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RESUMO

Durante as últimas décadas, vários métodos de Apoio Multicritério à Decisão (MCDM) têm

sido utilizados para auxiliar decisores na seleção de melhores alternativas para problemas

de decisão diversos. Dentre eles, o Technique for Order Preference by Similarity to Ideal

Solution (TOPSIS) é um dos mais utilizados. Apesar da sua grande difusão, este tem

sido criticado devido à ocorrência de um problema chamado rank reversal (reversão de

ordenação), que, em sua mais conhecida denominação, se refere à mudança na ordenação

de um grupo de alternativas anteriormente ordenadas após uma alternativa irrelevante ter

sido adicionada ou excluída desse grupo. Apesar da quantidade signiĄcativa de estudos

sobre este problema para os métodos MCDM, tem-se que a análise desse problema para o

TOPSIS ainda é feita de forma superĄcial, sem um estudo criterioso acerca das causas e

condições de ocorrência, bem como marcada por proposições de modelos inadequados. Por

conta disso, o objetivo desse estudo foi propor uma extensão do método TOPSIS para

minimizar a reversão de ordenação. Para isso, foi realizada uma pesquisa experimental a

partir de simulações computacionais geradas aleatoriamente com base em quatro situações

de reversão selecionados na literatura. Nos casos de ambas as problemáticas investigadas,

de escolha e de ordenação, foram analisados os efeitos da normalização utilizada e dos

limiares de indiferença. Adicionalmente, os casos da problemática de escolha também foram

analisados a partir da regressão logística, no intuito de estimar as condições em que há uma

maior probabilidade de ocorrência de reversão de ordenação. Com base nos experimentos

e na análise dos modelos da literatura, foi proposta uma extensão do TOPSIS. O modelo

proposto é baseado na deĄnição de um conjunto de valores intitulado de Domínio, que

representa os valores limites de cada critério na matriz de decisão no intuito de ultrapassar

os inconvenientes do TOPSIS. Para a validação da proposta, foi realizada uma aplicação

numérica para a problemática de seleção de estudantes e concluiu-se que o modelo proposto

é robusto por, simultaneamente, evitar a ocorrência da reversão de ordenação e apresentar

uma boa capacidade discriminatória.

Palavras-chaves: Reversão de Ordenação; Inconsistência de Ordenação; TOPSIS; Apoio

Multicritério à Decisão.



ABSTRACT

During the last decades, various multi-criteria decision-making methods (MCDM) have

been used to assist decision makers in selecting the best alternatives for many decision

problems. Among them, the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

(TOPSIS) is one of the most used. Despite its wide dissemination, it has been criticized

due to the occurrence of a problem called rank reversal, which in its most known meaning

refers to the change in the ordering of a group of previously ordered alternatives after an

irrelevant alternative has been added or removed from this group. Despite the signiĄcant

amount of research on this problem for MCDM methods, it has been superĄcially analyzed

in the case of TOPSIS, without a careful study on the occurrence causes and conditions,

as well as marked by propositions inadequate models. Therefore, the aim of this study was

to propose an extension of the TOPSIS method to minimize rank reversal. For this, it was

realized an experimental research through computer simulations randomly generated based

on four reversal situations selected in the literature. In the cases of the both problems types

investigated, of choice and rank, the efects of the normalization used and the indiference

thresholds were analyzed. In addition, the cases of the problem of choice were also analyzed

from the logistic regression, in order to estimate the conditions in which there is a greater

probability of occurrence of rank reversal. Based on the experiments and analysis of the

literature models, an extension of TOPSIS was proposed. The proposed model is based on

the deĄnition of a set of values called Domain, which represents the limit values of each

criterion in the decision matrix in order to overcome the drawbacks of TOPSIS. For the

validation of the proposal, a numerical application was made for the problem of student

selection and it was concluded that the proposed model is robust because it simultaneously

prevents the occurrence of ranking reversal and presents a good discriminatory capacity.

Key-words: Rank Reversal; Rank Inconsistency; TOPSIS; Multi-Criteria Decision-Making.
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1 INTRODUÇÃO

Pessoas se veem envolvidas em tomadas de decisão no que diz respeito à sua vida

diária e este fator tem interessado os pesquisadores por muitos anos (GARCíA-CASCALES;

LAMATA, 2012). Assim, pesquisadores num contexto de decisões cada vez mais amplas e

complexas, envolvendo, por exemplo, riscos e incertezas, buscaram o desenvolvimento de

novas formas e modelos para diminuir o impacto de tais fatores.

É nesse contexto que se enquadram os pesquisadores da teoria da decisão, área

interdisciplinar composta por Ąlósofos, economistas, psicólogos, cientistas da computação e

estatísticos, que estudam a decisão a partir de dois pontos de vista: descritivo e normativo.

No primeiro grupo estão os estudiosos que procuram explicar e prever como as pessoas

realmente tomam decisões (decorrente da psicologia experimental). Já no segundo grupo, os

estudiosos procuram produzir prescrições sobre o que os tomadores de decisão racionalmente

necessitam - ou deveriam - fazer (PETERSON, 2009).

Partindo da visão normativa da decisão destacam-se, para a área de Administração,

os estudos de Simon nos anos 50 (SIMON, 1954; SIMON, 1956; SIMON, 1957), cujo

principal resultado foi o desenvolvimento da sua "teoria da racionalidade limitada", em

que um tomador de decisão diante de uma escolha se comporta com base num critério de

satisfação local, no sentido de que ele irá escolher a primeira solução que ele considera

como subjetivamente satisfatória, sem tentar atingir uma irrealista (e inútil) solução ótima

(TSOUKIàS, 2008).

O trabalho de Simon abriu várias direções de pesquisa, tanto no sentido da criação de

novas abordagens de apoio à decisão e em direção ao que hoje é conhecido como inteligência

artiĄcial, assim como para o Apoio Multicritério à Decisão - AMD (ou Multiple-Criteria

Decision Analysis - MCDM), tendo em vista que sua ideia de busca por uma solução

satisfatória tem uma aplicação imediata no problema de encontrar um compromisso

aceitável quando a decisão está sujeita à presença de múltiplos critérios (TSOUKIàS,

2008).

Sobre o Apoio Multicritério à Decisão, teoria que fomenta a presente pesquisa,

tem-se que esta é caracterizada pela consideração simultânea de múltiplos parâmetros

ou critérios para a escolha de um curso de ação. O Apoio Multicritério à Decisão, que é

uma das metodologias de decisão mais utilizadas nas ciências, nos negócios, no governo e

na engenharia, com o propósito de ajudar a melhorar a qualidade das decisões (WANG;

TRIANTAPHYLLOU, 2008), é utilizado em situações onde existem pelo menos duas

alternativas de ação a serem escolhidas, de forma que o processo de escolha ocorre de

acordo com o atendimento dos objetivos, que muitas vezes têm relacionamentos conĆitantes

(ALMEIDA, 2011).

Logo, os métodos AMD atuam de forma a possibilitar a resolução de um problema,

considerando a estrutura de preferências do decisor, com segurança e redução da possibili-
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dade de erro (BELTON; STEWART, 2002). Entre os mais conhecidos, têm-se o Analytic

Hierarchy Process - AHP (SAATY, 1980), o Preference Ranking Organization METHod of

Enrichment Evaluations - PROMETHEE (BRANS; VINCKE, 1985), o Elimination and

Choice Expressing Reality - ELECTRE (ROY, 1968), e o Technique for Order Preference

by Similarity to Ideal Solution - TOPSIS (HWANG; YOON, 1981).

Apesar da grande difusão desses métodos, estes têm sido criticados devido à

ocorrência de um problema chamado de rank reversal, ou seja, reversão de ordenação. O

rank reversal, em sua mais conhecida denominação, se refere à mudança na ordenação de

um grupo de alternativas anteriormente ordenadas após uma alternativa irrelevante ter sido

adicionada ou excluída desse grupo. Sobre isso, tem-se que as primeiras discussões remetem

a uma série de artigos publicados na década de 80 por Belton e Gear (1983) e Belton e

Gear (1985), e por Saaty e Vargas (1984a) e Saaty e Vargas (1984b), todos sobre o método

AHP (SAATY, 1980). Inicialmente, Belton e Gear (1983) mediante a exempliĄcação da

ocorrência do rank reversal no AHP, sugerem uma nova forma de normalização Ű apontada

como a raiz do problema Ű em que as prioridades das alternativas deveriam ser medidas

pelo valor máximo, em vez de sua soma. Tal proposição, batizada de B-G modiĄcado AHP,

evitaria a ocorrência do rank reversal.

No entanto, Saaty e Vargas (1984b) rebatem Belton e Gear ao apontar que o

método proposto por estes também sofre de rank reversal. Os mesmos autores dedicam um

outro estudo para exempliĄcar esta ocorrência (SAATY; VARGAS, 1984a). Não obstante,

Belton e Gear (1985) argumentam que ocorreu uma má interpretação do procedimento

por eles sugerido, ressaltando que a sua abordagem não resultaria em qualquer reversão

desde que os pesos dos critérios fossem alterados em conformidade.

A partir dessa discussão inicial, os estudos e discussões sobre este problema cresce-

ram, tendo sua expansão relacionada tanto a outros aspectos que gerariam o rank reversal

para o AHP, como por questões de transitividade (TRIANTAPHYLLOU, 2001) e critérios

de lavagem (FINAN; HURLEY, 2002; LIBERATORE; NYDICK, 2004; SAATY, 2006;

LIN et al., 2008; JUNG et al., 2009; WIJNMALEN; WEDLEY, 2009b; JAN; TUNG;

DENG, 2011), como também para outros métodos multicritério de apoio a decisão, como

o ELECTRE (WANG; TRIANTAPHYLLOU, 2008; FIGUEIRA; ROY, 2009; FIGUEIRA

et al., 2013), o PROMETHEE (KEYSER; PEETERS, 1996; VERLY; SMET, 2013), e o

TOPSIS (REN et al., 2007; GARCíA-CASCALES; LAMATA, 2012).

Sobre o último, a primeira análise quanto a ocorrência do rank reversal, ainda que

de forma generalista, foi o estudo de Buede e Maxwell (1995). No entanto, este método tem

sido analisado de maneira superĄcial na literatura da área, onde soluções são propostas

sem um estudo criterioso e bem delineado para descobrir as causas do problema.
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Pode-se destacar cinco estudos que tangenciam o problema do rank reversal para o

TOPSIS, seja de forma geral, em conjunto com outros métodos, seja de forma especíĄca

e individual. Nesse sentido, Wang e Luo (2009) apresentam apenas exemplos numéricos

simples para ilustrar o problema para quatro métodos além do TOPSIS (AHP, Borda-

Kendall - BK, Simple Additive Weighting - SAW e Data Envelopment Analysis - DEA),

enquanto que Buede e Maxwell (1995) examinam a frequência e magnitude de divergências

de classiĄcação nos métodos AHP, TOPSIS, Policy Goal Percentaging Analysis or Per-

centaging e Fuzzy algorithm, através de simulações de Monte Carlo, utilizando o MAVT

(Multi-Attribute Value Theory) como padrão. Os resultados mostraram que o pior cenário

para o TOPSIS é quando o multiplicador da constante de escala e o número de critérios

são moderados dado um ao outro, sendo que a frequência de desacordos é mais alta com

um grande número de alternativas, mas a diferença do valor fracionário é maior com um

baixo número de alternativas.

Em estudo similar, Zanakis et al. (1998) testou o rank reversal para oito métodos:

ELECTRE, TOPSIS, Multiplicative Exponential Weighting - MEW, SAW, e quatro versões

do AHP (original vs. Escala geométrica e right eigenvector vs. mean transformation

solution). Os resultados da adição de uma nova alternativa nos respectivos métodos

mostraram que o MEW e os métodos SAW não produziram quaisquer rank reversal,

seguido pelo TOPSIS, pelos quatro AHPs e, por último, o ELECTRE. Em seguida, os

autores analisaram os efeitos causados pelo número de alternativas, de critérios e pela

distribuição das constantes de escala. Tais resultados sobre o TOPSIS mostraram que

o problema do rank reversal é insensível em problemas que possuem mais alternativas,

exibe piores reversões de classiĄcação quando o número de critérios é pequeno e, quanto à

distribuição dos pesos, percebeu-se que mais reversões de classiĄcação foram observadas

com pesos constantes e menos com pesos distribuídos uniformemente.

Em caráter mais especíĄco, destacam-se dois estudos: Ren et al. (2007) e García-

Cascales e Lamata (2012). No primeiro deles é proposto um método chamado M-TOPSIS,

que, segundo os autores, diferentemente do TOPSIS clássico não apresenta rank reversal.

Em síntese, o método proposto utiliza as quatro primeiras etapas do TOPSIS clássico,

diferenciando-se apenas a partir da quinta etapa de cálculo da proximidade relativa de

cada alternativa [�i]. Nessa etapa do método, os autores estabelecem planos para as

distâncias de cada uma das alternativas em relação às soluções ideais positivas (�+ - eixo

x) e negativas (�⊗ - eixo y) e traçam ���(�+
i ), ���(�⊗

i ) como o "ponto de referência

ideal otimizado".

García-Cascales e Lamata (2012) propõem um novo procedimento de normalização

para o TOPSIS e acrescentam que também é necessário haver modiĄcações nas soluções

ideais positiva e negativa (PIS e NIS), através da introdução de alternativas Ąctícias. Para

isso, as autoras colocam como solução que a normalização seja feita de forma absoluta, em
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que se faz a divisão pelo máximo, e que as alternativas Ąctícias possuam os valores máximos

e mínimos de toda a matriz de decisão (�1 = ����, ���� e �2 = ����, ����).

Apesar disso, como já colocado, a análise do TOPSIS tem sido feita de maneira

superĄcial (BUEDE; MAXWELL, 1995; ZANAKIS et al., 1998; WANG; LUO, 2009) ou

com proposição de soluções muitas vezes inadequadas, tendo em vista principalmente

erros relacionados a valores de trade-ofs (seção 2.7 aborda esta questão em detalhes),

sem um estudo criterioso e bem delineado para descobrir as causas do problema (REN et

al., 2007; GARCíA-CASCALES; LAMATA, 2012). Estes casos são analisados com maior

detalhamento no capítulo 4 desde estudo.

Portanto, levando em consideração a criticidade do problema do rank reversal,

foram realizadas e analisadas simulações computacionais com 4.800 problemas de decisão

gerados aleatoriamente através de quatro situações de reversão de ordenação encontradas

na literatura. A partir disso, este estudo pretende preencher a lacuna quanto a clara

explanação do problema ao objetivar responder a seguinte questão: de que forma a

reversão de ordenação no método multicritério de apoio a decisão TOPSIS

pode ser minimizada?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Geral

Este trabalho tem como objetivo principal propor uma extensão do método TOPSIS

para minimizar a reversão de ordenação.

1.2.2 Especíicos

Para a realização do objetivo geral do estudo é necessário o desenvolvimento dos

seguintes objetivos especíĄcos:

a) DeĄnir as situações de análise de reversão de ordenação no TOPSIS;

b) Projetar experimentos computacionais para a análise de fatores e de condições de

ocorrência da reversão de ordenação no TOPSIS;

c) Analisar o TOPSIS em relação aos experimentos projetados;

d) Validar o modelo proposto.
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1.3 JUSTIFICATIVA

Objetivando justiĄcar adequadamente a relevância do estudo realizado, cabe, pri-

meiramente, fazer uma breve contextualização do AMD no mundo e no Brasil.

Data-se 1976 como o ano da primeira publicação de referência de um estudo que

aborde a questão da tomada de decisão na presença de vários critérios (ou multicritério)

do ponto de vista matemático. Tal aĄrmação, colocada por Tsoukiàs (2008), aponta o

estudo de Keeney e Raifa (1976) como o primeiro nos moldes supracitados.

O Apoio Multicritério à Decisão - AMD é uma das temáticas tratadas na Pesquisa

Operacional - PO, uma ciência aplicada que utiliza técnicas cientíĄcas conhecidas (ou as

desenvolve quando necessário), tendo como ponto de referência a aplicação do método

cientíĄco, oferecendo um elenco interessante de áreas, modelos e algoritmos que permitem

ao gestor tomar decisão diante problemas complexos (MARINS, 2011).

O início da PO é geralmente atribuído às iniciativas dos serviços militares no início

da Segunda Guerra Mundial, principalmente pela necessidade de alocar recursos escassos

às várias operações militares na Europa, África e PacíĄco (TAHA, 2008; MARINS, 2011;

GOMES; GOMES, 2014). A partir desse marco histórico, durante as décadas de 50 e 60

foi crescente o número de organizações devotadas ao estudo e à análise de decisões como

grupos para o Şapoio à tomada de decisãoŤ, os quais reúnem matemáticos, estatísticos,

cientistas da computação, economistas e especialistas em Pesquisa Operacional. Todo

esse desenvolvimento culmina, já na década de 70, no surgimento dos primeiros métodos

voltados para os problemas discretos de decisão no ambiente multicritério (GOMES;

GOMES, 2014).

No cenário brasileiro, a PO apareceu pela primeira vez no Ąnal da década de

50, através de alguns trabalhos pioneiros da área, assim como pelo início do ensino

de disciplinas dessa área no Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA. Além disso,

pode-se destacar como momentos relevantes na trajetória de desenvolvimento dessa área

no Brasil a realização, em 1968, do I Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional e a

criação, em 1969, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional - SOBRAPO (CANEN;

BOAVENTURA-NETTO, 2010).

Tendo em vista a importância do AMD, a análise e discussão de possíveis fatores

que possam contribuir para a explicação de fatores causadores de problemas relacionados

a robustez desses métodos é de grande relevância, como é o caso da análise do rank

reversal, objetivando principalmente melhorar as decisões a serem tomadas. Cabe colocar

que robustez é entendida nessa pesquisa como um qualiĄcador, uma capacidade de evitar

impactos indesejáveis, notadamente a degradação das propriedades que devem ser mantidas,

conforme defendido por Aissi e Roy (2010).

No caso do presente estudo, ainda cabe destacar que a análise especíĄca em relação

ao TOPSIS, que baseia-se na ideia de que a alternativa escolhida deverá ter a distância

mais curta entre a solução ideal positiva e a maior distância da solução ideal negativa



26

(HWANG; YOON, 1981), justiĄca-se tanto por sua grande importância dentro do conjunto

de métodos AMD, sendo um dos mais utilizados e de maior aplicabilidade (BEHZADIAN

et al., 2012; AIRES; FERREIRA, 2014), como também pela escassez na literatura de

estudos que se dediquem a avaliar em profundidade o impacto deste problema para esse

método. Consoante com estas constatações, também foi realizado um levantamento de

publicações que tangenciam o rank reversal em nível nacional e internacional.

Em termos gerais, os resultados obtidos demonstram que os estudos sobre rank

reversal no Brasil ainda são escassos, tendo em vista que apenas nove estudos foram

publicados sobre a temática, bem como trata-se de um tema relativamente novo. No

cenário internacional, percebeu-se que há uma tendência de crescimento na exploração do

rank reversal desde seu surgimento, mostrando a relevância e interesse que a temática tem

despertado. Além disso, percebeu-se que há uma necessidade de novos estudos na área para

aprofundar o entendimento e análise do problema em questão. Ademais, o aprofundamento

dos resultados supracitados é feito no capítulo 3.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está organizado em oito capítulos, cada qual com suas respectivas

seções, descritas da seguinte forma:

a) O capítulo 1 da introdução é composto por quatro seções que abordam a formulação do

problema da pesquisa (1.1), os objetivos geral (1.2.1) e especíĄcos (1.2.2), a justiĄcativa

para o estudo (1.3) e a estrutura do trabalho (1.4);

b) O capítulo 2 trata da fundamentação teórica estudo, sendo composto por sete seções,

quais sejam: seção 2.1 apresenta uma breve contextualização sobre a Teoria da Decisão;

seção 2.2 disserta sobre breves deĄnições e considerações sobre o Apoio Multicritério à

Decisão; seção 2.3 expõe os elementos básicos das decisões multicritério, de forma que

tal seção é subdividida em outras seis subseções (2.3.1 - Estruturas de preferências; 2.3.2

- Família de critérios; 2.3.3 - Relação de dominância; 2.3.4 - Avaliação intracritério e

intercritério; 2.3.5 - Tipos de escalas; e 2.3.6 - Procedimentos de normalização); seção

2.4 contextualiza quanto ao caráter de compensação dos métodos multicritério; seção 2.5

discorre sobre os tipos e características das problemáticas multicritério; seção 2.6 detalha os

axiomas da Teoria da Decisão, fundamentais para o entendimento e análise do problema da

pesquisa do presente estudo; e a seção 2.7 descreve os erros que comumente são cometidos

na determinação de valores de trade-ofs;

c) O capítulo 3 aborda a problemática da pesquisa, detalhando as situações de ocorrência
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da Reversão de Ordenação e apresentando a revisão de literatura nacional e internacional.

Esse capítulo possui três seções: seção 3.1 que detalha a revisão de literatura sobre reversão

de ordenação em nível nacional; seção 3.2 que detalha a revisão de literatura sobre reversão

de ordenação em nível internacional, sendo esta composta por outras cinco subseções

(subseções 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5); e seção 3.3 que sintetiza os estudos sobre

reversão de ordenação analisados de acordo com o tratamento dado ao problema;

d) O capítulo 4 discorre sobre o método analisado quanto a reversão de ordenação no

presente trabalho, o TOPSIS. Além de tecer considerações sobre o método e apresentar

sua estrutura matemática, esse capítulo também possui outras duas seções: seção 4.1

que apresenta um exemplo prático da aplicação do TOPSIS e demonstra a ocorrência

da reversão de ordenação para as principais situações; e seção 4.2 que discute sobre os

principais modelos propostos na literatura em relação a reversões do TOPSIS;

e) O capítulo 5 se refere a como foi estruturado o trabalho em termos metodológicos. O

capítulo foi dividido em duas seções: seção 5.1 que apresenta a caracterização do estudo

em relação aos aspectos de forma de abordagem, objetivos e procedimentos técnicos; e

seção 5.2 que detalha os experimentos realizados no estudo;

f) O capítulo 6 descreve os resultados obtidos com os testes realizados na presente pesquisa.

Esse capítulo está dividido em duas seções: seção 6.1 que apresenta uma análise quanto

a reversão de ordenação em relação a problemática de escolha; e seção 6.2 que analisa a

reversão de ordenação em relação a problemática de ordenação;

g) O capítulo 7 apresenta o modelo proposto no estudo. O capítulo possui duas seções:

seção 7.1 - Apresenta uma breve contextualização do modelo proposto, sua estrutura

matemática e uma breve análise de robutez; e a seção 7.2 Ű Demonstra a validação do

modelo proposto, de forma que tal seção é subdividida em duas subseções: subseção 7.2.1

Ű Teste de Rank Reversal (Validação Interna); e subseção 7.2.2 Ű Aplicação Numérica

(Validação Externa).

h) O capitulo 8 trata das considerações Ąnais do estudo, apresentando as principais

limitações do mesmo, assim como as sugestões para trabalhos futuros.
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2 APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO - AMD

Esse capítulo está subdividido em sete seções: Seção 2.1 - Apresenta uma breve

contextualização sobre a Teoria da Decisão; Seção 2.2 - São descritas breves deĄnições e

considerações sobre o Apoio Multicritério à Decisão; Seção 2.3 - São expostos os elementos

básicos das decisões multicritério, de forma que tal seção é subdividida em outras seis

subseções (2.3.1 - Estruturas de preferências; 2.3.2 - Família de critérios; 2.3.3 - Relação

de dominância; 2.3.4 - Avaliação intracritério e intercritério; 2.3.5 - Tipos de escalas; e

2.3.6 - Procedimentos de normalização); Seção 2.4 - Apresenta uma breve contextualização

quanto ao caráter de compensação dos métodos multicritério; Seção 2.5 - Discorre sobre

os tipos e características das problemáticas multicritério; Seção 2.6 Ű São apresentados os

axiomas da Teoria da Decisão, fundamentais para o entendimento e análise do problema da

pesquisa do presente estudo; e Seção 2.7 - Descreve os erros que comumente são cometidos

na determinação de valores de trade-ofs

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A TEORIA DA DECISÃO

Para o entendimento dos princípios norteadores do AMD, cabe fazer uma breve

contextualização da Teoria da Decisão. A partir das obras de Peterson (2009) e French

(1986), tem-se que há um consenso entre as diversas áreas envolvidas na Teoria da Decisão,

que pode ser dividida entre teoria da decisão descritiva e teoria da decisão normativa.

Tendo em vista que o problema estudado é oriundo do Apoio Multicritério à Decisão, o

presente trabalho orienta-se na teoria da decisão normativa.

A primeira inĆuência da teoria da decisão normativa foi de origem grega, represen-

tada pelos pensamentos de Heródoto e Aristóteles, este último apontado como o responsável

por conceber o embrião para a lógica da preferência racional. No entanto, o valor de sua

análise foi posteriormente questionada, pois, na visão de estudiosos modernos, Aristóteles

parece misturar princípios lógicos com princípios materiais contingentes.

A segunda grande fase de desenvolvimento da Teoria da Decisão foi o período

iniciado em 1654 com Blaise Pascal e Pierre de Fermat sobre a teoria da probabilidade.

Essa teoria culminou na criação da teoria da probabilidade moderna de Christian Huygens,

autor que publicou o primeiro livro sobre o assunto em 1657.

Outro grande avanço durante esse período foi a publicação do livro ŞPort-Royal

LogicŤ em 1662, cuja autoria (anônima) foi de dois membros do convento jansenista

(organização pertencente à Igreja Católica). Esse livro Ącou marcado por conter a primeira

formulação clara do princípio da maximização do valor esperado.

Em 1738, Daniel Bernoulli introduziu a noção de valor moral, termo que foi

substituído pela noção de utilidade nos estudos modernos, referindo-se a quão bom ou

ruim é esse resultado do ponto de vista do tomador de decisão.

Por Ąm, tem-se também o período denominado de período axiomático, que teve
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dois pontos de partida separados e não relacionadas: O trabalho ŞTruth and ProbabilityŤ de

Frank Ramsey, que foi escrito em 1926, mas publicado apenas em 1931; e o livro ŞTheory

of Games and Economic BehaviorŤ de Von Neumann e Morgenstern, especialmente a

publicação da segunda edição em 1947.

No primeiro, o autor propôs um conjunto de oito axiomas de como os tomadores

de decisão devem tomar uma decisão racional entre perspectivas incertas, ressaltando que

todos os decisores que se comportam de acordo com estes axiomas vão agir de uma forma

que seja compatível com o princípio da maximização do valor esperado.

Já Von Neumann e Morgenstern também mostraram que se o tomador de decisão

se comportar de acordo com os seus axiomas, implicitamente estará se comportando de

acordo com o princípio da maximização da utilidade esperada, diferenciando-se de Ramsey

por não terem apresentado nenhuma nova teoria da probabilidade. No entanto, como seu

trabalho sobre a teoria dos jogos foi genuinamente novo, deve ser considerado como um

grande avanço.

Além desses dois últimos trabalhos, destaca-se que na década de 50 também

houveram diversos trabalhos inĆuentes, como o livro de Leonard Savage de 1954. Dada

essa primeira visão do desenvolvimento da Teoria da Decisão de forma mais holística, na

seção 2.2 são apresentadas deĄnições e considerações especíĄcas em relação ao AMD.

2.2 DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES SOBRE O AMD

Tomar decisões é uma tarefa básica da gestão, nos seus vários níveis, devendo ser

entendido que o ato de decidir signiĄca fazer uma opção entre alternativas de solução que

sejam viáveis de serem aplicadas à situação (MARINS, 2011). Apesar de muitas dessas

decisões serem tomadas levando em consideração apenas um parâmetro, os problemas

reais raramente se enquadram nesta situação. Assim sendo, a decisão no contexto de

multiplicidade de parâmetros ou critérios conĆitantes é denominada de um problema de

decisão multicritério (CHAVES et al., 2010).

Métodos multicritério ou de Apoio Multicritério à Decisão são deĄnidos como um

conjunto de métodos e técnicas para auxiliar ou apoiar pessoas e organizações a tomarem

decisões, sob a inĆuência de uma multiplicidade de critérios (ALMEIDA; COSTA, 2003;

GOMES; GONZALEZ-ARAYA; CARIGNANO, 2004; ALMEIDA, 2011), atuando como

uma ferramenta que possibilita a resolução de um problema com segurança e redução da

possibilidade de erro (BELTON; STEWART, 2002). Em outras palavras, a tomada de

decisão é caracterizada como o esforço para resolver um dilema de critérios conĆituosos,

em que se procura a melhor solução para o problema (ZELENY, 1982).

Desde o surgimento dos seus primeiros métodos até os dias atuais, o Apoio Multicri-

tério à Decisão vem sendo vastamente utilizado para diferentes campos de estudo, seja para

aplicações simples, como também para pilares importantes da sociedade, como para as

áreas da saúde (MORTON, 2014), da educação (CERTA; ENEA; HOPPS, 2015), do meio
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ambiente (KLEIN; WHALLEY, 2015) e de administração pública (MELO; JANNUZZI;

TRIPODI, 2013).

Um dos primeiros métodos a surgir e que é hoje talvez o mais extensivamente usado

em todo o mundo é o AHP, criado pelo Prof. Thomas L. Saaty em meados da década

de 70, segundo o qual o problema de decisão pode ser geralmente decomposto em níveis

hierárquicos, facilitando, assim, sua compreensão e avaliação (GOMES; GOMES, 2014).

Desde o surgimento do AHP até os dias atuais, vários outros métodos foram propostos e a

Tabela 1 apresenta os principais.

Tabela 1 Ű Principais métodos multicritério

Característica
de Compensação

Método Estudos

Compensatório

AHP
Ramanathan (2013)

Abdullah e ZulkiĆi (2015)
Frikha e Moalla (2015)

TOPSIS
Roszkowska e Wachowicz (2015)

Bilbao-Terol et al. (2014)
Dymova, Sevastjanov e Tikhonenko (2015)

UTA
Nguyen (2013)

Demesouka, Vavatsikos e Anagnostopoulos (2013)
Kadziński, Greco e Sşowiński (2013)

MACBETH
Lavoie et al. (2015)

Marques e Neves-Silva (2015)
Cardoso et al. (2016)

Não-compensatórios

ELECTRE
Ishizaka e Nemery (2014)

Bottero et al. (2015)
Vasto-Terrientes et al. (2015)

PROMETHEE
Corrente, Figueira e Greco (2014)

Kilic, Zaim e Delen (2015)
Murat, Kazan e Coskun (2015)

Fonte: Elaboração própria.

