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Resumo – A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) consiste em investigar o conhecimento produzido em
determinada área através de uma metodologia rigorosa e formal. Esta RSL tem como objetivo analisar a literatura
publicada entre os anos 2016-2020 a respeito da aplicação de modelos de decisão multicritério como ferramenta
de apoio na gestão organizacional. A aplicação dos procedimentos metodológicos descritos neste trabalho resultou no retorno de 1.787 estudos de quatro bases cientificas selecionadas para esta pesquisa. Desta quantia, 231
artigos foram selecionados para a fase de análise de dados. Foram encontrados diversos exemplos de estruturação
racional de decisão em problemas em oito grupos diferentes de organizações.
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Systematic Review of applications in Management of the use
of Multicriteria Decision Methods in organizations
Abstract – The Systematic Literature Review (SLR) consists of investigating the knowledge produced in a given area through a rigorous and formal methodology. This SLR aims to analyze the literature published between
the years 2016-2020 regarding the application of multicriteria decision models as a support tool in organizational
management. The application of the methodological procedures described in this work resulted in the return
of 1.787 studies from four scientific bases selected for this research. Of this amount, 231 articles were selected
for the data analysis phase. Several examples of rational decision structuring in problems were found in eight
different groups of organizations.
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1. Introdução
Os métodos de decisão multicritério são utilizados quando existem análises com múltiplas alternativas, organização de trade-off e a influência de critério e do estilo do decisor no
momento de escolher, elencar, priorizar e ordenar qual o curso de ações que será adotado pela
organização a fim de desenvolver, melhorar e implementar uma estratégia, como também pode
ser aplicado para diminuir e eliminar um problema existente.
A importância do estudo dos modelos de tomada de decisão multicritério na administração está na possibilidade de elucidar mentalmente quais as escolhas mais racionais que o
gestor pode fazer e assim, contribuir para a sustentabilidade organizacional, mercadológica e
financeira de um negócio.
Deste modo, esta Revisão Sistemática da Literatura (RSL) tem como objetivo analisar
a literatura existente sobre a aplicação de modelos de decisão multicritério como ferramenta
de apoio na gestão organizacional. Esta pesquisa busca identificar como estes modelos foram
aplicados em diferentes contextos do processo decisório e quais os principais cenários para a
adoção de determinado método aplicado na administração das organizações, uma vez que,
entende-se que administração é o processo de planejar, digerir, organizar, mensurar, controlar
os recursos disponíveis (humanos, materiais e não materiais) que interagem com o meio externo
para alcançar os objetivos organizacionais (LACOMBE, 2009).
A abordagem metodológica pretendida para o desenvolvimento deste estudo será a investigação nas principais bases de dados de periódicos que utilizam, sobretudo, a aplicação
multicritério simples (sem combinação de diferentes métodos multicritério) em organizações
independentemente porte e setor, a fim de compreender as características acerca da sua utilização e posterior agrupamento e categorização dos principais pontos pretendidos pelo estudo que
serão descritos na metodologia.
A lista de métodos e setores de adoção dos modelos pode ser utilizada como base para
futuras pesquisas empíricas sobre o tema, além de servir como um guia de adoção parar nortear
processos de tomada de decisão que apresentarem similaridades aos contextos e características
descritas e encontradas na literatura analisada.

