuvem para empresas, mas havia a necessidade de utilizar a opinião de 

profissionais da área, fato, que geralmente introduz subjetividade ao processo 

de decisão, portanto a lógica Fuzzy se fez útil para tratar da subjetividade 

imposta pelo julgamento dos tomadores de decisão. Com a lógica Fuzzy, os 

profissionais podem utilizar variáveis linguísticas para expressar suas opiniões, 

e estas variáveis podem ser utilizadas para definir conjuntos Fuzzy intervalares 

que seriam utilizados para chegar à solução do problema. O trabalho possui 

um exemplo numérico para ilustrar os processos do método. 

O trabalho de Chen (2013) converge com a proposta do trabalho 

presente, pois busca-se traduzir a subjetividade das decisões impostas pelos 

profissionais da área ao tratar do problema de seleção de Infraestrutura de 

Serviços de Nuvem, possibilitando que estes declarem os pesos dos critérios 

em variáveis linguísticas e que estas variáveis possam ser traduzidas para 

valores Fuzzy e assim integrar o método de seleção. 

Trabalhos como o de Rehman et al. (2012) e Whaiduzzaman (2014), 

realizam um comparativo entre mais de um método multicritério. Rehman et al. 

(2012), cria uma discussão ao utilizar além do AHP os métodos ELECTRE e 

PROMETHEE, para comparar os scores obtidos a partir da aplicação isolada 

de cada um. Whaiduzzaman (2014) sumariza diversos MCDM e expõem os 

pontos positivos e limitações da aplicação de cada método dentro de um 

problema específico. 

Rehman et al. (2012), apresenta um estudo comparativo de diversos 

MCDM’s envolvendo IaaS feito a partir de medidas de performance obtidas 

com um software de monitoramento. Duas classes de MCDM foram utilizadas 

(MAUT e os de sobreclassificação), o que revelou que os métodos de 

sobreclassificação (ELECTRE e PROMETHEE) e o TOPSIS são mais 

adequados para tratar deste tipo de problema. Sendo o TOPSIS mais indicado 

para problemas que possuem grandes quantidades de serviços, devido a sua 

simplicidade computacional e os de sobreclassificação para problemas que 
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possuem grandes quantidades de critérios, pois permite melhor classificação 

das alternativas. 

Os trabalhos de Rehman et al. (2012) e Whaiduzzaman (2014) estão 

alinhados com esta proposta de dissertação, pois a aplicação do método 

Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS será feita junto com o método Fuzzy-TOPSIS de 

Chen et al. (2006), para expressar as diferenças nos resultados obtidos entre 

um método e outro, e assim poder demonstrar a atenuação no caráter 

compensatório do método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS. Ao tratar da questão 

compensatória dos métodos é importante ressaltar a influência nos resultados 

obtidos, pois os métodos compensatórios podem favoreces ações não 

balanceadas; aquelas cuja performance é excelente sob algum aspecto 

(critério), mas sofrível nos demais (ALMEIDA, 2013). Por outro lado, os 

métodos não-compensatórios favorecem ações mais balanceadas, estas 

possuem uma melhor performance média (VINCKE, 1992). 

Portanto, a partir dos trabalhos analisados, pode-se verificar que a 

abordagem utilizada neste trabalho é inovadora, pois não utiliza um método 

compensatório como TOPSIS, ANP, AHP e VIKOR, já que a abordagem Fuzzy-

ELECTRE-TOPSIS busca atenuar o caráter compensatório, além de propor um 

procedimento de fácil customização e interpretação pelo decisor capaz de 

tratar de diferentes Serviços de IaaS. 

 Visto os conceitos apresentados e a revisão da literatura acadêmica na 

área de MCDM junto a Computação em Nuvem, é então possível tratar do 

método de pesquisa adotado neste trabalho a fim de alcançar os objetivos 

propostos. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Essa pesquisa utiliza abordagens quantitativa e qualitativa, dado que 

enseja a partir do conhecimento produzido no campo dos métodos de análise 

multicritérios, utilizar uma proposta híbrida com base na lógica Fuzzy para 

tomada de decisão na seleção de serviços de computação em nuvem. 

 O tipo de estudo é exploratório, que permite ao pesquisador aprofundar 

conhecimento sobre o tema e obter maior familiaridade com o problema para 

torná-lo mais evidente e poder construir hipótese. (GIL, 1991,1999). 

A pesquisa bibliográfica é utilizada para compreender e resolver um 

dado problema por meio de referenciais teóricos publicados, nos quais se 

analisa e discute suas várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa 

traz subsídios para o conhecimento sobre o tema em tela, destacando com e 

sob qual enfoque ou perspectivas foi tratado o assunto na literatura científica 

(GIL, 1991,1999). 

O estudo de caso é um tipo de delineamento que serve para responder a 

questões do tipo ‘como’ e ‘porque’, onde o pesquisador tem pouco controle 

sobre os eventos e o objeto de estudo se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em contextos reais, sendo uma estratégia comum 

utilizada com frequência em ambientes organizacionais. Para isso, apoia-se em 

uma “descrição robusta” - factual, literal, sistemática e tanto quanto possível 

completa do objeto estudado (YIN, 2005).  O estudo de Caso tem um caráter 

experimental, visto que o pesquisador sistematicamente provocará alterações 

no ambiente a ser pesquisado de a forma a observar se cada intervenção 

produz resultados esperados (WAZLAWICK, 2009). 

 

3.1. ETAPAS PARA RESOLUÇÃO DE UM PROBLEMA DE DECISÃO 

 

Tratando-se de um problema de análise de decisão inserido em um 

estudo de caso, os passos descritos na Figura 5 foram adotados para a 

resolução do problema visto que é um método comumente utilizado. 
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Figura 5. Etapas para resolução de um problema de decisão (ALMEIDA, 2013). 

 

3.1.1. Fase Preliminar 

 

 Para caracterizar os decisores, foi definido um grupo de profissionais da 

área de Computação em Nuvem, para auxiliar na coleta de dados e para a 

definição do grupo de serviços que fariam parte do estudo de caso, 

estabelecendo o espaço de ação e problemática do trabalho. 

Para identificar os objetivos, foi definido um mix de serviços de 

Computação em Nuvem que atenderiam a uma aplicação, parte dos serviços 

que constituem este mix são provenientes de uma aplicação realizada em 

Macedo et al. (2013) . Os serviços que constituiriam o mix foram: Serviço de 

Máquina Virtual, Serviço de Banco de Dados e Serviço de Log. Estes são os 

três serviços que em conjunto caracterizam as necessidades típicas de uma 

aplicação na área de Computação em Nuvem. 
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Para estabelecer os critérios, foi realizada a busca em sites de 

provedores, do tipo Amazon.com, Cloud.google.com, Rackspace.com e 

Hpcloud.com, para eleger os critérios de avalição das alternativas. 

Os critérios foram obtidos a partir da definição dos serviços de 

Computação em Nuvem feito junto aos profissionais da área.  Acessando os 

sites dos fornecedores do tipo de serviço específico (Amazon.com, 

Cloud.google.com, Rackspace.com e Hpcloud.com), pôde-se catalogar os tipos 

de critérios utilizados em cada serviço (Tabelas 5, 6 e 7 da Seção 4). Com os 

critérios de cada serviço catalogados, foi decidido utilizar os que são comuns 

aos provedores de cada serviço. 

Os termos linguísticos dos pesos dos critérios foram estabelecidos de 

acordo com os artigos revisados na literatura (CHEN, 2000; FERREIRA, 2013). 

Seguindo o modelo da Tabela 4. 

Tabela 4. Termo linguístico associado ao peso dos critérios 

Termo linguístico Abreviação Número Fuzzy 

Não Importante NI (0.0;0.1;0.2;0.3) 

Moderadamente Importante MI (0.2;0.3;0.4;0.5) 

Importante I (0.4;0.5;0.6;0.7) 

Muito Importante VI (0.6;0.7;0.8;0.9) 

Extremamente Importante EI (0.8;0.85;0.95;1.0) 

 

A seguir foi realizada uma busca por artigos científicos em bases 

indexadas de dados (SCOPUS, WEB OF KNOWLEDGE, SCIENCE DIRECT, 

ISI e SCIELO) para seleção, leitura e sistematização dos mais adequados ao 

estudo. Para tal seguiu-se o processo do fluxograma apresentado na Figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção das 

Bases de 

Dados 

Seleção de 

Artigos 

Leitura dos 

Artigos 

Web of Knowledge, 

ISI, Science Direct, 

Scopus e Scielo 

Busca por       

Palavras-chave 

Combinação de 

palavras chave MCDM 

+ Cloud Computning 

ou Cloud Service 

Figura 6. Processo de seleção de artigos (Fonte: Elaborado pelo Autor). 
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Estes trabalhos colaboraram para estabelecer o espaço de ação e 

problemática. Os trabalhos provenientes da revisão bibliográfica e suas 

comparações ao estudo proposto encontram-se compreendidos na Seção 2.4. 

em Trabalhos Correlatos. 

 

3.1.2. Modelagem de Preferências e Escolha do Método 

 

Para modelagem de preferências e avalição inter e intracritérios, foi 

decidido utilizar três casos diferentes para o estudo. A explicação da escolha 

dos casos baseia-se em tratar de um típico problema de Decisão Multicritério, 

onde poucas alternativas são avaliadas com base em um amplo conjunto de 

critérios (ZANAKIS et al., 1998). Diversos estudos empíricos do mesmo 

tamanho e baseados no ponto de vista do consumidor e no contexto do 

mercado tem mostrado que o número de alternativas discutidas não excedem 

4-5 (GERMUNDEN e HAUSCHILDT, 1985). Em prática uma simples checagem 

de características desejadas irão prevalecer sobre outras não desejáveis 

anteriormente. Portanto o estudo pretende discutir três casos desejáveis a qual 

assume três tipos de distribuições para os pesos dos critérios que tipificariam 

perfis de decisores, estas são: Primeiro Caso – pesos iguais, ou seja, todos os 

pesos são iguais a 1/𝑁 (classe de problemas onde os critérios foram 

substituídos por juízo de igual impacto) onde o decisor não manifesta 

preferências; Segundo Caso – distribuição uniforme, a qual reflete um decisor 

não viesado ou indeciso; Terceiro Caso – utilizou-se uma distribuição Beta em 

forma de 𝑈, que reflete um usuário viesado, favorecendo fortemente algum 

critério enquanto rigidamente desfavorece outro (ZANAKIS et al., 1998). 