Logo, a partir dos exemplos de estudos supracitados na Tabela 1, selecionados em

periódicos de impacto nos últimos três anos, Ąca clara a vasta utilização, importância e

diversiĄcação de métodos AMD. Cabe ainda destacar, que muitos do métodos também

surgiram da hibridização de dois ou mais métodos diferentes ou a partir de versões fuzzy

destes.

2.3 ELEMENTOS BÁSICOS EM DECISÃO MULTICRITÉRIO

Como já colocado, nessa seção são apresentados alguns elementos básicos e conceitos

relevantes para se compreender o processo de construção de modelos de decisão, tendo

como base as obras de Almeida (2013) e Gomes e Gomes (2014). Para isso, optou-se por

dividir a seção em outras seis subseções: 2.3.1 - Estruturas de preferências; 2.3.2 - Família



31

de critérios; 2.3.3 - Relação de dominância; 2.3.4 - Avaliação intracritério e intercritério;

2.3.5 - Tipos de escalas; e 2.3.6 - Procedimentos de normalização.

2.3.1 Estruturas de Preferências

As situações de preferência básicas são importantes para a escolha do método

MCDA, pois na análise de um problema de decisão representam formalmente as compa-

rações de elementos, evidenciando a estrutura de preferências do decisor em relação às

consequências.

Em termos gerais, um problema de decisão considera que existe um conjunto A

de alternativas a ser classiĄcado de acordo com um conjunto J de critérios de avaliação

(ALMEIDA, 2013).

Assim, as relações binárias são utilizadas para estabelecer um conjunto de pares

ordenados, em que uma relação binária � sobre um conjunto de elementos � = �, �, �, ..., �

é um subconjunto de produto cartesiano ���. A representação utilizada para essa relação

é ��� ou �(�, �). Caso não se aplique a relação � entre � e �, representa-se como: ��n�;

ou não (���). Várias propriedades são deĄnidas nas relações binárias, para ∀ �, �, � � �

ReĆexiva: se ���;

IrreĆexiva: se não (���);

Simétrica: se (���) =⇒ (���);

Assimétrica: se (���) =⇒ não (���);

Completa: quando ��� ou ���;

Transitiva: se ��� e ��� =⇒ ���

Na modelagem de preferências, as relações binárias são comumente denominadas

de relações de preferências, sendo as seguintes de maior interesse para o contexto do AMD:

Indiferença (I): Existência de razões claras para o decisor que justiĄcam a equivalência

entre dois elementos.

Propriedades - ReĆexiva: ���; Simétrica: ��� =⇒ ���.

Preferência Estrita (P ou ≈): Existência de razões claras para o decisor que justiĄcam

uma preferência signiĄcativa em favor de um (bem identiĄcado) dos dois elementos.

Propriedade - Assimétrica: ��� =⇒ não ���
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Preferência Fraca (Q ou ∙): Existência de razões claras para o decisor, que invalidam a

preferência estrita em favor de um (bem identiĄcado) dos dois elementos, mas essas razões

são insuĄcientes para distinguir, seja uma preferência estrita (� ) em favor do outro, seja

uma indiferença entre esses dois elementos. Portanto, não é possível diferenciar nenhuma

das duas situações precedentes.

Propriedade - Assimétrica: ��� =⇒ não ���

Incomparabilidade (R): Ausência de razões claras para o decisor que justiĄcam qualquer

das três situações precedentes.

Propriedades - Simétrica: ��� =⇒ ���; IrreĆexiva ou não reĆexiva: não (���)

Não preferência (≍): Ausência de situações claras para o decisor para justiĄcar a prefe-

rência estrita ou preferência fraca em favor de um dos elementos. Consiste numa situação

de indiferença ou de incomparabilidade, sem que se seja capaz de diferenciação entre elas.

Preferência � (Presunção de Preferência): Existência de razões claras para o deci-

sor que justiĄcam a preferência fraca, sem se preocupar o quão fraca, em favor de um

(bem identiĄcado) dos dois elementos, embora não exista nenhuma divisão signiĄcativa

estabelecida entre as situações de preferência e indiferença.

SobreclassiĄcação (S): Existência de razões claras para o decisor que justiĄquem a

preferência � ou a preferência � em favor de um (bem identiĄcado) dos dois elementos,

embora não exista nenhuma divisão signiĄcativa estabelecida entre as situações de prefe-

rência estrita, preferência fraca e indiferença.

Um sistema de relações de preferências ou uma estrutura de preferências é uma

coleção de relações de preferência aplicadas sobre um conjunto � e várias dessas podem

ser estudadas, sendo as seguintes de particular interesse na modelagem de problemas com

métodos multicritério:

Estrutura (�, �): Permite a obtenção de uma pré-ordem completa (completa, pois não há

incomparabilidade) entre os elementos de um conjunto. Corresponde ao modelo tradicional,

no qual a maioria dos métodos de critério único de síntese se enquadra bem, a exemplo do

AHP e TOPSIS.

Estrutura (�, �, �): Permite a obtenção de uma pré-ordem completa entre os elementos

de um conjunto. Neste caso, acrescenta-se ao anterior que: ��� =⇒ �(�) ⊙ �(�). Corres-

ponde ao modelo no qual a maioria dos métodos de sobreclassiĄcação se enquadra bem, a
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exemplo do ELECTRE e PROMETHEE.

Estrutura (�, �, �, �): Apresenta a relação de incomparabilidade, levando à construção

de pré-ordens parciais entre os elementos de um conjunto. Similar ao anterior, corresponde

ao modelo no qual a maioria dos métodos de sobreclassiĄcação se enquadra bem, a exemplo

do ELECTRE e PROMETHEE

Dito isso, na subseção 2.3.2 é descrita a família de critérios.

2.3.2 Família de Critérios

Um critério é visto como uma representação de um objetivo, mas de maneira mais

formal, o critério é deĄnido como uma função � (ou �) sobre o conjunto �, função essa que

representa as preferências do decisor de acordo com um objetivo (ou ponto de vista). Uma

família consistente de critérios deve atender a várias propriedades, dentre as quais: ser

capaz de representar todos os aspectos (objetivos) do problema (exaustividade) sem que

haja redundâncias. Assim, de forma geral, os critérios podem ser classiĄcados da seguinte

forma:

Critério Verdadeiro: Quando a estrutura de preferência associada é uma pré-ordem

completa (Modelo tradicional - Ex: ELECTRE I e II);

Semicritério: Quando a estrutura de preferência associada é uma semiordem (Modelo

com limiar - Ex: PROMETHEE);

Critério de Intervalo: Quando a estrutura de preferência associada é uma ordem de

intervalo (Modelo com limiar variável - Ex: PROMETHEE);

Pseudocritério: Quando a estrutura de preferência associada é uma pseudo-ordem (Mo-

delo com limiar duplo - Ex: ELECTRE TRI).

A seguir, na subseção 2.3.3 é discutida a questão da relação de dominância.

2.3.3 Relação de Dominância

A relação de dominância �, entre dois elementos � e �, representada por ���,

ocorre quando para � critérios, considerando �j a função valor para o critério �, tem-se:

�j(�) ⊙ �j(�), � = 1, 2, 3, �



34

Onde pelo menos para um dos critérios �, a desigualdade é estrita (>).

Na subseção 2.3.4 são apresentadas as avaliações intracritério e intercritério.

2.3.4 Avaliação Intracritério e Intercritério

Em primeiro lugar, tem-se a avaliação intracritério, que consiste na avaliação de

cada alternativa � para cada critério �, o que leva à função valor �j(�i). A construção da

função valor para cada elemento é baseada na avaliação das consequências a serem obtidas

(aspectos relacionados a esse respeito são tratados na seção 2.7 desse estudo).

Logo, a avaliação intracritério permite representar o problema através da matriz

de consequências na forma dos valores obtidos para cada consequência. Já a avaliação

intercritério considera a combinação dos diferentes critérios, de forma que para isso, deve-se

escolher um método de agregação desses critérios, ou seja, um método multicritério.

Essa agregação entre os critérios permitirá a realização da comparação entre as

alternativas, seja através de um score (valor) global para cada alternativa, seja através de

um procedimento que permita a comparação entre as alternativas, sem que a estas seja

atribuído um valor global.

Na subseção 2.3.5 são descritos os tipos de escalas.

2.3.5 Tipos de Escalas

Na modelagem de preferências é obtida a avaliação das consequências, que pode

ser desenvolvida através de números na avaliação intracritério. Assim, podem-se observar

dois tipos de escalas:

Escala Numérica: DeĄnida em função da classe de transformações admissíveis. Dentre

as escalas numéricas podem-se destacar as seguintes:

Escala de razão: Escala que tem maior quantidade de informações (tem-se unidade

e origem; pode-se fazer uma transformação do tipo � = ��, com � > 0);

Escala intervalar: O signiĄcado de cardinalidade dos números está no intervalo (pode-

se fazer uma transformação do tipo � = �� + �, com � > 0). Apresenta uma característica

muito relevante para a percepção do decisor, na comparação entre alternativas, pois mostra

o quanto uma alternativa acrescenta a mais de valor em relação a uma outra alternativa;

Escala Ordinal: Os números representam apenas a ordem entre os objetos avaliados.

Escala Verbal: Permite fazer classiĄcações das alternativas comparadas, podendo ter

características apenas qualitativas ou quantitativas (exemplo: escala de Likert).
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Escala Fuzzy: Permite prover um conjunto formal para informações incompletas ou

graduais, expressas pelas pessoas em linguagem natural, ou seja, permite que estados

indeterminados e imprecisos sejam tratados e analisados por dispositivos de controle

(DUBOIS; PADRE, 1980).

Na sequência, na subseção 2.3.6 são descritos os procedimentos de normalização.

2.3.6 Procedimentos de Normalização

No AMD, o procedimento de normalização consiste em uma transformação na escala

de avaliação, visto que o interesse está relacionado à avaliação preferencial, envolvendo

julgamento de valor para a tomada de decisão. Um procedimento de normalização efetua

uma transformação na escala de avaliação, que em geral passa a utilizar um intervalo (0,

1), em que o elemento de menor preferência tem valor 0 e o de maior preferência tem valor

1.

Além disso, como destacam Gomes e Gomes (2014), a escolha do procedimento

de normalização deve ser muito cuidadosa, pois, em algumas situações, o mesmo pode

inĆuenciar nos resultados obtidos, acarretando problemas de rank reversal (a inĆuência da

normalização em relação a rank reversal é medida no Capítulo 6 desse estudo).

Os procedimentos mais utilizados são apresentados a seguir:

Procedimento 1 (Máximo-Mínimo):

�′

j(�i) =
�j(�i) ⊗ ����j(�i)

����j(�i) ⊗ ����j(�i)
(1)

Observação: Os valores de �′

j(�i) são obtidos no intervalo de 0 ⊘ �′

j(�i) ⊘ 1.

Procedimento 2 (Divisão pelo Máximo):

�′

j(�i) =
�j(�i)

����j(�i)
(2)

Observação: Os valores de �′

j(�i) são obtidos no intervalo de 0 < �′

j(�i) ⊘ 1.

Procedimento 3 (Divisão pela Soma):

�′

j(�i) =
�j(�i)

︀

i �j(�i)
(3)

Observação: Os valores de �′

j(�i) são obtidos no intervalo de 0 ⊘ �′

j(�i) ⊘ 1.
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Para maiores detalhes e outras informações, recomenda-se o estudo de Chakraborty

e Yeh (2007). Na sequência, a seção 2.4 discorre sobre os aspectos relacionados aos métodos

compensatórios e não compensatórios.

2.4 MÉTODOS COMPENSATÓRIOS E NÃO COMPENSATÓRIOS

Para a escolha do método multicritério a ser utilizado deve-se realizar uma análise

relacionada a aspectos como: problema analisado, contexto considerado, informações dispo-

níveis e seu grau de precisão, racionalidade requerida, estrutura axiomática de preferências

do decisor e tipo de problemática (ALMEIDA, 2011). Além disso, um importante fator

a ser considerado nesta escolha é a característica de compensação que pode existir entre

os critérios da situação problemática estudada. Dessa forma, os métodos multicritério

tradicionalmente são classiĄcados quanto a sua característica de compensação em dois

grupos: os métodos compensatórios e os não-compensatórios.

No grupo dos métodos compensatórios, tem-se uma ideia de compensar um menor

desempenho de uma alternativa em um dado critério por meio de um melhor desempenho

em outro critério (ALMEIDA, 2013), ou seja, podem favorecer alternativas não balanceadas,

ótimas em algum critério, mas sofrível em outros, já que buscam a compensação (GOMES;

GOMES, 2014). Neste grupo, os métodos mais conhecidos e utilizados são o MAUT, AHP

e o TOPSIS.

Já o grupo dos métodos não-compensatórios requer uma informação intercritério

correspondente à importância relativa entre os critérios, evitando o favorecimento de

ações que possuem um excelente desempenho em um critério, mas que sejam muito

ruins nos demais (INFANTE; MENDOçA; VALLE, 2014). Logo, este grupo considera

a incomparabilidade entre alternativas, sendo os métodos das famílias PROMETHEE

e ELECTRE os mais utilizados. A seção 2.5 apresenta os tipos e características das

problemáticas multicritério.

2.5 PROBLEMÁTICAS DE DECISÃO

As problemáticas de decisão são relacionadas ao tipo de solução que se busca no

problema de decisão. Logo, de acordo com Roy (1996) e Belton e Stewart (2002), são seis

os tipos de problemáticas:

a) Problemática de Escolha (�.Ð): Nesse tipo de problemática procura-se um con-

junto de alternativas tão pequeno quanto possível, de forma a selecionar as melhores

alternativas. Apesar de reunir as melhores alternativas, não se pode garantir que todas

estas sejam realmente as melhores, pois podem haver algumas alternativas que o decisor

não conseguiu deĄnir a sua preferência, por possuírem características muitas vezes bem

diferentes das demais. Logo, nesse tipo de problemática pretende-se realizar uma escolha
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ou um procedimento de seleção. Exemplo: ELECTRE I;

b) Problemática de ClassiĄcação (�.Ñ): Nessa problemática, busca-se classiĄcar as

alternativas de acordo com categorias pré-deĄnidas. Objetiva-se com esta problemática a

geração de uma recomendação que pode ser utilizada para o esclarecimento do decisor

sobre o problema ou como apoio para outra problemática a ser utilizada posteriormente.

Logo, pretende-se realizar uma triagem ou um procedimento de classiĄcação. Exemplo:

ELECTRE TRI;

c) Problemática de Ordenação (�.Ò): A problemática de ordenação, resumidamente,

está relacionada a problemas em que o decisor deseja ordenar as alternativas da melhor

para pior, de acordo com suas preferências. Logo, o resultado dessa problemática é a

apresentação de uma ordenação, como por exemplo, um ranking. Exemplo: ELECTRE II,

ELECTRE III, PROMETHEE I, PROMETHEE II, PROMETHEE III, PROMETHEE

IV e TODIM;

d) Problemática de Descrição (�.Ó): O objetivo dessa problemática não é fazer uma

escolha, e sim, apenas esclarecer ao decisor as suas preferências para o devido problema de

decisão. Assim, o resultado a que se quer chegar é uma descrição ou um procedimento

cognitivo. Exemplo: ELECTRE IV;

e) Problemática de Design: Objetiva analisar o problema, buscando mais alternativas,

através de identiĄcação de alternativas ainda não descobertas ou através da criação de

alternativas;

f) Problemática de Portfólio: Nessa problemática busca-se um conjunto de alternativas

baseado não apenas nas suas características individuais, mas também na interação destas

com o conjunto. Exemplo: PROMETHEE V.

Portanto, o uso adequado de um método multicritério de apoio a decisão requer

uma cuidadosa análise relacionada a problemática. Na seção seguinte (2.6) são descritos

os axiomas da teoria da decisão.

2.6 AXIOMAS DA TEORIA DA DECISÃO

Para essa seção, assim como na anterior, foram utilizados os estudos de French

(1986) e Peterson (2009) como principais fontes para a apresentação dos axiomas da Teoria

da Decisão. Os axiomas foram criados no intuito de formular um conjunto de princípios

fundamentais a partir dos quais uma regra de decisão pode ser derivada.

Para o caso deste estudo, foi utilizado o conjunto de axiomas apresentados por
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Milnor e contidos na obra de Peterson (2009). Dessa forma, Milnor apresentou um conjunto

de dez axiomas, quais sejam:

1. Ordenação: O ∙ é transitivo e completo (Transitividade signiĄca que se A ≈ B e

B ≈ C, logo A ≈ C, enquanto que a completude não é consistente a possibilidade de

incomparabilidade, ou seja, x ≈ y ou x ≍ y ou y ≈ x);

2. Simetria: A ordem imposta por ∙ é independente da rotulagem de atos e estados,

portanto, qualquer duas linhas ou colunas na matriz de decisão podem ser trocadas;

3. Dominância Estrita: Se o resultado de um ato é estritamente melhor do que o resul-

tado de outro sob cada estado, em seguida, o ex-ato é classiĄcado acima do último;

4. Continuidade: Se um ato domina fracamente outro em uma sequência de problemas

de decisão sob ignorância, então isto é válido também no problema de decisão limite sob

ignorância;

5. Intervalo de Escala: A ordem imposta por ∙ permanece inalterada por uma trans-

formação linear positiva dos valores atribuídos aos resultados;

6. Alternativas Irrelevantes: A ordenação entre alternativas anteriores não muda se

novas alternativas irrelevantes forem adicionadas ao problema de decisão;

7. Linearidade da Coluna: A ordem imposta pela ∙ não se altera se uma constante é

adicionada a uma coluna;

8. Duplicação de Colunas: A ordem imposta por ∙ não muda se um estado idêntico

(coluna) é adicionado;

9. Randomização: Se dois atos são igualmente valiosos, então cada aleatorização entre

os dois atos também é igualmente valiosa;

10. Adjunção da Fila Especial: Adicionar um ato fracamente dominado não muda a

ordem dos atos anteriores.
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A apresentação desses axiomas é necessária tendo em vista o problema estudado

na presente tese, o rank reversal, pois muitos dos debates sobre a validade do problema,

bem como as formas como alguns testes e soluções são apresentadas, estão relacionados

aos axiomas supracitados. Portanto, partindo deste príncipio, optou-se por apresentá-los

nessa seção de forma a fomentar algumas discussões. Nessa mesma lógica dos debates

sobre a validade do problema, na seção seguinte (2.7) são apresentados os erros comumente

cometidos em relação a determinação de valores de trade-ofs.

2.7 ERROS COMUNS COMETIDOS NADETERMINAÇÃODE VALORES DE TRADE-

OFFS

Um dos aspectos importantes do AMD e que muitas vezes é deixado de lado é

a questão do valor dos trade-ofs. Segundo Keeney (2002), valor de trade-of se refere à

deĄnição do quão menos, em termos de atingimento de um objetivo, o decisor está disposto

a aceitar a Ąm de conseguir mais em outros objetivos.

A importância desse assunto também é ressaltada tendo em vista que segundo os

mesmos autores, o conceito de um valor de trade-of é frequentemente mal compreendido,

gerando erros na sua determinação. Por conta disso, Keeney (2002) em seu estudo lista

12 erros comuns que são feitos relacionados a esse assunto e, como essas deĄnições são

importantes para o presente estudo, optou-se por tratá-las com maior profundidade:

Erro 1: Não compreensão do contexto da decisão

Erro relacionado a não compreensão de aspectos como saber o que a decisão é, o que

se pretende realizar e que tipos de alternativas estão disponíveis, acarretando problemas

de determinação do valor de trade-of.

Erro 2: Não entendimento das consequências

Erro bastante comum relacionado à determinação do valor de trade-of sem uma

adequada compreensão das consequências, ou seja, o decisor não deve fazer a determinação

de um valor razoável de trade-of sem esse entendimento prévio das consequências.

Erro 3: Usar medidas inadequadas

Relacionado ao Erro 2, trata-se do erro cometido quando são utilizadas medidas

insuĄcientes ou inadequadas, o que acarreta no não entendimento por parte do decisor em

relação à consequências e, consequentemente, não permite que o mesmo faça razoáveis

valores de trade-ofs.

Erro 4: Não entendimento do que as medidas representam

Relacionado ao Erro 3, mas, neste caso, o erro se refere ao não entendimento sobre
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o que determinada medida está representando, de forma a saber as consequências dessa

medida e como essa medida afeta o(s) objetivo(s) do problema.

Erro 5: Determinar valores de trade-offs envolvendo objetivos meios

Erro relacionado à determinação de valores de trade-ofs avaliando alternativas sem

o claro entendimento dos objetivos fundamentais para determinada decisão.

Erro 6: Usar a disposição de troca como um valor de trade-off

Refere-se ao aspecto de um valor de trade-of deĄnir e ser deĄnido por duas con-

sequências que são indiferentes umas as outras, cuja interpretação é que o decisor seria

igualmente satisfeito (ou insatisfeito) se ele teve qualquer consequência.

Erro 7: Tentar calcular o correto valor de trade-off

Erro relacionado à tentativa de se calcular o valor de trade-of. O erro ocorre porque

o valor de trade-of deve ser baseado em juízos de valor do decisor, não podendo ser

calculado ou determinado diretamente de outras informações. No entanto, informações e

cálculos são muitas vezes úteis para ajudar a tornar signiĄcativos os valores de trade-ofs.

Erro 8: Avaliar o valor do trade-off independente da extensão das consequên-

cias

Erro relacionado ao 2, mas voltado também a avaliar o valor do trade-of inde-

pendente da extensão das consequências, ou seja, o decisor deve saber o quanto de cada

consequência está sendo levada em consideração, a Ąm de fazer um valor razoável de

trade-of.

Erro 9: Não ter valor de trade-off depende de onde você começa

Refere-se a avaliar um valor de trade-of entre unidades de medida dos diferentes

objetivos e, em seguida, extrapolá-los em toda a extensão (range). Tal extrapolação é

muitas vezes feita de forma linear, o que é razoável somente se cada mudança de unidade

sucessiva nas diferentes medidas tem os mesmos valores que a alteração anterior.

Erro 10: Fornecer conservadores valores de trade-offs

Erro relacionado a julgamentos de valor conservadores que não fazem sentido e não

conduzem necessariamente ao que se poderia pensar em decisões como conservadoras.

Erro 11: Usar critérios de Ąltro para implicar juízos de valor

Erro relacionado a quando o decisor usa um valor de trade-of como um meio de

Ąltragem, o que muitas vezes é incompatível com os seus verdadeiros valores.
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Erro 12: A não utilização de veriĄcações de consistência na apreciação do valor

de trade-off

Refere-se à importância da veriĄcação da razoabilidade dos valores de trade-ofs,

visto que estes são informações, baseadas em juízos de valor e estão sujeitos a vieses e

erros aleatórios.

O tratamento dessa temática nesse estudo é importante, pois quando ocorre um

erro na determinação de um valor de trade-of, o resultado é que o valor expresso por

meio destes acabam não representando os verdadeiros interesses do tomador de decisão e,

quando isso ocorre, os valores de trade-ofs oferecem pouca ou nenhuma visão, contribuindo

para uma má decisão. Além disso, este também é um importante fator a se considerar na

proposição de soluções de rank reversal.

A seguir, no capítulo 3, é apresentada uma breve síntese sobre os principais fatores

causadores de rank reversal em métodos multicritério e em seguida, nas seções 3.1 e 3.2, é

apresentada a análise dos principais estudos encontrados na revisão de literatura realizada

sobre este problema - estudos que foram apresentados de forma agregada na justiĄcativa

(seção 1.3). Além disso, na seção 3.3, os estudos também são sintetizados de acordo com o

tratamento dado ao problema.
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3 RANK REVERSAL

Como já colocado, os estudos e discussões sobre rank reversal evoluíram desde de

sua primeira menção no artigo de Belton e Gear (1983) e essa evolução está diretamente

ligada à expansão dos métodos avaliados e de aspectos que gerariam o rank reversal. Para

facilitar o entendimento dos estudos descritos nas seções 3.1 e 3.2, foi elaborada a Tabela 2

que sinteticamente apresenta as situações de análise quanto a ocorrência do rank reversal

para cada método especiĄcamente.

Conforme apresentado na Tabela 2, percebe-se que em geral os métodos foram

avaliados a partir de cinco situações principais, sendo a primeira situação, de adição

e/ou exclusão de alternativas irrelevantes, a mais usual. Cabe destacar que cada método

possui suas especiĄcidades, de forma que algumas situações podem não ser passíveis de

análise para alguns métodos, como por exemplo, a situação da transitividade para métodos

outranking, como ELECTRE e PROMETHEE, pois, segundo Figueira e Roy (2009), tais

métodos não precisam cumprir as noções de transitividade.

Muitos métodos ainda não foram testados para todas as situações encontradas

nos estudos, como o próprio TOPSIS, que será analisado no presente estudo, para as

situações de transitividade e decomposição do problema de decisão, por exemplo. Além

disso, percebe-se que na literatura não há uma clara distinção sobre qual conjunto de

situações é mais apropriado para cada método.

Dada essa introdução, para a revisão de literatura dos estudos sobre o rank re-

versal, buscou-se, primeiramente, analisar os estudos do contexto nacional sobre esta

temática, levando em consideração os nove artigos encontrados (seção 3.1) e, posterior-

mente, analisaram-se os principais estudos do contexto internacional (seção 3.2). Como

conclusão desse capítulo, foi elaborada a seção 3.3 que classiĄca todos os estudos analisados

em categorias de acordo com a forma com que o rank reversal é abordado.

3.1 CONTEXTO NACIONAL

Neste ponto, objetivando obter um panorama nacional de publicações sobre rank

reversal, procedeu-se uma pesquisa, entre os dias 21 e 28 de outubro de 2016, em bases de

dados nacionais, escolhendo-se as bases de dados Scielo Ű The ScientiĄc Electronic Library

On-line Ű Brasil (http://www.scielo.br) e SPELL - ScientiĄc Periodicals Electronic

Library (http://www.spell.org.br/).

Complementando esta pesquisa, também optou-se por realizar a mesma busca junto

aos eventos realizados pela SOBRAPO Ű Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional

(http://www.sobrapo.org.br/), pela ABEPRO - Associação Brasileira de Engenharia de

Produção (http://www.abepro.org.br/) e pela ANPAD - Associação Nacional dos Pro-

gramas de Pós-Graduação em Administração (http://www.anpad.org.br). Finalmente,

http://www.scielo.br
http://www.spell.org.br/
http://www.sobrapo.org.br/
http://www.abepro.org.br/
http://www.anpad.org.br
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Tabela 2 Ű Situações de avaliação do rank reversal

Situação
Analisada

Descrição Métodos Avaliados

Adição e/ou
Exclusão de
Alternativas
Irrelevantes

Refere-se à mudança na ordena-
ção previamente obtida após uma
alternativa irrelevante ter sido adi-
cionada ou excluída de um grupo
anteriormente ordenado (refere-se
ao axioma 6 apresentado na seção
2.6)

AHP, TOPSIS,
BK, SAW, DEA,
MAUT, TODIM,
REMBRANDT,
FUZZY AHP, FUZZY-
TOPSIS, MAVT,
MEW, PROMETHEE
and ELECTRE

Alteração da
indicação da

melhor
alternativa

Refere-se a alteração da indicação
da melhor alternativa quando uma
alternativa Şnão ótimaŤ é substi-
tuída por uma outra alternativa
pior (refere-se ao axioma 6 apre-
sentado na seção 2.6)

AHP

Transitividade Refere-se à análise da propriedade
da transitividade (refere-se ao axi-
oma 1 apresentado na seção 2.6)

AHP e ELECTRE

Decomposição
do Problema
de Decisão

Refere-se à análise de conformi-
dade se com os rankings de pro-
blemas menores (problema decom-
posto do ranking original), o novo
ranking geral das alternativas é
idêntico ao ranking global origi-
nal do problema não decomposto
(refere-se ao axioma 1 apresentado
na seção 2.6)

AHP e ELECTRE

Wash Criteria Refere-se à mudança na ordena-
ção previamente obtida após um
critério indiferente entre as alter-
nativas para o tomador de decisão
ter sido excluído de um grupo an-
teriormente ordenado

AHP e PROMETHEE

também realizou-se uma pesquisa na BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e

Dissertações (http://bdtd.ibict.br/).

A busca de artigos, dissertações e teses foi realizada com o uso dos seguintes

termos: rank reversal, ranking irregularities, reversão de ordem, reversão de ordenação e

inconsistências de ordem. Os resultados desta busca são apresentados na Tabela 3.

http://bdtd.ibict.br/
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Tabela 3 Ű Estudos encontrados nas bases nacionais

Bases de Dados Nº de Artigos
Scielo 0
Spell 0

ABEPRO 2
SOBRAPO 6

ANPAD 0
BDTD 1
Total 9

Fonte: Dados da Pesquisa.

Com base nos resultados, percebeu-se que os estudos sobre rank reversal no Brasil

ainda são escassos, tendo em vista que apenas nove estudos foram publicados sobre a

temática, bem como trata-se de um tema relativamente novo. Além disso, ainda cabe

destacar que três dos nove trabalhos publicados já são resultados preliminares do presente

estudo, o que evidencia ainda mais a importância do mesmo. A Tabela 4 detalha os

referidos estudos.

Tabela 4 Ű Artigos nacionais sobre rank reversal

Método Estudo Local de publicação

TODIM Tallarico (1990) Dissertação (PUC-RJ)
AHP Morita, Shimizu e Laurindo (1999) IXX ENEGEP

Marins e Zotes (2013) XXXIII ENEGEP
ELECTRE Hora e Costa (2009) XLI SBPO
TOPSIS Aires e Ferreira (2014) XLVI SBPO

Aires e Ferreira (2016) XLVIII SBPO
PROMETHEE Aires e Ferreira (2015) XLVII SBPO
TODIM e TOPSIS Krohling e Matheus (2014) XLVI SBPO
TOPSIS, ELECTRE e
PROMETHEE

Leoneti (2014) XLVI SBPO

Fonte: Elaboração própria.

Pela análise da Tabela 3 tem-se que a publicação dos estudos brasileiros sobre

a temática se iniciam apenas no ano de 1990, por meio da dissertação em Ciências de

Engenharia de Produção de Tallarico (1990). Nesse estudo, o autor analisou a ocorrência

do rank reversal nos métodos TODIM e Loostma. Como resultado, o autor apontou que o

método TODIM sofre com esse problema e propôs uma modiĄcação no método original

para Şajustá-loŤ e que o método de Loostma não sofre de rank reversal.