2. Decisão multicritério
No ano de 1960, a “teoria da decisão” foi desenvolvida por Howard Raiffa e Robert
Schlaifer, na Harvard University’s Business School. Desde então, a teoria abstrata foi aprimorada em pesquisa operacional e utilizada em diversos cenários, objetos e problemas, para
atingir possíveis consequências e/ou resultados. Atualmente, dos estudos a respeito do processo
decisório, emergem métodos e metodologias direcionadas a solucionar problemas que envolvem
múltiplos critérios. Dentro da abordagem multicritério há duas escolas principais, uma conhecida como MCDM (Multicriteria Decision Making), de origem americana e visão objetivista; e
outra conhecida como MCDA (Multicriteria Decision Aid), de origem europeia e visão subjetivista (RAIFFA, 1977).
A decisão multicritério consiste em uma escolha dentre, pelo menos, duas alternativas
que se deseja atender a múltiplos objetivos, às vezes conflitantes entre si, com avaliação compensatória ou não; de sobreclassificação ou não; além da utilização de escalas de valor para
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a análise dos critérios entre as alternativas. Nesta perspectiva, é oportuno evidenciar o que o
decisor pretende obter como resposta ao modelo, se é uma resposta única ou melhor solução
entre todas; se é um ranking das melhores até as piores alternativas; se é um portfólio de ideias,
visto que cada problemática levará a um conjunto de métodos específicos para a modelagem
matemática da situação enfrentada por uma organização (JERÔNIMO, 2013). Também são
encontrados na literatura os métodos multicritério de apoio à decisão, eles são ferramentas racionais que permitem aos decisores avaliar um conjunto de alternativas, considerando múltiplos
critérios, elucidando a estrutura de preferência do decisor, além de considerar o desempenho
das alternativas em cada critério estabelecido (ALMOGHATHAWI et al., 2017).
Um critério, de forma geral, é uma representação de um objetivo (ALMEIDA, 1999),
podendo ser definido, de maneira mais formal, através da função de aferição de desempenhos
em determinado objetivo especificado. É importante considerar que nos métodos multicritério,
cada objetivo está associado a um critério, o que permitirá a avaliação das alternativas com base
nestas metas e no estabelecimento das preferências do decisor.
Este enfoque visa apoiar o processo decisório por meio da recomendação de ações ou
curso de ações, a fim de esclarecer o processo de formulação e implementação de estratégia. Na
tentativa de incorporar os julgamentos e valores dos decisores, o processo de escolha de suas
preferências é compreendido como um processo de aprendizagem, comunicação e discussão interativa. A preferência do decisor é influenciada por resultados sociais, neste sentido, a utilidade
dos métodos é de esfera coletiva.
São encontradas na literatura diversas abordagens metodológicas de apoio à decisão
multicritério, classificadas em três perspectivas conforme Guarnieri (2015), sendo elas abordagens do critério único de síntese; sobreclassificação ou subordinação e; métodos interativos.
A escolha de um determinado método deve ser feita baseada no próprio problema e não o
contrário. O Quadro 1 exemplifica métodos simples, ou seja, que não há combinação de mais de
um tipo de método multicritério. Entretanto, esse rol não é exaustivo, existem mais abordagens
que não constam nesta listagem.
Quadro 1 – Modelos e abordagens de apoio à decisão multicritério.
MODELO
Abordagem Fuzzy
AHP
Análise Multivariada
ANP
Data Envelopment Analysis (DEA)
ELECTRE e família
Grey based approach
MACBETH
Mineração de dados
Multi-Attribute Utility Theory (MAUT)
Programação inteira
Programação multiobjetivo
PROMETHEE e família

REFERÊNCIA
Bellman; Zadeh (1970)
Saaty (1980)
Hair et al. (2009)
Saaty (1996)
Charnes; Cooper; Rhodes (1978)
Roy (1968); Roy; Bertier (1971)
Deng (1989); Zhang; Wu; Olson (2005)
Bana e Costa; Vansnick (1994)
Tan; Steinbach; Kumar (2009)
Keeney; Raiffa (1976)
Vanderbei (1996)
Zenely (1974).
Brans; Vincke (1985); Brans; Vincke; Mareschal
(1986)
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Haykin (2001)
Pawlak (1982); Slowinski; Greco; Matarazzo (2012)
Edwards; Barron (1994)
Edwards; Barron (1994)
Simatupang; Wright; Sridharan (2004)
Hwang; Yoon (1981)
Fonte: Os autores.

Em todos os tipos de métodos, as principais características encontradas são: cada ator
tem sua subjetividade e deve ser respeitada; em processos decisórios complexos, há diferentes
atores envolvidos que definem os aspectos relevantes que devem ser incorporados na modelagem
matemática; reconhecem os limites da objetividade por meio da indicação dos pesos e da
avaliação trade-off e; tem como pressuposto que o problema geralmente não está claramente
definido (JERÔNIMO, 2013).
Em síntese, os benefícios da utilização da abordagem multicritério consistem na melhora
da transparência do processo decisório; define, precisa e coloca em evidência a responsabilidade
daquele que tem poder de decisão e; proporciona integridade, reprodutibilidade, objetividade e
isonomia no tratamento de critérios.