  

3.1.3. Finalização 

 

A avaliação das alternativas encontram-se na Seção 4.5. do trabalho, a 

qual foram feitas para o método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS e Fuzzy-TOPSIS. 
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A análise de sensibilidade encontra-se na Seção 4.6. e foi feita para o 

método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS e Fuzzy-TOPSIS, para fins de comparação 

entre os resultados obtidos por ambos os métodos. 

Por ser um Estudo de Caso, a análise dos resultados, recomendações e 

implementação da decisão, foi feita por meio de validação, que foi feita por dois 

meios, a Validação de Face e Avaliação do Usuário (Borenstein, 1998), que 

encontram-se na seção 4.7. 

 

3.2. SÍNTESE DO PROCESSO ADOTADO 

 

De acordo com a abordagem vista na Figura 5. para resolução de um 

problema de decisão, o fluxograma da Figura 7 procura sintetizar os passos 

seguidos para realização do trabalho a partir da definição dos decisores até a 

resolução das classificações necessárias para a análise do processo decisório: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definido o grupo de profissionais da área de Computação em Nuvem, foi 

possível decidir um grupo de serviços que caracterizariam uma típica 

Figura 7. Fluxograma do método de pesquisa (Fonte: Elaborado pelo Autor). 
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aplicação, deste modo foi possível acessar os provedores dos serviços e 

levantar os critérios utilizados em cada um destes para cada serviço (Seções 

4.1, 4.2. e 4.3.). 

Com os critérios catalogados foi então necessário definir os pesos dos 

critérios que constituiriam os caso de estudo, para isto, foi utilizado o exemplo 

do experimento de Zanakis et al. (1998)(Seção 3.1.2.). Após esta etapa, foi 

necessário realizar os procedimentos necessários para aplicação dos métodos 

multicritério (Conversão e Normalização) de acordo com a Seção 4.4. 

Com os Casos definidos e os critérios normalizados, foi então possível 

aplicar os métodos multicritério Fuzzy-TOPSIS e Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

(Seção 4.5.). Após a obtenção dos resultados, foi então possível realizar a 

análise de sensibilidade (Seção 4.6.) para então realizar a validação do estudo 

(Seção 4.7.). 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa. Iniciando 

com a descrição dos serviços que constituem o mix selecionado para a 

aplicação e os critérios disponíveis nos provedores destes serviços (Seções 

4.1, 4.2. e 4.3.). A Seção 4.4. apresenta a conversão e normalização dos 

critérios para que seja possível a aplicação dos métodos multicritérios. A Seção 

4.5. descreve os resultados numéricos obtidos a partir da aplicação dos 

métodos Fuzzy-TOPSIS e Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS para os três casos 

propostos de acordo com os três perfis de decisores expostos na Seção 3.1.2. 

A Seção 4.6. apresenta a Análise de Sensibilidade feita nos três casos para os 

métodos Fuzzy-TOPSIS e Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS, a fim de evidenciar o 

impacto na classificação das alternativas entre os 2 métodos utilizados nos 3 

casos de Estudo. A Seção 4.7. possui a Validação do estudo por meio da 

Validação de Face e Avaliação do Usuário. 

Acessando os sites da Amazon (http://aws.amazon.com), Rackspace 

(http://www.rackspace.com), Google (https://cloud.google.com) e Hp 

(http://www.hpcloud.com) que são provedores conhecidos, comumente 

utilizados e possuem informações de fácil acesso para compor o Estudo de 

Caso, foi possível obter os critérios necessários para a aplicação do processo 

decisório. As seções seguintes descrevem os critérios que os provedores 

utilizam para venda de cada um de seus serviços. 

 

4.1. MÁQUINA VIRTUAL (VM) 

 

De acordo com Veras (2011), uma Máquina Virtual é um Container de 

software totalmente isolado e capaz de executar sistemas operacionais e 

aplicações próprias como se fosse um servidor físico. Esta máquina virtual se 

comporta como um computador pessoal físico, ela possui CPU, memória RAM, 

disco rígido e placa de rede, pode-se então dizer que esta é uma duplicata 

eficiente e isolada de uma máquina real.  O uso de máquinas virtuais se mostra 

válido quando uma empresa prefere que a carga de processamento do 

computador seja realizada em um outro ambiente e que seus computadores 

físicos sejam de “menor” porte e/ou capacidade. 
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A Tabela 5 ilustra os critérios levantados acessando os sites da Amazon, 

Rackspace e Google no que diz respeito ao serviço de Máquina Virtual. Esta 

Tabela possui os critérios existentes e não existentes em cada um dos sites 

acessados. 

Tabela 5. Critérios do Serviço de Máquina Virtual 

Compartivo vCPU Memory 
Local 
Disk 

Price OS Network 
Instance 

Type 

Amazon Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Rackspace Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Google Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

  

4.2. BANCO DE DADOS (BD) 

 

O serviço de Banco de Dados de acordo com Laszewski et al. (2009), é 

um sistema remoto distribuído de armazenamento de aplicações, que permite 

que o usuário monte de maneira remota um local de armazenamento de 

informações. É importante caracterizar o serviço de Banco de Dados não só 

como um storage remoto que pode ser acessado e modificado pelo usuário, 

pois existem outros fatores relacionados à escolha de se armazenar dados 

remotamente, como segurança da informação e privacidade, que as empresas 

a qual fornecem o serviço devem assegurar (LASZEWSKI et al., 2009). 

A Tabela 6 possui os critérios levantados em relação ao serviço de 

Banco de Dados acessando os sites da Amazon, Rackspace e Hp. Esta Tabela 

possui os critérios existentes e não existentes em cada um dos sites 

acessados. 

Tabela 6. Critérios do Serviço de Banco de Dados 

Compartivo Memory 
Local 
Disk 

Price 
Storage Price 

Gb/Month 
CPU Weight Network 

Amazon Sim Sim Sim Sim Não Não 

Rackspace Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

HpCloud Sim Sim Sim Sim Não Não 
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4.3. SERVIÇO DE LOG (Log) 

 

De acordo com o profissional selecionado da área de Computação em 

Nuvem, o Serviço de Log por não ser disponibilizado de forma convencional 

pelos provedores é selecionado da seguinte maneira em sua rotina de trabalho: 

É verificada a Latência/ Tempo de Resposta do serviço de Storage 

disponibilizado pelo provedor com um software próprio e então junto com as 

informações de Preço e Preço de armazenamento GB/mês é feita a escolha do 

servidor que irá hospedar o Serviço de Log. Para o estudo, foram utilizados os 

valores de Preço (Price) e Preço de armazenamento GB/mês (Storage Price 

GB/Month) dos serviços de Banco de Dados da Amazon e HpCloud. A Tabela 

7 possui os critérios levantados acessando os sites da Amazon e Hp 

relacionados ao Serviço de Banco de Dados. 

 

Tabela 7. Critérios do Serviço de Log 

Compartivo 
Latência / Tempo de 

Resposta 
Price 

Storage Price 
Gb/Month 

Amazon Sim / medida por software Sim Sim 

HpCloud Sim / medida por software Sim Sim 

 

 

4.4. CONVERSÃO DOS CRITÉRIOS E NORMALIZAÇÃO 

 

Após separar os critérios comuns aos provedores, vistos nas Tabelas 5, 

6 e 7, foi realizado o processo de transformar estes para a mesma escala das 

alternativas de cada critério. Como exemplo, o critério Local Disk que é 

fornecido no site do Rackspace em GiB (Gibibyte, que representa 2
30 bytes) e 

nos outros em GB (Gigabyte, que representa 10
9 bytes), foi convertido para GB, 

para que o modelo possa ser aplicado de forma a comparar os valores de 

maneira correta. 

Com os critérios na mesma escala, foi necessário realizar o processo de 

normalização para assim aplicar a conversão linguística destas. Para isto foi 

utilizado o processo Max Method, descrito por Chakraborty e Yeh (2007). O 
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método divide a performance de cada atributo por xj  
max

, que é o valor máximo 

de performance dentre as alternativas 𝐶𝑗(𝑗 = 1,2, … , 𝑛). 

Para variáveis do tipo benefício é utilizada a seguinte fórmula 

(CHAKRABORTY & YEH, 2007): 

 rij =
xij

xj  
max          (51) 

Onde rij é o valor normalizado do atributo benefício, xij é o valor do 

atributo a ser normalizado e xj  
max

 é o valor máximo de performance dentre as 

alternativas 𝐶𝑗(𝑗 = 1,2, … , 𝑛). 

Para variáveis do tipo custo é utilizada a seguinte fórmula: 

rij = 1 −
xij

xj  
max         (52) 

Onde rij é o valor normalizado do atributo custo, xij é o valor do atributo 

a ser normalizado e xj  
max

 é o valor máximo de performance dentre as 

alternativas 𝐶𝑗(𝑗 = 1,2, … , 𝑛). 

Com os valores normalizados, pode-se fazer a Fuzzificação para as 

variáveis linguísticas Fuzzy de acordo com a Tabela 8: 

 

Tabela 8. Termo linguístico associado aos valores normalizados das 

alternativas 

Termo linguístico Abreviação Número Fuzzy 

Muito Baixo VL (0.0;0.0;0.1;0.2) 
Baixo L (0.1;0.2;0.3;0.4) 
Médio M (0.3;0.4;0.5;0.6) 
Alto H (0.5;0.6;0.7;0.8) 

Muito Alto VH (0.7;0.9;1.0;1.0) 

 

No processo de Fuzzificação é verificado o grau de pertinência do valor 

da alternativa normalizada relacionado aos conjuntos Fuzzy descritos acima, 

ao verificar qual conjunto este valor pertence, ele é alocado ao termo linguístico 

relacionado, gerando a matriz de decisão do problema. Por exemplo, o critério 

Preço para a alternativa Amazon 7 no caso de Máquina Virtual, possui seu 

valor normalizado em 0,9 o qual o aloca no termo linguístico Muito Alto (VH), 

pois ele  é maior que o último valor do número Fuzzy Alto (H) que é 0,8, e 

encontram-se inserido no intervalo do número Fuzzy Muito Alto (VH), 

respectivamente sendo o segundo valor do número Fuzzy Muito Alto (VH). 
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Para simular diferentes perfis de tomadores de decisão e preferencias, 

três distribuições de Pesos dos critérios foram assumidas para cada caso como 

descrito na Seção 3.2.2., os termos linguísticos associados aos pesos dos 

critérios estão de acordo com a Tabela 9: 

Tabela 9. Termo linguístico associado aos pesos dos critérios 

Termo linguístico Abreviação Número Fuzzy 

Não Importante NI (0.0;0.1;0.2;0.3) 
Moderadamente Importante MI (0.2;0.3;0.4;0.5) 
Importante I (0.4;0.5;0.6;0.7) 
Muito Importante VI (0.6;0.7;0.8;0.9) 
Extremamente Importante EI (0.8;0.85;0.95;1.0) 

 

A Tabela 10 possui os pesos dos critérios utilizados em cada um dos 

Casos de Máquina Virtual do estudo como descritos na Seção 3.2.2., estes 

pesos estão de acordo com os valores da Tabela 9. 