Seguindo a ordem cronológica, o segundo estudo nacional sobre a temática foi

publicado apenas nove anos depois por Morita, Shimizu e Laurindo (1999) no IXX Encontro

Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP. Nesse estudo, os autores se limitaram

a apenas citar que o problema existe para o método AHP, pois o objetivo do estudo foi

apenas o de apresentar uma visão do universo das ferramentas existentes aplicáveis nos
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processos de decisões de TI, ao qual o AHP está incluído, na visão dos autores.

Após esse estudo, houve novamente um longo período sem publicações sobre o tema,

sendo o próximo estudo publicado 10 anos depois do anterior, em 2009. Tal estudo foi o

de Hora e Costa (2009), publicado no XLI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.

Pode-se dizer que após o primeiro estudo de Tallarico (1990), esse foi o primeiro estudo

a analisar o problema do rank reversal em si, tendo em vista que o estudo de Morita,

Shimizu e Laurindo (1999) apenas citou sua ocorrência.

Nesse estudo, os autores testaram os métodos ELECTRE III e IV quanto à

ocorrência do rank reversal. Para isso, ambos os métodos foram analisados de acordo com

os três testes propostos por Wang e Triantaphyllou (2008), quais sejam: (i) substituir uma

alternativa �k por outra menos desejável �
′

k; (ii) dividir o problema em problemas de duas

alternativas e veriĄcar a propriedade de transitividade, isto é, se �1 é melhor que �2, e �2

é melhor que �3, então �1 deve ser melhor do que �3; e (iii) decompor o problema em

menores problemas, sendo que a ordenação entre os dois problemas tem que ser idênticas.

Como resultados, os autores apontaram que ambos os métodos sofrem de reversão, sendo

o ELECTRE IV o mais estável. Além disso, os resultados dos autores também foram

inéditos, em parte, visto que o ELECTRE IV ainda não havia sido testado nesses moldes

até aquela época.

Após o estudo de Hora e Costa (2009), percebe-se que a temática voltou à tona nos

últimos quatro anos, tendo em vista a publicação de cinco estudos apenas nesse período,

com destaque para o ano de 2014, que teve três artigos publicados. Por ordem cronológica,

o primeiro estudo desse período foi o de Marins e Zotes (2013) publicado no XXXIII

Encontro Nacional de Engenharia de Produção que, na mesma lógica do estudo de Morita,

Shimizu e Laurindo (1999), apenas citou o problema do rank reversal no AHP.

Após esse estudo, pode-se dizer que o XLVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Ope-

racional realizado no ano de 2014 foi o evento de maior repercussão do problema do rank

reversal no Brasil. Nesse evento foram publicados três artigos na temática: Leoneti (2014),

Krohling e Matheus (2014) e Aires e Ferreira (2014). O primeiro deles teve um escopo mais

amplo que apenas o problema do rank reversal, pois objetivou veriĄcar que a avaliação

de alternativas por meio de diferentes métodos multicritério pode gerar inconsistências

na classiĄcação Ąnal. Para isso, foram analisados alguns métodos especíĄcos para proble-

mas identiĄcados na literatura, sendo estes relacionados à variabilidade, subjetividade,

operacionalidade e transitividade.

Sobre o problema de variabilidade, que testou se a classiĄcação varia em função do

método utilizado, foram testados e confrontados os resultados dos métodos ELECTRE

e TOPSIS e observou-se que os dois métodos, utilizando a mesma matriz de decisão e o

mesmo vetor de pesos, apresentaram classiĄcações diferentes, além de indicar diferentes

melhores alternativas.

Após esse primeiro teste, o autor testou novamente o ELECTRE II e o TOPSIS
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quanto à subjetividade, ou seja, se as diferentes formas de distribuição e ponderação

dos critérios em cada método podem afetar as medidas de desempenho. Como resultado,

o autor inferiu que houve alteração na classiĄcação do TOPSIS e que não houve no

ELECTRE III. Aqui cabe fazer uma observação, também colocada, inclusive, pelo próprio

autor: a deĄnição dos vetores de pesos é um processo que depende da transcrição objetiva

da subjetividade envolvendo preferências, o que explica as pequenas variações, pois elas

são comuns.

O terceiro teste foi em relação à operacionalidade, que avaliou se os algoritmos

diferem em sua abordagem para selecionar a melhor solução devido às diferentes técnicas

de programação que, eventualmente, exigem informações adicionais dos tomadores de

decisão. Nesse caso foram testados os métodos ELECTRE I e III e, como esperado, tendo

em vista os procedimentos que diferem os métodos, a indicação da melhor alternativa foi

diferente.

Após a realização desses três testes iniciais, foi realizado o teste sobre a transitivi-

dade, que é ligado a questão do rank reversal. Apesar de se utilizar do estudo de Wang e

Triantaphyllou (2008), o autor avaliou esse aspecto em relação ao TOPSIS apenas quanto

à mudança da indicação da melhor alternativa após uma das alternativas ser substituída

por outra pior e os pesos para os critérios continuarem os mesmos, ou seja, apenas o

primeiro teste do referido estudo. Os resultados apresentados pelo TOPSIS são de que

esse método sofre de reversão.

Já no segundo estudo, de Krohling e Matheus (2014), foi investigada a ocorrência do

rank reversal no TODIM, também comparando os resultados com o TOPSIS. No primeiro

experimento foi constatado que ambos os métodos sofreram com o problema de reversão e,

para tentar resolver esse problema, os autores testaram, em um segundo experimento, uma

normalização diferente da matriz de decisão. Como resultado do segundo experimento,

observou-se que o problema novamente ocorria no TOPSIS, enquanto o mesmo deixava de

ocorrer com o TODIM. Uma constatação importante dos autores foi a de reconhecer que

o rank reversal tem causas mais profundas do que a normalização da matriz de decisão

pura e simplesmente, pois mesmo após a alteração no procedimento de normalização, o

mesmo pode continuar ocorrendo, como no caso do TOPSIS.

Tal visão também é defendida pelos autores do terceiro desses estudos, o de Aires

e Ferreira (2014). Tais autores, que também são autores do presente estudo, objetivaram

avaliar a robustez do TOPSIS quanto ao rank reversal. Para isso, os autores avaliaram esse

método por meio de testes computacionais, a partir dos três testes de Wang e Triantaphyllou

(2008) (teste inédito para o TOPSIS), como também realizado por Hora e Costa (2009)

para o ELECTRE III/IV, mas com um aprofundamento maior já que foram simulados

48.000 problemas, gerados aleatoriamente em linguagem Java. Ao Ąnal dos experimentos

constatou-se que o método TOPSIS apresenta um quadro grave quanto à ocorrência do

rank reversal, com altos índices de reversão. Vale destacar que esse trabalho já apresenta
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resultados preliminares da presente tese (equivale ao primeiro objetivo especíĄco) que,

com os resultados desses testes, avaliará e tentará responder os demais objetivos traçados

nessa pesquisa.

Finalmente, os dois últimos e mais recentes estudos sobre a temática no Brasil são os

estudos de Aires e Ferreira (2015) e Aires e Ferreira (2016). No primeiro deles, similarmente

ao anterior desenvolvido pelos mesmos autores em 2014, os autores objetivaram avaliar

a robustez de um método multicritério seguindo a lógica dos três testes de Wang e

Triantaphyllou (2008), mas dessa vez o método escolhido foi PROMETHEE II (teste,

nesses moldes, também inédito para esse método). Assim como no estudo anterior, foram

simulados 48.000 problemas, gerados aleatoriamente em linguagem Java. Como comentário

geral em relação aos resultados obtidos, os autores apontaram que o método sofre de

reversão, mas ressaltam que o problema é menos grave do que o apresentado para o

ELECTRE II e III, testados no estudo de Wang e Triantaphyllou (2008).

Além disso, destaca-se um importante aspecto que, de certa forma, foi ignorado

por Wang e Triantaphyllou (2008) quanto à questão da transitividade, mas ressaltado

pelos autores no artigo. Tal aspecto está relacionado ao entendimento dos autores quanto

ao fato de que os métodos baseados em relações de sobreclassiĄcação (outranking) não

precisam obedecer à propriedade da transitividade, mas, para Ąns de comparação com os

resultados apresentados pelo ELECTRE, os autores optaram por realizar todos os testes

do experimento.

Já o estudo de Aires e Ferreira (2016), teve como objetivo avaliar e quantiĄcar a

ocorrência da reversão de ranking no método TOPSIS levando em consideração diferentes

procedimentos de normalização. Esse tipo de análise foi feita tendo em vista a grande

atenção dada ao procedimento de normalização como fator crítico para a ocorrência do rank

reversal pelos estudos da área (REN et al., 2007; GARCíA-CASCALES; LAMATA, 2012).

Foram analisados três procedimentos de normalização (Normalização da transformação

linear de escala Max-Min; Normalização da transformação linear de escala pelo máximo;

Normalização da transformação linear de escala pela soma), além do método tradicional

do TOPSIS. Em termos gerais, os experimentos apontaram que o TOPSIS apresenta

menores índices de reversão de ranking com a utilização do procedimento de normalização

da transformação linear de escala pelo máximo.

3.2 CONTEXTO INTERNACIONAL

Para a análise da relevância internacional do tema procedeu-se uma pesquisa, entre

os dias 21 e 28 de outubro de 2016, nas principais bases de dados internacionais: Sci-

ence Direct (http://www.sciencedirect.com/), SCOPUS (http://www.scopus.com/),

Emerald (http://www.emeraldinsight.com), Springer (http://link.springer.com/),

IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp) e Web of Science Ű ISI

http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.emeraldinsight.com
http://link.springer.com/
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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Web of Knowledge (http://www.isiwebofknowledge.com). A busca foi realizada seguindo

os parâmetros apresentados na Figura 1.

Figura 1 Ű Fluxo das etapas metodológicas para seleção de artigos da revisão

Fonte: Elaboração própria.

A escolha destas opções auxiliou o pesquisador no processo de pesquisa nessas bases

bastante amplas, evitando que os termos utilizados na busca conduzissem a resultados

demasiadamente genéricos. A príncipio, os resultados obtidos na pesquisa são apresentados

através de duas tabelas, em que a primeira (Tabela 5) apresenta o quantitativo de artigos

de acordo com o ano de publicação desses e, a segunda (Tabela 6) apresenta quais os

periódicos que publicaram tais artigos.

Assim, de acordo com a Tabela 5, percebeu-se que há um crescimento no número

de artigos publicados sobre o rank reversal ao longo do tempo. Sobre isso, tem-se que

até 1991, 23 trabalhos foram publicados, número que aumentou para 39 no período de

1992-2000. Do ano de 2001 até a data da realização desse levantamento em março de 2016,

foram publicados 62 artigos, destacando que o interesse pelo assunto ainda é signiĄcante.

Já de acordo com a Tabela 6, que apresenta quais os periódicos que publicaram os

artigos relacionados ao rank reversal, percebeu-se que 45 periódicos publicaram pelo menos

http://www.isiwebofknowledge.com
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Tabela 5 Ű Artigos por ano de publicação

Ano N %

1983-1985 4 3,2
1986-1988 7 5,6
1989-1991 12 9,7
1992-1994 12 9,7
1995-1997 21 16,9
1998-2000 6 4,8
2001-2003 5 4,0
2004-2006 13 10,5
2007-2009 12 9,7
2010-2012 9 7,2
2013-2015 19 15,3

2016 4 3,2
Total 124 100,0

Fonte: Dados da Pesquisa.

um artigo sobre o rank reversal, sendo que 31 desses periódicos contribuiram com apenas

um artigo e 14 desses contribuiram com mais de um. O European Journal of Operational

Research foi o periódico mais representativo, com 22 dos 124 artigos revisados (17,7%).

No entanto, não há uma diferença signiĄcativa no volume de artigos publicados entre este

periódico e o Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, segundo mais representativo.

Os periódicos Management Science, Omega e Decision Sciences são os terceiro, quarto e

quinto, respectivamente, em relação ao número de artigos publicados.

Finalmente, dada essa análise inicial em termos holísticos, percebeu-se que há uma

crescente na exploração do rank reversal desde seu surgimento, mostrando a relevância e

interesse que a temática tem despertado. Sobre isso, foi elaborada a Tabela 46 (APÊNDICE

A) em que são apresentados todos os estudos de acordo com o método analisado e seguindo

a ordem cronológica de publicação - também são citados os periódicos em que os artigos

foram publicados. Tendo em vista a grande quantidade de artigos encontrados, optou-se por

analisá-los de acordo com o método analisado, o que facilitou a descrição dos mesmos, assim

como foi fundamental para apresentação dos debates ocorridos sobre a temática. Assim,

foram deĄnidas cinco subseções (subseções 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5) apresentadas a

seguir.

3.2.1 AHP

Optou-se por explorar primeiramente os artigos relacionados ao AHP por se tratar

do primeiro método alvo de críticas quanto ao rank reversal, além de também ser o método

mais debatido sobre esse problema. Sobre isso, tem-se que 91 dos 124 artigos encontrados

na pesquisa, ou 72,8% deles, tratam do rank reversal no AHP. Assim, além da discussão

inicial protagonizada por Belton e Gear (1983) e Belton e Gear (1985), e por Saaty e
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Tabela 6 Ű Distribuição dos periódicos por artigos

Periódico N (%)

European Journal of Operational Research 22 17,7
Journal of Multi-Criteria Decision Analysis 19 15,3
Management Science 9 7,2
Omega 9 7,2
Decision Sciences 7 5,6
Mathematical and Computer Modelling 6 4,8
Computers & Operations Research 4 3,2
Journal of the Operational Research Society 4 3,2
Expert Systems with Applications 3 2,4
Computers & Industrial Engineering 2 1,6
Decision Support Systems 2 1,6
International Journal of Operational Research 2 1,6
Linear Algebra and its Applic. 2 1,6
Mathematical Modelling 2 1,6
African Journal of Business Management 1 0,8
Applied Computational Intelligence and Soft Computing 1 0,8
Applied Mathematics and Computation 1 0,8
Applied Mathematical Modelling 1 0,8
Applied Mathematics Research eXpress 1 0,8
Applied Soft Computing 1 0,8
Ecological Indicators 1 0,8
Engineering Applications of ArtiĄcial Intelligence 1 0,8
European Journal of Marketing 1 0,8
Far East Journal of Mathematical Sciences 1 0,8
Fuzzy Sets and Systems 1 0,8
I. J. Industrial and Systems Engineering 1 0,8
I. J. Intelligent Engineering Informatics 1 0,8
I. J. Mathematics in Operational Research 1 0,8
I. J. of Industrial Engineering: Applications and Practice 1 0,8
IEEE Transactions on Engineering Management 1 0,8
Interfaces 1 0,8
Information Sciences 1 0,8
International Journal of Multicriteria Decision Making 1 0,8
International Journal of Management and Decision Making 1 0,8
International Transactions in Operational Research 1 0,8
Journal of Advanced Transportation 1 0,8
Journal of Automation and Information Sciences 1 0,8
Journal of Mathematical Psychology 1 0,8
Knowledge-Based Systems 1 0,8
Operations Research Letters 1 0,8
Quality Engineering 1 0,8
Systems Engineering 1 0,8
TOP 1 0,8
Communications in Statistics - Theory and Methods 1 0,8
Acta Polytechnica Hungarica 1 0,8
Total 124 100

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Vargas (1984a) e Saaty e Vargas (1984b) Ű apresentada na seção 1.1 do presente estudo Ű

existem ainda muitos outros artigos cuja proposta é discutir a questão do rank reversal no

AHP. Dito isso, e seguindo a ordem cronológica, pode-se citar algumas outras discussões

chaves, como os embates entre Schoner e Wedley (1989), que defendiam o método original

do AHP sustentando seu discurso na ideia de que o causador principal do rank reversal

eram as avaliações erradas de critérios, e Forman (1990), que contra argumentava que na

verdade o problema estaria relacionado a não-linearidade.

Nesse mesmo sentido, enquanto Dyer (1990b) argumentou que a causa da reversão

no AHP estaria relacionada aos pesos dos critérios inadequados, Harker e Vargas (1990)

e Saaty (1990) o rebatia ao apontar que na medição relativa, as alternativas dependem

das outras alternativas. Na continuação dessa discussão, Dyer (1990a) ainda contra-

argumenta que seu processo foi mal interpretado por Harker e Vargas (1990) e Saaty

(1990) e, Ąnalmente em meio a esse embate, Schoner, Wedley e Choo (1992) propõem

que o problema seria facilmente resolvido a partir de um mero processo de normalização

de prioridades locais, visto que, segundo os próprios autores, a mudança do conjunto de

alternativas (por adição ou supressão) exige uma nova normalização das prioridades locais.

A questão da normalização eigenvector não ser uma forma válida de medição é

apontada ainda por Schenkerman (1994), sendo prontamente rebatida por Vargas (1994),

sob o argumento de que o rank reversal é uma característica do comportamento humano,

aceitável e que não pode ser explicado simplesmente dizendo que alguns dos pressupostos

básicos da racionalidade foram violados. Essa visão do problema é defendida também por

outros autores, como Farkas, Rózsa e Stubnya (1999) e Farkas (2007).

Outros pontos defendidos em relação ao rank reversal no AHP são: (i) há uma

dependência estrutural entre os critérios e as alternativas, o que justiĄca a ocorrência de

uma reversão (SAATY, 1986; SAATY, 1987; SAATY, 1987a; SAATY, 1987b); muitas vezes

não há relevância na nova alternativa adicionada (SAATY; VARGAS, 1993); acontecem

por má utilização do método (HARKER; VARGAS, 1987); e acontecem pela incerteza do

decisor (SAATY; VARGAS, 1987; HONERT, 1998).

Outra importante discussão sobre a temática envolveu Salo e Hämäläinen (1997) e

Saaty (1997). Os primeiros autores apontam que a razão matemática fundamental para

a ocorrência de rank reversal no modo de medição relativa é que as prioridades locais

no nível mais baixo da hierarquia são normalizados para que eles somem 1. Quando

novas alternativas são adicionadas ou excluídas, as prioridades locais associadas com as

outras alternativas, inevitavelmente, mudam e como resultado, a classiĄcação Ąnal das

alternativas também pode mudar (SALO; HäMäLäINEN, 1997). Belton e Gear (1997)

concordam com a explanação dada por Salo e Hämäläinen (1997).

Na contramão a esses autores, Saaty (1997) levanta que nunca houve um teorema

matemático que mostre que a ordenação tem que ser preservada em todas as condições,

pois isso é apenas uma suposição (que algumas pessoas pensaram ser razoável) de que
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algumas relações de dependência podem permitir a ocorrência do rank reversal e que

a pesquisa cientíĄca é baseada em provas e testes de hipóteses e não em declarações

especulativas e observações sobre exemplos.

No entanto, Millet e Saaty (2000) Ű esse aspecto também é claro no artigo de Saaty

(1994b) Ű diante dos problemas apresentados pelo AHP, propõem, pela primeira vez, uma

mudança estrutural no AHP para algumas situações especíĄcas. Dessa forma, embora os

autores considerem que em muitos casos este é um problema perfeitamente válido, também

consideram que há muitos casos em que este problema deve ser evitado. Para lidar com

ambas situações, os autores propõem agora dois tipos aceitáveis de procedimentos de

síntese: aquele que preserva o rank e um que não o faz.

O primeiro deles, o modo distributivo, que é normalmente utilizado e que há

dependência de que todas as alternativas, normaliza os escores das alternativas sob cada

critério para seu somatório seja 1, o que potencialmente pode gerar rank reversal. Em

contraste, o segundo, chamado de modo ideal, preserva a classiĄcação, pois divide o escore

de cada alternativa apenas pela pontuação da melhor alternativa no âmbito de cada critério.

Logo, a partir desse ponto, Saaty, criador do AHP, assume claramente pela primeira vez

possíveis falhas no seu método e qual o caminho para resolvê-las.

Partindo deste ponto, apesar de muitos outros autores apontarem a regra de agre-

gação como principal fator para ocorrência do rank reversal (TROUTT, 1988; TROUTT;

TADISINA, 1990; BARZILAI; GOLANY, 1990; ZAHIR, 2009; RAMANATHAN; RA-

MANATHAN, 2011), entre eles inclusive aqueles que sugerem a utilização do chamado

Multiplicative AHP para solucionar esse problema (LOOTSMA, 1993; BARZILAI; LO-

OTSMA, 1997; LOOTSMA; BARZILAI, 1997; STAM; SILVA, 2003), Vargas (1997) foi

enfático em refutar tal proposta, indicando que o modo ideal do AHP supracitado soluciona

os problemas apresentados por tais autores.

No entanto, a ocorrência do rank reversal que estava sendo tratada até então

apenas pela introdução ou retirada de uma alternativa, passou a também ser apontada

mediante a outros fatores. Um desses diz respeito ao não atendimento da propriedade da

transitividade, como apontado por Triantaphyllou (2001). A propriedade da transitividade

parte da seguinte lógica: se uma alternativa nomeada de �1 é melhor do que uma outra

alternativa nomeada de �2, e se essa mesma �2 é melhor do que outra alternativa �3,

logo, deve-se também esperar que alternativa �1 seja melhor do que a �3.

A partir dessa lógica, Triantaphyllou (2001) testou se há satisfação do AHP a essa

propriedade e constatou a ocorrência do rank reversal, sugerindo, para evitar tal problema,

a utilização do Multiplicative AHP. Mais tarde, Wijnmalen e Wedley (2009a) rebatem

Triantaphyllou (2001) ao inferirem que a causa do problema de rank reversal apontada pelo

autor acontece devido à suposição de que os pesos devem permanecer inalterados quando

se lida com os subproblemas, ou seja, a questão está ligada ao axioma da independência

do AHP e da comensurabilidade e não ao processo de adição em si.
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Outro aspecto apontado como condutor de rank reversal são os chamados Şwash

criteriaŤ, apontados primeiramente por Finan e Hurley (2002). Tais critérios são deĄnidos

pelos próprios autores como aqueles em que o tomador de decisão é indiferente entre as

alternativas quando são comparados a esse critério. Logo, a partir de um exemplo de

três níveis, eles ilustram que o rank reversal ocorre quando um wash criteria é ignorado,

expondo uma falha no AHP.

Liberatore e Nydick (2004) reconheceram o problema apontado por Finan e Hurley

(2002) e que este é facilmente resolvido mediante reavaliação dos pesos relativos dos

critérios após a remoção de wash criteria Ű solução também defendida por Saaty e Vargas

(2006) e Wijnmalen e Wedley (2009b). Em seguida, Lin et al. (2008) mostram que o

problema apontado por Finan e Hurley (2002) é falho e também mostram como resolvê-lo,

e Jung et al. (2009) encontram uma forma entre as anteriormente indicadas, que seria um

meio termo entre as condições para assegurar que o problema de rank reversal não ocorra

para wash criteria.

No último estudo sobre wash criteria de Jan, Tung e Deng (2011), que fazem um

apanhado geral de todas as propostas até então apontadas, eles mostram que o problema

não ocorre quando um wash criteria é excluído se os pesos relativos forem revistos, conforme

sugerido por Liberatore e Nydick (2004) e Saaty e Vargas (2006), mas por outro lado,

encontram as condições em que o problema acontece nas abordagens propostas por Finan e

Hurley (2002) e Lin et al. (2008). Além disso, eles também apontam os principais problemas

da proposta de Jung et al. (2009), em que na verdade cada critério seria um wash criteria

pelo problema invariável proposto por eles.

Finalmente, para uma clara visualização dos principais autores de estudos sobre

rank reversal para o AHP, foi elaborada a Figura 2 - análise possível apenas para esse

método em razão do volume de artigos.

Sobre a Figura 2 tem-se que o tamanho dos nós da rede de coautorias é diretamente

proporcional ao número de artigos de cada autor - a mesma lógica foi usada para a

intensidade da cor dos nós. Logo, nessa primeira análise, percebeu-se que os autores Saaty,

Vargas e Wedley são os autores mais representativos. Já as arestas simbolizam o número de

coautorias entre os pares (em diferentes artigos) e a espessura também é determinada pela

quantidade de parcerias entre os autores. Dessa forma, por essa segunda análise, tem-se

que há um grande predomínio de parcerias que se estabeleceram para um único artigo.

3.2.2 TOPSIS

O segundo método avaliado foi o TOPSIS, que é também o método de maior

interesse para essa pesquisa. Logo, observou-se que de um total de 124 artigos, apenas dois

(1,6%) tratam do rank reversal exclusivamente para o TOPSIS. O primeiro deles é o estudo

de Ren et al. (2007) que propõem o M-TOPSIS, que, segundo os autores, diferentemente

do TOPSIS clássico não apresenta rank reversal. Em síntese, o M-TOPSIS utiliza as quatro



54

Figura 2 Ű Rede de coautorias dos artigos sobre rank reversal no AHP

Fonte: Elaboração própria.

primeiras etapas do TOPSIS clássico, diferenciando-se apenas a partir da quinta etapa de

cálculo da proximidade relativa de cada alternativa [�i]. Nessa etapa do método, os autores

estabelecem planos para as distâncias de cada uma das alternativas em relação às soluções

ideais positivas (�+ - eixo x) e negativas (�⊗ - eixo y) e traçam ���(�+
i ), ���(�⊗

i )

como o "ponto de referência ideal otimizada". A partir disso, calcula-se a proximidade

relativa de cada alternativa (�i) em relação ao ponto de referência ideal otimizado.

García-Cascales e Lamata (2012) apontam que o problema de rank reversal acontece

no TOPSIS devido ao procedimento de normalização do método (precisa-se evitar o

problema de compensação) e, além disso, acrescentam que também é necessário haver

modiĄcações nas soluções ideais positiva e negativa (PIS e NIS). Para isso, as autoras

colocam como solução que a normalização seja feita de forma absoluta, e não relativa como

é feita originalmente, e que devem ser criadas alternativas Ąctícias com valores extremos

para representação do PIS e o NIS. Partindo dessa solução, as autoras mostram que seu

método evita o rank reversal.

Tais estudos sobre o TOPSIS, tratados apenas de forma holística nessa seção, serão

analisados com maior detalhamento no capítulo 4 desde estudo.

3.2.3 PROMETHEE

Dois de 124 artigos (1,6%) tratam do rank reversal no PROMETHEE. Os estudos

sobre rank reversal em métodos de sobreclassiĄcação ainda são escassos e o primeiro a

tratar dessa questão para o método PROMETHEE foi o estudo de Keyser e Peeters (1996),
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que apenas apontou tal problema. O segundo, datado 17 anos depois do primeiro, foi

o de Verly e Smet (2013), que de forma bem completa testou empiricamente, com base

em conjuntos de dados artiĄciais, a probabilidade de ocorrência do rank reversal para os

métodos PROMETHEE I e II. Tais testes foram realizados tanto em relação à exclusão ou

adição de uma alternativa, como por exclusão de um wash criteria - conforme relatado

por Finan e Hurley (2002) para o AHP e já supracitado neste estudo.

Os resultados apresentados pelos autores revelam que em ambos os métodos do

PROMETHEE podem ocorrer rank reversal. Adicionalmente, os autores deixam claro que

a ocorrência do problema está ligada diretamente a situações em que as diferenças de Ćuxo

são relativamente pequenas. Além disso, foi provado que para este método não ocorre rank

reversal através de wash criteria e que o processo baseado do procedimento de destilação

parece ser mais estável que PROMETHEE I.

3.2.4 ELECTRE

Sobre o rank reversal no ELECTRE, foram encontrados um total de três artigos.

Os estudos do rank reversal para esse método, assim como no caso do PROMETHEE,

são escassos. O primeiro deles foi publicado apenas em 2008 por Wang e Triantaphyllou

(2008) Ű não levando em consideração o estudo de Zanakis et al. (1998) que apresentou esse

problema de forma agregada com outros métodos - que avaliaram os métodos ELECTRE

II e III a partir de três situações: (i) não alteração da indicação da melhor alternativa

quando uma alternativa Şnão ótimaŤ é substituída por uma outra alternativa pior (dado

que a importância relativa de cada critério permanece inalterada); (ii) pela propriedade

de transitividade; (iii) pela combinação de rankings dos problemas menores (problema

decomposto) - o novo ranking geral das alternativas deve ser idêntico ao do ranking global

original do problema não-decomposto.

Para tal teste, os autores analisaram 10.000 problemas de decisão simulados para

cada método e identiĄcaram que o rank reversal acontecia e que para as três situações

analisadas, as taxas de reversão normalmente aumentavam com o aumento do número de

alternativas. Além disso, para reforçar seus resultados, os autores também estudaram dez

casos reais - selecionados aleatoriamente a partir da literatura publicada - e obtiveram

que: (i) 6 em 10 casos não conseguiram passar no teste da situação 1; (ii) 9 em 10 casos

não conseguiram passar no teste da situação 2; (iii) o único caso que poderia ser testado

sob a situação de teste 3, não conseguiu passar também.

A partir desse primeiro estudo, Figueira e Roy (2009) elaboraram um artigo

com objetivo de chamar a atenção para alguns dos resultados apresentados por Wang e

Triantaphyllou (2008). Os autores argumentam, em relação a primeira situação, que os

resultados adversos não são frutos de uma falha nos métodos ELECTRE, apenas revelam

as limitações dos métodos. Sobre isso, os autores aĄrmam que nem o ELECTRE II e nem

o ELECTRE III foram apresentados como um meio de deĄnir ou identiĄcar uma ordem
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pré-existente, em que o melhor ou as melhores ações ranqueadas não dependam das piores

no ranking.

Sobre as situações em que estão envolvidas questões de transitividade, os autores

são taxativos em enfatizar que os métodos que utilizam relações outranking não precisam

cumprir as noções de transitividade. Portanto, os autores atribuíram os problemas apre-

sentados por Wang e Triantaphyllou (2008) a erros de interpretação por parte dos autores

e à limitações dos próprios métodos. Finalmente, no estudo de Figueira et al. (2013) que

faz um visão geral dos métodos ELECTRE, os pontos já colocados são reforçados.

3.2.5 Outros

Finalmente, tem-se que 26 artigos (20,8%) tratam do rank reversal em diferentes

contextos ou para diferentes métodos de forma individual/agrupada ou híbrida. Primeira-

mente, sobre os estudos que tratam sobre rank reversal para outros métodos individuais,

têm-se os estudos de Gomes (1990), Olson, Fliedner e Currie (1995), Maleki e Saadat

(2013), Bottero e Ferretti (2011), Salo e Punkka (2011), Soltanifar e Shahghobadi (2014),

Piegat e Salabun (2014), Saşabun (2015), Bairagi et al. (2015) e Cables, Lamata e Verdegay

(2016).