3. Revisão Sistemática da Literatura
A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é uma metodologia rigorosa que estabelece,
através de um processo formal e replicável, a investigação de uma questão de pesquisa ou fenômeno de interesse, cujos objetivos principais consistem em levantar o conhecimento produzido
em determinada área, como conceitos, técnicas e procedimentos utilizados, resultados e contribuições de estudos prévios, além de possibilitar a avaliação da qualidade do conhecimento
produzido e identificar possíveis lacunas para que novas pesquisas possam contribuir, acrescentando conhecimento ao já estabelecido (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011; SOUSA;
RIBEIRO, 2009).
Este estudo baseou-se principalmente nas proposições de Kitchenham (2004) e
Kitchenham e Charters (2007) para a definição do protocolo de pesquisa e condução da RSL. A
metodologia da pesquisa está descrita nas subseções seguintes.
1.1 Planejamento da revisão: definição do protocolo
Kitchenham e Charters (2007) apontam que o método PICOC (PETTICREW; ROBERTS,
2006) é eficaz para a orientação da RSL elucidando os aspectos focais do trabalho e orientando
a extração dos dados de interesse para o pesquisador, levando em consideração cinco aspectos
principais que formam o acrônimo. Estes pontos aplicados a esta RSL estão descritos a seguir:
•

Population (População): trabalhos que tratam da aplicação de um método de decisão
multicritério no suporte ao processo decisório;

•

Intervention (Intervenção): usar de algum método de decisão multicritério no suporte ao processo decisório;

•

Comparison (Comparação): não se aplica, pois o uso do método não será comparado
a outros métodos de decisão, visando apenas a coleta das informações pretendidas;
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•

Outcome (Resultados): relacionar os seguintes aspectos de interesse, a saber: contexto de aplicação – quando, onde, ramo de atuação da organização, principais métodos de decisão multicritérios mais utilizados, etc;

•

Context (Contexto): são trabalhos que destacam a utilização de um método de decisão multicritério no suporte ao processo decisório.

Dentro do protocolo e aliado ao PICOC, a questão de pesquisa (QP) descreve de maneira
sucinta qual o objetivo que a pesquisa pretende alcançar, norteando todo o processo da RSL.
Neste sentido, esta RSL teve como QP a seguinte indagação “Como os métodos de decisão multicritério estão sendo aplicados no auxílio à tomada de decisão nas organizações?”, baseada
no objetivo geral do trabalho.
Visando o cumprimento deste objetivo, recomenda-se que algumas questões específicas
(QE) sejam traçadas para que se descreva em detalhes, quais os pontos a serem operacionalizados e que contribuirão no intuito de que a questão de pesquisa seja contemplada, ou seja, os
seus objetivos específicos.
Três metas específicas ou QEs foram determinadas. A primeira levou em consideração a
investigação das aplicações mais recentes nas organizações, obtendo uma visão atual do cenário. Para este estudo, um recorte de tempo de cinco anos foi delimitado. A segunda considerou a
busca de quais métodos, mencionados na seção 2, são utilizados com mais frequência. Por fim,
a terceira pergunta foi desenhada para se agrupar as aplicações conforme o tipo de negócio no
qual ocorreu a utilização do método multicritério. Portanto, com base nestas justificativas, os
objetivos específicos consistiram em:
•

“Qual a frequência de estudos nesta área nos últimos 5 anos (período que compreende 2016-2020)?” (QE1);

•

“Quais métodos são aplicados com maior frequência no auxílio à tomada de decisão nas organizações?” (QE2);

•

“Quais os setores em que as organizações mais se utilizam destas técnicas?” (QE3).