 

Tabela 10. Peso dos critérios de Máquina Virtual para os diferentes Casos 

 vCPU Memory Local Disk Price 

Caso 1 – Sem 
Distribuição 

Importante (I) Importante (I) 
Importante 

(I) 
Importante (I) 

Caso 2 – 
Distribuição 

Uniforme 

Moderadamente 
Importante (MI) 

Extremamente 
Importante (EI) 

Muito 
Importante 

(VI) 

Moderadamente 
Importante (MI) 

Caso 3 – 
Distribuição em 

Beta-U 

Extremamente 
Importante (EI) 

Não Importante 
(NI) 

Não 
Importante 

(NI) 

Extremamente 
Importante (EI) 

 

A Tabela 11 possui os pesos dos critérios utilizados em cada um dos 

Casos de Banco de Dados do estudo como descrito na Seção 3.2.2., estes 

pesos estão de acordo com os valores da Tabela 9. 

Tabela 11. Peso dos critérios de Banco de Dados para os diferentes Casos 

 Memory Local Disk Price 
Storage Price 

Gb/Month 

Caso 1 – Sem 
Distribuição 

Importante (I) Importante (I) Importante (I) Importante (I) 

Caso 2 – 
Distribuição 

Uniforme 

Muito 
Importante 

(VI) 
Importante (I) 

Não Importante 
(NI) 

Extremamente 
Importante (EI) 

Caso 3 – 
Distribuição em 

Beta-U 

Não 
Importante 

(NI) 

Extremamente 
Importante (EI) 

Extremamente 
Importante (EI) 

Não Importante 
(NI) 
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A Tabela 12 consta com os pesos dos critérios utilizados nos três casos 

de estudo para Serviço de Log como descritos na Seção 3.2.2., estes pesos 

estão de acordo com os valores da Tabela 9. 

Tabela 12. Peso dos critérios do Serviço de Log para os diferentes Casos 

 Price Storage Price 
Gb/Month 

Tempo de Resposta 

Caso 1 – Sem 
Distribuição 

Importante (I) Importante (I) Importante (I) 

Caso 2 – Distribuição 
Uniforme 

Muito Importante (VI) Importante (I) 
Extremamente 
Importante (EI) 

Caso 3 – Distribuição 
em Beta-U 

Extremamente 
Importante (EI) 

Não Importante 
(NI) 

Não Importante (NI) 

 

Os três casos foram calculados pelo método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

(FERREIRA e SANTI, 2013) e Fuzzy-TOPSIS (CHEN, 2006) para fins de 

comparação entre seus Coeficientes de Proximidade (CC). 

Para o processamento dos dados obtidos, criou-se uma aplicação 

JavaTM onde todos os passos do método estão automatizados. Esta 

implementação inclui todos os resultados parciais, como por exemplo, as 

Matrizes de Decisão, as Matrizes de Concordância e Discordância e as 

Matrizes de Pura Concordância e Pura Discordância. Todos os dados gerados 

durante o experimento estão disponíveis em http://goo.gl/fxdbjm. 

 

4.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados provenientes da análise 

dos serviços de Máquina Virtual (VM), Banco de Dados (DB) e Serviço de Log, 

utilizando o método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS (Ferreira e Santi, 2013) em 

comparação ao método Fuzzy-TOPSIS (CHEN, 2006), tal comparação vai 

prover subsídio para a análise da proposta do trabalho. As Seções seguintes 

apresentam os resultados dos três Casos do experimento utilizando os pesos 

dos critérios de acordo com as Tabelas 10, 11 e 12. 

 

 

http://goo.gl/fxdbjm
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4.5.1. Caso 1 – Pesos Iguais 

 

O Caso 1 apresenta os resultados da análise dos três serviços 

anteriormente descritos, utilizando o método Fuzzy-TOPSIS (CHEN, 2006) e o 

método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS (FERREIRA E SANTI, 2013), onde todos os 

pesos são iguais para todos os critérios. Os resultados complementares 

obtidos com a aplicação do método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS podem ser 

consultados em http://goo.gl/J1gvX1.   

Os resultados da Tabela13 são referentes às 83 alternativas utilizadas 

no caso de Máquina Virtual. Para melhor exposição dos dados, foram utilizados 

somente os valores referentes às 20 primeiras posições obtidas com a 

aplicação dos métodos. 

 

Tabela 13. Caso 1 - Resultados VM 

 Chen et al. (2006)  Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Ranking Alternativa 𝐶𝐶𝑎  Alternativa 𝐶𝐶𝑎 

1 Amazon 25 0,434801885  Amazon 29 0,655732 

2 Amazon 26 0,434801885  Amazon 30 0,655732 

3 Amazon 29 0,393464117  Amazon 17 0,623672 

4 Amazon 30 0,393464117  Amazon 25 0,607627 

5 Amazon 17 0,357791579  Amazon 26 0,607627 

6 Amazon 18 0,321998027  Amazon 18 0,582176 

7 Amazon 23 0,278506896  Amazon 23 0,571525 

8 Google 11 0,278506896  Google 11 0,571525 

9 Google 14 0,278506896  Google 14 0,571525 

10 Amazon 1 0,256194839  Amazon 1 0,498242 

11 Amazon 2 0,256194839  Amazon 2 0,498242 

12 Amazon 3 0,256194839  Amazon 3 0,498242 

13 Amazon 4 0,256194839  Amazon 4 0,498242 

14 Amazon 5 0,256194839  Amazon 5 0,498242 

15 Amazon 6 0,256194839  Amazon 6 0,498242 

16 Amazon 7 0,256194839  Amazon 7 0,498242 

17 Amazon 13 0,256194839  Amazon 13 0,498242 

18 Amazon 14 0,256194839  Amazon 14 0,498242 

19 Amazon 19 0,256194839  Amazon 19 0,498242 

20 Amazon 31 0,256194839  Amazon 31 0,498242 

 

http://goo.gl/J1gvX1
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Em geral o resultado de ambos os métodos posicionam as alternativas 

observadas de maneira bastante similar. As alternativas classificas da 6ª a 20ª 

posição permanecem inalteradas em ambos os métodos e as maiores 

alterações de posições estão relacionadas às alternativas Amazon 27, 28 e 

Rackspace 14, que “ganharam”14 posições no método Fuzzy-ELECTRE-

TOPSIS, mas isto não foi suficiente para classificar estas entre as 20 melhores 

alternativas. Também pode-se notar que há concordância entre os dois 

métodos em relação as posições das alternativas que  ocupam a faixa 

intermediária e finais da Tabela 13. 

Nota-se diferença significativa entre a faixa dos valores de Coeficiente 

de Proximidade (CC) entre os dois métodos, o método Chen et al. (2006) 

possui como maior Coeficiente de Proximidade o valor 0,434801885 e como 

menor valor observado nas 20 primeiras posições o valor 0,256194839, já o 

método Ferreira e Santi (2013), possui como maior valor de CC 0,655732 e 

menor valor 0,498242. 

Com a aplicação do método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS no Caso-1 de 

Máquina Virtual, pode-se constatar que houve alteração nas alternativas 

classificadas como as melhores. Assim, é interessante evidenciar a alteração 

na sensibilidade dos valores em relação ao método Chen et al. (2006).  

Analisando a posição das alternativas Amazon 29 e Amazon 25, 

constata-se que houve significante mudança em suas posições levando em 

conta o método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS. A alternativa Amazon 29 se 

encontra em 3º no rank Chen et. Al. (2006) e passou a ser a 1ª no rank do 

método Ferreira e Santi (2013), já a alternativa Amazon 25 que estava em 1º 

no método Fuzzy-TOPSIS passou a ocupar a 4ª posição no método Fuzzy-

ELECTRE-TOPSIS, esta troca de posições pode ser melhor analisada na 

seção 4.6. (Análise de Sensibilidade).  

As Tabelas 14, 15 e 16 possuem alguns valores que serão analisados 

em relação a estas duas alternativas no método Ferreira e Santi (2013): 

 

Tabela 14. Caso 1 - Concordância e Discordância – VM 

 Concordância Discordância 

Amazon 29 (0,19; 0,24; 0,29; 0,33) (0,22; 0,34; 0,42; 0,46) 

Amazon 25 (0,57; 0,71; 0,86; 1) (0,38; 0,5; 0,58; 0,58) 
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Observando os valores de Concordância e Discordância das alternativas 

de acordo com a Tabela 14, conclui-se que ambos os valores da alternativa 

Amazon 29 são inferiores aos da alternativa Amazon 25, o que torna a 

alternativa Amazon 29 menos atrativa em termos de Concordância e mais 

atrativa em termos de Discordância, porém isto não é suficiente para definir 

que a alternativa Amazon 29 é realmente melhor ou pior que alternativa 

Amazon 25.  

Já que está observação não fornece resultados conclusivos sobre a 

melhor escolha entre as duas alternativas, pode-se recorrer aos valores de 

Pura Concordância e Pura Discordância, vistos na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Caso 1 - Pura Concordância e Discordância Normalizada –  VM 

 Pura Concordância Pura Discordância 

Amazon 29 (0,55; 0,7; 0,85; 1) (0,29; 0,36; 0,48; 0,58) 

Amazon 25 (0,39; 0,54; 0,69; 0,84) (0,23; 0,31; 0,43; 0,56) 

 

Pelos valores de Pura Concordância e Discordância expostos na Tabela 

15, pode-se ver que a alternativa Amazon 29 possui valores superiores em 

relação à Pura Concordância e Discordância se comparados à alternativa 

Amazon 25. O maior valor de Pura Concordância mostra que a alternativa 

Amazon 29 está mais de acordo com os critérios definidos, reflete a maior 

disposição do decisor em optar pela alternativa Amazon 29 em relação à 

alternativa Amazon 25. Já o índice de Pura Discordância é complementar ao 

índice de Pura Concordância e este reflete o desconforto do decisor em optar 

pela alternativa com maior valor, no caso, a alternativa Amazon 29 está sendo 

a alternativa que traria maior desconforto ao decisor, o que torna está análise 

inconclusiva, já que em termos de Pura Concordância a alternativa Amazon 29 

é a melhor opção e em termos de Pura Discordância ela é a pior opção. 