O primeiro deles, de Gomes (1990) mostra como o rank reversal ocorre no TODIM

e apresenta como eliminar esse problema. Logo, através de aplicações práticas, o autor

mostra que o rank reversal é eliminado quando o método de normalização proposto por

Belton e Gear (1983) é utilizado. O segundo deles, de Olson, Fliedner e Currie (1995),

trata da aplicação do REMBRANDT (Ratio Estimation in Magnitudes or deci-Bells to

Rate Alternatives which are Non-DominaTed), em comparação com o AHP. Entre seus

resultados, os autores demonstram que o método é mais consistente do que o AHP em

termos de rank reversal. Tal resultado é reforçado no estudo de Maleki e Saadat (2013).

O estudo de Bottero e Ferretti (2011) objetivou analisar a contribuição que o

ANP (Analytic Network Process) oferece na avaliação da sustentabilidade de instalações

indesejáveis, com especial atenção para o uso de indicadores quantitativos na avaliação

de processos. Como proposta, os autores sugerem o uso do ANP com o BOCR (BeneĄts,

Opportunities, Costs and Risks). Para demonstrar a melhora no método, o estudo apresenta

uma análise de sensibilidade quanto ao rank reversal e demonstra que o ANP quando

usado com o BOCR apresenta reversão para apenas um caso.

O estudo de Soltanifar e Shahghobadi (2014) trata do rank reversal nos métodos

de classiĄcação DEA (Data Envelopment Analysis). Em síntese, os autores demonstraram

que o problema ocorre Ű através da adição de uma cópia de uma DMU Ű na maioria

dos métodos DEA, como por exemplo, no cross-eiciency, super-eiciency e no common

weights models, mas também mostra aqueles métodos em que o problema não ocorre. Outro

estudo que trata do problema do rank reversal para o DEA é de Salo e Punkka (2011).

Os estudos de Piegat e Salabun (2014) e Saşabun (2015) tratam do método "The
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Characteristic Objects - COMET", cuja abordagem pode ser caracterizada como um modelo

de referência fuzzy, que determina um padrão de medição para problemas. Assim, depois da

identiĄcação do modelo multicritério, o método pode ser utilizado para comparar qualquer

número de alternativas para seleccionar a melhor sem a ocorrência de rank reversal.

Finalmente, nos estudos de Bairagi et al. (2015) e Cables, Lamata e Verdegay

(2016) também são propostos novos modelos que, segundo os autores, não apresentam

rank reversal. No estudo de Bairagi et al. (2015) é proposto o Technique of Precise Order

Preference - TPOP que, em primeiro lugar, examina a existência de inconsistência na

ordem de classiĄcação das alternativas do problema MCDM usando várias abordagens

convencionais. Num segundo momento, em caso de inconsistência/rank reversal, o TPOP

mede os pesos dos valores Ąnais de seleção das abordagens convencionais e, em seguida,

calcula índices de seleção precisos (PSI), que determinam a ordem de classiĄcação precisa

para as alternativas.

No estudo de Cables, Lamata e Verdegay (2016) é proposto o The Reference Ideal

Method - RIM, que baseia-se nos métodos que utilizam o conceito de "solução ideal", como

o VIKOR e o TOPSIS, mas os valores podem variar entre o valor máximo e o valor mínimo,

diferentemente dos anteriores (valores extremos).

Já sobre os métodos híbridos, destacam-se cinco estudos: Hou (2012), Rodríguez,

Ortega e Concepción (2013), İç (2014), Bulut, Duru e Koçak (2015) e Ferreira, Borenstein

e Santi (2016).

No primeiro estudo de Hou (2012) é apresentado o FRP-AHP, que une as fuzzy

preference relations - FRP com o AHP, fazendo com que as matrizes de julgamento sejam

dadas como matrizes de julgamento recíprocas aditivas, evitando o rank reversal. No estudo

de Rodríguez, Ortega e Concepción (2013) é proposto um método a partir da hibridização

do AHP com o TOPSIS que possui um procedimento para detecção e análise do rank

reversal.

No estudo de İç (2014), o autor propõe e testa um novo método, o DoE-TOPSIS.

Assim, partindo da premissa de ocorrência do rank reversal para o método TOPSIS

clássico, o autor propõe uma hibridização do TOPSIS com o DoE (Design of Experiment)

e, através de testes, prova que o seu novo método proposto evita o rank reversal.

No estudo de Bulut, Duru e Koçak (2015) é apresentado o Rotational Priority

Investigation - RPI cuja Ąnalidade é investigar as prioridades dos sub-grupos e seus rankings

correspondentes no Fuzzy-AHP. Dessa forma, a partir de seu uso, é possível notar o rank

reversal e os resultados Ąnais que se concentram em prioridades relativas sob agrupamentos

de sub-grupos.

Finalmente, no estudo de Ferreira, Borenstein e Santi (2016) é proposto um método

híbrido que combina o fuzzy-ELECTRE e o Fuzzy-TOPSIS, o FETOPSIS. O objetivo de

tal método é oferecer rankings com um bom poder de discriminação das alternativas para os

decisores. Além disso, o método desenvolvido também se mostrou mais eĄcaz em relação a
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ocorrência de rank reversal. De forma geral, os experimentos computacionais apresentados

no estudo mostram que o FETOPSIS melhorou signiĄcativamente a discriminação de

alternativas em relação ao Fuzzy-TOPSIS, aumentando, em média, as diferenças entre a

melhor e a pior alternativa, e a primeira e a segunda alternativas ranqueadas em 64,91%

and 66,01%, respectivamente. Além disso, o FETOPSIS diminuiu, em média, o número de

indiferenças em relação ao Fuzzy-TOPSIS em 53,0%.

Em relação ao ELECTRE II, que, em média, apresenta rank reversal em 26,6% dos

problemas de decisão, o FETOPSIS diminuiu signiĄcativamente o número de indiferenças

numa razão média de 53,0%. Essa redução é ainda mais expressiva quando o número de

critérios é menor.

Sobre os estudos que tratam de diferentes métodos de forma agrupada, tem-se,

inicialmente, o estudo de Buede e Maxwell (1995). Nesse estudo os autores objetivaram

examinar a frequência e magnitude de divergências de classiĄcação usando MAVT como

padrão. Foram testados o AHP, o TOPSIS, o Policy Goal Percentaging Analysis or

Percentaging e a Fuzzy algorithm através de simulações de Monte Carlo. Os resultados

mostraram que as reversões para o AHP ocorrem em menos de 10% das situações, sendo,

geralmente, o menos sujeito a este problema. Por outro lado, o algoritmo fuzzy está sujeito

à maior frequência de discordâncias, atingindo mais de 50% quando o número de critérios

se aproxima de 20.

Em síntese, os autores destacam que o pior caso para o AHP coincide com um grande

número de critérios, três a cinco alternativas e pesos iguais. No caso do Percentaging e do

algoritmo fuzzy, a pior situação é quando estão envolvidos muitos critérios e alternativas,

com pesos iguais e, para o TOPSIS, o pior cenário é quando o multiplicador do peso e o

número de critérios são moderados dado um ao outro, sendo que a frequência de desacordos

é mais alta com um grande número de alternativas, mas a diferença do valor fracionário é

maior com um baixo número de alternativas.

Em estudo similar, Zanakis et al. (1998) testa o rank reversal para oito métodos:

ELECTRE, TOPSIS, MEW, SAW, e quatro versões dp AHP (original vs. Escala geométrica

e right eigenvector vs. mean transformation solution). Os resultados da adição de uma

nova alternativa nos respectivos métodos mostraram que o MEW e os métodos SAW não

produziram quaisquer rank reversal, seguido pelo TOPSIS, pelos quatro AHPs e, por

último, o ELECTRE. Em seguida, os autores analisaram os efeitos causados pelo número

de alternativas, de critérios e pela distribuição dos pesos.

Assim, constataram que o problema do rank reversal é maior para os AHPs em

problemas que possuem mais alternativas, maior para o ELECTRE quando há menos

alternativas, e insensível ao TOPSIS. Em relação ao número de critérios, obteve-se que para

todas as versões do AHP, o rank reversal manteve-se independentemente do número de

critérios, a exceção do AHP com escala geométrica que parece reduzir as reversões quando

o número de critérios é pequeno. Curiosamente, o TOPSIS exibe suas piores reversões de
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classiĄcação quando o número de critérios é pequeno, enquanto o ELECTRE faz o mesmo

quando esse número é grande. Finalmente, quanto à distribuição dos pesos, percebeu-se

que mais reversões de classiĄcação foram observadas com pesos constantes, e menos com

pesos distribuídos uniformemente Ű isso foi mais insigniĄcante para TOPSIS, mas mais

profundo para o ELECTRE.

Em uma escala mais geral e simples, Wang e Luo (2009) abordam sobre o problema

do rank reversal para quatro métodos, além do AHP: BK; SAW; TOPSIS; e DEA. Para isso,

apresentam apenas exemplos numéricos simples para ilustrar o problema nos respectivos

métodos.

Em outro artigo a tratar do rank reversal para vários métodos simultaneamente,

tem-se o estudo de Cinelli, Coles e Kirwan (2014). Nesse estudo de revisão, os autores

objetivaram analisar a performance de cinco métodos (MAUT, AHP, PROMETHEE,

ELECTRE e DRSA) sobre 10 critérios cruciais que as ferramentas de análises de susten-

tabilidade devem satisfazer, entre os quais uma perspectiva de ciclo de vida, limiares e

gestão de incerteza, suporte de software e facilidade de uso. Partindo desse pressuposto,

os autores se limitaram a apenas apontar os pontos convergentes e divergentes em relação

ao rank reversal para os métodos supracitados.

Ainda cabe destacar o estudo de Mukherjee (2014), no qual foi realizada uma

análise bibliométrica em relação ao AHP e o TOPSIS. Nessa análise, um dos pontos

analisados foi o rank reversal, em que o autor se limitou a citar o problema e causas

geralmente atribuídas ao problema pelos autores da área.

Finalmente, têm-se quatro artigos que tratam sobre rank reversal em diferentes

contextos: Dede, Kamalakis e Sphicopoulos (2015), Dede, Kamalakis e Sphicopoulos (2016),

Tomashevskii (2015) e Morton (2015). O estudo de Dede, Kamalakis e Sphicopoulos (2015)

analisa o impacto da incerteza introduzida em matrizes de comparação par a par Ű de

forma geral Ű no contexto da tomada de decisão multicritério. Logo, os autores analisaram

duas questões importantes relativas à probabilidade de rank reversal em comparações

de pares, quais sejam: (i) se há mudança na probabilidade de ocorrência desse problema

mediante aumento do número de peritos; (ii) como a probabilidade de ocorrência do rank

reversal pode ser estimada na prática, a partir dos elementos das matrizes de comparação

de pares de um único grupo de peritos.

Para o primeiro caso veriĄcou-se que não há muita barganha se o aumento do

número de peritos for para além de 15, mesmo se o nível de incerteza é grande e, para

o segundo caso, em que dois métodos alternativos foram discutidos para a extração de

informação sobre o comportamento estatístico das perturbações de incerteza-induzida,

veriĄcou-se que um deles fornece uma boa precisão e pode ser usado em aplicações práticas

do método para estimar a credibilidade do resultado.

No segundo estudo dos mesmos autores, a investigação está centrada na estimação

da probabilidade de rank reversal utilizando uma função multivariada de distribuição
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cumulativa normal. A metodologia apresentada pode ser usada para estender o framework

das comparações de pares, a Ąm de fornecer algumas informações sobre a credibilidade

dos resultados Ąnais do processo de tomada de decisão.

O estudo de Tomashevskii (2015) se dedica a analisar o método eigenvector (EM)

utilizado em matrizes de comparação de pares nos processos de tomada de decisão. Sobre

isso, uma dos aspectos tratados é justamente o rank reversal causado pela adição ou

exclusão de novas alternativas. Como resultados, o autor infere que os erros que acontecem

relacionados ao rank reversal para EM são causados inteiramente pela imprecisão da escala

de medição e pelos julgamentos inconsistentes dos especialistas.

Finalmente, o Morton (2015) estudou a questão da escolha da escala de mensuração

para mensurar os benefícios do projeto para análise multicritério de decisão de portfólio

utilizando um quadro de decisão derivado. Um dos aspectos analisados nesse contexto foi

a inĆuência causada em termos de rank reversal.

Portanto, da análise dos trabalhos nacionais e internacionais, pode-se concluir que

os estudos ainda estão tangenciando o problema, sem uma metodologia bem deĄnida para

descobrir os motivos e condições da ocorrência do problema da rank reversal. Este fato

demonstra a proposta inovativa tanto em termos de sua concepção metodológica, bem

como pelos resultados que serão atingidos, em termos de descrever o problema e propor

soluções claras para sua resolução.

Feita essa análise, o capítulo 4 tratará especiĄcamente dos aspectos relacionados ao

TOPSIS, em que, primeiramente, são apresentados conceitos básicos e os procedimentos

do método; em seguida, na seção 4.1, são apresentados exemplos da ocorrência do rank

reversal para o TOPSIS; e, Ąnalmente, na seção 7, são analisados em profundidade os

principais estudos sobre a rank reversal para o TOPSIS que foram supracitados na seção

3.2.2.

3.3 CLUSTERS DOS ARTIGOS ANALISADOS

No intuito de sintetizar todos os estudos sobre rank reversal analisados de acordo

com o tratamento dado ao problema por estes, foi feita uma classiĄcação de acordo com

os seguintes cluters:

1. Revisões: Quando os autores compilaram e analisaram a literatura relevante sobre o

rank reversal a partir de diferentes bases cientíĄcas;

2. Aplicações: Quando os autores aplicaram algum método multicritério e utilizaram a

teoria da decisão e as hipóteses do rank reversal para melhorar a robustez dos resultados

produzidos;
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3. Soluções: Quando os autores desenvolveram um novo procedimento para resolver o

problema do rank reversal;

4. Simulações: Quando os autores investigaram a performance de diferentes procedimen-

tos ou métodos multicritério utilizando um conjunto de problemas simulados;

5. IdentiĄcação do problema: Quando os autores estudaram a natureza do problema,

delineando suas causas e condições.

A Tabela 7 apresenta a classiĄcação de todos os estudos analisados na revisão.

Tabela 7 Ű ClassiĄção dos artigos analisados

Cluster % Estudos

Revisões 0,76 Maleki e Zahir (2013).

Aplicações 8,40 Hämäläinen (1990), Stewart (1992), Triantaphyllou e

Mann (1995), Morita, Shimizu e Laurindo (1999), DA-

VIES, M. (2001), Ishizaka e Labib (2011), Bottero e

Ferretti (2011), Marins e Zotes (2013), Cinelli, Coles e

Kirwan (2014) e Bulut, Duru e Koçak (2015).

Soluções 13,74 Belton e Gear (1983), Schoner e Wedley (1989), Lootsma

(1993), Schoner, Wedley e Choo (1993), Saaty (1994b),

Olson, Fliedner e Currie (1995), Leung e Cao (2001),

Kujawski (2005), Totsenko (2006), Ramanathan (2006),

Ren et al. (2007), Jung et al. (2009), García-Cascales

e Lamata (2012), Maleki e Saadat (2013), İç (2014),

Bairagi et al. (2015), Saşabun (2015) e Cables, Lamata

e Verdegay (2016).

Simulações 16,79 Saaty e Vargas (1984a), Tallarico (1990), Triantaphyllou

e Mann (1989), Saaty e Vargas (1993), Saaty (1994a),

Olson et al. (1995), Paulson e Zahir (1995), Buede e

Maxwell (1995), Stam e Silva (1997), Triantaphyllou e

Sánchez (1997), Zanakis et al. (1998), Srdjevic (2005),

Wang e Triantaphyllou (2008), Hora e Costa (2009),

Wang e Luo (2009), Verly e Smet (2013), Leoneti (2014),

Krohling e Matheus (2014), Soltanifar e Shahghobadi

(2014), Yaraghi et al. (2015), Dede, Kamalakis e Sphico-

poulos (2015) e Dede, Kamalakis e Sphicopoulos (2016).
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IdentiĄcação do

problema

60,31 Saaty e Vargas (1984b), Belton e Gear (1985), Saaty

(1986), Saaty (1987), Saaty (1987a), Saaty (1987b), Har-

ker e Vargas (1987), Saaty e Vargas (1987), Troutt (1988),

Barzilai e Golany (1990), Dyer (1990a), Dyer (1990b),

Saaty (1990), Harker e Vargas (1990), Forman (1990),

Troutt e Tadisina (1990), Holder (1990), Gomes (1990),

Schoner, Wedley e Choo (1992), Forman (1993), Wedley,

Schoner e Choo (1993), Schenkerman (1994), Vargas

(1994), Triantaphyllou e Mann (1994), Lai (1995), Pé-

rez (1995), Dodd, Donegan e McMaster (1995), Kumar

e Ganesh (1996), Keyser e Peeters (1996), Barzilai e

Lootsma (1997), Salo e Hämäläinen (1997), Belton e

Gear (1997), Lootsma e Barzilai (1997), Barzilai (1997),

Vargas (1997), Schoner, Choo e Wedley (1997), Stam

(1997), Saaty (1997), Honert (1998), Farkas, Rózsa e

Stubnya (1999), Millet e Saaty (2000), Sinuany-Stern,

Mehrez e Hadad (2000), Aguarón e Moreno-Jiménez

(2000), Triantaphyllou (2001), Finan e Hurley (2002),

Stam e Silva (2003), Liberatore e Nydick (2004), Far-

kas, György e Rózsa (2004), Leskinen e Kangas (2005),

Raharjo e Endah (2006), Pérez, Jimeno e Mokotof (2006),

Saaty (2006), Wang e Elhag (2006), Hochbaum e Le-

vin (2006), Saaty e Vargas (2006), Farkas (2007), Lin

et al. (2008), Saaty e Sagir (2009), Wijnmalen e We-

dley (2009a), Wijnmalen e Wedley (2009b), Zahir (2009),

Figueira e Roy (2009), Troutt, Tadisina e Pendharkar

(2009), Ramanathan e Ramanathan (2011), Jan, Tung e

Deng (2011), Mirhedayatian e Saen (2011), Hou (2012),

Wang e Luo (2012), Rodríguez, Ortega e Concepción

(2013), Figueira et al. (2013), Mukherjee (2014), Piegat e

Salabun (2014), Aires e Ferreira (2014), Aires e Ferreira

(2015), Morton (2015), Kuşakowski (2015), Tomashevskii

(2015), Rodríguez, Ortega e Concepción (2016) e Ferreira,

Borenstein e Santi (2016).

Fonte: Dados da Pesquisa.

Com base na Tabela 7 apresentada, Ąca evidente que a maioria dos artigos têm

estudado a natureza do problema (60,31 %), delineando as suas causas e condições. Apesar

disso, ignorando o método AHP amplamente explorado, parece que a principal lacuna
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em relação ao rank reversal é a ausência de uma explicação clara e convincente de sua

causa, reforçando que o rank reversal ainda é um problema em aberto, apesar de toda as

pesquisas já realizadas.
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4 TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLU-

TION - TOPSIS

O método TOPSIS, desenvolvido por Hwang e Yoon (1981), baseia-se na ideia de

que a alternativa escolhida deverá ter a distância mais curta entre a solução ideal positiva

e a maior distância da solução ideal negativa (JOSHI; KUMAR, 2016), em que a solução

ideal positiva é a alternativa preferida pelo decisor, visto que minimiza os critérios de custo

e maximiza os critérios de benefício simultaneamente, enquanto que a solução ideal negativa

maximiza os critérios de custo e minimiza os critérios de beneĄcio simultaneamente, sendo

menos preferida pelo decisor (ROSZKOWSKA; WACHOWICZ, 2015; HU et al., 2016).

Tal lógica pode ser entendida a partir da Figura 3, que demonstra o princípio básico do

TOPSIS.

A
-

A
+

A1

Ai
A2

Figura 3 Ű Lógica do método TOPSIS

Fonte: Hwang e Yoon (1981).

Logo, percebe-se que a alternativa �1 é considerada melhor que a alterntiva

�2, pois ela está mais próxima da solução ideal positiva e mais longe da solução ideal

negativa. Em síntese, o TOPSIS parte da seguinte lógica: Dado um conjunto de alternativas

A = [�i♣� = 1, 2, ..., �], um conjunto de critérios C = [�j♣� = 1, 2, ..., �] e um conjunto de

constantes de escala W = [�j♣� = 1, 2, ..., �], �j > 0 e
︀n

j=1 �j = 1, onde �j denota a

constante de escala do critério �j, temos X = [�ij♣� = 1, 2, ..., �; � = 1, 2, ..., �] que denota

a matriz de decisão onde �ij é a medida de performance da alternativa �i em relação ao

critério �j.
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A partir dessa matriz de decisão, o TOPSIS segue seis etapas operacionais, conforme

as Equações de 4 a 10, apresentadas a seguir (HWANG; YOON, 1981):

Etapa 1: Calcula-se a matriz de decisão normalizada (�ij);

�ij =
�ij

︁

︀m
i=1 �2

ij

, � = 1, 2...�; � = 1, 2, ..., �. (4)

Etapa 2: Calcula-se a matriz de decisão ponderada (�ij);

�ij = �j�ij, � = 1, 2, ..., �; � = 1, 2, ..., �. (5)

Etapa 3: Determina-se a solução ideal positiva ��� e negativa ���;

��� = [�+
1 , ..., �+

j , ..., �+
n ] = [max

∀i
�ij♣��J1,

min
∀i

�ij♣��J2] (6)

��� = [�⊗

1 , ..., �⊗

j , ..., �⊗

n ] = [min
∀i

�ij♣��J1,
max
∀i

�ij♣��J2] (7)

Etapa 4: Calcula-se as distâncias de cada uma das alternativas em relação às soluções

ideais;

�+
i = [

n︁

j=1

(�ij ⊗ �+
j )2]1/2, � = 1, 2, ..., �. (8)

�+
i = [

n︁

j=1

(�ij ⊗ �⊗

j )2]1/2, � = 1, 2, ..., �. (9)

Etapa 5: Calcula-se a proximidade relativa de cada alternativa (��i);

��i =
�⊗

j

�+
j + �⊗

j

(10)

Etapa 6: Ordena-se as alternativas em ordem decrescente de acordo com o ��i.

Ademais, pode-se citar algumas vantagens para o uso do TOPSIS em problemas

multicritério, tais como: (i) soluções de compromisso obtidas de modo eĄciente; (ii)

utilização de procedimentos que podem ser facilmente programados; (iii) adequado para

ser combinada com análise estocástica; (iv) resultados que, devido à lógica implementada,

podem ser facilmente compreendidos e aceitos pelos participantes do processo de decisão



66

(KIM; PARK; YOON, 1997; HUANG; LI, 2010; HUANG; KEISLER; LINKOV, 2011;

SAMVEDI; JAIN; CHAN, 2013).

Após essas considerações, na seção 4.1 é apresentado um exemplo prático da

aplicação do TOPSIS a partir dos procedimentos supracitados, bem como a exempliĄcação

da ocorrência do rank reversal para todas as principais situações de reversão encontradas

na literatura.

4.1 DEMONSTRAÇÃO DO RANK REVERSAL NO TOPSIS

Em primeiro lugar, apresenta-se a matriz de decisão inicial comum para todas as

análises subsequentes, com 5 alternativas, cujos valores variam no intervalo de 0,0 a 10,0,

e 5 critérios, sendo 0,2 a constante de escala para todos os critérios, como apresentado na

Tabela 8.

Tabela 8 Ű Matriz de Decisão de cinco alternativas em relação a cinco critérios

Alternativa Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5
�1 8,8104 1,9528 3,7419 4,0546 5,1044
�2 3,4216 1,2101 8,6291 5,5245 5,3352
�3 2,0229 3,6581 8,1681 0,7315 7,1451
�4 6,0905 4,9969 0,8218 0,2604 4,9689
�5 2,9779 1,9003 3,6029 7,5548 7,5262
Fonte: Dados da pesquisa

Assim, após o TOPSIS ter sido aplicado na matriz de decisão da Tabela 8, seguindo

as Equações de 4 a 10 descritas no Capítulo 4, obteve-se a ordenação apresentada na

Tabela 9.

Tabela 9 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das cinco alternativas

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,1493 0,0568 0,0576 0,0793 0,0747 0,4822 2
�2 0,0580 0,0352 0,1328 0,1080 0,0780 0,4936 1
�3 0,0343 0,1064 0,1257 0,0143 0,1045 0,4375 4
�4 0,1032 0,1454 0,0126 0,0051 0,0727 0,3889 5
�5 0,0504 0,0553 0,0555 0,1477 0,1101 0,4806 3
��� 0,1493 0,1454 0,1328 0,1477 0,1101 - -
��� 0,0343 0,0352 0,0126 0,0051 0,0727 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Portanto, após o TOPSIS ter sido utilizado na situação em questão, tem-se que a

alternativa �2 é a melhor entre as cinco alternativas, seguida pela �1. Tomando esse caso

como base, procedeu-se então testes de rank reversal ilustrativos.

Assim, primeiramente foi realizado o teste em relação a adição de uma nova

alternativa irrelevante que, de acordo com o axioma 6, não deve mudar a ordenação
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previamente obtida. Para isso, foi adicionada a alternativa �6, que é uma cópia da

alternativa �5 (alternativa não ótima).

Tabela 10 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das seis alternativas - teste de adição de uma alternativa irrelevante

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,1447 0,0548 0,0555 0,0638 0,0654 0,5127 1
�2 0,0562 0,0339 0,1280 0,0869 0,0684 0,4993 2
�3 0,0332 0,1026 0,1212 0,0115 0,0916 0,4529 5
�4 0,1000 0,1401 0,0122 0,0041 0,0637 0,4216 6
�5 0,0489 0,0533 0,0534 0,1188 0,0965 0,4630 3
�6 0,0489 0,0533 0,0534 0,1188 0,0965 0,4630 3
��� 0,1447 0,1401 0,1280 0,1188 0,0965 - -
��� 0,0332 0,0339 0,0122 0,0041 0,0637 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Logo, a partir da análise da Tabela 10, percebe-se que a alternativa �1 acabou

sendo ordenada em melhor posição do que a �2, ou seja, a adição da alternativa �6

promoveu uma inversão de ordem entre as alternativas �1 e �2 que já estavam presentes.

Ainda para a primeira situação, mas desta vez para ilustrar que o problema do rank

reversal também ocorre para situações de exclusão de alternativas, excluiu-se, na mesma

matriz de decisão base da Tabela 8, uma alternativa irrelevante, neste caso, optou-se por

excluir a alternativa �4, para, em seguida, aplicar novamente o TOPSIS.

Tabela 11 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das quatro alternativas - teste de exclusão de uma alternativa irrelevante

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,1742 0,0828 0,0577 0,0793 0,0802 0,5387 1
�2 0,0677 0,0513 0,1331 0,1080 0,0838 0,4417 3
�3 0,0400 0,1550 0,1260 0,0143 0,1122 0,4058 4
�5 0,0589 0,0805 0,0556 0,1478 0,1182 0,4757 2
��� 0,1742 0,1550 0,1331 0,1478 0,1182 - -
��� 0,0400 0,0513 0,0556 0,0143 0,0802 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Como resultados, de acordo com a Tabela 11, infere-se que a indicação da melhor

alternativa mudou novamente, sendo a melhor, após a exclusão, a alternativa �1. Portanto,

pelos resultados supracitados, Ąca claro que o TOPSIS é afetado pelo rank reversal para a

primeira situação, seja pela adição ou pela remoção de alternativas irrelevantes.

A segunda situação analisada se refere a alteração da indicação da melhor alternativa

e também da ordenação de forma geral, mediante a substituíção de uma alternativa não

ótima por uma outra alternativa pior. Foram feitos dois testes, em que o primeiro analisa a

alteração da indicação da melhor alternativa e o segundo analisa a alteração da ordenação.

Como resultado do primeiro teste, tem-se a Tabela 12, que baseia-se na Tabela 8, mas
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com a substituição da alternativa �4 por uma outra cujos valores são 20% menores que

esta última, em todos os critérios.

Tabela 12 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das cinco alternativas - teste da indicação por substituição

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,1570 0,0631 0,0576 0,0793 0,0765 0,5471 1
�2 0,0610 0,0391 0,1329 0,1080 0,0800 0,5371 2
�3 0,0360 0,1183 0,1258 0,0143 0,1071 0,4510 4
�4 0,0868 0,1293 0,0101 0,0041 0,0596 0,3316 5
�5 0,0531 0,0615 0,0555 0,1477 0,1128 0,5259 3
��� 0,1570 0,1293 0,1329 0,1477 0,1128 - -
��� 0,0360 0,0391 0,0101 0,0041 0,0596 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Como é perceptível pela Tabela 12, as alternativas �1 e �2 trocaram de posições,

ou seja, houve uma reversão em relação ao posicionamento delas, visto que na matriz

inicial a alternativa �2 era a melhor e na nova matriz gerada ela passou a ser a segunda -

a alternativa �1 passou a ser a melhor. Com isso, Ąca claro que o TOPSIS também falha

na segunda situação de rank reversal.

Em relação ao resultado do segundo teste que analisa a alteração da ordenação, a

alternativa �3 foi substítuida por uma outra cujos valores são 40% menores em todos os

critérios.

Tabela 13 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das cinco alternativas - teste da ordenação por substituição

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,1500 0,0586 0,0587 0,0794 0,0758 0,5167 1
�2 0,0583 0,0363 0,1354 0,1082 0,0792 0,5131 2
�3 0,0276 0,0977 0,1219 0,0065 0,1002 0,3960 5
�4 0,1037 0,1499 0,0129 0,0051 0,0738 0,4090 4
�5 0,0507 0,0570 0,0565 0,1480 0,1118 0,5001 3
��� 0,1500 0,1499 0,1354 0,1480 0,1118 - -
��� 0,0276 0,0363 0,0129 0,0051 0,0738 - -
Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 13 apresenta que além das alternativas �1 e �2 terem trocado de posição,

como também apresentado no exemplo anterior, houve também uma reversão entre as

alternativas �3 e �4 em relação ao posicionamento delas, visto que na matriz inicial a

alternativa �3 era a quarta melhor e na nova matriz gerada ela passou a ser a pior. Com

isso, Ąca claro que o TOPSIS também falha na segunda situação de rank reversal.

Seguindo com as situações analisadas, foi feito o teste em relação a transitividade,

que considera não apenas a indicação da melhor alternativa, mas também toda a orde-

nação Ąnal do TOPSIS. Para isso, foram feitos dois testes, em que o primeiro analisa a
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transitividade mediante a adição de uma alternativa e o segundo analisa a transitividade

mediante a exclusão de uma alternativa.

Em relação ao resultado do teste da transitividade por adição, em que foi adicionada

a alternativa �6 (cópia da alternativa �4 - alternativa não ótima), tem-se a Tabela 14.