As bases de dados/bibliotecas digitais selecionadas que serviram como fonte dos artigos
para este estudo, foram respectivamente a ACM Digital Library, IEEE Explore, Science Direct
(Elsevier) e Web of Science, devido a sua notoriedade, credibilidade no meio acadêmico e relevância na pesquisa científica e nos dos estudos do ramo da Administração.
Para efetuar a consulta nestas bases, uma string de busca padrão foi definida a fim
de que os resultados retornados estivessem alinhados com os objetivos pretendidos. A string
foi montada com base nas palavras-chave do trabalho, nas questões de pesquisa e no PICOC
supracitado, resultando na seguinte estrutura:
((“multi-criteria” OR “multi criteria” OR “multiple criteria” OR “MCDM”)
AND
(“organization” OR “enterprise”)
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AND
(“decision-making” OR “decision making”)).
Visando a garantia de uma qualidade mínima dos estudos a serem analisados e seu
alinhamento com as diretrizes da revisão sistemática da literatura, um conjunto de critérios
foram definidos, tanto para levantar uma base inicial de materiais, os critérios de inclusão (CI),
quanto para filtrar os estudos que de fato farão parte da análise, os critérios de exclusão (CE).
Para este trabalho foram formuladas duas formas de inclusão, (CI1) Artigos de revistas e
conferências, revisados por pares, que abordam a aplicação de métodos de decisão multicritério
nas organizações e (CI2) Estudos importantes citados pelos autores dos artigos identificados
durante o estudo exploratório ou obtidos através da pesquisa bola de neve.
Os seguintes critérios de exclusão foram definidos para triagem dos artigos levantados:
(CE1) Estudos duplicados ou com o mesmo conteúdo; (CE2) estudos não publicados entre os
anos de 2016 a 2020; (CE3) Estudos indisponíveis para consulta ou download nas bases de
origem ou em outros sites; (CE4) Estudos incompletos, com apenas o resumo disponível, banners, etc.; (CE5) Estudos que não estão escritos em inglês (devido as bases serem internacionais); (CE6) Estudos que não responderam à questão de pesquisa (QP); (CE7) Estudos que não
atendam aos critérios de qualidade (CQ) definidos. Os critérios de inclusão e exclusão foram
baseados em Duarte et al. (2020).
A respeito dos critérios de qualidade que compõem o CE7, estes foram subdivididos em
duas categorias. A primeira, composta por 6 questões, compôs o grupo de “itens gerais” formado pelos tópicos que tratavam das questões metodológicas, objetivos, resultados, limitações e
contribuições dos estudos. O segundo grupo, os “itens específicos”, era formado por 4 questões
relacionadas a temática desta revisão sistemática, a pergunta principal de pesquisa e as três QEs
elaboradas. Para as respostas de cada CQ, foi atribuída uma nota que compôs uma pontuação
de corte para a manutenção ou exclusão do artigo na RSL. Os 10 CQs e suas respectivas notas
estão descritos no Quadro 2.
A pontuação obtida no CQ de cada artigo foi calculada conforme as notas obtidas em
cada pergunta descrita anteriormente e um sistema de pesos definido pelos autores, conforme a
equação da Figura 1, bem como a condição para manutenção ou corte do estudo.
Vale salientar que esta classificação, apesar do nome, não se relaciona a qualidade dos estudos em si, apenas a sua pertinência e contribuições para os objetivos desta revisão sistemática.
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Figura 1 – Fórmula para cálculo do CQ dos artigos.

Fonte: Os autores.
Quadro 2 – Definição dos critérios de qualidade (CQ) e suas pontuações.
ITENS GERAIS
QG1. Definição do problema e motivação do estudo:
(1.0) há uma descrição explícita do problema e da motivação.
(0.5) há uma descrição geral do problema e/ou da motivação.
(0.0) não há nenhum tipo de descrição nem do problema e nem da motivação.
QG2. Há uma descrição metodológica do estudo:
(1.0) há uma descrição detalhada do método utilizado.
(0.5) há apenas uma descrição simplificada do método utilizado.
(0.0) não há descrição sobre o método utilizado.
ITENS GERAIS (CONT.)
QG3. As contribuições do estudo referem-se aos resultados do estudo:
(1.0) há uma correlação explícita entre as contribuições e os resultados.
(0.5) não há correlação entre as contribuições e os resultados.
(0.0) não há descrição de contribuições e/ou resultados.
QG4. Há uma descrição sobre a validação do estudo:
(1.0) há uma descrição formalizada sobre a validação do estudo.
(0.5) apenas algumas evidências foram fornecidas sobre a validação do estudo.
(0.0) não há nenhum tipo de validação para o estudo.
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QG5. Há apresentação de insights para novos estudos:
(1.0) há uma apresentação explícita de insights e/ou lições aprendidas.
(0.5) há uma apresentação de forma geral de alguns insights.
(0.0) não há nenhuma descrição de insights no estudo.
QG6. Há alguma apresentação sobre os limites que o estudo encontrou ou superou:
(1.0) há uma descrição explícita dos limites encontradas nos estudos.
(0.5) há apenas uma descrição em linhas gerais de alguns limites.
(0.0) não há descrição sobre os limites encontradas no decorrer do estudo.
ITENS ESPECÍFICOS
QE1. O estudo evidencia o método e as ferramentas utilizadas durante o processo:
(1.0) estes aspectos foram devidamente evidenciados.
(0.5) apenas algumas evidências destes aspectos foram relatadas.
(0.0) não há evidências relatadas sobre estes aspectos.
QE2. Há descrição sobre as motivações que orientaram a escolha do método de decisão multicritério:
(1.0) há uma descrição formal sobre as motivações.
(0.5) há uma descrição informal sobre as motivações.
(0.0) não há nenhuma descrição sobre as métricas motivações.
QE3. Há definição das etapas de aplicação das metodologias na tomada de decisão:
(1.0) há uma definição formal sobre a condução da aplicação.
(0.5) há uma definição informal sobre a condução da aplicação.
(0.0) não há nenhuma definição sobre a condução da aplicação.
QE4. Os resultados obtidos através da aplicação do método de decisão multicritério foram
relatados:
(1.0) os resultados foram devidamente relatados.
(0.5) apenas algumas evidências dos resultados foram relatadas.
(0.0) não há relatos sobre os resultados.
Fonte: Os autores, com base em Kitchenham (2004); Duarte et al. (2020).