Para encontrar subsídios para explicar o Ranking dado pelo método 

Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS, pode-se observar as Distâncias de cada alternativa 

em relação à solução Ideal Positiva e Negativa, demonstradas na Tabela 16. 
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Tabela 16. Caso 1 - Distâncias da solução Ideal Positiva e Negativa – VM 

 Distância Solução Ideal Positiva Distância Solução Ideal Negativa 

Amazon 29 0,722569688834975 1,3762867313244 

Amazon 25 0,819645057061609 1,2692992458316 

 

De acordo com a Tabela 16 a alternativa Amazon 29 está mais próxima 

da solução Ideal Positiva se comparada à alternativa Amazon 25 (vide menor 

valor entre as duas). E ao mesmo tempo a alternativa Amazon 29 se encontra 

mais distante do que a alternativa Amazon 25 (vide maior valor entre as duas). 

Deste modo, pode-se concluir com maior clareza que a melhor alternativa entre 

as duas é a Amazon 29, segundo o método Ferreira e Santi (2013), o que 

reflete em um melhor Coeficiente de Proximidade (CC) como exposto na 

Tabela 13. 

O Caso 1 de Banco de Dados é constituído por 21 alternativas, para 

uniformização da apresentação do trabalho, a Tabela 17 consta com os 

primeiros vinte valores obtidos com a aplicação dos métodos. 

 

Tabela 17. Caso 1 - Resultados BD 

 Chen et al. (2006)  Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Ranking Alternativa 𝐶𝐶𝑎  Alternativa 𝐶𝐶𝑎 

1 Amazon 1 0,544012938  Amazon 1 0,782032 

2 Amazon 2 0,544012938  Amazon 2 0,782032 

3 Amazon 3 0,544012938  Amazon 3 0,782032 

4 Amazon 4 0,544012938  Amazon 4 0,782032 

5 Amazon 6 0,504191419  Amazon 6 0,638079 

6 Amazon 9 0,46982924  Amazon 8 0,575871 

7 Amazon 5 0,463547082  HP 1 0,568734 

8 Amazon 7 0,463547082  HP 2 0,568734 

9 Amazon 8 0,46106275  HP 3 0,568734 

10 HP 1 0,402604757  Rackspace 1 0,568734 

11 HP 2 0,402604757  Rackspace 2 0,568734 

12 HP 3 0,402604757  Amazon 9 0,540128 

13 Rackspace 1 0,402604757  Amazon 5 0,536866 

14 Rackspace 2 0,402604757  Amazon 7 0,536866 

15 HP 4 0,360612629  Rackspace 3 0,42315 

16 HP 5 0,360612629  Rackspace 4 0,42315 
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17 Rackspace 3 0,360612629  HP 4 0,415784 

18 Rackspace 4 0,360612629  HP 5 0,415784 

19 Rackspace 5 0,281590675  Rackspace 5 0,259566 

20 HP 6 0,245244459  HP 6 0,226913 

 

No caso de Banco de Dados, os métodos concordam com a escolha das 

primeiras 5 alternativas, havendo alteração somente na 6ª posição. Em geral 

as alternativas que mudaram de posição, “ganharam” ou “perderam” entre 2 – 6 

posições de um método para o outro. 

 A 6ª posição ocupada pela alternativa Amazon 9 no método Chen et. al. 

(2006) foi substituída pela alternativa Amazon 8 no método Ferreira e Santi 

(2013). Como no caso anterior, os valores intermediários produzidos pelo 

método serão utilizados para explicar os valores resultantes, conforme Tabelas 

18, 19 e 20.  

Tabela 18. Caso 1 - Concordância e Discordância – BD 

 Concordância Discordância 

Amazon 8 (0,41; 0,51; 0,61; 0,71) (0,32; 0,47; 0,58; 0,63) 

Amazon 9 (0,24; 0,31; 0,37; 0,43) (0,22; 0,32; 0,42; 0,47) 

 

Pelos valores descritos na Tabela 18, pode-se concluir que a alternativa 

Amazon 8 possui maior valor de Concordância se comparada a alternativa 

Amazon 9, o que a torna a melhor alternativa para o decisor levando em conta 

somente o valor de Concordância, porém a alternativa Amazon 8 também 

possui o maior valor de Discordância, o que a torna a pior alternativa entre as 

duas ao levar em conta este valor. 

Como no caso anterior, deve-se recorrer ao valores de Pura 

Concordância e Pura Discordância, apresentados na Tabela 19. 

 

Tabela 19. Caso 1 - Pura Concordância e Discordância Normalizada – BD 

 Pura Concordância Pura Discordância 

Amazon 8 (0,39; 0,52; 0,65; 0,79) (0; 0,24; 0,54; 0,82) 

Amazon 9 (0,3; 0,43; 0,57; 0,7) (0,18; 0,3; 0,49; 0,66) 
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Porém, a análise da Tabela 19 é similar a da Tabela 18, então é 

necessário recorrer aos resultados das Distâncias Ideais, conforme a Tabela 

20.  

Tabela 20. Caso 1 – Distâncias da solução Ideal Positiva e Negativa – BD 

 Distância Solução Ideal Positiva Distância Solução Ideal Negativa 

Amazon 8 0,942938036292773 1,28029446185126 

Amazon 9 0,970063219176732 1,13935657095389 

 

Neste caso, a solução Amazon 8 é claramente a melhor solução em 

relação a alternativa Amazon 9, pois ao mesmo tempo que ela está mais 

próxima da Solução Ideal Positiva (possui menor valor), ela está mais distante 

da solução Ideal Negativa (possui o maior valor), resultando em um melhor 

Coeficiente de Proximidade (CC), descrito na Tabela 17. 

O Caso 1 de Serviço de Log é constituído de 15 alternativas, a Tabela 

21 contêm os valores resultantes da aplicação dos métodos. 

Tabela 21. Caso 1 - Resultados Log 

 Chen et al. (2006)  Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Ranking Alternativa 𝐶𝐶𝑎  Alternativa 𝐶𝐶𝑎 

1 Amazon 1 0,663219  Amazon 1 0,800601 

2 Amazon 2 0,663219  Amazon 2 0,800601 

3 Amazon 3 0,663219  Amazon 3 0,800601 

4 Amazon 4 0,663219  Amazon 4 0,800601 

5 Amazon 5 0,56039  Amazon 5 0,541381 

6 Amazon 6 0,56039  Amazon 6 0,541381 

7 Amazon 7 0,56039  Amazon 7 0,541381 

8 HP 1 0,503959  HP 1 0,537095 

9 HP 2 0,503959  HP 2 0,537095 

10 HP 3 0,503959  HP 3 0,537095 

11 Amazon 8 0,468845  HP 4 0,415444 

12 HP 4 0,450014  Amazon 8 0,400094 

13 HP 5 0,394568  Amazon 9 0,294914 

14 HP 6 0,29915  HP 5 0,290524 

15 Amazon 9 0,28763  HP 6 0,210585 

 

No caso de Log, pode-se constatar que as alternativas classificadas nas 

primeiras 10 posições mantiveram-se inalteradas em ambos os métodos. No 
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geral houve pouca variação de posições entre as alternativas, sendo a maior 

variação de 2 posições relacionada a alternativa Amazon 9. A partir da 11ª 

alternativa começaram a haver troca de posições, para a análise do caso 

utilizou-se as alternativas Amazon 8 e Hp 4, que inverteram suas posições no 

método Ferreira e Santi (2013). 

Como nos Serviços observados anteriormente, a análise dos valores de 

Concordância, Discordância, Pura Concordância e Pura Discordância, 

fornecem uma análise inconclusiva e a alteração de posições pode ser 

justificada somente pela observação das Distâncias Ideais, conforme a Tabela 

22. 

 

Tabela 22. Caso 1 - Distâncias da solução Ideal Positiva e Negativa – Log 

 Distância Solução Ideal Positiva Distância Solução Ideal Negativa 

Amazon 8 1,29776483339244 0,865515245231398 

Hp 4 1,24964085811035 0,888120253970458 

 

Pela análise de Distâncias, pode-se constatar que a alternativa HP 4 é a 

melhor das duas alternativas, já que seu valor de Distância da Solução Ideal 

Positiva é menor que a da alternativa Amazon 8, ou seja, ela está mais próxima 

da melhor solução possível. Já em relação ao valor de Distância da Solução 

Ideal Negativa, a alternativa Hp 4 também se caracteriza como a melhor 

alternativa, já que seu valor é superior ao da alternativa Amazon 8, ou seja, ela 

está mais distante da pior solução possível. 

 

4.5.2. Caso 2 – Distribuição Uniforme 

 

O Caso 2 do trabalho apresenta o mesmo formato do Caso anterior, 

porém os pesos foram associados aos critérios de forma Uniforme. Os 

resultados obtidos e os dados complementares da aplicação do método Fuzzy-

ELECTRE-TOPSIS podem ser consultados em http://goo.gl/rLaoVF.  

Os resultados da Tabela 23 são referentes às 20 primeiras posições 

obtidas com a aplicação dos métodos para o Caso 2 de Máquina Virtual. 

 

 

http://goo.gl/rLaoVF
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Tabela 23. Caso 2 - Resultados VM 

 Chen et al. (2006)  Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Ranking Alternativa 𝐶𝐶𝑎  Alternativa 𝐶𝐶𝑎 

1 Amazon 29 0,451746776  Amazon 29 0,679104 

2 Amazon 30 0,451746776  Amazon 30 0,679104 

3 Amazon 25 0,451449639  Amazon 17 0,60823 

4 Amazon 26 0,451449639  Amazon 25 0,6044 

5 Amazon 17 0,294532434  Amazon 26 0,6044 

6 Amazon 18 0,272031331  Amazon 18 0,571229 

7 Amazon 23 0,244981519  Amazon 23 0,55623 

8 Google 11 0,244981519  Google 11 0,55623 

9 Google 14 0,244981519  Google 14 0,55623 

10 Amazon 24 0,222179847  Amazon 27 0,491491 

11 Amazon 27 0,222179847  Amazon 28 0,491491 

12 Amazon 28 0,222179847  Amazon 24 0,482595 

13 Amazon 1 0,201013782  Google 15 0,440749 

14 Amazon 2 0,201013782  Google 16 0,440749 

15 Amazon 3 0,201013782  Google 18 0,440749 

16 Amazon 4 0,201013782  Google 19 0,440749 

17 Amazon 5 0,201013782  Google 21 0,440749 

18 Amazon 6 0,201013782  Google 22 0,440749 

19 Amazon 7 0,201013782  Amazon 1 0,440749 

20 Amazon 13 0,201013782  Amazon 2 0,440749 

 

A análise geral indica que houve alteração de posições em várias 

alternativas, estas alterações foram mais significativas nas alternativas 

classificadas entre 50 e 83 no método Chen et al. (2006). Algumas destas 

alternativas chegaram a “ganhar” 37 posições no método Fuzzy-ELECTRE-

TOPSIS. Considerando as alternativas com melhor desempenho, estas 

sofreram alteração de 1 a 2 posições. 