Tabela 14 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das seis alternativas - teste da transitividade por adição

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,1326 0,0460 0,0575 0,0792 0,0702 0,5122 3
�2 0,0515 0,0285 0,1326 0,1080 0,0734 0,5502 1
�3 0,0305 0,0861 0,1255 0,0143 0,0982 0,4326 4
�4 0,0917 0,1176 0,0126 0,0051 0,0683 0,3579 5
�5 0,0448 0,0447 0,0553 0,1477 0,1035 0,5285 2
�6 0,0917 0,1176 0,0126 0,0051 0,0683 0,3579 6
��� 0,1326 0,1176 0,1326 0,1477 0,1035 - -
��� 0,0305 0,0285 0,0126 0,0051 0,0683 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Como resultado, houve uma violação da transitividade, na medida em que antes da

adição, a alternativa �1 classiĄcada na segunda colocação, era melhor do que a alternativa

�5, classiĄcada na terceira colocação e, após a adição, essa lógica foi invertida.

Já em relação a remoção, a Tabela 15 apresenta os resultados a partir da remoção

da alternativa �3 (não-ótima).

Tabela 15 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das quatro alternativas - teste da transitividade por exclusão

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,1742 0,0828 0,0577 0,0793 0,0802 0,5387 1
�2 0,0677 0,0513 0,1331 0,1080 0,0838 0,4417 3
�4 0,0400 0,1550 0,1260 0,0143 0,1122 0,4058 4
�5 0,0589 0,0805 0,0556 0,1478 0,1182 0,4757 2
��� 0,1742 0,1550 0,1331 0,1478 0,1182 - -
��� 0,0400 0,0513 0,0556 0,0143 0,0802 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Como resultado, houve uma violação da transitividade, na medida em que antes

da exclusão, a alternativa �2 era melhor do que as alternativas �1 e �5 e, após a remoção,

essa lógica foi invertida. Vale salientar que tal mudança ocorreu também na ordenação

como um todo e não apenas na escolha da melhor alternativa, deixando claro que essa

situação avalia todo o ranking, como supracitado.

Para a avaliação da quarta situação da decomposição do problema de decisão, foi

feita uma análise de conformidade se com os rankings de problemas menores (problema

decomposto do ranking original) o novo ranking geral das alternativas é idêntico ao ranking

global original do problema não decomposto. Para isso, foram elaboradas duas tabelas que
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apresentam a matriz de decisão original decomposta em dois problemas menores, sendo a

primeira uma matriz com duas alternativas (Tabela 16), e a segunda, de três (Tabela 17).

Tabela 16 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das duas alternativas - teste de decomposição do problema de decisão

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,1864 0,1700 0,0796 0,1183 0,1383 0,5379 1
�2 0,0724 0,1053 0,1835 0,1612 0,1445 0,4621 2
��� 0,1864 0,1700 0,1835 0,1612 0,1445 - -
��� 0,0724 0,1053 0,0796 0,1183 0,1383 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 17 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das três alternativas - teste de decomposição do problema de decisão

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�3 0,0572 0,1129 0,1822 0,0193 0,1242 0,4490 2
�4 0,1722 0,1543 0,0183 0,0069 0,0864 0,3684 3
�5 0,0842 0,0587 0,0804 0,1990 0,1308 0,5581 1
��� 0,1722 0,1543 0,1822 0,1990 0,1308 - -
��� 0,0572 0,0587 0,0183 0,0069 0,0864 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Para a clara avaliação da reversão nesse caso basta analisar que na matriz inicial

a ordenação era a seguinte: �2 ≈ �1 ≈ �5 ≈ �3 ≈ �4. Dito isso, ao analisar a Tabela

16, observa-se que a ordenação para as duas alternativas foi de �1 ≈ �2, e ao analisar a

Tabela 17, observa-se que a ordenação para as três alternativas foi de �5 ≈ �3 ≈ �4. Logo,

quando se compara as duas ordenações globais, tem-se que a ordenação gerada a partir do

problema decomposto, especiĄcamente a obtida pelo primeiro problema da Tabela 16, é

diferente da matriz inicial, visto que esta apresenta uma ordenação �1 ≈ �2, que difere

do resultado encontrado na matriz original.

Finalmente, a última situação passível de avaliação se refere aos chamados "Wash

Criteria", em que o rank reversal ocorre após um critério indiferente entre as alternativas

para o tomador de decisão ser excluído de um grupo anteriormente ordenado. Apesar

de citado na literatura, optou-se por não testar o TOPSIS para tal situação, tendo em

vista que há um relativo consenso na área quanto a este problema ser facilmente resolvido

mediante reavaliação dos pesos relativos dos critérios após a remoção do wash criteria

(LIBERATORE; NYDICK, 2004; SAATY; VARGAS, 2006; WIJNMALEN; WEDLEY,

2009b).

Portanto, por meio dos exemplos apresentados nessa seção, foi possível demonstrar

de que forma cada situação de reversão ocorre no TOPSIS. Nesse mesmo sentido, na

seção 4.2 serão apresentados os principais modelos propostos na literatura que objetivaram

resolver os problemas de reversões no TOPSIS.
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4.2 MODELOS PROPOSTOS PARA O PROBLEMA DO RANK REVERSAL NO

TOPSIS

Esta seção trata dos principais estudos que se propuseram a analisar e sugerir uma

solução para o rank reversal no TOPSIS, são eles: Ren et al. (2007) e García-Cascales e

Lamata (2012). Além desses, ainda são feitas considerações sobre o estudo de İç (2014)

que envolve a utilização de uma versão híbrida do TOPSIS.

Sobre o estudo de Ren et al. (2007), que propõem o M-TOPSIS, tem-se que o

método proposto utiliza as quatro primeiras etapas do TOPSIS clássico, diferenciando-se

apenas a partir da quinta etapa de cálculo da proximidade relativa de cada alternativa

[�i]. Nessa etapa do método, os autores estabelecem planos para as distâncias de cada

uma das alternativas em relação às soluções ideais positivas (�+ - eixo x) e negativas

(�⊗ - eixo y) e traçam ���(�+
i ), ���(�⊗

i ) como o "ponto de referência ideal otimizado".

A partir disso, calcula-se a proximidade relativa de cada alternativa (�i) em relação ao

ponto de referência ideal otimizado pela Equação 11.

�i =
︁

[�+
i ⊗ ���(�+

i )]2 + [�⊗

i ⊗ ���(�⊗

i )]2� = 1, 2. . . , �. (11)

A partir do ranking � usando �i, classiĄca-se �i em ordem crescente, mas se

existem duas alternativas �a e �b, �a = �b (a ̸= b), calcula-se �i por �i = �+
i ⊗���(�+

i ),

� = �, � e escolhe-se o melhor com o �i de menor valor.

Ao apresentar o modelo, os autores dizem e exempliĄcam que o problema do rank

reversal é resolvido, mas, contrariamente ao dito pelos autores, foi possível perceber que o

método ainda não consegue resolver totalmente todos os problemas relacionados a reversão.

Para comprovar tal inferência, utiliza-se a própria matriz de decisão incial utilizada para

a exemplicação de reversão no modelo TOPSIS da Tabela 8. Assim, o resultado Ąnal da

aplicação do M-TOPSIS na matriz de decisão em questão é apresentada na Tabela 18.

Tabela 18 Ű Matriz de decisão ponderada, ponto de referência ideal otimizado, proximidade
relativa e ordenação prévia das cinco alternativas

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �i Ordenação
�1 0,1493 0,0568 0,0576 0,0793 0,0747 0,0144 2
�2 0,0580 0,0352 0,1328 0,1080 0,0780 0,0125 1
�3 0,0343 0,1064 0,1257 0,0143 0,1045 0,0469 4
�4 0,1032 0,1454 0,0126 0,0051 0,0727 0,0638 5
�5 0,0504 0,0553 0,0555 0,1477 0,1101 0,0157 3
�+

i 0,1394 - - - - - -
�⊗

i 0,1601 - - - - - -
Fonte: Dados da pesquisa

Portanto, após o M-TOPSIS ter sido utilizado na situação em questão, tem-se que
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a alternativa �2 é a melhor entre as cinco alternativas, seguida pela �1, ressaltando que

as alterntivas foram ordenadas em ordem crescente a partir do �i, visto que não existem

duas alternativas �a e �b em que �a = �b (a ̸= b).

Tomando esse caso como base, e para comprovar que o método em questão é afetado

pela reversão, procedeu-se o teste de rank reversal quanto a exclusão de uma alternativa

irrelevante, que, de acordo com o axioma 6, não deve mudar a ordenação previamente

obtida. Para isso, foi excluída a alternativa �4 (alternativa não ótima) e o resultado dessa

remoção pode ser observado na Tabela 19.

Tabela 19 Ű Matriz de decisão ponderada, ponto de referência ideal otimizado, proximidade
relativa e ordenação prévia das quatro alternativas - teste da transitividade

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,1742 0,0828 0,0577 0,0793 0,0802 0,0000 1
�2 0,0677 0,0513 0,1331 0,1080 0,0838 0,0388 3
�3 0,0400 0,1550 0,1260 0,0143 0,1122 0,0633 4
�5 0,0589 0,0805 0,0556 0,1478 0,1182 0,0287 2
�+

i 0,1305 - - - - - -
�⊗

i 0,1524 - - - - - -
Fonte: Dados da pesquisa

Como resultado, infere-se que a indicação da melhor alternativa mudou, sendo a

melhor, após a exclusão, a alternativa �1 e não mais a alternativa �2 como anteriormente.

Portanto, pelo resultado supracitado, Ąca claro que o M-TOPSIS sofre de rank reversal.

Já o estudo de García-Cascales e Lamata (2012) aponta que o problema de rank

reversal acontece no TOPSIS devido ao procedimento de normalização do método (precisa-

se evitar o problema de compensação) e, além disso, acrescentam que é necessário haver

modiĄcações nas soluções ideais positiva e negativa (PIS e NIS). Para isso, as autoras

colocam como solução que a normalização seja feita de forma absoluta, em que se faz a

divisão pelo pelo máximo, conforme a Equação 12.

�ij =
�ij

���i(�ij)
� = 1, 2, ..., �. (12)

Além disso, as autoras também colocam que devem ser criadas alternativas Ąctícias

com valores extremos para representação do PIS e do NIS. Para isso, elas propõem a

criação de duas alternativas Ąctícias, em que uma possui o valor máximo de toda a matriz

de decisão (�1 = ����, ����) e a outra o valor mínimo de toda matriz de decisão

(�1 = ����, ����). Partindo dessa solução, as autoras mostram que seu método evita o

rank reversal.

Apesar de ser comprovado que esse método sugerido não gera rank reversal, o

grande problema dele é o fato das autoras cairem em erros de determinação de valor de

trade-of. Logo, ao passo que as autoras criam alternativas Ąctícias se utilizando para isso
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de valores máximos e mínimos considerando toda a matriz de decisão, elas acabam por

cometerem o erro 8 colocado por Keeney (2002).

Sobre isso, tem-se que o erro 8 seria cometido na medida em que as autoras utilizam

valores máximos e mínimos de toda a matriz para representar critérios distintos com

escalas especíĄcas próprias, independentemente da extensão das consequências.

Finalmente, ainda cabe fazer algumas colocações sobre o estudo de İç (2014). Nele o

autor propõe uma hibridização do TOPSIS com o DoE e, através de um exemplo de adição

e remoção de alternativas, prova que o seu novo método proposto evita o rank reversal.

Apesar disso, cabe fazer algumas colocações sobre tais resultados. Em primeiro lugar, o

teste é realizado para apenas uma das situações de reversão, de adição e remoção de uma

alternativa. Além disso, mesmo para esse teste apresentado pelo autor, Ąca provado que o

método na verdade não evita a reversão, pois a alternativa adicionada no exemplo acaba

por alterar a indicação da melhor alternativa (a própria é classiĄcada nessa posição). Logo,

o próprio exemplo fornecido pelo autor acaba invalidando o método proposto.
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esse capítulo está subdividido em duas seções: Seção 5.1 Ű Apresenta a caracteriza-

ção do estudo; e Seção 5.2 Ű Apresenta a caracterização dos experimentos realizados no

estudo.

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

Nessa seção, o estudo foi caracterizado quanto a três aspectos: a) A forma de

abordagem; b) Aos objetivos; e c) Aos procedimentos técnicos.

a) Quanto à forma de abordagem

Nesse aspecto, a presente pesquisa classiĄca-se como quantitativa, pois, segundo

Creswell (2009), a análise quantitativa aborda melhor os problemas que buscam identiĄcar

fatores ou variáveis que inĆuenciam em um resultado. Logo, partindo do princípio de que

este estudo buscou identiĄcar e analisar fatores que inĆuenciam na ocorrência do rank

reversal no método TOPSIS, tal classiĄcação se mostrou adequada.

b) Quanto aos objetivos

Nesse aspecto, a presente pesquisa classiĄca-se como exploratória e explicativa,

tendo em vista os objetivos traçados. A pesquisa explicativa é aquela que visa identiĄcar

os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando

o conhecimento da realidade ao explicar o ŞporquêŤ das coisas (GIL, 2010). Logo, na

medida em que essa pesquisa almejou identiĄcar os fatores condicionantes à ocorrência

do rank reversal no TOPSIS e explicar sob quais condições ele ocorre, tal classiĄcação foi

adequada.

A pesquisa exploratória, por sua vez, permite ao investigador aumentar sua ex-

periência em torno de determinado problema para, em seguida, planejar uma pesquisa

descritiva ou de tipo experimental (TRIVIĳOS, 2008; GIL, 2010). Assim, considerando

o objetivo da pesquisa de propor uma extensão do método TOPSIS para minimizar a

reversão de ordenação, a utilização da pesquisa exploratória também é requerida.

c) Quanto aos procedimentos técnicos

Em relação a esse aspecto, utiliza-se nesse estudo a pesquisa experimental, carac-

terizada pela determinação de um objeto de estudo, a seleção de variáveis que seriam

capazes de inĆuenciá-lo e a deĄnição das formas de controle e de observação dos efeitos
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que a variável produz no objeto (GIL, 2010).

Para isso, a pesquisa se utilizou de simulações. A simulação consiste na construção

e manipulação de um modelo representativo de um sistema ou de processos que o carac-

teriza (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1995). Ela pode ser utilizada para Ąns

conĄrmatórios, para se buscar um modelo e para se realizar projeções, sendo o tipo de uso

determinado pela existência (ou não) de dados empirícos e pela existência (ou não) de um

modelo (VICENTE, 2005).

Sobre isso, tem-se que o uso conĄrmatório se dá quando se dispõe de um modelo

operacional e de dados empirícos, sendo a simulação utilizada para conĄrmar o modelo, e

a busca de um modelo ocorre quando há disponibilidade de dados empirícos, mas ainda

não se tem um modelo, devendo o mesmo ser criado e aprimorado através de sucessivos

testes, uma das utilizações mais frequentes da simulação (VICENTE, 2005).

Partindo dessa lógica, o presente estudo utilizou, em primeiro lugar, a simulação

conĄrmatória, para os testes realizados no modelo TOPSIS tradicional, identiĄcando o

contexto da prova e de descoberta em relação a ocorrência do rank reversal e, em um

segundo momento, se utilizou da simulação para busca de um modelo, através de testes

computacionais. Portanto, com a utilização da simulação almeja-se obter vantagens como:

(i) antever problemas e gerar perguntas que não eram formuladas; (ii) avaliar uma grande

quantidade de variáveis ao mesmo tempo; (iii) permitir imitar um sistema real com o uso

dos modernos recursos oferecidos pelos computadores; e (iv) permitir a visualização em

tela dos resultados que serão obtidos em uma situação real, entre outros (VICENTE, 2005;

PRADO, 2014).

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS

Essa seção apresenta a forma e as informações essenciais de como as simulações

computacionais foram realizadas. Em primeiro lugar cabe colocar que as situações básicas

que foram utilizadas em todos os experimentos seguiram o modelo utilizado por Wang e

Triantaphyllou (2008). Essa escolha se deu pela facilidade na comparação dos resultados

aqui obtidos com os principais encontrados na literatura. A princípio, tais situações são

suĄcientemente satisfatórias para a condução dos experimentos propostos e possíveis

novos cenários serão tratados e debatidos caso haja necessidade futura. Dessa forma, os

parâmetros utilizados por meio de linguagem Java foram:

• Número de critérios: 5, 10, 15 e 20;

• Número de alternativas: 5, 7, 9, 11;

• Desempenho das alternativas: gerados aleatoriamente através de uma distribuição

uniforme no intervalo [0-10];
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• Constante de escala dos critérios: três tipos de pesos foram deĄnidos para os

experimentos. No primeiro caso, utilizou-se constantes de escala iguais para todos os

critérios; no segundo caso, utilizou-se constantes de escala geradas aleatoriamente no

intervalo [0-1] para todos os critérios através de um distribuição uniforme; e, Ąnalmente, no

terceiro caso, utilizou-se uma distribuição beta em forma de U para atribuir as constantes

de escala de cada critério;

• Número de replicações: 100 casos para cada combinação, gerando 4.800 problemas

de decisão diferentes.

A partir desses aspectos, o método TOPSIS, assim como para todos os demais

testes realizados, foi avaliado para cada um dos 4.800 problemas de decisão gerados

aleatoriamente através de quatro das cinco situações de reversão de ordenação encontradas

na literatura e apresentadas na Tabela 2.

Além disso, partindo do princípio de que o TOPSIS lida com duas problemáticas

de decisão diferentes, optou-se por apresentar os resultados levando em consideração esses

dois contextos distintos.

Sabe-se que as problemáticas de decisão são relacionadas ao tipo de solução que se

busca no problema de decisão e, tendo em vista os seis tipos de problemáticas existentes

(ROY, 1996; BELTON; STEWART, 2002), este estudo tratou das problemáticas de Escolha

e Ordenação.

A problemática de escolha (�.Ð) está relacionada a realização de uma escolha

ou um procedimento de seleção, enquanto que a problemática de ordenação (�.Ò) está

relacionada a problemas em que o decisor deseja ordenar as alternativas da melhor para

pior, de acordo com suas preferências.

Para a avaliação do TOPSIS em relação a problemática de escolha, foram utilizadas

duas métricas, o Hit Rate (HT) e a Regressão Logística (RL). O HT refere-se a porcentagem

de sucesso de casos (sem reversão) em relação ao número total de casos simulados. A RL é

uma técnica estatística de análise multivariada utilizada em situações em que a variável

dependente é binária, assumindo valores iguais a 0 ou 1. Essa técnica permite estimar

a probabilidade que está associada à ocorrência de um determinado evento (HOSMER;

LEMESHOW, 1989; HAIRJR. et al., 2009). Logo, para o caso deste estudo, a RL forneceu

um coeĄciente que permitiu estimar as condições em que há uma maior probabilidade de

ocorrência da reversão de ordenação.

Ambas as métricas foram utilizadas para a avaliação de duas das quatro situações

de ocorrência de reversão de ordenação: situações 1 (1.1 e 1.2) e 2 (2.1). Já para a avaliação

do TOPSIS em relação a problemática de ordenação, foi utilizado o Hit Rate (HT) que,

como já colocado, refere-se a porcentagem de sucesso de casos (sem reversão) em relação
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ao número total de casos simulados.

Essa métrica foi utilizada para a avaliação de três situações de ocorrência da

reversão de ordenação: situações 2 (2.2), 3 (3.1 e 3.2) e 4.

Sobre as situações de reversão de ordenação e para Ąns de avaliação, na situação 1

foram realizados dois testes: (i) avaliação da alteração da indicação da melhor alternativa

mediante a adição de uma alternativa irrelevante; e (ii) avaliação da alteração da indicação

da melhor alternativa mediante a exclusão de uma alternativa irrelevante. Para isso,

consideraram-se duas matrizes de decisão como entrada, onde a primeira foi a matriz de

decisão original, gerada aleatoriamente, enquanto que a segunda foi construída através

da adição/exclusão de uma alternativa não-ótima da matriz de decisão inicial. O método

testado foi então aplicado a cada uma das matrizes de decisão, sendo que quando o

resultado da escolha da melhor alternativa foi diferente, considerou-se que o método não

passou na situação 1, caso contrário, quando o resultado foi idêntico, considerou-se que o

método não produziu reversão de ordenação para esta situação de avaliação. Vale destacar

que essa situação foi utilizada apenas para análise da problemática de escolha, conforme

descrito anteriormente.

Para a avaliação da situação 2, foram realizados dois testes: (i) avaliação da

alteração da indicação da melhor alternativa; e (ii) avaliação da transitividade. Em ambos

os casos, considerou-se duas matrizes de decisão como entrada, onde a primeira foi a

matriz de decisão original, gerada aleatoriamente, enquanto que a segunda foi construída

através da substituição de uma alternativa não-ótima da matriz de decisão inicial por outra

com desempenho entre 10% e 40% inferior em cada critério. O método testado foi então

aplicado a cada uma das matrizes de decisão, sendo que quando o resultado da escolha da

melhor alternativa foi diferente (primeiro teste), para o caso da problemática de escolha,

considerou-se que o método não passou na situação 2, caso contrário, quando o resultado

foi idêntico, considerou-se que o método não produziu reversão de ordenação para esta

situação de avaliação. Na mesma lógica, quando a ordenação foi diferente (segundo teste),

para o caso da problemática de ordenação, considerou-se que o método não passou na

situação 2.

Para a avaliação da situação 3 também foram realizados dois testes: (i) avaliação da

regra da transitividade mediante a adição de uma alternativa irrelevante; e (ii) avaliação da

transitividade mediante a exclusão de uma alternativa irrelevante. Nesse teste, considerou-

se também como entrada duas matrizes de decisão, onde a primeira também foi a matriz de

decisão gerada aleatoriamente, enquanto que a segunda foi uma matriz de decisão gerada a

partir da primeira com a adição/exclusão de uma alternativa qualquer não-ótima, sorteada

aleatoriamente. Considerou-se que o método passou neste teste quando ele manteve a

transitividade entre os rankings produzidos para as duas matrizes de decisão de entrada.

Também como já colocado, essa situação foi utilizada apenas para análise da problemática

de ordenação.
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A avaliação da situação 4 considerou três matrizes de decisão como entrada.

Assim como nas situações anteriores, a primeira também foi a matriz de decisão gerada

aleatoriamente, com � alternativas, enquanto que a segunda foi uma matriz com as

�/2 alternativas da primeira matriz e a terceira foi uma matriz com as demais � ⊗ �/2

alternativas restantes. Esta situação também avalia a propriedade da transitividade, assim

como o segundo, no entanto, a regra da transitividade deve-se manter para as duas matrizes

derivadas da matriz inicial. Essa situação foi utilizada apenas para análise da problemática

de ordenação.

Dado os testes e as situações de reversão que foram utilizadas, ainda cabe colocar

outros dois fatores condicionantes a reversão no método TOPSIS considerados na análise

dos resultados. O primeiro deles foi o impacto do procedimento de normalização. Foram

testados quatro procedimentos:

a) Método tradicional, conhecido como normalização vetorial (CHAKRABORTY; YEH,

2007) (Equação 13):

�ij =
�ij

︁

︀m
i=1 �2

ij

(13)

b) Transformação linear de escala Max-Min (CHAKRABORTY; YEH, 2007) (Equação

14):

�j =
�j(�i) ⊗ ����j(�i)

����j(�i) ⊗ ����j(�i)
(14)

c) Transformação linear de escala Max (CHAKRABORTY; YEH, 2007) (Equação 15):

�′

j(�i) =
�j(�i)

����j(�i)
(15)

d) Transformação linear de escala Sum (CHAKRABORTY; YEH, 2007) (Equação 16):

�′

j(�i) =
�j(�i)

︀

i �j(�i)
(16)

O segundo fator analisado foi a indiferença entre os coeĄcientes Ąnais das alternati-

vas. Considerou-se este teste, pois a ordenação Ąnal das alternativas no método TOPSIS

é dada por uma escala contínua de valores no intervalo [0-1], onde pequenas variações
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nos dados de entrada podem afetar os resultados de saída. Foram testados os limites de

indiferença de 10% e 15% em relação as quatro situações de reversão e para cada um dos

procedimentos de normalização.

Portanto, com base nessa estrutura de testes e situações, no capítulo 6 são apresen-

tados os principais resultados obtidos.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esse capítulo está subdividido em duas seções: Seção 6.1 - Apresenta uma análise

quanto ao rank reversal em relação a problemática de escolha; e Seção 6.2 Ű Apresenta

uma análise quanto a rank reversal em relação a problemática de ordenação.

6.1 ANÁLISE DO RANK REVERSAL - PROBLEMÁTICA DE ESCOLHA

Para a avaliação do TOPSIS em relação a problemática de escolha, foram utilizados

o Hit Rate (HT) e a Regressão Logística (RL), conforme já explanado. Em relação ao HT,

as análises foram realizadas de acordo com os procedimentos de normalização e os limiares

de indiferença, facilitando a apresentação dos resultados. Para Ąns de interpretação dos

resultados, as situações de reversão foram nomeadas da seguinte forma: 1.1 - avaliação

da alteração da indicação da melhor alternativa mediante adição de uma alternativa

irrelevante; 1.2 - avaliação da alteração da indicação da melhor alternativa mediante

exclusão de uma alternativa irrelevante; e 2.1 - avaliação da alteração da indicação da

melhor alternativa mediante substituição de uma alternativa irrelevante.

O primeiro procedimento de normalização analisado foi o tradicional (normalização

vetorial), dado pela Equação 13. A Figura 4 apresenta os resultados obtidos sem a utilização

de limiares de indiferença.
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Figura 4 Ű Rank reversal Ű Normalização vetorial

Fonte: Dados da Pesquisa.

A partir da análise da Figura 4, percebe-se que há ocorrência de reversão para

todas as situações de reversão e que a taxa de reversão é maior para a situação 1.2 de
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exclusão de alternativas, com a ocorrência de reversão de 7,73% levando em consideração

4.800 casos. O problema se mostrou menor quando a análise está focada apenas na questão

de reversão mediante substituição de alternativa.

O segundo procedimento de normalização analisado foi o da transformação linear

de escala Max-Min (Equação 14) e a Figura 5 apresenta os resultados obtidos.
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Figura 5 Ű Rank reversal Ű Normalização da transformação linear de escala (Max-Min)

Fonte: Dados da Pesquisa.

A partir da análise da Figura 5, percebe-se que a primeira diferença em relação ao

método tradicional é que tal procedimento não sofre de reversão na situação 1.1. Logo,

infere-se de antemão que já é um procedimento melhor que o atualmente utilizado pelo

TOPSIS em termos de rank reversal.

No entanto, percebeu-se também que apesar de apresentar uma menor taxa de

reversão em relação a situação 1.2, o procedimento de transformação linear de escala Max-

Min acaba apresentando uma taxa pior em relação a situação 2.1. Logo, tal procedimento

é melhor que o procedimento vetorial, mas ainda apresenta uma taxa maior de reversão

na situação 2.1.

O terceiro procedimento de normalização analisado foi também de transformação

linear de escala, mas dessa vez o cálculo do procedimento leva em conta apenas o valor

máximo das alternativas para cada critério como denominador (divisão pelo máximo -

procedimento Max) (CHAKRABORTY; YEH, 2007). Esse procedimento segue a lógica da

Equação 15 e os resultados obtidos quanto a reversão são apresentados na Figura 6.

A partir da análise da Figura 6, percebe-se que, assim como no procedimento de

normalização Max-Min, esse tipo de normalização não sofre de reversão para a situação

1.1, algo presente no procedimento tradicional do TOPSIS.
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Figura 6 Ű Rank reversal Ű Normalização da transformação linear de escala (Max)

Fonte: Dados da Pesquisa.

Além disso, percebeu-se também que essa normalização apresenta menores taxas

de reversão em relação a todas as situações analisadas. Logo, tal procedimento, utilizado

de forma adaptada (consideram-se valores máximo e mínimo de toda a matriz) por

García-Cascales e Lamata (2012) em seu método proposto, é o melhor procedimento

entre os analisados nesse estudo, o que pode ser explicado, por exemplo, pelo fato desse

procedimento incorrer numa ampliação da escala dos critérios, em que o valor máximo é

normalizado para ser 1 e mínimo para ser mais próximo do 0.

O quarto procedimento de normalização analisado foi o da transformação linear

de escala pela soma, ou seja, leva-se em conta a soma de todas as alternativas para cada

critério como denominador (divisão pela soma) (CHAKRABORTY; YEH, 2007). Esse

procedimento segue a lógica da Equação 16 e os resultados obtidos quanto a reversão são

apresentados na Figura 7.

A partir da análise da Figura 7, percebe-se que, diferentemente dos procedimentos

de normalização Max-Min e Max, esse tipo de normalização sofre de reversão para todas

as situações de reversões analisadas, similar ao procedimento tradicional do TOPSIS.

Assim, inferiu-se que esse procedimento é o pior em relação a taxas de reversões,

levando em consideração todas as situações analisadas, tendo uma taxa melhor apenas

na situação 2.1 em relação ao procedimento tradicional. Logo, tal procedimento, que é

utilizado no método AHP original e que é o principal causador de reversões nesse método,

não seria indicado no intuito de evitar reversões no TOPSIS.

Ressalta-se que todos os testes apresentados até aqui não levaram em consideração

a utilização de limiares de indiferença, apesar dos testes terem sido realizados (com 10% e
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Figura 7 Ű Rank reversal Ű Normalização da transformação linear de escala (Sum)

Fonte: Dados da Pesquisa.

15% de indiferença). Isso porque a utilização de limiares de indiferença, seja de 10% ou de

15%, resultaram na eliminação completa de todos os casos de reversão para as situações

da problemática de escolha. Portanto, não foi possível apresentar gráĄcos com percentuais

de HT.

O segundo teste, da RL, foi utilizado para estimar as condições em que há uma

maior probabilidade de ocorrência da reversão de ordenação. Foram utilizados dados de

172.800 problemas de decisão, levando em consideração aspectos como: procedimentos

de normalização; situação de reversão analisada; quantidade de critérios; quantidade de

alternativas; e indiferença. As Tabelas 20 e 21 apresentam, respectivamente, a composição

dos dados analisados de forma geral, e a composição dos problemas em especíĄco.

Portanto, o modelo proposto para o teste segue a Equação 17.

� (�) =
1

1 + �⊗(α+
︀

βi)
(17)

Em que
︀

Ñi = Ñ1 * ���çã� + Ñ2 * ������ã� + Ñ3 * ���������çã� + Ñ4 * ����é���� + Ñ5 *

������������+Ñ6 * ����������� +Ñ7 *������+Ñ8 *���+Ñ9 *���+Ñ10* ���������ç�0+

Ñ11 * ���������ç�10 + Ñ12 * ���������ç�15).