1.2

Execução da revisão: extração dos dados

Após a definição do protocolo de pesquisa foi conduzida a fase de extração dos dados
da RSL por meio da avaliação crítica dos estudos, com base nos critérios de inclusão e exclusão definidos para avaliação. Para serem incluídos na análise de dados da revisão, os estudos
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deveriam atender a no mínimo um critério de inclusão e não atender a nenhum dos critérios de
exclusão. Esta fase foi realizada em três etapas sequenciais: a exclusão de trabalhos duplicados
em duas ou mais bases; uma leitura preliminar das informações básicas do trabalho – título,
autor(es), ano de publicação, palavras-chave – e; por fim, a leitura do resumo (abstract), objetivos, métodos e resultados dos artigos (caso fosse necessário, era realizada a leitura do trabalho
na íntegra).
Para dar suporte a extração de dados foi utilizado o software StArt (State of the Art
through Systematic Review) v.3.0.3 beta, desenvolvido pelo LaPES – Laboratório de Pesquisa
em Engenharia de Software – que faz parte do Departamento de Informática da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar). A ferramenta auxiliou a construção e utilização de formulários
padronizados para catalogação e avalição dos dados, além de monitorar o status da pesquisa.
Quadro 3 – Processo de execução da RSL.

ACM

IEEE

Science Web of Science
TOTAL
Direct
Aplicação dos critérios de inclusão – CI1 e CI2
391
205
506
685
1.787
Exclusão de artigos duplicados – CE1

Artigos rejeitados: 20

1.767

Leitura das informações básicas: Título, palavras-chave e
ano de publicação – CE2

Artigos rejeitados: 233

1.534
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Leitura do resumo (abstract), objetivos, métodos e
resultados dos artigos – CE3 a CE7

Artigos rejeitados: 1.303

ACM
23

Artigos selecionados para análise de
dados:
IEEE Science Web of Science
Direct
50
68
90
Fonte: Os autores.

231

TOTAL
231

Os procedimentos descritos anteriormente resultaram no retorno de 1.787 estudos das
quatro bases selecionadas para esta pesquisa. Após a primeira etapa de extração, 20 artigos
foram excluídos por causa de duplicidade em diferentes bases. Durante a segunda etapa de
extração, após a leitura das informações básicas dos trabalhos restantes, 233 foram descartados
mediante análise dos sete critérios de exclusão definidos. Por fim, depois de leitura mais detalhada dos artigos, 1.303 foram excluídos, resultando no quantitativo final de 231 trabalhos que
seguiram para a fase de análise de dados. Este processo está sequenciado no Quadro 3.

4. Principais resultados
Esta seção apresenta a análise descritiva do conjunto de estudos selecionados. A Figura
2 demonstra a frequência de artigos aceitos e rejeitados de acordo com as restrições do protocolo de pesquisa, com 13% dos artigos aceitos. A Figura 3 traz a distribuição percentual dos
trabalhos que avançaram para a fase de análise de dados, de acordo com sua base de origem.
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Figura 2 – Quantitativo de estudos após aplicação dos critérios de exclusão (CE).