No caso de Máquina Virtual com pesos associados de forma Uniforme 

as duas primeiras posições mantiveram-se inalteradas, mas a terceira 

alternativa foi substituída pela alternativa Amazon 17, portanto é necessário 

analisar os valores das alternativas Amazon 17 e Amazon 25. 

Para sintetizar a análise do caso, uma Tabela síntese foi elaborada 

seguindo o formato do Caso 1. Esta Tabela contém os valores de Pura 



65 
 

 

Concordância, Pura Discordância, Distância da Solução Ideal Positiva e 

Distância da Solução Ideal Negativa, pois estes valores mostraram-se 

significativos na análise dos resultados anteriores. 

A Tabela 24 contém os valores relacionados às alternativas Amazon 17 

e Amazon 25 do Caso exposto na Tabela 23. 

 

Tabela 24. Caso 2 -Tabela síntese – VM 

 𝑃�̃� 𝑃�̃� ∆𝑎
∗  ∆𝑎

− 

Amazon 17 (0,39; 0,5; 0,64; 0,75) (0,17; 0,26; 0,39; 0,52) 0,8129 1,2621 

Amazon 25 (0,42; 0,54; 0,67; 0,79) (0,23; 0,31; 0,43; 0,56) 0,8185 1,2506 

 

A alternativa Amazon 17 é menos atrativa em termos de Pura 

Concordância e ao mesmo tempo mais atrativa em termos de Pura 

Discordância. Observando os valores relacionados à Solução Ideal Positiva e 

Negativa, conclui-se que a alternativa Amazon 17 realmente é melhor que 

alternativa Amazon 25, já que em relação à Distância da Solução Ideal Positiva 

a alternativa Amazon 17 está mais próxima (possui menor valor) e em relação 

à Distância da Solução Ideal Negativa, ela está mais distante que a alternativa 

Amazon 25 (possui maior valor), o que a faz ser a melhor opção entre as duas 

alternativas.  

Como no Caso 1, a Tabela 25 referente ao caso de Banco de Dados, 

consta somente com os primeiros 20 valores obtidos com a aplicação dos 

métodos para o caso em discussão. 

 

Tabela 25. Caso 2 - Resultados BD 

 Chen et al. (2006)  Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Ranking Alternativa 𝐶𝐶𝑎  Alternativa 𝐶𝐶𝑎 

1 Amazon 9 0,547702807  Amazon 1 0,792236 

2 Amazon 1 0,519598642  Amazon 2 0,792236 

3 Amazon 2 0,519598642  Amazon 3 0,792236 

4 Amazon 3 0,519598642  Amazon 4 0,792236 

5 Amazon 4 0,519598642  Amazon 6 0,698025 

6 Amazon 6 0,509590679  Amazon 8 0,641342 

7 Amazon 8 0,476863048  Amazon 9 0,604655 

8 Amazon 5 0,44442071  HP 1 0,579398 
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9 Amazon 7 0,44442071  HP 2 0,579398 

10 HP 1 0,382701467  HP 3 0,579398 

11 HP 2 0,382701467  RackSpace 1 0,579398 

12 HP 3 0,382701467  RackSpace 2 0,579398 

13 RackSpace 1 0,382701467  Amazon 5 0,554212 

14 RackSpace 2 0,382701467  Amazon 7 0,554212 

15 HP 4 0,371499552  HP 4 0,478044 

16 HP 5 0,371499552  HP 5 0,478044 

17 RackSpace 3 0,315230017  RackSpace 3 0,38867 

18 RackSpace 4 0,315230017  RackSpace 4 0,38867 

19 HP 6 0,281913224  HP 6 0,270409 

20 RackSpace 5 0,246243969  RackSpace 5 0,256392 

 

Em geral para o Caso 2 de Banco de Dados, pode-se constatar 

alterações de posições relacionadas às alternativas, estas alterações variam 

entre “ganho” ou “perda” de 1-6 posições. A primeira alternativa descrita no 

método Chen et al. (2006) foi alterada no método Ferreira e Santi (2013), está 

obteve uma perda de 6 posições.  

Para análise do caso serão observadas as alternativas Amazon 1 e 

Amazon 9 que estão relacionadas a esta perda de 6 posições. A Tabela 26 

possui os valores que serão vistos na análise do Caso. 

 

Tabela 26. Caso 2 - Tabela síntese – BD 

 𝑃�̃� 𝑃�̃� ∆𝑎
∗  ∆𝑎

− 

Amazon 1 (0,65; 0,76; 0,89; 1) (0,03; 0,07; 0,2; 0,38) 0,4392 1,6749 

Amazon 9 (0,57; 0,68; 0,81; 0,92) (0; 0,24; 0,54; 0,82) 0,8322 1,2729 

 

Visto os valores de Pura Concordância e Pura Discordância, a 

alternativa Amazon 1 é claramente melhor que alternativa Amazon 9, pois ela 

possui maiores valores de Pura Concordância e menores valores de Pura 

Discordância. Esta análise corrobora com os resultados obtidos na análise das 

Distâncias da Solução Ideal Positiva e Negativa, visto que a alternativa Amazon 

1 possui menor valor relacionada a Solução Ideal Positiva e maior valor 

relacionado a Solução Ideal Negativa. 

O caso exposto na Tabela 27 está relacionado ao Serviço de Log 

utilizando pesos associados aos critérios de forma Uniforme. 
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Tabela 27. Caso 2 - Resultados Log 

 Chen et al. (2006)  Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Ranking Alternativa 𝐶𝐶𝑎  Alternativa 𝐶𝐶𝑎 

1 Amazon 1 0,702833  Amazon 1 0,823868 

2 Amazon 2 0,702833  Amazon 2 0,823868 

3 Amazon 3 0,702833  Amazon 3 0,823868 

4 Amazon 4 0,702833  Amazon 4 0,823868 

5 Amazon 5 0,603525  Amazon 5 0,564737 

6 Amazon 6 0,603525  Amazon 6 0,564737 

7 Amazon 7 0,603525  Amazon 7 0,564737 

8 Amazon 8 0,515156  HP 1 0,521757 

9 HP 1 0,489084  HP 2 0,521757 

10 HP 2 0,489084  HP 3 0,521757 

11 HP 3 0,489084  Amazon 8 0,422204 

12 HP 4 0,42848  HP 4 0,388148 

13 HP 5 0,383232  Amazon 9 0,314226 

14 Amazon 9 0,341873  HP 5 0,275451 

15 HP 6 0,277854  HP 6 0,187401 

 

Em relação ao Caso 2 de Serviço de Log, as primeiras 7 alternativas 

mantiveram-se inalteradas nos dois métodos. A partir da 8ª alternativa houve 

alteração nas classificações de posição do método Ferreira e Santi (2013). 

Para análise do caso, as alternativas Amazon 8 e Hp 1 serão observadas, já 

que estas alternativas foram as primeiras a sofrerem alterações de posição no 

caso exposto. 

A Tabela 28 possui os valores correspondentes às alternativas 

observadas do Caso. 

 

Tabela 28. Caso 2 - Tabela síntese  – Log 

 𝑃�̃� 𝑃�̃� ∆𝑎
∗  ∆𝑎

− 

Amazon 8 (0,25; 0,32; 0,41; 0,49) (0,18; 0,43; 0,68; 0,88) 1,2410 0,9068 

Hp 1 (0,47; 0,55; 0,64; 0,71) (0,33; 0,45; 0,62; 0,79) 0,9937 1,0841 

 

Como no Caso 2 de Serviço de Banco de Dados, a alternativa Hp 1, 

classificada como a melhor de acordo com o método Fuzzy-ELECTRE-

TOPSIS, possui maior valor de Pura Concordância e menor valor de Pura 

Discordância. A análise relacionada às Distâncias da Solução Ideal Positiva e 
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Negativa, mostram que ela está ao mesmo tempo mais próxima da Solução 

Ideal Positiva e mais distante da Solução Ideal Negativa, caracterizando-a 

como a melhor opção entre as duas alternativas observadas. 

 

4.5.3. Caso 3 – Distribuição em Beta-U 

 

O Caso 3 segue o mesmo formato dos casos anteriores, porém os pesos 

definidos para os critérios encontram-se distribuídos em forma de 𝑈, que 

caracteriza um decisor viesado. Os complementares do caso para o método 

Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS podem ser acessados em http://goo.gl/FGRxuo.  

A Tabela 29 refere-se às 83 alternativas utilizadas no caso de Máquina 

Virtual. Seguindo o exemplo dos Casos anteriores foram expostos somente as 

primeiras 20 posições para melhor visualização do trabalho. 

 

Tabela 29. Caso 3 - Resultados VM 

 Chen et al. (2006)  Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Ranking Alternativa 𝐶𝐶𝑎  Alternativa 𝐶𝐶𝑎 

1 Amazon 17 0,49712363  Amazon 17 0,676353 

2 Amazon 25 0,468027923  Amazon 25 0,638449 

3 Amazon 26 0,468027923  Amazon 26 0,638449 

4 Amazon 18 0,434382077  Amazon 18 0,623352 

5 Amazon 1 0,367095977  Google 11 0,622474 

6 Amazon 2 0,367095977  Google 14 0,622474 

7 Amazon 3 0,367095977  Amazon 23 0,622474 

8 Amazon 4 0,367095977  Amazon 29 0,609709 

9 Amazon 5 0,367095977  Amazon 30 0,609709 

10 Amazon 6 0,367095977  Amazon 1 0,609616 

11 Amazon 7 0,367095977  Amazon 2 0,609616 

12 Amazon 13 0,367095977  Amazon 3 0,609616 

13 Amazon 14 0,367095977  Amazon 4 0,609616 

14 Amazon 19 0,367095977  Amazon 5 0,609616 

15 Amazon 31 0,367095977  Amazon 6 0,609616 

16 Amazon 32 0,367095977  Amazon 7 0,609616 

17 RackSpace 1 0,367095977  Amazon 13 0,609616 

18 RackSpace 2 0,367095977  Amazon 14 0,609616 

19 RackSpace 3 0,367095977  Amazon 19 0,609616 

20 RackSpace 4 0,367095977  Amazon 31 0,609616 

http://goo.gl/FGRxuo
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Para o Caso 3 de Máquina Virtual ambos os métodos classificaram as 

primeiras 4 alternativas da mesma maneira. Constata-se com a análise dos 

resultados mudanças significativas em relação aos ranks obtidos no método 

Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS, a partir da 5ª alternativa houve mudança em relação 

ao método Chen et al. (2006).  Algumas alternativas chegaram a “ganhar” 56 

posições, como a alternativa Amazon 29 e Amazon 30. 