Onde P(y) é uma variável binária que representa a ocorrência de reversão, em que 1 se

ocorreu reversão e 0, caso contrário;

Adição remete a variável dummy sobre a situação de reversão 1.1, assumindo o valor 0

(não) ou 1 (sim);
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Tabela 20 Ű Composição dos problemas de decisão da Regressão Logística

Normalização Situação Indiferença Nº de problemas
Tradicional (Vetorial) 1.1 0% 4.800
Tradicional (Vetorial) 1.2 0% 4.800
Tradicional (Vetorial) 2.1 0% 4.800
Tradicional (Vetorial) 1.1 10% 4.800
Tradicional (Vetorial) 1.2 10% 4.800
Tradicional (Vetorial) 2.1 10% 4.800
Tradicional (Vetorial) 1.1 15% 4.800
Tradicional (Vetorial) 1.2 15% 4.800
Tradicional (Vetorial) 2.1 15% 4.800
Transformação linear de escala Max-Min 1.1 0% 4.800
Transformação linear de escala Max-Min 1.2 0% 4.800
Transformação linear de escala Max-Min 2.1 0% 4.800
Transformação linear de escala Max-Min 1.1 10% 4.800
Transformação linear de escala Max-Min 1.2 10% 4.800
Transformação linear de escala Max-Min 2.1 10% 4.800
Transformação linear de escala Max-Min 1.1 15% 4.800
Transformação linear de escala Max-Min 1.2 15% 4.800
Transformação linear de escala Max-Min 2.1 15% 4.800
Transformação linear de escala Max 1.1 0% 4.800
Transformação linear de escala Max 1.2 0% 4.800
Transformação linear de escala Max 2.1 0% 4.800
Transformação linear de escala Max 1.1 10% 4.800
Transformação linear de escala Max 1.2 10% 4.800
Transformação linear de escala Max 2.1 10% 4.800
Transformação linear de escala Max 1.1 15% 4.800
Transformação linear de escala Max 1.2 15% 4.800
Transformação linear de escala Max 2.1 15% 4.800
Transformação linear de escala Sum 1.1 0% 4.800
Transformação linear de escala Sum 1.2 0% 4.800
Transformação linear de escala Sum 2.1 0% 4.800
Transformação linear de escala Sum 1.1 10% 4.800
Transformação linear de escala Sum 1.2 10% 4.800
Transformação linear de escala Sum 2.1 10% 4.800
Transformação linear de escala Sum 1.1 15% 4.800
Transformação linear de escala Sum 1.2 15% 4.800
Transformação linear de escala Sum 2.1 15% 4.800
Fonte: Dados da pesquisa

Exclusão remete a variável dummy sobre a situação de reversão 1.2, assumindo o valor 0

(não) ou 1 (sim);

Substituição remete a variável dummy sobre a situação de reversão 2.1, assumindo o valor

0 (não) ou 1 (sim);

Critérios representa a quantidade de critérios do problema de decisão (5, 10, 15 e 20);

Alternativas representa a quantidade de alternativas do problema de decisão (5, 7, 9, 11);
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Tabela 21 Ű Composição dos problemas de decisão - Alternativas e Critérios

Quantidade de Critérios Quantidade de Alternativas Nº de problemas
5 5 300
10 5 300
15 5 300
20 5 300
5 7 300
10 7 300
15 7 300
20 7 300
5 9 300
10 9 300
15 9 300
20 9 300
5 11 300
10 11 300
15 11 300
20 11 300
Total 4.800
Fonte: Dados da pesquisa

Tradicional remete a variável dummy da normalização Tradicional (Vetorial), assumindo o

valor 0 (não) ou 1 (sim);

MaxMin remete a variável dummy da normalização de Transformação linear de escala

Max-Min, assumindo o valor 0 (não) ou 1 (sim);

Max remete a variável dummy da normalização de Transformação linear de escala Max,

assumindo o valor 0 (não) ou 1 (sim);

Sum remete a variável dummy da normalização de Transformação linear de escala Sum,

assumindo o valor 0 (não) ou 1 (sim);

Indiferença0 remete a variável dummy quando houve indiferença 0, assumindo o valor 0

(não) ou 1 (sim)

Indiferença10 remete a variável dummy quando houve indiferença 10, assumindo o valor 0

(não) ou 1 (sim)

Indiferença15 remete a variável dummy quando houve indiferença 15, assumindo o valor 0

(não) ou 1 (sim)

Os resultados da RL são apresentados na Tabela 22. Antes da análise das variáveis

do modelo, cabe fazer algumas observações em relação a signiĄcância do modelo. Em

primeiro lugar, o teste da razão das verossimilhanças (Log-likelihood ratio), que trata da

relação signiĄcativa entre o conjunto de variáveis selecionadas e o ocorrência da reversão

de ordenação, se mostrou estatisticamente signiĄcativo com um valor de 16970, 768a.

A estatística do teste Hosmer-Lemeshow de bondade de ajuste apresentou um valor
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Tabela 22 Ű CoeĄcientes das variáveis utilizadas no modelo

Variável CoeĄciente Erro Padrão Wald Sig. Exp(B)
Adição(1) 0,551* 0,068 65,204 0,000 1,736
Exclusão(1) 1,067* 0,059 330,224 0,000 2,907
Alternativas -0,038* 0,007 26,840 0,000 0,963
Critérios 0,040* 0,004 88,398 0,000 1,040
Tradicional(1) -0,098** 0,053 3,453 0,063 0,907
MaxMin(1) -0,900* 0,066 187,486 0,000 0,407
Max(1) -1,682* 0,088 369,545 0,000 0,186
Indiferença0(1) 17,899 161,753 0,012 0,912 59381466,672
Indiferença10(1) 0,000 228,752 0,000 1,000 1,000
Constante -21,459 161,753 0,018 0,894 0,000
Fonte: Dados da pesquisa
*Significante a 5%

**Significante a 10%

de 0,917 que não é signiĄcativo, ou seja, implica que as estimativas do modelo aderem aos

dados de forma aceitável. Finalmente, a porcentagem de acerto na classiĄcação feita pelo

modelo foi de 98,8%. Portanto, o modelo se mostrou signiĄcante.

Em relação a signiĄcância das variáveis do modelo especiĄcamente, a Tabela 22

apresenta a estatística de Wald, que informa se os coeĄcientes para um dado previsor

difere signiĄcativamente de zero (em conjunto com a análise de signiĄcânica - Sig.).

Conforme observado, apenas as varáveis relacionadas a indiferenças (Indiferença0

e Indiferença10 ) não estão contribuindo de modo signiĄcativo para a previsão da saída.

Isso pode ser explicado pelo fato de que com a utilização de limiares de indiferença, não

houve nenhum caso de reversão registrado, conforme já colocado.

Como a principal razão para o uso da RL foi o de estimar as condições em que

há uma maior probabilidade de ocorrência da reversão de ordenação, o mais importante

coeĄciente a se analisar é o Exp(B). Sua interpretação é dada pela seguinte lógica: se o

valor for maior que 1, ele indica que à medida que o previsor aumenta, aumentam as

chances de uma saída ocorrer; já um valor menor que 1 indica que à medida que o previsor

aumenta, as chances de uma saída ocorrer diminuem. Logo, para o caso deste estudo,

se o valor do Exp(B) for maior que 1, ele indica que à medida que o previsor aumenta,

aumentam as chances de ocorrência de reversão da ordenação; já um valor menor que

1 indica que à medida que o previsor aumenta, as chances de ocorrência de reversão da

ordenação diminuem.

Portanto, em relação a situações de reversão, constata-se que as chances de ocor-

rência de reversão de ordenação pelas situações 1.1 e 1.2 são maiores na ordem de,

respectivamente, aproximadamente 1,7 vezes e 2,9 vezes do que pela situação 2.1.

As variáveis Alternativas e Critérios apresentaram resultados distintos, em que as

chances de ocorrência de reversão de ordenação reduzem em 3,7% (1- 0,963 = 0,037 x 100

= 3,7%) para cada unidade a mais na variável Alternativas e aumentam na ordem de 1,04
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vezes para cada unidade a mais na variável Critérios.

Em relação ao procedimento de normalização, tem-se que todos os procedimentos

apresentaram redução da probabilidade de ocorrência de reversão quando comparadas ao

procedimento de transformação linear de escala Sum, utilizado como base. De forma geral,

as chances de ocorrência de reversão de ordenação reduzem em 9,3% (1- 0,907=0,093 x

100 = 9,3%) quando utilizado o procedimento de normalização tradicional (vetorial), em

59,3% (1- 0,407 = 0,593 x 100 = 59,3%) quando utilizado o procedimento de normalização

linear de escala Max-Min, e em 81,4% (1- 0,186 = 0,814 x 100 = 81,4%) quando utilizado

o procedimento de normalização linear de escala Max. Portanto, os resultados ratiĄcam os

apresentados em relação ao HT.

Finalmente, acredita-se que os resultados são satisfatórios e esclarecedores para o

grupo de situações da problemática de escolha. A seguir, na seção 6.2 foram realizados

testes em relação ao grupo de situações da problemática de ordenação.

6.2 ANÁLISE DO RANK REVERSAL - PROBLEMÁTICA DE ORDENAÇÃO

Para a avaliação do TOPSIS em relação a problemática de ordenação foi utilizado

o Hit Rate (HT), conforme já explanado. As análises foram realizadas de acordo com os

procedimentos de normalização e os limiares de indiferença. Para Ąns de interpretação dos

resultados, as situações de reversão foram nomeadas da seguinte forma: 2.2 - avaliação

da transitividade mediante substituição de uma alternativa irrelevante; 3.1 - avaliação

da transitividade mediante a adição de uma alternativa irrelevante; 3.2 - avaliação da

transitividade mediante a exclusão de uma alternativa irrelevante; 4 - avaliação do problema

decomposto.

O procedimento de normalização tradicional (normalização vetorial) foi o primeiro

a ser analisado. A Figura 8 apresenta os resultados obtidos sem a utilização de limiares de

indiferença.

A partir da análise da Figura 8, percebe-se que há ocorrência de reversão para todas

as situações de reversão e que a taxa de reversão é maior para a situação 2.2 de exclusão

de alternativas, com a ocorrência de reversão de 41,04%. De forma geral, o problema se

mostrou bastante negativo, em que a menor taxa foi de 16.6% para a situação 3.2.

As taxas apresentadas estão condizentes com resultados encontrados na seção 6.1,

em que a normalização tradicional também apresentou altos índices, se comparados ao de

outros procedimentos de normalização, em relação as situações de escolha.

O segundo procedimento de normalização analisado foi o da transformação linear

de escala Max-Min e a Figura 9 apresenta os resultados obtidos.

A partir da análise da Figura 9, percebe-se que esse procedimento não sofre de

reversão na situação 3.1. Logo, esse procedimento já se mostrou melhor que o atualmente

utilizado pelo TOPSIS em termos de rank reversal - situação similar a problemática de

escolha.
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Figura 8 Ű Rank reversal Ű Normalização vetorial

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Figura 9 Ű Rank reversal Ű Normalização da transformação linear de escala (Max-Min)

Fonte: Dados da Pesquisa.

No entanto, percebeu-se também que apesar de apresentar uma menor taxa de

reversão em relação as situações 3.2 e 4, o procedimento de transformação linear de escala

Max-Min acaba apresentando uma taxa pior em relação a situação 2.2 (42,42%).

O terceiro procedimento de normalização analisado foi a transformação linear de

escala pelo máximo e os resultados obtidos quanto a reversão são apresentados na Figura

10.
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Figura 10 Ű Rank reversal Ű Normalização da transformação linear de escala (Max)

Fonte: Dados da Pesquisa.

A partir da análise da Figura 10, percebe-se que, assim como no procedimento de

normalização Max-Min, esse tipo de normalização não sofre de reversão para a situação

3.1, algo presente no procedimento tradicional do TOPSIS.

Esse procedimento de normalização apresenta menores taxas de reversão em relação

a todas as situações analisadas, a exceção da situação 2.2. No entanto, tendo em vista a

considerável redução de reversão em relação as outras situações e que a diferença entre

as situações 2.2 desses procedimentos foi de apenas 0,75%, considerou-se que este é o

melhor procedimento entre os analisados nesse estudo. Esse fato ratiĄca os resultados para

a problemática de escolha, em que o mesmo procedimento também foi considerado melhor.

O quarto procedimento de normalização analisado foi o da transformação linear de

escala pela soma e os resultados obtidos quanto a reversão são apresentados na Figura

11. A partir da análise dessa Ągura, percebe-se que, diferentemente dos procedimentos de

normalização Max-Min e Max, esse tipo de normalização sofre de reversão para todas as

situações de reversões analisadas, similar ao procedimento tradicional do TOPSIS.

Assim, inferiu-se que esse procedimento é o pior em relação a taxas de reversões,

apesar de apresentar a melhor taxa entre todos para a situação 2.2 (40,73%).

Diferentemente da problemática de escolha apresentada na seção 6.1, para a proble-

mática de ordenação, a utilização de limiares de indiferença não eliminou a ocorrência de

reversão para as situações examinadas. Logo, avaliou-se o impacto não só do procedimento

de normalização utilizado no TOPSIS, mas também da adoção de níveis de indiferença

(10% e 15%) nos resultados das reversões.

Em primeiro lugar, testou-se a porcentagem de reversão que o TOPSIS apresenta



90

 

40,73% 

26,67% 

21,00% 

46,92% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

2.2

3.1

3.2

4

Situação 

% RR 

Figura 11 Ű Rank reversal Ű Normalização da transformação linear de escala (Sum)

Fonte: Dados da Pesquisa.

utilizando o seu procedimento de normalização tradicional (normalização vetorial) em

relação aos dois limites de indiferença determinados (Figura 12).

 

8,02% 

4,13% 

3,29% 

7,04% 

3,90% 

1,69% 

1,29% 

3,42% 

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0%

2.2

3.1

3.2

4

2.2

3.1

3.2

4

Situação 

% RR 

Indiferença 

10% 

15% 

Figura 12 Ű Rank reversal com indiferença Ű Normalização vetorial

Fonte: Dados da Pesquisa.

Logo, a partir da análise da Figura 12, percebeu-se que as taxas de reversões

(utilizando ambos os limiares) são muito menores, em que, com indiferença de 10% por

exemplo, em apenas 1,29% dos casos ocorre reversão para a situação 3.2 e 1,69% para
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a situação 3.1, que apresentavam índices mais de 15 vezes superiores sem a adoção da

indiferença.

Outra constatação foi que os resultados são melhores para um limite de indiferença

de 10% em detrimento de um de 15%, ressaltando, como já citado, que muitas reversões

ocorrem devido aos coeĄcientes de proximidade das alternativas serem muito próximos, na

medida em que um aumento maior que 15% não seja tão bom quanto um de 10%.

Em relação a transformação linear de escala pelo Max-Min, tem-se a Figura 13.
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Figura 13 Ű Rank reversal com indiferença Ű Normalização da transformação linear de
escala (Max-Min)

Fonte: Dados da Pesquisa.

Logo, a partir da análise da Figura 13, percebe-se que deixam de ocorrer reversões

para a situação 3.1, o que é uma melhoria em relação ao procedimento tradicional. O

procedimento de normalização Max-Min também apresentou taxas de reversão bem mais

baixas em todas as situações comparadas ao tradicional, levando em consideração uma

indiferença de 10%. Para a situação 3.2, por exemplo, a taxa de reversão foi ínĄma (0,52%).

Similar ao procedimento tradicional, os resultados do Max-Min também foram melhores

para uma indiferença de 10%.

Em relação a transformação linear de escala pelo máximo, que foi a melhor em

termos de reversão na problemática de escolha, tem-se a Figura 14.

A partir da análise da Figura 14, constata-se que esse procedimento apresentou

melhores taxas nas situações 3.2 e 4 em relação ao Max-Min, que por sua vez, apresentou

uma melhor taxa na situação 2.2.

Além disso, percebeu-se que assim como no teste da seção 6.1, esse procedimento foi

o melhor entre os testados (considerando uma indiferença de 10%), apresentando resultados



92

 

7,25% 

1,00% 

5,79% 

3,29% 

0,46% 

2,63% 

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

2.2

3.2

4

2.2

3.2

4

Situação 

% RR 

10% 

15% 

Indiferença 

Figura 14 Ű Rank reversal com indiferença Ű Normalização da transformação linear de
escala (Max)

Fonte: Dados da Pesquisa.

ainda mais expressivos, pois eliminou a reversão na situação 3.1, reduziu a reversão na

situação 2.2 para apenas 3,29% - resultado mais de 12 vezes menor, reduziu a reversão na

situação 3.2 para apenas 0,46% - quase que o eliminando, e reduziu em mais de 10 vezes a

situação 4.

A Figura 15 apresenta os resultados da transformação linear de escala pela soma.

A partir da análise da Figura 15, percebeu-se que esse procedimento também

apresenta resultados reduzidos com a utilização de limiares de indiferença, mas dentre os

analisados, foi o que apresentou as maiores taxas.

Portanto, como resultado geral em relação aos limiares de indiferença, obteve-se

que o procedimento de normalização pela transformação linear de escala pelo máximo foi

o mais consistente, e que, para todos os procedimentos, as taxas foram melhores com a

utilização de um limiar de indiferença de 10%.
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Figura 15 Ű Rank reversal com indiferença Ű Normalização da transformação linear de
escala (Sum)

Fonte: Dados da Pesquisa.

7 MODELO PROPOSTO

Esse capítulo está subdividido em duas seções: Seção 7.1 - Apresenta uma breve

contextualização do modelo proposto, sua estrutura matemática e uma breve análise de

robutez; e a Seção 7.2 - Demonstra a validação do modelo proposto, sendo subdividida em

três subseções: Subseção 7.2.1 Ű Teste de Rank Reversal (Validação Interna); e Subseção

7.2.2 Ű Aplicação Numérica (Validação Externa), esta última também subdividida em

três: 7.2.2.1 Ű Aplicação Numérica do TOPSIS; 7.2.2.2 Ű Aplicação Numérica do Modelo

Proposto; e 7.2.2.3 Ű Discussão dos Resultados.

7.1 CONTEXTUALIZAÇÃO, ESTRUTURAMATEMÁTICA E ANÁLISE DE ROBUS-

TEZ DO MODELO PROPOSTO

Tendo em vista os resultados obtidos, tem-se que para superar os inconvenientes

do TOPSIS, o primeiro passo é garantir que o procedimento de normalização mantenha

a independência entre as alternativas e, ao mesmo tempo, mantenha as soluções ideais

constantes. Logo, sabendo-se que o procedimento de normalização vetorial não mantém

a independência entre as alternativas, a proposta do modelo partiu da utilização da

normalização da transformação linear de escala pelo máximo. Tal escolha fundamenta-se

no resultados expostos que apontaram esse procedimento como o melhor, além do fato

desse procedimento ser capaz de manter a independência das alternativas.

Contudo, apesar da signiĄcativa melhora, o TOPSIS continua a sofrer com reversão
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de ordenação com esse procedimento. Partindo do princípio de que supor que os decisores

possuem indiferença em relação aos resultados poderia ser um equívoco, inviabilizando o uso

de limiares de indiferença, foram feitas análises mais profundas de fatores condicionantes

de reversão de ordenação.

A partir dessa análise, percebeu-se que mesmo com a mudança do procedimento de

normalização, alterações de alternativas irrelevantes muitas vezes modiĄcavam os valores

máximos obtidos em determinados critérios, o que gerava reversão. Da mesma forma,

muitas alternativas irrelevantes apresentavam valores mínimos em critérios e que, a partir

de sua eliminação/substituição, havia alteração na solução ideal negativa.

Por conta disso, foi deĄnido um conjunto de valores denominado de Domínio, que

representa os valores limites de cada critério na matriz de decisão, no intuito de ultrapassar

esses incovenientes. Sobre isso, sabe-se que no método tradicional do TOPSIS, a matriz de

decisão � = [�ij], � = 1, 2..., �; � = 1, 2, ..., � é deĄnida de modo que �ij � ℜ é o valor do

critério �j associado à alternativa �i. Já no presente trabalho, assume-se que �ij � �j, em

que �j é o domínio do critério �j admitido como sendo um conjunto Ąnito ou que tenha

um valor máximo, �á��j, e um valor mínimo, � í��j, ou seja, �á��j ⊙ �, ∀x � �j e

����j ⊘ �, ∀x � �j.

A partir dessa deĄnição, o modelo proposto apresenta duas alterações em relação

ao método tradicional. A primeira delas foi na forma de calcular a matriz de decisão

normalizada (�ij), que passou a ser pela normalização da transformação linear de escala

pelo máximo, como supracitado, mas em relação ao Domínio. Assim, a Equação 18

apresenta a primeira etapa do modelo proposto:

�ij =
�ij

�á��j

, � = 1, 2...�; � = 1, 2, ..., �. (18)

Com essa primeira mudança, Ąca garantida não somente a independência entre

as alternativas, mas também que o valor máximo nunca se modiĄcará para Ąns de

normalização.

A segunda mudança foi na Etapa 3 de deĄnição das soluções ideais positiva (PIS)

e negativa (NIS). Assim, também levando em consideração o Domínio, as Equações 19 e

21 apresentam o cálculo da terceira etapa do modelo proposto:

��� = [�+
j ], �+

j = �á��j, � = 1, 2, ..., �. (19)

em que,

�+
j =

�á��j

�á��j

�j = �j (20)

��� = [�⊗

j ], �⊗

j = � í��j, � = 1, 2, ..., �. (21)
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em que,

�⊗

j =
� í��j

�á��j

�j (22)

Com a segunda mudança, certiĄca-se que os pontos ideais nunca irão alterar-se

a partir de alternativas adicionadas, excluídas e/ou substituídas. Isto é, o modelo pode

assegurar que as coordenadas dos pontos ideais não mudam à medida que as alternativas

mudem.

Por Ąm, cabe uma importante colocação em relação à adequação do método em

relação aos axiomas da teoria da decisão. Diferentemente do modelo de García-Cascales e

Lamata (2012), que consideram valores máximo e mínimo de toda a matriz de decisão

para representar critérios distintos com escalas especíĄcas próprias, o modelo proposto

não transgride as escalas dos critérios (erro oito de determinação de valor de trade-of ),

pois atende a extensão das consequências de cada critério avaliado especiĄcamente.

Portanto, o modelo proposto parte da deĄnição do Domínio (�j) e segue as

seguintes etapas:

Etapa 1: Calcula-se a matriz de decisão normalizada (�ij);

�ij =
�ij

�á��j

, � = 1, 2...�; � = 1, 2, ..., �. (23)

Etapa 2: Calcula-se a matriz de decisão ponderada (�ij);

�ij = �j�ij, � = 1, 2, ..., �; � = 1, 2, ..., �. (24)

Etapa 3: Determina-se a solução ideal positiva ��� e negativa ���;

��� = [�+
j ], �+

j = �á��j, � = 1, 2, ..., �. (25)

em que,

�+
j =

�á��j

�á��j

�j = �j (26)

��� = [�⊗

j ], �⊗

j = � í��j, � = 1, 2, ..., �. (27)

em que,

�⊗

j =
� í��j

�á��j

�j (28)
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Etapa 4: Calcula-se as distâncias de cada uma das alternativas em relação às soluções

ideais;

�+
i = [

n︁

j=1

(�ij ⊗ �+
j )2]1/2, � = 1, 2, ..., �. (29)

�+
i = [

n︁

j=1

(�ij ⊗ �⊗

j )2]1/2, � = 1, 2, ..., �. (30)

Etapa 5: Calcula-se a proximidade relativa de cada alternativa (��i);

��i =
�⊗

j

�+
j + �⊗

j

(31)

Etapa 6: Ordena-se as alternativas em ordem decrescente de acordo com o ��i.

Para o teste da robustez do modelo, foram simulados 480 casos em relação a cinco

medidas de desempenho com base nos estudos de Zanakis et al. (1998), Chamodrakas,

Leftheriotis e Martakos (2011) e Ferreira, Borenstein e Santi (2016): (i) correlação de

Spearman para classiĄcações (SRC), calculada de acordo com a fórmula 32; (ii) desvio

padrão dos rankings (DP); (iii) coeĄciente de variação (CV); (iv) a diferença de pontuação

entre as alternativas melhores e as piores (DPP); (v) a diferença de pontuação entre a

primeira e segunda alternativas de melhor classiĄcação (DPS). A média dos resultados são

apresentados na Tabela 23.

��� = 1 ⊗
(6

︀n
i=1(�

p
i ⊗ �e

i )2)
(�(�2 ⊗ 1)

(32)

Tabela 23 Ű Análise da Robustez - Medidas de Discriminação e Similaridade

Modelo Proposto/TOPSIS Modelo Proposto TOPSIS

SCR DP CV DPP DPS DP CV DPP DPS

0,989 0,098 0,197 0,279 0,061 0,101 0,207 0,290 0,066

Em síntese, o objetivo da SCR é avaliar a similaridade entre os dois métodos,

sendo mais signiĄcativos quanto mais próximo de 1 for a medida. As demais medidas

avaliam as capacidades de discriminação dos rankings dos métodos em questão. Assim,

percebeu-se que o modelo proposto é "ligeiramente"inferior nas estatísticas geradas, mas

possui a vantagem de não produzir reversão de ordenação. Conclui-se, portanto, que o
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modelo proposto produz resultados robustos com a vantagem de evitar a ocorrência da

reversão.

Ademais, a seção 7.2 apresenta a validação do modelo proposto.

7.2 VALIDAÇÃO

Para um modelo ser aceito pelos decisores, ele deve ser primeiramente credível e o

processo de validação é essencial para determinação de tal credibilidade (HAHN, 2013). A

validação torna-se uma atividade necessária quando há uma necessidade de tomar decisões

críticas (MORRISON et al., 2013).

A validação é o processo pelo qual os pesquisadores asseguram a si próprios e a

outros que uma teoria ou modelo é uma descrição dos fenômenos selecionados (MISER,

1993), ou seja, é o processo de deĄnir se o comportamento do modelo representa o sistema

do mundo real num problema especíĄco (BORENSTEIN, 1998).

Para este estudo foram realizados dois procedimentos básicos de validação, a

validação interna e externa, de acordo com o estudo de Drogoul, Vandergue e Meurisse

(2002). A validação interna é aquela que permite determinar se os resultados obtidos

estão adequados ao esperado, ou seja, se não ocorreu nenhum resultado inesperado em

decorrência de falhas de modelagem. Já a validação externa é aquela em que o modelo é

avaliado por especialistas ou decisores envolvidos na problemática em questão, visando

determinar o grau de adequação deste em relação ao problema investigado.

Assim, tem-se que a validação interna foi realizada pela própria averiguação e teste

do modelo, conforme apresentado na seção 7.2.1.

A validação externa, por sua vez, requer uma análise aprofundada de decisores ou

especialistas na área, a Ąm de realmente se ter uma resposta externa que valide o que foi

feito. Por conta disto, foi realizada uma aplicação numérica na problemática de seleção de

estudantes para Universidade Novas, baseada no estudo de Aires et al. (In Press).

A problemática de seleção de estudantes para Universidade Novas, denominação

cunhada para Universidades cuja formação ocorre por meio Bacharelados Interdisciplinares

(BIŠs), foi escolhida como o contexto para avaliar a aplicabilidade do modelo proposto,

devido aos problemas em relação a transparência e justiça das seleções interciclo dessas

Universidades, conforme colocado por (AIRES, 2014). Soma-se a isso o cenário de mudança

contínua de alternativas (estudantes) para cada decisão (seleção) deste tipo de problemática,

requerendo um modelo robusto, capaz de manter questões de transitividade, por exemplo.

7.2.1 Teste de Rank Reversal

Em primeiro lugar, apresenta-se a Tabela 24 resultante da aplicação do modelo

proposto na mesma matriz inicial do capítulo 4 (Tabela 8). Cabe destacar que os valores

máximo e mínimo do Domínio (�j) neste caso foram de 10,0 e 0, respectivamente, tendo
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em vista que os valores da matriz de decisão para todos os critérios variam neste intervalo.

Tabela 24 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das cinco alternativas (Validação Interna)

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,2000 0,0782 0,0867 0,1073 0,1356 0,5898 2
�2 0,0777 0,0484 0,2000 0,1463 0,1418 0,5877 3
�3 0,0459 0,1464 0,1893 0,0194 0,1899 0,5594 4
�4 0,1383 0,2000 0,0190 0,0069 0,1320 0,4976 5
�5 0,0676 0,0761 0,0835 0,2000 0,2000 0,5914 1
��� 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Assim, primeiramente foi realizado o teste em relação a adição de uma nova

alternativa irrelevante. Para isso, foi adicionada a alternativa �6, que é uma cópia da

alternativa �4 (alternativa não ótima).

Tabela 25 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das seis alternativas - teste de adição de uma alternativa irrelevante
do modelo proposto (Validação Interna)

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,2000 0,0782 0,0867 0,1073 0,1356 0,5898 2
�2 0,0777 0,0484 0,2000 0,1463 0,1418 0,5877 3
�3 0,0459 0,1464 0,1893 0,0194 0,1899 0,5594 4
�4 0,1383 0,2000 0,0190 0,0069 0,1320 0,4976 5
�5 0,0676 0,0761 0,0835 0,2000 0,2000 0,5914 1
�6 0,1383 0,2000 0,0190 0,0069 0,1320 0,4976 5
��� 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Logo, a partir da análise da Tabela 25, percebe-se que não houve alteração na

indicação da melhor alternativa, visto que a alternativa �5 continua sendo a melhor, ou

seja, a adição da alternativa �6 não promoveu nenhuma inversão. Ainda para a primeira

situação, mas desta vez para ilustrar a situação de exclusão de alternativas, excluiu-se uma

alternativa irrelevante, neste caso, a alternativa �4, para em seguida, aplicar novamente o

modelo proposto.

Como resultados, de acordo com a Tabela 26, infere-se que a indicação da melhor

alternativa continuou a mesma, a alternativa �5. Portanto, pelos resultados supracitados,

Ąca claro que o modelo proposto não é afetado pelo rank reversal para a primeira situação,

seja pela adição ou pela exclusão de alternativas irrelevantes.