Para a análise dos dados as alternativas Google 11 e Amazon 1 serão 

levadas em conta, pois estas foram as primeiras alternativas dentre as 

classificadas como “melhores” a sofrerem troca de posições, é importante 

ressaltar que a alternativa Google 11 “ganhou” 44 posições em relação ao 

método Chen et al. (2006). A Tabela 30 possui os valores de análise das 

alternativas observadas. 

 

Tabela 30. Caso 3 - Tabela síntese – VM 

 𝑃�̃� 𝑃�̃� ∆𝑎
∗  ∆𝑎

− 

Google 11 (0,49; 0,64; 0,85; 1) (0; 0,28; 0,59; 0,86) 0,8623 1,4218 

Amazon 1 (0,4; 0,55; 0,76; 0,91) (0,25; 0,34; 0,46; 0,59) 0,8251 1,2884 

 

A alternativa Google 11 possui melhores valores em termos de Pura 

Concordância, mas ao mesmo tempo os seus valores referentes a Pura 

Discordância são piores que os valores da alternativa Amazon 1, visto que 

quanto maior a Pura Discordância, menos atrativa esta alternativa se torna ao 

decisor. A análise de Distâncias também fornece uma decisão inconclusiva, 

visto que a alternativa Google 11 possui pior valor relacionado à Distância da 

Solução Ideal Positiva e melhor valor relacionado à Solução Ideal Negativa. 

Portanto, é necessário observar os Coeficientes de Proximidade de ambas as 

alternativas, de acordo com a Tabela 29. A alternativa Google 11 possui um CC 

de 0,622474, enquanto a alternativa Amazon 1 possui um CC de 0,609616. 

Conclui-se que a alternativa Google 11 é melhor em relação à alternativa 

Amazon 1, pois seu Coeficiente de  Proximidade é maior. 

A Tabela 31 possui os resultados das 20 melhores alternativas obtidas a 

partir dos dois métodos aplicados referentes ao Caso 3 de Banco de. 
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Tabela 31. Caso 3 - Resultados BD 

 Chen et al. (2006)  Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Ranking Alternativa 𝐶𝐶𝑎  Alternativa 𝐶𝐶𝑎 

1 Amazon 1 0,660468482  Amazon 1 0,806848 

2 Amazon 2 0,660468482  Amazon 2 0,806848 

3 Amazon 3 0,660468482  Amazon 3 0,806848 

4 Amazon 4 0,660468482  Amazon 4 0,806848 

5 Amazon 6 0,590690221  Amazon 6 0,62422 

6 Amazon 5 0,579990158  Amazon 5 0,575903 

7 Amazon 7 0,579990158  Amazon 7 0,575903 

8 Amazon 8 0,529554253  Hp 1 0,547175 

9 Amazon 9 0,436180665  Hp 2 0,547175 

10 Hp 1 0,413639895  Hp 3 0,547175 

11 Hp 2 0,413639895  RackSpace 1 0,547175 

12 Hp 3 0,413639895  RackSpace 2 0,547175 

13 RackSpace 1 0,413639895  Amazon 8 0,539508 

14 RackSpace 2 0,413639895  Amazon 9 0,51116 

15 RackSpace 3 0,401443703  RackSpace 3 0,45474 

16 RackSpace 4 0,401443703  RackSpace 4 0,45474 

17 Hp 4 0,339037512  Hp 4 0,356073 

18 Hp 5 0,339037512  Hp 5 0,356073 

19 RackSpace 5 0,314469397  RackSpace 5 0,273927 

20 RackSpace 6 0,290059811  RackSpace 6 0,236108 

  

O Caso 3 do serviço de Banco de Dados possui pouca mudança de 

posições entre as alternativas, ambos os métodos classificaram as primeiras 7 

alternativas da mesma maneira. A maior mudança de posições entre as 

alternativas existentes, foi de 5 posições relacionada a alternativa Amazon 9, 

que saiu da 9ª posição no método Chen et al. (2006) para a 14ª posição no 

método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS. Para a análise deste caso, serão 

observadas as alternativas Hp 1 e Amazon 8, pois estas foram as primeiras 

alternativas a sofrerem alterações em relação a suas posições. 

A Tabela 32 possui os valores relacionados às duas alternativas a serem 

observadas no estudo deste caso. 
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Tabela 32. Caso 3 - Tabela síntese – BD 

 𝑃�̃� 𝑃�̃� ∆𝑎
∗  ∆𝑎

− 

Hp 1 (0,42; 0,51; 0,63; 0,72) (0,27; 0,38; 0,53; 0,69) 0,9391 1,1348 

Amazon 8 (0,35; 0,44; 0,56; 0,65) (0; 0,24; 0,54; 0,82) 1,0158 1,1902 

 

De acordo com a Tabela 32 a alternativa Hp 1 claramente possui 

melhores valores de Pura Concordância e Pura Discordância se relacionada a 

alternativa Amazon 8, porém observando as Distâncias da Solução Ideal 

Positiva e Negativa, esta alternativa “perde” para a alternativa Amazon 8 em 

termos de Distância da Solução Ideal Negativa. Portanto é necessário recorrer 

ao Coeficiente de Proximidade de ambas as alternativas para verificar o 

posicionamento destas. 

A Tabela 31 mostra que a alternativa Hp 1 possui um CC de 0,547175, 

enquanto a alternativa Amazon 8, possui um CC  de 0,539508, o que leva a 

concluir que a alternativa Hp 1 é realmente a melhor opção de acordo com os 

critérios definidos pelo decisor. 

 A Tabela 33 possui os resultados relacionados ao Caso 3 do Serviço de 

Log. 

Tabela 33. Caso 3 - Resultados Log 

 Chen et al. (2006)  Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Ranking Alternativa 𝐶𝐶𝑎  Alternativa 𝐶𝐶𝑎 

1 Amazon 1 0,652907181  Amazon 1 0,798904 

2 Amazon 2 0,652907181  Amazon 2 0,798904 

3 Amazon 3 0,652907181  Amazon 3 0,798904 

4 Amazon 4 0,652907181  Amazon 4 0,798904 

5 HP 1 0,596954027  HP 1 0,601731 

6 HP 2 0,596954027  HP 2 0,601731 

7 HP 3 0,596954027  HP 3 0,601731 

8 Amazon 5 0,525664661  Amazon 5 0,530768 

9 Amazon 6 0,525664661  Amazon 6 0,530768 

10 Amazon 7 0,525664661  Amazon 7 0,530768 

11 HP 4 0,482166961  HP 4 0,413812 

12 HP 5 0,46323336  Amazon 8 0,383499 

13 Amazon 8 0,410857782  HP 5 0,345333 

14 HP 6 0,260421345  Amazon 9 0,266662 

15 Amazon 9 0,185112082  HP 6 0,221115 
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No Caso 3 do Serviço de Log, as posições das alternativas 

permaneceram praticamente inalteradas entre os métodos. Ambos 

classificaram da mesma maneira as primeiras 11 alternativas. A alternativa Hp 

5 classificada no método Chen et al. (2006) como sendo a 12ª melhor, passou 

a ser a 13ª no método Ferreira e Santi (2013).  

Para fins do estudo é necessário observar os valores relacionados às 

alternativas Hp 5 e Amazon 8, podendo assim constatar a alteração de 

posições.  A Tabela 34 contém os valores relacionados a estas duas 

alternativas. 

 

Tabela 34. Caso 3 - Tabela síntese – Log 

 𝑃�̃� 𝑃�̃� ∆𝑎
∗  ∆𝑎

− 

Amazon 8 (0,11; 0,22; 0,34; 0,44) (0,18; 0,43; 0,68; 0,88) 1,3362 0,8312 

Hp 5 (0,23; 0,34; 0,46; 0,56) (0,45; 0,69; 0,89; 1) 1,3989 0,7379 

 

De acordo com os dados expostos na Tabela 34, a alternativa Amazon 8 

classifica-se como a melhor entre as duas, devido a sua Pura Concordância e 

Discordância e suas Distâncias em relação a Solução Ideal Positiva e Negativa. 

 

4.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

 Nesta seção será dada continuidade a análise dos dados resultantes dos 

estudos de caso para cada um dos serviços propostos. De acordo com Almeida 

(2013), a análise de sensibilidade trata de um estudo e análise do impacto 

provocado na saída do modelo, por variações na entrada deste. Ou seja, no 

trabalho proposto será avaliada a influência dos pesos dos critérios 

relacionados a cada perfil de decisor (Caso 1, Caso 2 e Caso 3) e como ambos 

os métodos utilizados no trabalho se comportam em cada um destes Casos. 

 Para exposição dos dados foram adotadas diferentes siglas para as 

alternativas relacionadas aos provedores que constituem um serviço 

específico, isto facilita a exposição dos dados, visto que cada caso é 

constituído de alternativas de diferentes provedores de serviço. Para as 

alternativas relacionadas à Amazon foi adotada a sigla A𝑥, onde 𝑥 é o número 

da alternativa relacionada a este provedor para o serviço específico, seguindo 
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o exemplo exposto, para Google foi adotada a sigla G𝑥, para HP foi adotada a 

sigla HP𝑥 e para RackSpace foi adotada sigla R𝑥. 

 A Tabela 35 apresenta os dados relacionados à análise de sensibilidade 

dos Casos relacionados à Máquina Virtual. Para melhor exposição dos dados, 

foram utilizadas somente as alternativas classificadas entre as 12 melhores. 

  

Tabela 35. Análise de Sensibilidade VM 

 
Chen et al. (2006) 

Rank Final 

 Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Rank Final 

Caso 1 

A25 > A26 > A29 > A30 > A17 > 

A18 > A23 > G11> G14 > A1 > 

A2 > A3 

 

A29 > A30 > A17 > A25 > A26 > 

A18 > A23 > G11 > G14 > A1 > 

A2 > A3 

Caso 2 

A29 > A30 > A25 > A26 > A17 > 

A18 > A23 > G11 > G14 > A24 > 

A27 > A28 

 

A29 > A30 > A17 > A25 > A26 > 

A18 > A23 > G11 > G14 > A27 > 

A28 > A24 

Caso 3 

A17 > A25 > A26 > A18 > A1 > 

A2 > A3 > A4 > A5 > A6 > 

A7 > A13 

 

A17 > A25 > A26 > A18 > G11 > 

G14 > A23 > A29 > A30 > A1 > 

A2 > A3 

 

 Para o Caso de Máquina Virtual, pode-se ver que o método Chen et al. 

(2006), possui mais alterações nos valores relacionados as posições das 

alternativas nos três Casos propostos, enquanto o método Fuzzy-ELECTRE-

TOPSIS manteve-se praticamente igual em relação as posições no Caso 1 e 

Caso 2, alterando mais as posições somente no Caso 3.  

 O método Fuzzy-TOPSIS de Chen et al. (2006) apresenta alterações de 

posição no Caso 2 da 1ª a 4ª posição e da 10ª a 12ª posição levando em conta 

o Caso 1, isto se deu devido a alteração dos pesos dos critérios vCPU de I 

para MI (perda de importância em 1 nível), Memory de I para EI (ganho de 

importância em 2 níveis), Local Disk de I para VI (ganho de importância em 1 

nível) e Price de I para MI (perda de importância em 1 nível). Os resultados 

obtidos pelo método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS mantiveram-se inalterados até 

a 9ª posição, resultando em mudança no Caso 2 somente na 10ª posição. 

O método Chen et al. (2006) classifica no Caso 1 a alternativa A25 como 

sendo a melhor e esta cai de posição no Caso 2 sendo substituída pela 

alternativa A29. A alternativa A25, possui respectivamente os valores de seus 

critérios como VH, VH, VL e L, levando em conta pesos iguais, a alternativa foi 

classificada na primeira posição do Caso 1 no método Chen et al. (2006), pois 
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possui 2 critérios extremamente bons e 2 extremamente ruins, mesmo com 

essa composição ela foi alavancada para esta posição favorecida, enquanto o 

método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS, favorece nos dois Casos a alternativa A29 

que possui os respectivos critérios M, M, VH e L, ou seja, esta alternativa 

possui valores de médio desempenho distribuídos entre seus critérios, não 

existindo grande disparidade entre o desempenho destes critérios como na 

alternativa A25. 

O Caso 3 representa um decisor viesado, assim os pesos relacionados 

aos critérios são bem distantes um do outro, os critérios vCPU e Price foram 

bastante privilegiados enquanto os critérios Memory e Local Disk foram 

bastante desprivilegiados, com isto espera-se que haja alterações significantes 

nas posições das alternativas em relação aos Casos anteriores. 

As alternativas que ocupam as primeiras posições, não são mais as 

mesmas dos Casos 1 e 2 para ambos os métodos. Os dois métodos 

concordam em relação às quatro primeiras posições do Caso 3, porém a quinta 

posição é diferente, enquanto o método Chen et al. (2006) classifica a 

alternativa A1 que possui respectivamente seus critérios como VL, VL, VL e VH 

o método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS posiciona nesta posição a alternativa G11 

que possui os valores respectivos de seus critérios como L, L, VL e H. A 

alternativa A1 é capaz de ser alavancada para uma posição melhor no método 

Chen et al. (2006) por possuir somente um critério VH que é extremamente 

favorecido e ao mesmo tempo possuir em todos os seus outros critérios valores 

VL, inclusive em um dos critérios que o decisor viesado classifica como 

Extremamente Importante. O método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS dá preferência 

a uma alternativa próxima a A1 em relação à classificação de seus critérios, 

porém o desempenho geral de seus critérios é um pouco melhor distribuído, 

contando somente com um critério VL em um critério que é extremamente 

desfavorecido pelo decisor viesado. Apesar do valor do critério Price da 

alternativa G11 (H) ser um pouco inferior ao da alternativa A1 (VH), o método 

Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS não considerada somente este critério como fator 

crucial para alavancagem de posições, os outros critérios da alternativa G11 

(vCPU= L e Memory = L) que possuem valores um pouco melhores que a 

alternativa A1, não são ignorados apesar dos pesos declarados pelo decisor 

viesado. Neste Caso o método Chen et al. (2006) claramente valoriza 1 critério 
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de desempenho excepcional enquanto ignora os outros critérios de fraco 

desempenho, já o método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS valoriza uma maior 

distribuição em relação aos critérios da alternativa, ao invés de valorizar 

alternativas com grande disparidade em relação aos valores de seus critérios. 

Para dar continuidade à análise do estudo proposto, a Tabela 36 

apresenta os dados da análise de sensibilidade dos Casos relacionados ao 

serviço de Banco de Dados, seguindo o exemplo da Tabela 25. 

 

Tabela 36. Análise de Sensibilidade BD 

 
Chen et al. (2006) 

Rank Final 

 Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Rank Final 

Caso 1 

A1 > A2 > A3 > A4 > A6 > 

A9 > A5 > G7> G8 > HP1 > 

HP2 > HP3 

 

A1 > A2 > A3 > A4 > A6 > 

A8 > HP1 > HP2 > HP3 > R1 > 

R2 > A9 

Caso 2 

A9 > A1 > A2 > A3 > A4 > 

A6 > A8 > A5 > A7 > HP1 > 

HP2 > HP3 

 

A1 > A2 > A3 > A4 > A6 > 

A8 > A9 > HP1 > HP2 > HP3 > 

R1 > R2 

Caso 3 

A1 > A2 > A3 > A4 > A6 > 

A5 > A7 > A8 > A9 > HP1 > 

HP2 > HP3 

 

A1 > A2 > A3 > A4 > A6 > 

A5 > A7 > HP1 > HP2 > HP3 > 

R1 > R2 

 

 Para os Casos do estudo de banco de Dados o método Chen et al. 

(2006) comportou-se parecido com o método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS, porém 

o método de Ferreira e Santi (2013) classificou nos três casos distintos as cinco 

primeiras alternativas da mesma maneira. Para o método Fuzzy-ELECTRE-

TOPSIS, a variação nos pesos dos critérios de cada Caso não foi suficiente 

para causar troca de posições entre estas alternativas, isto ocorreu, pois as 

alternativas A1, A2, A3, A4 e A6 possuem um conjunto de valores excepcionais 

relacionados a seus critérios na matriz de decisão Fuzzy. Para as alternativas 

A1, A2, A3 e A4 todas possuem valores VL, VH, VH e VH para seus critérios 

respectivos e a alternativa A6 possui VL, VH, H e VH respectivamente, o que 

faz com que mesmo com a alteração nos pesos dos critérios feitos pelo decisor 

nos 3 Casos, estas alternativas sejam menos suscetíveis a serem classificadas 

em outras posições se comparadas ao grupo de alternativas observadas. 

 Visto este cenário, o método Chen et al. (2006) apesar de convergir com 

os resultados do método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS para estas 5 alternativas no 

Caso 1 e Caso 3, classificou a alternativa A9 como melhor que as alternativas 
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A1, A2, A3, A4 e A6 no Caso 2, respectivamente nesta ordem. A alternativa A9 

possui os valores de seus critérios na matriz de Decisão Fuzzy como VH, VH, 

VL e M respectivamente e os pesos associados aos critérios pelo decisor no 

Caso 2 foram MI, EI, VI e MI respectivamente. Isto mostra que o método Chen 

et al. (2006) está mais propenso a privilegiar alternativas que possuem valores 

de excelência em um critério específico quando este é dado maior peso pelo 

decisor e leva em menor consideração os critérios que recebem pesos 

intermediários, mesmo que estes critérios também possuam valores de 

excelência. Ou seja, para este Caso o método Chen et al. (2006) expõem que 

os pesos intermediários relacionados aos critérios são levados bem menos em 

conta, privilegiando bem mais os critérios com os maiores pesos e estando 

bem mais disposto a punir os critérios que não recebem estes valores, mesmo 

que sejam pesos de importância intermediária. 

 Como nas análises anteriores a Tabela 37 dá continuidade ao estudo 

expondo os Casos de Serviço de Log. 

 

Tabela 37. Análise de Sensibilidade Log 

 
Chen et al. (2006) 

Rank Final 

 Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS 

Rank Final 

Caso 1 

A1 > A2 > A3 > A4 > A5 > 

A6 > A7 > HP1 > HP2 > HP3 > 

A8 > HP4 

 

A1 > A2 > A3 > A4 > A5 > 

A6 > A7 > HP1 > HP2 > HP3 > 

HP4 > A8 

Caso 2 

A1 > A2 > A3 > A4 > A5 > 

A6 > A7 > A8 > HP1 > HP2 > 

HP3 > HP4 

 

A1 > A2 > A3 > A4 > A5 > 

A6 > A7 >HP1 > HP2 > HP3 > 

A8 > HP4 

Caso 3 

A1 > A2 > A3 > A4 > HP1 > 

HP2 > HP3 > A5 > A6 > A7 > 

HP4 > HP5 

 

A1 > A2 > A3 > A4 > HP1 > 

HP2 > HP3 > A5 > A6 > A7 > 

HP4 > A8 

 

 A análise de sensibilidade feita para os casos de Serviço de Log, 

mostram pequenas mudanças de posições entre as alternativas dos Casos 

observados para ambos os métodos. A mudança dos pesos dos critérios entre 

cada Caso, não influenciou de maneira suficiente para alavancar ou 

desprivilegiar as quatro primeiras alternativas expostas entre todos os Casos.  

No método Chen et al. (2006) a alternativa A8 (que possui o valor de 

seus critérios na matriz de decisão Fuzzy como M, M e H respetivamente de 

acordo com a Tabela 12) passou a ser a 8ª melhor alternativa no Caso 2, já 
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que esta ocupava a 11ª posição no Caso 1, isto foi ocasionado pela mudança 

no peso do critério Tempo de Resposta de I para EI, que fez com que o valor H 

relacionado a este critério privilegiasse a alternativa em detrimento do valor VL 

da alternativa HP1 para o mesmo critério. Já o método Fuzzy-ELECTRE-

TOPSIS manteve a classificação da alternativa HP1 como a 8ª melhor 

alternativa apesar do valor VL na matriz de decisão Fuzzy relacionada ao 

critério Tempo de Resposta, o método levou em conta os outros valores da 

alternativa relacionados aos critérios Price e Storage Price/GB Month que são 

respectivamente H e VH, e com pesos associados ao Caso 2 de VI e I e 

manteve sua posição. 

 Para o Caso 3 o método Chen et al. (2006) classifica as alternativas da 

5ª a 12ª posição de maneira diferente do Caso 1, enquanto o método Fuzzy-

ELECTRE-TOPSIS classifica da 5ª a 11ª posição de modo diferente. Os 

métodos concordam em relação à classificação das alternativas do Caso 3 da 

1ª a 11ª posição, somente divergindo na 12ª posição. Destaca-se o ganho de 3 

posições da alternativa HP1 para ambos os métodos em relação ao Caso 1, 

visto a maior importância dada ao critério Price pelo decisor no Caso 3 e a 

alternativa possui VH como seu valor na matriz de decisão Fuzzy. 

 Em geral, os métodos observados comportaram-se de acordo com o 

esperado, foi possível observar o caráter compensatório do método Chen et al. 