A segunda situação analisada se refere a alteração da indicação da melhor alternativa

e também da ordenação de forma geral mediante a substituição de uma alternativa não
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Tabela 26 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das quatro alternativas - teste de exclusão de uma alternativa irrelevante
do modelo proposto (Validação Interna)

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,2000 0,0782 0,0867 0,1073 0,1356 0,5898 2
�2 0,0777 0,0484 0,2000 0,1463 0,1418 0,5877 3
�3 0,0459 0,1464 0,1893 0,0194 0,1899 0,5594 4
�5 0,0676 0,0761 0,0835 0,2000 0,2000 0,5914 1
��� 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

ótima por uma outra alternativa pior. Nesse sentido, foram feitos dois testes, em que

o primeiro analisa a alteração da indicação da melhor alternativa e o segundo analisa

a alteração da ordenação. Como resultado do primeiro teste, tem-se a Tabela 27, que

baseia-se na Tabela 24, mas com a substituição da alternativa �4 por uma outra cujos

valores são 20% menores que essa última, em todos os critérios.

Tabela 27 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das cinco alternativas - teste da indicação por substituição do modelo
proposto (Validação Interna)

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,2000 0,0782 0,0867 0,1073 0,1356 0,5898 2
�2 0,0777 0,0484 0,2000 0,1463 0,1418 0,5877 3
�3 0,0459 0,1464 0,1893 0,0194 0,1899 0,5594 4
�4 0,1106 0,1600 0,0152 0,0055 0,1056 0,4246 5
�5 0,0676 0,0761 0,0835 0,2000 0,2000 0,5914 1
��� 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Como é perceptível pela Tabela 27, a alternativa �5 continuou sendo a melhor,

ou seja, não houve uma reversão em relação ao seu posicionamento. Esse teste também

demonstrou que o modelo proposto não falhou em relação a alteração da ordenação por

substituição (ordem foi mantida).

No entanto, para obter mais subsídios desse cenário, foi alterada a alternativa

irrelevante �3 por uma outra cujos valores são 40% menores em todos os critérios e se

testou se houve alteração da ordenação por substituição.

A Tabela 28 apresenta que, a exceção da própria alternativa �3 que teve valores

reduzidos no teste, não houve reversão. Com isso, Ąca claro que o modelo proposto não

falha na segunda situação de rank reversal.

Seguindo com os testes, foi analisada a transitividade, que considera não apenas a

indicação da melhor alternativa, mas também toda a ordenação Ąnal do TOPSIS. Para
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Tabela 28 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das cinco alternativas - teste da ordenação por substituição do modelo
proposto (Validação Interna)

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,2000 0,0782 0,0867 0,1073 0,1356 0,5898 2
�2 0,0777 0,0484 0,2000 0,1463 0,1418 0,5877 3
�3 0,0276 0,0878 0,1136 0,0116 0,1139 0,3789 5
�4 0,1383 0,2000 0,0190 0,0069 0,1320 0,4976 5
�5 0,0676 0,0761 0,0835 0,2000 0,2000 0,5914 1
��� 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

isso, foram feitos dois testes, em que o primeiro analisa a transitividade mediante a adição

de uma alternativa e o segundo analisa a transitividade mediante a exclusão de uma

alternativa.

Em relação ao resultado do teste da transitividade por adição, em que foi adicionada

a alternativa �6 (cópia da alternativa �3 - alternativa não ótima), tem-se a Tabela 29.

Tabela 29 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das seis alternativas - teste da transitividade por adição do modelo
proposto (Validação Interna)

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,2000 0,0782 0,0867 0,1073 0,1356 0,5898 2
�2 0,0777 0,0484 0,2000 0,1463 0,1418 0,5877 3
�3 0,0459 0,1464 0,1893 0,0194 0,1899 0,5594 4
�4 0,1383 0,2000 0,0190 0,0069 0,1320 0,4976 5
�5 0,0676 0,0761 0,0835 0,2000 0,2000 0,5914 1
�6 0,0459 0,1464 0,1893 0,0194 0,1899 0,5594 4
��� 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Como resultado, não houve violação da transitividade, na medida em que após a

adição, as posições foram mantidas.

Já em relação a remoção, a Tabela 30 apresenta os resultados a partir da remoção

da alternativa �3 (não-ótima).

Como resultado, também não houve nenhuma violação da transitividade.

Para a avaliação da quarta situação da decomposição do problema de decisão, foi

feita uma análise de conformidade se com os rankings de problemas menores (problema

decomposto do ranking original) o novo ranking geral das alternativas é idêntico ao ranking

global original do problema não decomposto. Para isso, foram elaboradas duas tabelas que

apresentam a matriz de decisão original decomposta em dois problemas menores, sendo a

primeira, uma matriz com duas alternativas (Tabela 31), e a segunda, de três (Tabela 32).
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Tabela 30 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das quatro alternativas - teste da transitividade por exclusão do modelo
proposto (Validação Interna)

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,2000 0,0782 0,0867 0,1073 0,1356 0,5898 2
�2 0,0777 0,0484 0,2000 0,1463 0,1418 0,5877 3
�3 0,0459 0,1464 0,1893 0,0194 0,1899 0,5594 4
�5 0,0676 0,0761 0,0835 0,2000 0,2000 0,5914 1
��� 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 31 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das duas alternativas - teste de decomposição do problema de decisão
do modelo proposto (Validação Interna)

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�1 0,2000 0,0782 0,0867 0,1073 0,1356 0,5898 1
�2 0,0777 0,0484 0,2000 0,1463 0,1418 0,5877 2
��� 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 32 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das três alternativas - teste de decomposição do problema de decisão
do modelo proposto (Validação Interna)

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 �j Ordenação
�3 0,0459 0,1464 0,1893 0,0194 0,1899 0,5594 2
�4 0,1383 0,2000 0,0190 0,0069 0,1320 0,4976 3
�5 0,0676 0,0761 0,0835 0,2000 0,2000 0,5914 1
��� 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Para a clara avaliação da reversão nesse caso, basta analisar que na matriz inicial

a ordenação era a seguinte: �5 ≈ �1 ≈ �2 ≈ �3 ≈ �4. Dito isso, ao analisar a Tabela

31, observa-se que a ordenação para as duas alternativas foi de �1 ≈ �2, e ao analisar

a Tabela 32, observa-se que a ordenação para as três alternativas foi de �5 ≈ �3 ≈ �4.

Logo, quando se compara as duas ordenações globais, tem-se que a ordenação gerada a

partir do problema decomposto é igual a matriz inicial.

Portanto, mediante os exemplos apresentados nessa seção, foi possível demonstrar

de que forma o modelo proposto reage a cada situação de reversão. Partindo deste princípio,

entende-se que o modelo é válido, pois apresentou resultados consistentes.
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7.2.2 Aplicação Numérica

Como supracitado, a problemática e os dados utilizados no estudo Aires et al.

(In Press) foram a base para aplicação numérica aqui proposta. No referido estudo, foi

desenvolvido um modelo para a seleção interciclo do bacharelado interdisciplinar em

Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. A

amostra foi composta por 91 estudantes que participaram da seleção de primeiro ciclo

para o primeiro semestre de 2013. Os critérios utilizados no modelo foram: �1 Ű Índice de

Rendimento Acadêmico (IRA); �2 - Índice de EĄciência em Carga Horária (IECH); e �3 -

Índice de EĄciência em Períodos Letivos (IEPL).

O primeiro critério (�1) de Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) é dado pelo

somatório da média ponderada do rendimento escolar Ąnal obtido pelo discente em todos

os componentes curriculares que concluiu ao longo do curso. Seu cálculo é representado

pela equação 33:

���j =
︀N

i=1 �i�i
︀T

i=1 �i

(33)

onde �i é a nota Ąnal obtida no i-ésimo componente curricular e �i é a carga horária

do i-ésimo componente curricular. São excluídos do cálculo os componentes curriculares

trancados, cancelados e dispensados, as atividades complementares e os componentes

curriculares cujo rendimento escolar não é expresso de forma numérica. O valor máximo

deste índice é 10 e ocorre quando o aluno obtém nota máxima em todos os componentes

curriculares.

O Índice de EĄciência em Carga Horária (IECH) leva em consideração o percentual

da carga horária utilizada pelo discente que se converteu em aprovação. Seu cálculo é

representado pela equação 34:

����j =
︀N

i=1 �i
︀T

i=1 �i

(34)

O Índice de EĄciência em Períodos Letivos (IEPL) leva em consideração a divisão

da carga horária acumulada, representada pela contabilização de todos os componentes

curriculares em que o discente acumulou carga horária depois que ingressou no curso,

excluindo-se os componentes curriculares aproveitados, pela carga horária esperada. Seu

cálculo é representado pela equação 35:

����j =
︀N

i=1 �i

� × CHM
P M

(35)
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onde � é o número de semestres já cursados pelo estudante �, ��� é o período mínimo

para integralização do curso e �� é o tempo médio para conclusão do curso para todos

os estudantes. O valor máximo desse índice é 1 e isso ocorre quando o estudante completa

o mínimo de horas requerida pelo curso, sem dispensas e períodos extras para conclusão

dos créditos.

Os pesos dos critérios foram os seguintes: IRA - 0,3633; IECH - 0,3298; e IEPL -

0,3069. A amostra utilizada foram os 20 primeiros colocados do modelo de Aires et al. (In

Press) (Tabela 33) e, a partir destes dados de entrada, foram feitos os testes de reversão

de ordenação para o TOPSIS (7.2.2.1) e para o modelo proposto (7.2.2.2), além de uma

discussão geral (7.2.2.3).

Tabela 33 Ű Dados de entrada (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL
�1 8,5218 1,0000 1,0000
�2 7,0455 1,0000 1,0000
�5 7,9625 0,9821 1,0000
�8 8,4073 0,9649 1,0000
�12 8,5000 1,0000 1,0000
�13 7,0291 1,0000 1,0000
�54 8,3702 0,9649 1,0000
�55 6,7018 1,0000 1,0000
�56 7,8455 1,0000 1,0000
�59 8,2291 1,0000 1,0000
�61 7,7618 1,0000 1,0000
�67 7,5909 1,0000 1,0000
�71 7,6564 1,0000 1,0000
�72 7,5273 1,0000 1,0000
�76 8,6286 0,9821 1,0000
�83 7,7673 1,0000 1,0000
�87 8,3273 1,0000 1,0000
�88 7,0983 0,9483 1,0000
�90 7,4224 0,9483 1,0000
�91 8,3304 0,9821 1,0000
Fonte: Aires et al. (In Press)

7.2.2.1 Aplicação Numérica do TOPSIS

Com base nos dados apresentados na subseção 7.2.2, aplicou-se TOPSIS e os

resultados são apresentados na Tabela 34.

A partir da ordenação Ąnal resultante da aplicação do TOPSIS, apresentada na

Tabela 34, foram escolhidos dois alunos de cada quartil para a análise de reversão nessa

validação. Dessa forma, do primeiro quartil foram analisados os alunos representados pelas

alternativas �55 e �90, do segundo quartil, os alunos �72 e �8, e do terceiro quartil, os

alunos �91 e �12.
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Tabela 34 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das alternativas - TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�1 0,0881 0,0746 0,0686 0,9457 1
�76 0,0892 0,0732 0,0686 0,9378 2
�12 0,0879 0,0746 0,0686 0,9346 3
�87 0,0861 0,0746 0,0686 0,8470 4
�8 0,0869 0,0720 0,0686 0,8357 5
�91 0,0861 0,0732 0,0686 0,8352 6
�54 0,0866 0,0720 0,0686 0,8222 7
�59 0,0851 0,0746 0,0686 0,7974 8
�5 0,0823 0,0732 0,0686 0,6543 9
�56 0,0811 0,0746 0,0686 0,6057 10
�83 0,0803 0,0746 0,0686 0,5672 11
�61 0,0803 0,0746 0,0686 0,5646 12
�71 0,0792 0,0746 0,0686 0,5132 13
�67 0,0785 0,0746 0,0686 0,4816 14
�72 0,0778 0,0746 0,0686 0,4513 15
�90 0,0768 0,0707 0,0686 0,3634 16
�2 0,0729 0,0746 0,0686 0,2426 17
�13 0,0727 0,0746 0,0686 0,2368 18
�88 0,0734 0,0707 0,0686 0,2011 19
�55 0,0693 0,0746 0,0686 0,1622 20
��� 0,0892 0,0746 0,0686 - -
��� 0,0693 0,0707 0,0686 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Além disso, os testes foram realizados em blocos, ou seja, foram analisadas as

situações 1.1 e 3.1, ambas referentes a adição de uma alternativa irrelevante, em conjunto,

analisando se foi mantida a indicação da melhor alternativa e se também foi mantida

a transitividade da ordenação completa. As situações 1.2 e 3.2 e as situações 2.1 e 2.2

também seguiram a mesma lógica para análise referente a exclusão de uma alternativa

irrelevante e de alteração de uma alternativa irrelevante, respectivamente. Finalmente,

para análise da situação 4, foi feita apenas uma análise para todos os casos, visto que sua

interpretação leva em consideração todas alternativas em questão.

Dito isto, procedeu-se a análise para o caso de um dos estudantes do terceiro quartil,

em que estão envolvidas as primeiras colocações da ordenação. Para o teste das situações

de adição de uma alternativa irrelevante (1.1 e 3.1) e levando em consideração a alternativa

�12, foi adicionada uma alternativa denominada de �A que é uma cópia da alternativa

supracitada. A Tabela 35 apresenta os resultados obtidos.

Logo, a partir da análise da Tabela 35, percebe-se que houve violação tanto da

escolha da melhor alternativa (situação 1.1), como também da transitividade (situação

3.1). A alternativa �76 passou a ser a melhor alternativa ao invés da alternativa �1,

anteriormente classiĄcada nessa posição. Da mesma forma, em relação a ordenação como
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Tabela 35 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �12 do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2439 0,0711 0,0670 0,9768 1
�1 0,2409 0,0724 0,0670 0,9447 2
�12 0,2402 0,0724 0,0670 0,9334 3
�A 0,2402 0,0724 0,0670 0,9334 -
�8 0,2376 0,0698 0,0670 0,8772 4
�54 0,2366 0,0698 0,0670 0,8592 5
�87 0,2354 0,0724 0,0670 0,8441 6
�91 0,2354 0,0711 0,0670 0,8439 7
�59 0,2326 0,0724 0,0670 0,7933 8
�5 0,2251 0,0711 0,0670 0,6543 9
�56 0,2217 0,0724 0,0670 0,5952 10
�83 0,2195 0,0724 0,0670 0,5549 11
�61 0,2194 0,0724 0,0670 0,5521 12
�71 0,2164 0,0724 0,0670 0,4978 13
�67 0,2145 0,0724 0,0670 0,4642 14
�72 0,2127 0,0724 0,0670 0,4315 15
�90 0,2098 0,0686 0,0670 0,3726 16
�88 0,2006 0,0686 0,0670 0,2052 17
�2 0,1991 0,0724 0,0670 0,1887 18
�13 0,1987 0,0724 0,0670 0,1808 19
�55 0,1894 0,0724 0,0670 0,0643 20
��� 0,2439 0,0724 0,0670 - -
��� 0,1894 0,0686 0,0670 - -
Fonte: Dados da pesquisa

um todo, houve alterações nas posições das alternativas �8, �87, �54, �91 e �88.

Para ilustrar as situações de exclusão de alternativas (1.2 e 3.2), excluiu-se a

alternativa �12, e, em seguida, aplicou-se o TOPSIS. A Tabela 36 apresenta os resultados

obtidos.

Como resultado, de acordo com a Tabela 36, infere-se que tanto a indicação da

melhor alternativa, como a ordenação das alternativas, se alteraram. A alternativa �76

passou a ser a melhor alternativa ao invés da alternativa �1, anteriormente classiĄcada

nessa posição. Da mesma forma, em relação a ordenação, houve alterações nas posições

das alternativas �8, �54, �87 e �88.

Finalmente, para ilustrar as situações de alterações de alternativas (2.1. e 2.2), a

alternativa �12 foi alterada por outra cujos valores são 40% menores que esta última, em

todos os critérios. A Tabela 37 apresenta os resultados obtidos.

Como é perceptível pela Tabela 37, foram alteradas a indicação da melhor alternativa

e também a transitividade da ordenação na mesma lógica da situação anterior. Logo, a

alternativa �76 passou a ser a melhor alternativa e houve alterações nas posições das

alternativas �8, �54, �87 e �88.
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Tabela 36 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de exclusão para a alternativa �12 do TOPSIS (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2575 0,0748 0,0704 0,9769 1
�1 0,2543 0,0761 0,0704 0,9447 2
�8 0,2509 0,0734 0,0704 0,8772 3
�54 0,2498 0,0734 0,0704 0,8592 4
�87 0,2485 0,0761 0,0704 0,8440 5
�91 0,2486 0,0748 0,0704 0,8439 6
�59 0,2456 0,0761 0,0704 0,7933 7
�5 0,2376 0,0748 0,0704 0,6543 8
�56 0,2341 0,0761 0,0704 0,5951 9
�83 0,2318 0,0761 0,0704 0,5548 10
�61 0,2316 0,0761 0,0704 0,5520 11
�71 0,2285 0,0761 0,0704 0,4978 12
�67 0,2265 0,0761 0,0704 0,4641 13
�72 0,2246 0,0761 0,0704 0,4315 14
�90 0,2215 0,0722 0,0704 0,3726 15
�88 0,2118 0,0722 0,0704 0,2052 16
�2 0,2102 0,0761 0,0704 0,1886 17
�13 0,2098 0,0761 0,0704 0,1807 18
�55 0,2000 0,0761 0,0704 0,0641 19
��� 0,2575 0,0761 0,0704 - -
��� 0,2000 0,0722 0,0704 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Para a avaliação da quarta situação da decomposição do problema de decisão, foi

feita uma análise de conformidade se com os rankings de problemas menores, o novo ranking

geral das alternativas é idêntico ao ranking global original do problema não decomposto.

Para isso, foram elaboradas duas tabelas que apresentam a matriz de decisão original

decomposta em dois problemas menores, cada uma com 10 alternativas alternativas - por

ordem de posições do resultado da matriz original (Tabela 38e Tabela 39).

Para a avaliação da reversão nesse caso, basta analisar que na matriz inicial a

ordenação era seguinte: �1 ≈ �76 ≈ �12 ≈ �87 ≈ �8 ≈ �91 ≈ �54 ≈ �59 ≈ �5 ≈ �56 ≈

�83 ≈ �61 ≈ �71 ≈ �67 ≈ �72 ≈ �90 ≈ �2 ≈ �13 ≈ �88 ≈ �55.

Dito isso, ao analisar a Tabela 38, observa-se que a ordenação para as alternativas

foi a seguinte: �76 ≈ �1 ≈ �12 ≈ �8 ≈ �54 ≈ �87 ≈ �91 ≈ �59 ≈ �5 ≈ �56. Já ao analisar

a Tabela 39, observa-se que a ordenação para das alternativas foi a seguinte: �83 ≈ �61 ≈

�71 ≈ �67 ≈ �72 ≈ �90 ≈ �2 ≈ �13 ≈ �88 ≈ �55.

Logo, quando se compara as duas ordenações globais, tem-se que a ordenação

gerada a partir do problema decomposto gera reversões. Há reversão na primeira posição,

com a alternativa �76 a frente da �1, como também reversões em relação as alternativas

�87, �8, �91 e �54.
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Tabela 37 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa
�12 do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2532 0,0736 0,0693 0,9881 1
�1 0,2500 0,0749 0,0693 0,9719 2
�8 0,2467 0,0723 0,0693 0,9372 3
�54 0,2456 0,0723 0,0693 0,9281 4
�87 0,2443 0,0749 0,0693 0,9210 5
�91 0,2444 0,0736 0,0693 0,9207 6
�59 0,2414 0,0749 0,0693 0,8955 7
�5 0,2336 0,0736 0,0693 0,8260 8
�56 0,2302 0,0749 0,0693 0,7972 9
�83 0,2279 0,0749 0,0693 0,7774 10
�61 0,2277 0,0749 0,0693 0,7761 11
�71 0,2246 0,0749 0,0693 0,7496 12
�67 0,2227 0,0749 0,0693 0,7333 13
�72 0,2209 0,0749 0,0693 0,7176 14
�90 0,2178 0,0711 0,0693 0,6868 15
�88 0,2083 0,0711 0,0693 0,6080 16
�2 0,2067 0,0749 0,0693 0,6017 17
�13 0,2062 0,0749 0,0693 0,5979 18
�55 0,1966 0,0749 0,0693 0,5241 19
�12 0,1496 0,0450 0,0416 0,0000 20
��� 0,2532 0,0749 0,0693 - -
��� 0,1496 0,0450 0,0416 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 38 Ű Primeira matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa
e ordenação prévia - teste de decomposição do problema de decisão para 10
alternativas do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3438 0,1031 0,0971 0,9434 1
�1 0,3396 0,1049 0,0971 0,8648 2
�12 0,3387 0,1049 0,0971 0,8372 3
�8 0,3350 0,1013 0,0971 0,7008 4
�54 0,3335 0,1013 0,0971 0,6566 5
�87 0,3318 0,1049 0,0971 0,6195 6
�91 0,3319 0,1031 0,0971 0,6173 7
�59 0,3279 0,1049 0,0971 0,4969 8
�5 0,3173 0,1031 0,0971 0,1583 9
�56 0,3126 0,1049 0,0971 0,1055 10
��� 0,3438 0,1049 0,0971 - -
��� 0,3126 0,1013 0,0971 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 39 Ű Segunda matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa
e ordenação prévia - teste de decomposição do problema de decisão para 10
alternativas do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�83 0,3289 0,1048 0,0971 1,0000 1
�61 0,3287 0,1048 0,0971 0,9949 2
�71 0,3242 0,1048 0,0971 0,8967 3
�67 0,3215 0,1048 0,0971 0,8359 4
�72 0,3188 0,1048 0,0971 0,7768 5
�90 0,3143 0,0994 0,0971 0,6620 6
�2 0,2984 0,1048 0,0971 0,3369 7
�13 0,2977 0,1048 0,0971 0,3225 8
�88 0,3006 0,0994 0,0971 0,3679 9
�55 0,2838 0,1048 0,0971 0,1073 10
��� 0,3289 0,1048 0,0971 - -
��� 0,2838 0,0994 0,0971 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Por Ąm, para evitar a repetição exaustiva de tabelas, optou-se por apresentar

os resultados referentes a outra alternativa do terceiro quartil, bem como as outras do

segundo quartil (�8 e �72) e do primeiro quartil (�90 e �55) no Apêndice B. Conforme

pode ser analisado no respectivo apêndice, os resultados também foram condizentes com

os apresentados nessa seção.

7.2.2.2 Aplicação Numérica do Modelo Proposto

Em primeiro lugar, também tendo como base os dados apresentados na subseção

7.2.2, foram deĄnidos os valores máximo e mínimo do Domínio (�j) de cada critério.

Assim, para o critério �1 (IRA), o valor máximo foi 10,0, e para os critérios �2 (IECH) e

�3 (IEPL), o valor máximo foi 1,0. Em relação ao mínimo, considerou-se 0,0 para todos os

critérios. Após essa deĄnição, aplicou-se o modelo proposto e os resultados são apresentados

na Tabela 40.

Da mesma forma como foi feito no TOPSIS, foram escolhidos dois alunos de cada

quartil para a análise de reversão nessa validação (�55, �90, �72, �91, �8 e �12) e os

testes também foram realizados em blocos. Assim, procedeu-se a análise para o caso

dos estudantes do terceiro quartil, em que estão envolvidas as primeiras colocações da

ordenação. Para o teste das situações de adição de uma alternativa irrelevante (1.1 e 3.1)

e levando em consideração a alternativa �12, foi adicionada uma alternativa denominada

de �A que é uma cópia da alternativa supracitada. A Tabela 41 apresenta os resultados

obtidos.

Logo, a partir da análise da Tabela 41, percebe-se que não houve alteração na

indicação da melhor alternativa, visto que a alternativa �76 continua sendo a melhor, bem

como a ordenação continua sendo estritamente a mesma da original apresentada na Tabela
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Tabela 40 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia das alternativas - Modelo Proposto (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 15
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 16
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 17
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 18
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 19
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

40.

Da mesma forma, para ilustrar as situações de exclusão de alternativas (1.2 e 3.2),

excluiu-se a alternativa �12, e, em seguida, aplicou-se o modelo proposto. A Tabela 42

apresenta os resultados obtidos.

Como resultado, de acordo com a Tabela 42, infere-se que tanto a indicação da

melhor alternativa, como a ordenação das alternativas, se mantiveram.

Finalmente, para ilustrar as situações de alterações de alternativas (2.1. e 2.2), a

alternativa �12 foi alterada por outra cujos valores são 40% menores que esta última, em

todos os critérios. A Tabela 43 apresenta os resultados obtidos.

Como é perceptível pela Tabela 43, foram mantidas a indicação da melhor alterna-

tiva e também a transitividade da ordenação.

Para a avaliação da quarta situação da decomposição do problema de decisão,

foi feita uma análise de conformidade se com os rankings de problemas menores, o novo

ranking geral das alternativas é idêntico ao ranking global original do problema não

decomposto. Para isso, foram elaboradas duas tabelas que apresentam a matriz de decisão

original decomposta em dois problemas menores, cada uma com 10 alternativas - por

ordem nominal decrescente (Tabela 44 e Tabela 45).
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Tabela 41 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �12 do Modelo Proposto (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�A 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 -
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 15
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 16
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 17
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 18
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 19
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Para a avaliação da reversão nesse caso basta analisar que na matriz inicial a

ordenação era a seguinte: �76 ≈ �1 ≈ �12 ≈ �8 ≈ �87 ≈ �54 ≈ �91 ≈ �59 ≈ �5 ≈ �56

≈ �83 ≈ �61 ≈ �71 ≈ �67 ≈ �72 ≈ �90 ≈ �2 ≈ �13 ≈ �88 ≈ �55.

Ao analisar a Tabela 44, observa-se que a ordenação para as alternativas foi a

seguinte: �1 ≈ �12 ≈ �8 ≈ �54 ≈ �59 ≈ �5 ≈ �56 ≈ �2 ≈ �13 ≈ �55. Já ao analisar a

Tabela 45, observa-se que a ordenação para das alternativas foi a seguinte: �76 ≈ �87 ≈

�91 ≈ �83 ≈ �61 ≈ �71 ≈ �67 ≈ �72 ≈ �90 ≈ �88. Logo, quando se compara as duas

ordenações globais, tem-se que a ordenação gerada a partir do problema decomposto é

igual a matriz inicial.

Portanto, mediante a validação externa, foi possível demonstrar a robustez do mo-

delo proposto. Partindo deste princípio, entende-se que o modelo é válido, pois apresentou

resultados consistentes.

Por Ąm, também para evitar a repetição exaustiva de tabelas, optou-se por apre-

sentar os resultados referentes a outra alternativa do terceiro quartil, bem como as outras

do segundo quartil (�8 e �72) e do primeiro quartil (�90 e �55) no Apêndice C. Conforme
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Tabela 42 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e orde-
nação prévia - teste de exclusão para a alternativa �12 do Modelo Proposto
(Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 3
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 4
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 5
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 6
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 7
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 8
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 9
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 10
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 11
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 12
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 13
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 14
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 15
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 16
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 17
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 18
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 19
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

pode ser analisado no respectivo apêndice, os resultados também foram condizentes com

os apresentados nessa seção.

7.2.2.3 Discussão dos Resultados

Em síntese, os resultados apresentados anteriormente conĄrmam e reforçam as

inferências colocadas para justiĄcar a proposição do modelo, detalhadas na subseção 7.1.

Em primeiro lugar, os resultados quanto a aplicação do TOPSIS demonstraram

claramente um dos problemas desse método em relação a ocorrência de reversão: a existência

de dependência entre as alternativas do procedimento de normalização.

Na normalização vetorial leva-se em consideração o quociente do valor da alternativa

para um dado critério pela raiz do somatório de todas as alternativas de dado critério ao

quadrado, ou seja, alterações de valores de alternativas (situações 2.1 e 2.2), bem como a

adição/exclusão de alternativas (situações 1.1, 1.2, 3.1 e 3.2) ou decomposição do problema

de decisão (situação 4), podem gerar reversões, tendo em vista que os valores normalizados

se alterariam.

No entanto, apesar de muito importante, esse fator muitas vezes não é determinante
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Tabela 43 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa
�12 do Modelo Proposto (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 3
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 4
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 5
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 6
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 7
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 8
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 9
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 10
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 11
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 12
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 13
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 14
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 15
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 16
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 17
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 18
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 19
�12 0,5100 0,6000 0,6000 0,5640 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 44 Ű Primeira matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa
e ordenação prévia - teste de decomposição do problema de decisão para 10
alternativas do Modelo Proposto (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 1
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 2
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 3
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 4
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 5
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 6
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 7
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 8
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 9
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 10
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 45 Ű Segunda matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa
e ordenação prévia - teste de decomposição do problema de decisão para 10
alternativas do Modelo Proposto (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 2
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 3
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 4
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 5
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 6
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 7
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 8
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 9
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 10
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa

para uma reversão. Isto porque muitas vezes os valores não são signiĄcantemente relevantes

em termos substanciais para as soluções ideais do problema. Isso Ąca bem claro pela

simples análise dos resultados apresentados na seção 6, em que as reversões possuem

diferentes taxas.

Por outro lado, em muitos casos os valores são substanciais e geram problemas

de reversão em relação ao segundo problema desse método: reversão em decorrência da

alteração das soluções ideais. Esse segundo problema é uma consequência natural da

normalização vetorial do método, ou seja, se há uma alteração substancial nos valores das

alternativas, as soluções ideais também irão se modiĄcar e iniciar um efeito em cadeia para

as distâncias em relação as soluções ideais e os coeĄcientes de proximidade das alternativas.

Esse problema é claramente perceptível pela análise dos exemplos tratados nesse estudo.

Logo, tomando como exemplo os resultados do problema de decisão para seleção de

estudantes tratados aqui, em que há um cenário de mudança contínua, o TOPSIS pode não

ser um método suĄcientemente conĄável para essa Ąnalidade. Esse fator também Ącou claro,

pois para todas as situações de reversão analisadas houveram mudanças signiĄcativas.

Tendo em vista esses problemas, o modelo foi proposto para suprir as deĄciências

do TOPSIS em relação às reversões. O modelo proposto é uma extensão do método

tradicional e segue as etapas desse, mas com algumas alterações chave. Em primeiro lugar,

deĄniu-se um conjunto de valores denominado de Domínio (�j), que representa os valores

limites (mínimo e máximo) de cada critério na matriz de decisão. A partir dessa deĄnição,

alteraram-se duas etapas especíĄcas do método tradicional em relação ao modelo proposto:

a) a Etapa 1 do procedimento de normalização; b) a Etapa 3 da deĄnição da PIS e NIS.