(2006) em  alguns dos Casos analisados, onde ele favorece uma alternativa 

que possui ao mesmo tempo um alto valor associado a um critério que recebe 

grande peso, mas possui baixo valor associado em seus outros critérios, 

mesmo que estes possuam pesos intermediários ou de importância para o 

decisor. Já o método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS foi capaz de atenuar esta 

questão, classificando alternativas que possuíam bom desempenho distribuído 

entre todos seus critérios, ao invés de favorecer uma alternativa baseada em 

somente um ótimo critério. Este fato é importante, pois alternativas que 

possuem médio ou bom desempenho bem distribuído entre seus critérios 

muitas vezes são classificadas como inferior em relação a alternativas que 

possuem uma grande disparidade no valor de seus critérios, visto que o critério 

excepcional é capaz de compensar os critérios negativos, fornecendo uma 

solução para o decisor que alcança o critério de maior importância, mas deixa 

muitas vezes a desejar em relação aos outros critérios . 
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4.7. VALIDAÇÃO DO ESTUDO PROPOSTO 

 

 Para validar o estudo proposto, foram levadas em conta duas 

abordagens propostas de acordo com Borenstein (1998), a (1) Validação de 

Face, que é um processo que busca achar consistência entre a visão de quem 

construiu o modelo e a visão potencial do usuário e (2) Avaliação do usuário, a 

qual um grupo de interesse pode determinar, com certo grau de confiança, se 

os resultados obtidos podem ser utilizados no processo de tomada de decisão 

para tratar do problema proposto. 

 Para a (1) Validação de Face, o estudo de Macedo et al. (2013) foi 

levado em conta, o qual foi um estudo realizado por pesquisadores da mesma 

Instituição de Ensino do trabalho proposto. 

 O trabalho desenvolvido em Macedo et al. (2013), trata de um estudo 

comparativo para seleção de Serviços de Infraestrutura em Nuvem, o qual foi 

um trabalho de Iniciação Cientifica desenvolvido junto com os Professores Dr. 

Luciano Ferreira e Dr. Carlos Eduardo da Silva. A proposta do trabalho de 

pesquisa realizado pelos professores é estender o estudo para um software 

capaz de realizar a coleta e análise dos dados referentes a provedores de 

serviços de IaaS reais, porém o artigo descrito atém-se a um experimento com 

um dos provedores selecionados e a utilização do processo de implementação 

proposto. 

O processo de validação inicial tem-se pela constatação do uso dos 

critérios propostos no trabalho citado, junto às exigências dos profissionais da 

área de Computação em Nuvem consultados anteriormente para a construção 

do estudo de Caso. O presente trabalho procura colaborar com o trabalho de 

Macedo et al. (2013)  no quesito do sistema de classificação das alternativas 

de diversos provedores de Serviço de IaaS, de maneira a atenuar o caráter 

compensatório do método de seleção e ser capaz de integrar o software 

proposto pelo projeto conduzido pelos Professores anteriormente citados. 

A (2) Avaliação do Usuário deu-se pela apresentação dos resultados ao 

Professor Dr. Carlos Eduardo da Silva. Na reunião foram apresentados os 

resultados obtidos pelos dois métodos utilizados no trabalho em relação aos 3 



79 
 

 

Serviços selecionados e os 3 Casos sugeridos e pediu-se que o Professor 

argumenta-se sobre estes. 

Na reunião o Professor Dr. Carlos Eduardo fez observações importantes 

sobre o método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS em relação ao problema. Ele 

constatou que o método de Ferreira e Santi (2013) foi capaz de classificar as 

melhores alternativas de cada serviço, mas também foi capaz de classificar em 

melhores posições alternativas com “médio” desempenho em relação a seus 

critérios, este fator é de suma importância quando procura-se trabalhar com um 

conjunto de serviços (mix) e se possui restrições, sejam estas orçamentárias 

ou em relação aos outros critérios que compõem o problema de análise de 

decisão (como: “necessidade de um Disco Local de no máximo 80 Gb” ou 

“mínimo de 16 Mb de memória”) . Visto que nem sempre o decisor será capaz 

de optar pela alternativa classificada como a melhor nos 3 serviços, ou seja, 

terá que compor o mix com alternativas que estejam próximas das alternativas 

classificadas como as melhores. Portanto, a atenuação do caráter 

compensatório do método multicritério se faz importante, visto que desta 

maneira alternativas de médio desempenho são capazes de ocupar melhores 

posições, facilitando a composição do mix e deixando o decisor com opções 

que não possuem valores tão distantes entre seus critérios. 

Em geral, os resultados da pesquisa foram positivos, visto que pode-se 

evidenciar a diferença na classificação entre os dois métodos utilizados e as 

classificações obtidas a partir do método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS mostraram-

se mais válidas do ponto de vista do usuário dos serviços, portanto é possível 

realizar algumas considerações finais sobre o estudo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho apresentou um estudo multicritério para resolução do 

problema de seleção de Infraestrutura de Serviços em Nuvem para 

profissionais da área de Computação em Nuvem. Este fato é de importância 

visto que a requisição pelo uso de Serviços de Nuvem tem crescido nos últimos 

anos, além da quantidade de provedores que oferecem este tipo de serviço, e 

consequentemente, do número de serviços disponíveis. 

 Portanto, tratar do problema de seleção de Serviços de Nuvem utilizando 

métodos multicritério de apoia à decisão torna-se uma decisão lógica, mas 

diante de tantos métodos disponíveis na literatura, a escolha do método que 

possa dar suporte adequado aos diversos critérios existentes dentro desta 

temática é não trivial. A proposta do trabalho lida com alguns destes critérios 

existentes e valida a proposta por meio de um estudo de Caso que engloba 

diferentes tipos de Serviço de IaaS, para comprovar a flexibilidade e 

customização do método utilizado. 

 A principal motivação para realização do estudo foi o projeto dos 

Professores Dr. Luciano Ferreira e Dr. Carlos Eduardo da Silva, que trata de 

um software de coleta e análise dos dados disponíveis de diferentes 

provedores de serviço de IaaS, para selecionar as melhores alternativas que 

atendam os critérios do usuário do software (decisor). Para realizar estas 

escolhas, o processo de classificação deveria ser capaz de incorporar os 

critérios existentes, ser de fácil uso para o tomador de decisão e ser capaz de 

atender requisições de formação de um conjunto de serviços, portanto o 

método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS foi utilizado. Já que de acordo com o estudo 

de Rehman et al. (2012), o método TOPSIS seria mais indicado para decisões 

que possuem grandes quantidades de Serviços (seria capaz de tratar da 

formação de um conjunto de serviços -  mix), o método ELECTRE, mais 

indicado para decisões com grandes quantidades de critérios (o que atenderia 

diferentes critérios de acordo com as necessidades diversas do decisor) e seria 

de fácil interpretação para o decisor (Fuzzy, “traduziria” a subjetividade do 

julgamento do decisor). 
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 Para isto, foi necessário recorrer à opinião de profissionais da área de 

Computação em Nuvem para a construção do problema tratado, no que diz 

respeito ao levantamento de critérios e serviços utilizados comumente. Com os 

critérios e serviços selecionados que deveriam incorporar o problema, deu-se 

continuidade ao estudo da análise dos valores relacionados aos critérios e 

como estes poderiam ser utilizados no método. 

 Constatou-se que os critérios utilizados no processo de seleção, além de 

possuírem muitas vezes escalas de mensuração diferentes, estes se dividem 

entre critérios do tipo benefício e custo, portanto foi necessário realizar uma 

etapa de conversão (unificação de escalas entre os mesmo critérios, separação 

entre critérios benefício e custo e Fuzzificação) para que estes critérios 

pudessem ser utilizados no método. 

Após tratar dos valores relacionados aos critérios, outra questão foi 

solucionada no trabalho, no que diz respeito ao caráter subjetivo das decisões 

provenientes do tomador de decisão. A Lógica Fuzzy tornou possível tratar 

desta questão, dando ao mesmo tempo dados adequados para a execução do 

método e facilitando o processo de tomada de decisão da visão do decisor. 

Construído o problema, foi possível aplicar o método em forma de 

experimento para valida-lo. Os resultados obtidos com a aplicação foram 

positivos, quando se realiza um comparativo dos resultados obtidos com o 

método Chen et al. (2006) que é de caráter compensatório. O método Fuzzy-

ELTECTRE-TOPSIS, não foi só capaz de classificar as melhores alternativas, 

como também atenuou o caráter compensatório do método Fuzzy-TOPSIS, o 

que se destacou como uma característica positiva comprovada na validação 

feita por Avaliação do Usuário. A atenuação do caráter compensatório, 

possibilita que o trade-off entre os critérios de uma alternativa seja diminuído, 

fazendo com que alternativas que possuem valores “médios” relativos a seus 

critérios ocupem melhores posições em relação aos resultados de um método 

compensatório. Este fato facilita o processo de formação de “mix” de serviços 

pelo usuário (decisor), pois muitas das vezes o decisor estará trabalhando com 

restrições, sejam estas de capacidade operante ou orçamentária, portanto 

estas alternativas de “médio” desempenho compõem de melhor maneira o 

conjunto de alternativas que constituiriam o “mix” de serviços. 
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Destaca-se, que no estudo foram utilizados três tipos de Serviços de 

IaaS diferentes que utilizam critérios distintos para seleção. Acrescentar um 

novo serviço ao processo de tomada de decisão requer que a fase de 

Conversão dos critérios (Seção 4.4) seja retomada, o que torna o método de 

fácil customização para tratar dos diversos problemas de Seleção de Serviços 

de Infraestrutura em Nuvem. 

Cabe destacar as seguintes limitações encontradas na realização deste 

estudo: a falta de padronização nas informações disponíveis nos provedores de 

serviço, o que ocasionou menor inserção de critérios para avaliação, contendo-

se somente aos critérios comuns a todos os provedores; em vista do escopo do 

trabalho, validação do método Fuzzy-ELECTRE-TOPSIS e discussão dos 

resultados, o estudo utilizou somente três Serviços de IaaS que constituiriam 

uma típica aplicação de Nuvem, dando margem a pesquisas futuras inserindo 

outros tipos de serviços, não só no modelo de IaaS; e testes comparativos com 

outros métodos mutlicritério comumente utilizados na literatura acadêmica além 

do Fuzzy-TOPSIS. 

Por fim, sugere-se como pesquisas futuras, a aplicação do método 

utilizado no estudo junto a outros serviços de IaaS, para que desta maneira 

possa se identificar os critérios utilizados nestes outros Serviços e assim, estes 

serviços possam ser incorporados ao software proposto pelos Professores Dr. 

Luciano Ferreira e Dr. Carlos Eduardo, sendo de grande utilidade para 

Profissionais da área de Computação em Nuvem. 
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