A primeira alteração foi a utilização da normalização da transformação linear de

escala pelo máximo, em que o valor máximo utilizado no cálculo é dado pelo domínio. A
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segunda foi uma adaptação do cálculo da NIS e PIS tradicional de forma que também

considerem os valores do domínio para sua deĄnição. Com essas mudanças, o modelo

proposto garante não somente a independência entre as alternativas e a Ąxação do valor

máximo para Ąns de normalização, como também certiĄca-se que os pontos ideais nunca

irão alterar-se a partir de alternativas adicionadas, excluídas e/ou substítuidas.

Ilustrando essa lógica a partir da análise das aplicações numéricas do TOPSIS e

do modelo proposto, percebe-se claramente as diferenças entre os métodos. No TOPSIS,

as reversões são resultados diretos do procedimento de normalização utilizado e, conse-

quentemente, dos valores da NIS e PIS. Tomando como exemplo a situação de adição

de uma alternativa irrelevante, representada pela alternativa �12 (Tabela 35), infere-se

que devido a normalização vetorial levar em consideração a raiz do somatório de todas as

alternativas de um dado critério ao quadrado, a adição de uma alternativa foi fundamental

para o aumento do somatório e mudança na matriz normalizada. Esse fator também afetou

diretamente os valores da PIS, que anteriormente eram de 0,0892, 0,0746 e 0,0686, e NIS,

que eram de 0,0693, 0,0707 e 0,0686, nos critérios analisados, e passaram a ser de 0,2439,

0,0724, 0,0670, no caso da PIS, e 0,1894, 0,0686 e 0,0670, no caso da NIS.

Esse fatores desencadearam um efeito dominó que culminou na alteração das

distâncias em relação as soluções ideais e dos coeĄcientes de proximidade das alternativas.

Como resultado lógico, houve violação na escolha da melhor alternativa e na transitividade

da ordenação.

Por outro lado, tomando como exemplo a mesma situação e alternativa anterior

(�12 - Tabela 41) para o modelo proposto, percebe-se que a utilização dos valores mínimos

e máximos do domínio para cada um dos critérios em análise tanto na aplicação inicial

(Tabela 40), quanto na situação de adição (Tabela 41), não resultou na alteração dos

valores normalizados das alternativas, bem como dos valores da PIS (0,3633, 0,3298 e

0,3069) e NIS (0,0000, 0,0000 e 0,0000).

Por conta disso, não foi identiĄcada nenhum reversão. A mesma análise para a

situação de adição da alternativa �12 também pode ser realizada, com resultados iguais

para todas as outras situações e alternativas apresentadas. Inclusive, as simulações foram

repetidas e não geraram nenhuma reversão. Portanto, comprovou-se a robustez e validade

do modelo proposto, que apresentou imunidade em relação a reversões.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tomada de decisões é uma parte importante da maioria das atividades humanas,

independentemente de serem atividades diárias, proĄssionais ou políticas, mas algumas

decisões podem ser relativamente simples, especialmente se as consequências de uma

má decisão são pequenas, enquanto outras podem ser muito complexas e ter efeitos

signiĄcativos. Os problemas de decisão na vida real, em geral, envolvem vários pontos de

vista (critérios) conĆitantes que devem ser tomados em consideração conjuntamente, a Ąm

de se chegar a uma decisão razoável (GOVINDAN; JEPSEN, 2016).

Foi nesse cenário que os métodos de apoio multicritério à decisão surgiram, razão

também para esses serem tão utilizados hoje em dia. Dada essa relevância, quando

pesquisadores passam a estudar problemas que colocam em cheque a robustez desses

métodos, abre-se um campo relevante para discussões.

O principal problema relacionado a esse aspecto é o fenômeno do rank reversal, ou

reversão de ordenação, observado inicialmente no método AHP. A reversão de ordenação

para esse método foi extensivamente debatido na literatura e serviu de fomento para

discussões em outros métodos. Logo, através da lacuna identiĄcada desse fenômeno para o

método TOPSIS, que ainda carecia de maiores esclarecimentos, objetivou-se nesse estudo

propor um modelo que minimizasse a ocorrência da reversão de ordenação.

Com base nesse objetivo, foi realizada uma revisão de literatura exaustiva de todos

os estudos sobre essa problemática, inclusive analisando cada um dos modelos propostos,

bem como foram realizados experimentos computacionais para a análise de fatores e de

condições de ocorrência da reversão de ordenação no TOPSIS no intuito de propor um

modelo robusto.

Por conta disso, infere-se que o objetivo traçado foi alcançado, tendo em vista a

criação do modelo proposto, uma extensão do método tradicional que, comprovadamente,

evita a ocorrência da reversão de ordenação. Da mesma forma que a problemática analisada

é relevante, dado seu impacto direto na robustez do método, também é, consequentemente,

a contribuição deste estudo, pois representa uma solução efetiva para afastar de vez

problemas de robustez das decisões tomadas com o apoio desse método.

Para exempliĄcar a robustez e eĄcácia do modelo proposto, foi realizada uma

validação externa do modelo com a problemática da seleção de estudantes, que reforçou

resultados já obtidos também na validação interna.

Ademais, cabe destacar que a escolha dos parâmetros é a principal limitação

encontrada na realização deste estudo, pois houve uma restrição a um máximo de 20

critérios e de 11 alternativas, bem como o desempenho das alternativas se restringiram

ao intervalo [0-10], os pesos foram limitados a três variações e o número de replicações

restritos a 100 casos para cada combinação.

Finalmente, sugere-se como pesquisas futuras a análise da reversão de ordenação
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para outros métodos de apoio multicritério à decisão que ainda carecem de tal análise,

como por exemplo, o ELECTRE e o PROMETHEE. Além disso, por meio do modelo

desenvolvido, também podem ser realizadas pesquisas diversas tendo como foco outros

campos de aplicação, no intuito de disseminar e, consequentemente, validar ainda mais o

modelo proposto.
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APÊNDICE A – ARTIGOS INTERNACIONAIS SOBRE RANK REVERSAL
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APÊNDICE B – RESULTADOS DA VALIDAÇÃO EXTERNA DO TOPSIS PARA A

ALTERNATIVA �91 DO TERCEIRO QUARTIL E PARA AS ALTERNATIVAS DO

SEGUNDO QUARTIL (�72 E �8) E DO PRIMEIRO QUARTIL (�55 E �90)

Tabela 47 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �91 do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2440 0,0711 0,0670 0,9768 1
�1 0,2410 0,0724 0,0670 0,9447 2
�12 0,2404 0,0724 0,0670 0,9334 3
�8 0,2377 0,0699 0,0670 0,8772 4
�54 0,2367 0,0699 0,0670 0,8592 5
�87 0,2355 0,0724 0,0670 0,8441 6
�91 0,2356 0,0711 0,0670 0,8439 7
�A 0,2356 0,0711 0,0670 0,8439 -
�59 0,2327 0,0724 0,0670 0,7933 8
�5 0,2252 0,0711 0,0670 0,6543 9
�56 0,2219 0,0724 0,0670 0,5952 10
�83 0,2196 0,0724 0,0670 0,5549 11
�61 0,2195 0,0724 0,0670 0,5521 12
�71 0,2165 0,0724 0,0670 0,4978 13
�67 0,2147 0,0724 0,0670 0,4642 14
�72 0,2129 0,0724 0,0670 0,4315 15
�90 0,2099 0,0686 0,0670 0,3726 16
�88 0,2007 0,0686 0,0670 0,2052 17
�2 0,1992 0,0724 0,0670 0,1887 18
�13 0,1988 0,0724 0,0670 0,1808 19
�55 0,1895 0,0724 0,0670 0,0643 20
��� 0,2440 0,0724 0,0670 - -
��� 0,1895 0,0686 0,0670 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 48 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de exclusão para a alternativa �91 do TOPSIS (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2573 0,0747 0,0704 0,9769 1
�1 0,2542 0,0761 0,0704 0,9447 2
�12 0,2535 0,0761 0,0704 0,9334 3
�8 0,2507 0,0734 0,0704 0,8772 4
�54 0,2496 0,0734 0,0704 0,8592 5
�87 0,2483 0,0761 0,0704 0,8441 6
�59 0,2454 0,0761 0,0704 0,7933 7
�5 0,2375 0,0747 0,0704 0,6543 8
�56 0,2340 0,0761 0,0704 0,5952 9
�83 0,2316 0,0761 0,0704 0,5549 10
�61 0,2315 0,0761 0,0704 0,5521 11
�71 0,2283 0,0761 0,0704 0,4978 12
�67 0,2264 0,0761 0,0704 0,4642 13
�72 0,2245 0,0761 0,0704 0,4315 14
�90 0,2214 0,0721 0,0704 0,3726 15
�88 0,2117 0,0721 0,0704 0,2052 16
�2 0,2101 0,0761 0,0704 0,1887 17
�13 0,2096 0,0761 0,0704 0,1807 18
�55 0,1999 0,0761 0,0704 0,0641 19
��� 0,2573 0,0761 0,0704 - -
��� 0,1999 0,0721 0,0704 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 49 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa
�91 do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2500 0,0749 0,0693 0,9884 1
�1 0,2067 0,0749 0,0693 0,9726 2
�12 0,2336 0,0736 0,0693 0,9671 3
�8 0,2466 0,0723 0,0693 0,9388 4
�54 0,2493 0,0749 0,0693 0,9299 5
�87 0,2062 0,0749 0,0693 0,9231 6
�59 0,2455 0,0723 0,0693 0,8982 7
�5 0,1966 0,0749 0,0693 0,8304 8
�56 0,2301 0,0749 0,0693 0,8023 9
�83 0,2414 0,0749 0,0693 0,7830 10
�61 0,2277 0,0749 0,0693 0,7817 11
�71 0,2227 0,0749 0,0693 0,7556 12
�67 0,2246 0,0749 0,0693 0,7399 13
�72 0,2208 0,0749 0,0693 0,7245 14
�90 0,2531 0,0736 0,0693 0,6945 15
�88 0,2278 0,0749 0,0693 0,6174 16
�2 0,2443 0,0749 0,0693 0,6110 17
�13 0,2082 0,0710 0,0693 0,6073 18
�55 0,2177 0,0710 0,0693 0,5345 19
�91 0,1466 0,0441 0,0416 0,0000 20
��� 0,2531 0,0749 0,0693 - -
��� 0,1466 0,0441 0,0416 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 50 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �8 do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2439 0,0711 0,0670 0,9768 1
�1 0,2409 0,0724 0,0670 0,9447 2
�12 0,2403 0,0724 0,0670 0,9334 3
�8 0,2377 0,0699 0,0670 0,8772 4
�A 0,2377 0,0699 0,0670 0,8772 -
�54 0,2366 0,0699 0,0670 0,8592 5
�87 0,2354 0,0724 0,0670 0,8441 6
�91 0,2355 0,0711 0,0670 0,8439 7
�59 0,2327 0,0724 0,0670 0,7933 8
�5 0,2251 0,0711 0,0670 0,6543 9
�56 0,2218 0,0724 0,0670 0,5952 10
�83 0,2196 0,0724 0,0670 0,5549 11
�61 0,2194 0,0724 0,0670 0,5521 12
�71 0,2165 0,0724 0,0670 0,4978 13
�67 0,2146 0,0724 0,0670 0,4642 14
�72 0,2128 0,0724 0,0670 0,4315 15
�90 0,2098 0,0687 0,0670 0,3726 16
�88 0,2007 0,0687 0,0670 0,2052 17
�2 0,1992 0,0724 0,0670 0,1887 18
�13 0,1987 0,0724 0,0670 0,1808 19
�55 0,1895 0,0724 0,0670 0,0643 20
��� 0,2439 0,0724 0,0670 - -
��� 0,1895 0,0687 0,0670 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 51 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de exclusão para a alternativa �8 do TOPSIS (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2574 0,0747 0,0704 0,9769 1
�1 0,2542 0,0760 0,0704 0,9447 2
�12 0,2536 0,0760 0,0704 0,9334 3
�54 0,2497 0,0734 0,0704 0,8592 4
�87 0,2484 0,0760 0,0704 0,8441 5
�91 0,2485 0,0747 0,0704 0,8439 6
�59 0,2455 0,0760 0,0704 0,7933 7
�5 0,2375 0,0747 0,0704 0,6543 8
�56 0,2340 0,0760 0,0704 0,5951 9
�83 0,2317 0,0760 0,0704 0,5549 10
�61 0,2315 0,0760 0,0704 0,5520 11
�71 0,2284 0,0760 0,0704 0,4978 12
�67 0,2264 0,0760 0,0704 0,4641 13
�72 0,2245 0,0760 0,0704 0,4315 14
�90 0,2214 0,0721 0,0704 0,3726 15
�88 0,2118 0,0721 0,0704 0,2052 16
�2 0,2102 0,0760 0,0704 0,1886 17
�13 0,2097 0,0760 0,0704 0,1807 18
�55 0,1999 0,0760 0,0704 0,0641 19
��� 0,2574 0,0760 0,0704 - -
��� 0,1999 0,0721 0,0704 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 52 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa �8

do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2531 0,0736 0,0693 0,9883 1
�1 0,2500 0,0749 0,0693 0,9724 2
�12 0,2494 0,0749 0,0693 0,9668 3
�54 0,2456 0,0723 0,0693 0,9293 4
�87 0,2443 0,0749 0,0693 0,9224 5
�91 0,2444 0,0736 0,0693 0,9221 6
�59 0,2414 0,0749 0,0693 0,8973 7
�5 0,2336 0,0736 0,0693 0,8290 8
�56 0,2302 0,0749 0,0693 0,8007 9
�83 0,2279 0,0749 0,0693 0,7813 10
�61 0,2277 0,0749 0,0693 0,7799 11
�71 0,2246 0,0749 0,0693 0,7539 12
�67 0,2227 0,0749 0,0693 0,7379 13
�72 0,2208 0,0749 0,0693 0,7224 14
�90 0,2177 0,0710 0,0693 0,6921 15
�88 0,2082 0,0710 0,0693 0,6146 16
�2 0,2067 0,0749 0,0693 0,6085 17
�13 0,2062 0,0749 0,0693 0,6047 18
�55 0,1966 0,0749 0,0693 0,5320 19
�8 0,1480 0,0434 0,0416 0,0000 20
��� 0,2531 0,0749 0,0693 - -
��� 0,1480 0,0434 0,0416 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 53 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �72 do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2446 0,0711 0,0670 0,9769 1
�1 0,2416 0,0724 0,0670 0,9447 2
�12 0,2410 0,0724 0,0670 0,9334 3
�8 0,2383 0,0698 0,0670 0,8772 4
�54 0,2373 0,0698 0,0670 0,8592 5
�87 0,2361 0,0724 0,0670 0,8441 6
�91 0,2361 0,0711 0,0670 0,8439 7
�59 0,2333 0,0724 0,0670 0,7933 8
�5 0,2257 0,0711 0,0670 0,6543 9
�56 0,2224 0,0724 0,0670 0,5952 10
�83 0,2202 0,0724 0,0670 0,5549 11
�61 0,2200 0,0724 0,0670 0,5521 12
�71 0,2170 0,0724 0,0670 0,4978 13
�67 0,2152 0,0724 0,0670 0,4642 14
�72 0,2134 0,0724 0,0670 0,4315 15
�A 0,2134 0,0724 0,0670 0,4315 -
�90 0,2104 0,0686 0,0670 0,3726 16
�88 0,2012 0,0686 0,0670 0,2052 17
�2 0,1997 0,0724 0,0670 0,1887 18
�13 0,1993 0,0724 0,0670 0,1808 19
�55 0,1900 0,0724 0,0670 0,0641 20
��� 0,2446 0,0724 0,0670 - -
��� 0,1900 0,0686 0,0670 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 54 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de exclusão para a alternativa �72 do TOPSIS (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2566 0,0748 0,0704 0,9769 1
�1 0,2535 0,0761 0,0704 0,9447 2
�12 0,2528 0,0761 0,0704 0,9334 3
�8 0,2501 0,0734 0,0704 0,8772 4
�54 0,2490 0,0734 0,0704 0,8592 5
�87 0,2477 0,0761 0,0704 0,8441 6
�91 0,2478 0,0748 0,0704 0,8439 7
�59 0,2448 0,0761 0,0704 0,7933 8
�5 0,2368 0,0748 0,0704 0,6543 9
�56 0,2333 0,0761 0,0704 0,5952 10
�83 0,2310 0,0761 0,0704 0,5549 11
�61 0,2309 0,0761 0,0704 0,5521 12
�71 0,2277 0,0761 0,0704 0,4978 13
�67 0,2258 0,0761 0,0704 0,4642 14
�90 0,2208 0,0722 0,0704 0,3726 15
�88 0,2111 0,0722 0,0704 0,2052 16
�2 0,2096 0,0761 0,0704 0,1887 17
�13 0,2091 0,0761 0,0704 0,1808 18
�55 0,1993 0,0761 0,0704 0,0643 19
��� 0,2566 0,0761 0,0704 - -
��� 0,1993 0,0722 0,0704 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 55 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa
�72 do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2528 0,0736 0,0693 0,9896 1
�1 0,2497 0,0749 0,0693 0,9754 2
�12 0,2491 0,0749 0,0693 0,9704 3
�8 0,2464 0,0723 0,0693 0,9451 4
�54 0,2453 0,0723 0,0693 0,9371 5
�87 0,2440 0,0749 0,0693 0,9309 6
�91 0,2441 0,0736 0,0693 0,9307 7
�59 0,2411 0,0749 0,0693 0,9085 8
�5 0,2333 0,0736 0,0693 0,8473 9
�56 0,2299 0,0749 0,0693 0,8217 10
�83 0,2276 0,0749 0,0693 0,8042 11
�61 0,2274 0,0749 0,0693 0,8030 12
�71 0,2244 0,0749 0,0693 0,7794 13
�67 0,2224 0,0749 0,0693 0,7649 14
�90 0,2175 0,0711 0,0693 0,7240 15
�88 0,2080 0,0711 0,0693 0,6530 16
�2 0,2065 0,0749 0,0693 0,6459 17
�13 0,2060 0,0749 0,0693 0,6424 18
�55 0,1964 0,0749 0,0693 0,5736 19
�72 0,1323 0,0450 0,0416 0,0000 20
��� 0,2528 0,0749 0,0693 - -
��� 0,1323 0,0450 0,0416 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 56 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �90 do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2447 0,0712 0,0670 0,9769 1
�1 0,2416 0,0725 0,0670 0,9447 2
�12 0,2410 0,0725 0,0670 0,9334 3
�8 0,2384 0,0699 0,0670 0,8772 4
�54 0,2373 0,0699 0,0670 0,8592 5
�87 0,2361 0,0725 0,0670 0,8441 6
�91 0,2362 0,0712 0,0670 0,8439 7
�59 0,2333 0,0725 0,0670 0,7933 8
�5 0,2258 0,0712 0,0670 0,6543 9
�56 0,2225 0,0725 0,0670 0,5952 10
�83 0,2203 0,0725 0,0670 0,5549 11
�61 0,2201 0,0725 0,0670 0,5521 12
�71 0,2171 0,0725 0,0670 0,4978 13
�67 0,2153 0,0725 0,0670 0,4642 14
�72 0,2134 0,0725 0,0670 0,4315 15
�90 0,2105 0,0687 0,0670 0,3726 16
�A 0,2105 0,0687 0,0670 0,3726 -
�88 0,2013 0,0687 0,0670 0,2052 17
�2 0,1998 0,0725 0,0670 0,1887 18
�13 0,1993 0,0725 0,0670 0,1808 19
�55 0,1900 0,0725 0,0670 0,0642 20
��� 0,2447 0,0725 0,0670 - -
��� 0,1900 0,0687 0,0670 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 57 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de exclusão para a alternativa �90 do TOPSIS (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2566 0,0747 0,0704 0,9769 1
�1 0,2534 0,0760 0,0704 0,9447 2
�12 0,2527 0,0760 0,0704 0,9334 3
�8 0,2500 0,0733 0,0704 0,8772 4
�54 0,2489 0,0733 0,0704 0,8592 5
�87 0,2476 0,0760 0,0704 0,8441 6
�91 0,2477 0,0747 0,0704 0,8439 7
�59 0,2447 0,0760 0,0704 0,7933 8
�5 0,2367 0,0747 0,0704 0,6543 9
�56 0,2333 0,0760 0,0704 0,5952 10
�83 0,2309 0,0760 0,0704 0,5549 11
�61 0,2308 0,0760 0,0704 0,5521 12
�71 0,2276 0,0760 0,0704 0,4978 13
�67 0,2257 0,0760 0,0704 0,4642 14
�72 0,2238 0,0760 0,0704 0,4315 15
�88 0,2111 0,0721 0,0704 0,2052 16
�2 0,2095 0,0760 0,0704 0,1887 17
�13 0,2090 0,0760 0,0704 0,1808 18
�55 0,1993 0,0760 0,0704 0,0642 19
��� 0,2566 0,0760 0,0704 - -
��� 0,1993 0,0721 0,0704 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 58 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa
�90 do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2528 0,0736 0,0693 0,9898 1
�1 0,2497 0,0749 0,0693 0,9759 2
�12 0,2490 0,0749 0,0693 0,9710 3
�8 0,2463 0,0723 0,0693 0,9461 4
�54 0,2452 0,0723 0,0693 0,9382 5
�87 0,2440 0,0749 0,0693 0,9321 6
�91 0,2441 0,0736 0,0693 0,9319 7
�59 0,2411 0,0749 0,0693 0,9101 8
�5 0,2333 0,0736 0,0693 0,8501 9
�56 0,2299 0,0749 0,0693 0,8249 10
�83 0,2276 0,0749 0,0693 0,8077 11
�61 0,2274 0,0749 0,0693 0,8065 12
�71 0,2243 0,0749 0,0693 0,7834 13
�67 0,2224 0,0749 0,0693 0,7692 14
�72 0,2205 0,0749 0,0693 0,7553 15
�88 0,2080 0,0710 0,0693 0,6592 16
�2 0,2064 0,0749 0,0693 0,6524 17
�13 0,2059 0,0749 0,0693 0,6490 18
�55 0,1964 0,0749 0,0693 0,5815 19
�90 0,1305 0,0426 0,0416 0 20
��� 0,2528 0,0749 0,0693 - -
��� 0,1305 0,0426 0,0416 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 59 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �55 do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2452 0,0711 0,0670 0,9770 1
�1 0,2422 0,0724 0,0670 0,9447 2
�12 0,2416 0,0724 0,0670 0,9334 3
�8 0,2389 0,0698 0,0670 0,8773 4
�54 0,2379 0,0698 0,0670 0,8592 5
�87 0,2367 0,0724 0,0670 0,8441 6
�91 0,2367 0,0711 0,0670 0,8439 7
�59 0,2339 0,0724 0,0670 0,7933 8
�5 0,2263 0,0711 0,0670 0,6543 9
�56 0,2230 0,0724 0,0670 0,5951 10
�83 0,2207 0,0724 0,0670 0,5549 11
�61 0,2206 0,0724 0,0670 0,5520 12
�71 0,2176 0,0724 0,0670 0,4978 13
�67 0,2157 0,0724 0,0670 0,4641 14
�72 0,2139 0,0724 0,0670 0,4315 15
�90 0,2109 0,0686 0,0670 0,3726 16
�88 0,2017 0,0686 0,0670 0,2052 17
�2 0,2002 0,0724 0,0670 0,1886 18
�13 0,1998 0,0724 0,0670 0,1807 19
�55 0,1905 0,0724 0,0670 0,0640 20
�A 0,1905 0,0724 0,0670 0,0640 -
��� 0,2452 0,0724 0,0670 - -
��� 0,1905 0,0686 0,0670 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 60 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de exclusão para a alternativa �55 do TOPSIS (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2559 0,0748 0,0704 0,9722 1
�1 0,2528 0,0761 0,0704 0,9335 2
�12 0,2521 0,0761 0,0704 0,9199 3
�8 0,2494 0,0734 0,0704 0,8523 4
�54 0,2483 0,0734 0,0704 0,8306 5
�87 0,2470 0,0761 0,0704 0,8124 6
�91 0,2471 0,0748 0,0704 0,8121 7
�59 0,2441 0,0761 0,0704 0,7514 8
�5 0,2362 0,0748 0,0704 0,5840 9
�56 0,2327 0,0761 0,0704 0,5137 10
�83 0,2304 0,0761 0,0704 0,4655 11
�61 0,2302 0,0761 0,0704 0,4621 12
�71 0,2271 0,0761 0,0704 0,3974 13
�67 0,2252 0,0761 0,0704 0,3575 14
�72 0,2233 0,0761 0,0704 0,3189 15
�90 0,2202 0,0722 0,0704 0,2448 16
�88 0,2090 0,0761 0,0704 0,0779 17
�2 0,2085 0,0761 0,0704 0,0766 18
�13 0,2105 0,0722 0,0704 0,0431 19
��� 0,2559 0,0761 0,0704 - -
��� 0,2085 0,0722 0,0704 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 61 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa
�55 do TOPSIS (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,2526 0,0736 0,0693 0,9906 1
�1 0,2494 0,0749 0,0693 0,9778 2
�12 0,2488 0,0749 0,0693 0,9733 3
�8 0,2461 0,0723 0,0693 0,9505 4
�54 0,2450 0,0723 0,0693 0,9433 5
�87 0,2438 0,0749 0,0693 0,9376 6
�91 0,2438 0,0736 0,0693 0,9374 7
�59 0,2409 0,0749 0,0693 0,9173 8
�5 0,2331 0,0736 0,0693 0,8620 9
�56 0,2296 0,0749 0,0693 0,8387 10
�83 0,2274 0,0749 0,0693 0,8227 11
�61 0,2272 0,0749 0,0693 0,8216 12
�71 0,2241 0,0749 0,0693 0,8002 13
�67 0,2222 0,0749 0,0693 0,7869 14
�72 0,2203 0,0749 0,0693 0,7741 15
�90 0,2173 0,0711 0,0693 0,7501 16
�88 0,2078 0,0711 0,0693 0,6850 17
�2 0,2062 0,0749 0,0693 0,6778 18
�13 0,2058 0,0749 0,0693 0,6746 19
�55 0,1177 0,0450 0,0416 0,0000 20
��� 0,2526 0,0749 0,0693 - -
��� 0,1177 0,0450 0,0416 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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APÊNDICE C – RESULTADOS DA VALIDAÇÃO EXTERNA DO MODELO

PROPOSTO PARA A ALTERNATIVA �91 DO TERCEIRO QUARTIL E PARA AS

ALTERNATIVAS DO SEGUNDO QUARTIL (�72 E �8) E DO PRIMEIRO QUARTIL

(�55 E �90)

Tabela 62 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �8 do Modelo Proposto (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�A 0,3054 0,3182 0,3069 0,8993 -
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 15
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 16
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 17
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 18
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 19
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 63 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de exclusão para a alternativa �8 do Modelo Proposto (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 4
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 5
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 6
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 7
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 8
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 9
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 10
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 11
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 12
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 13
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 14
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 15
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 16
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 17
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 18
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 19
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 64 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa �8

do Modelo Proposto (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 4
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 5
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 6
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 7
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 8
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 9
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 10
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 11
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 12
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 13
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 14
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 15
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 16
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 17
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 18
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 19
�8 0,1833 0,1909 0,1841 0,5551 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 65 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �91 do Modelo Proposto (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�A 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 -
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 15
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 16
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 17
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 18
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 19
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 66 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e orde-
nação prévia - teste de exclusão para a alternativa �91 do Modelo Proposto
(Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 7
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 8
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 9
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 10
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 11
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 12
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 13
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 14
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 15
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 16
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 17
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 18
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 19
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 67 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa
�91 do Modelo Proposto (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 7
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 8
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 9
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 10
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 11
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 12
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 13
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 14
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 15
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 16
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 17
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 18
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 19
�91 0,4998 0,5893 0,6000 0,5566 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 68 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �72 do Modelo Proposto (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 15
�A 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 -
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 16
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 17
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 18
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 19
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 69 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e orde-
nação prévia - teste de exclusão para a alternativa �72 do Modelo Proposto
(Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 15
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 16
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 17
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 18
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 19
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 70 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa
�72 do Modelo Proposto (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 15
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 16
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 17
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 18
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 19
�72 0,4516 0,6000 0,6000 0,5407 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 71 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �90 do Modelo Proposto (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 15
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 16
�A 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 -
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 17
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 18
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 19
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 72 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e orde-
nação prévia - teste de exclusão para a alternativa �90 do Modelo Proposto
(Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 15
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 16
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 17
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 18
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 19
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 73 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa
�90 do Modelo Proposto (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 15
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 16
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 17
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 18
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 19
�90 0,4453 0,5690 0,6000 0,5284 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 74 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste de adição para a alternativa �55 do Modelo Proposto (Validação
Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 15
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 16
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 17
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 18
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 19
�55 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 20
�A 0,2435 0,3298 0,3069 0,8104 -
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 75 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e orde-
nação prévia - teste de exclusão para a alternativa �55 do Modelo Proposto
(Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 15
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 16
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 17
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 18
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 19
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 76 Ű Matriz de decisão ponderada, soluções ideais, proximidade relativa e ordenação
prévia - teste da indicação e ordenação por substituição para a alternativa
�55 do Modelo Proposto (Validação Externa)

Alternativa IRA IECH IEPL �j Ordenação
�76 0,3135 0,3239 0,3069 0,9157 1
�1 0,3096 0,3298 0,3069 0,9105 2
�12 0,3088 0,3298 0,3069 0,9093 3
�8 0,3054 0,3182 0,3069 0,9011 4
�87 0,3025 0,3298 0,3069 0,8993 5
�54 0,3041 0,3182 0,3069 0,8989 6
�91 0,3026 0,3239 0,3069 0,8984 7
�59 0,2990 0,3298 0,3069 0,8937 8
�5 0,2893 0,3239 0,3069 0,8775 9
�56 0,2850 0,3298 0,3069 0,8720 10
�83 0,2822 0,3298 0,3069 0,8676 11
�61 0,2820 0,3298 0,3069 0,8673 12
�71 0,2782 0,3298 0,3069 0,8615 13
�67 0,2758 0,3298 0,3069 0,8579 14
�72 0,2735 0,3298 0,3069 0,8544 15
�90 0,2697 0,3127 0,3069 0,8439 16
�2 0,2560 0,3298 0,3069 0,8284 17
�13 0,2554 0,3298 0,3069 0,8275 18
�88 0,2579 0,3127 0,3069 0,8264 19
�55 0,4021 0,6000 0,6000 0,5212 20
��� 0,3633 0,3298 0,3069 - -
��� 0,0000 0,0000 0,0000 - -
Fonte: Dados da pesquisa
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