Fonte: Os autores.

Figura 3 – Estudos analisados distribuídos por base de dados.

Fonte: Os autores.

Considerando a três questões específicas de pesquisa (QE), a respeito da primeira, QE1:
“Qual a frequência de estudos nesta área nos últimos 5 anos (período que compreende 20162020)?”, a Figura 4 demonstra a quantidade de estudos por ano dentro do recorte de tempo
proposto. Através do gráfico, pode-se afirmar que os estudos que tratam de aplicações em organizações dos métodos de decisão multicritério apresentaram uma crescente ao longo do período
analisado, demonstrando a sua relevância e maior aplicação dentro da área da administração.
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Figura 4 – Frequência dos estudos selecionados por ano de publicação.

Fonte: Os autores.

Em relação as outras duas questões específicas, QE2: “Quais métodos são aplicados
com maior frequência no auxílio à tomada de decisão nas organizações?” e QE3: “Quais
os setores em que as organizações mais se utilizam destas técnicas?”, o Quadro 4 sintetiza a
resposta para ambas as perguntas.
As organizações encontram-se agrupadas em setores, conforme as similaridades apresentadas nos seus respectivos core business descritos nos trabalhos. Foram oito grupos encontrados: Saúde; Educação; Tecnologia e telecomunicações; Gestão Organizacional (estratégia,
recursos humanos, financeiro, logística); Meio ambiente (agricultura, energia e sustentabilidade); Indústria e manufatura; Vendas e serviços (turismo e hotelaria) e Transporte. Dentro desta
divisão, as áreas com mais destaque foram Meio Ambiente; Tecnologia e Telecomunicações; e
a de Gestão Organizacional.
Neste quadro o somatório dos valores ultrapassa o quantitativo de artigos selecionados
para a fase de análise (231), isto porque, em um mesmo trabalho, uma aplicação poderia estar
classificada em dois setores simultaneamente, bem como o mesmo estudo poderia abordar a utilização de mais de um método, já que se trata de avaliação de métodos simples, sem combinação.
Os métodos AHP, PROMETHEE (família), TOPSIS, ANP e ELECTRE (família), em
suas formas simples, foram os mais presentes, com destaque considerável para os três primeiros.
No entanto, uma quantidade de trabalhos apresentou outros tipos em menor frequência como
MACBETH, SAW, Fuzzy, SMART, VIKOR, entre outros citados no Quadro 1. Este conjunto
foi agrupado na coluna “Outros”, com 77 ocorrências.
Apesar das críticas existentes, o AHP foi o método mais utilizado entre os artigos analisados (102 ocorrências). Pereira, Brandalise e Mello (2017) justificam sua amplitude de utilização no apoio à decisão multicritério devido a sua simplicidade e facilidade de operação em
comparação a outras técnicas. Os autores ainda destacam que seu funcionamento é similar ao
da mente humana no quesito resolução de problemas, atribuindo importância tanto aos dados
coletados, quanto ao conhecimento e subjetividade do decisor.
163
Souza, A.; Jerônimo, T. - Revisão Sistemática das aplicações em Administração
do uso dos Métodos de Decisão Multicritério nas organizações

Revista dos Mestrados
Profissionais – RMP

RMP

ISSN – 2317 - 0115
v. 9 , n. 2. (2020)

HTTPS://PERIODICOS.UFPE .BR /REVISTAS /RMP

Recife – PE – UFPE / CCSA - MGP

Quadro 4 – Distribuição das aplicações dos métodos por setores organizacionais.
MÉTODO DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO
SETOR DE
ATUAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
Saúde
Educação
Tecnologia e
telecomunicações
Gestão
Organizacional:
estratégia, recursos
humanos, financeiro,
logística
Meio ambiente:
agricultura, energia e
sustentabilidade
Indústria e
manufatura
Vendas e serviços
(turismo e hotelaria)
Transporte
TOTAL

AHP

ANP

ELECTRE

PROMETHEE

TOPSIS

Outros

TOTAL

10
3

2
0

1
0

8
2

9
0

7
2

37
7

25

9

2

4

12

13

65

14

8

5

5

11

15

58

20

1

0

22

12

13

68

15

2

1

7

10

9

44

1

1

0

3

3

10

18

14

0

0

5

4

8

31

102

23

9
56
Fonte: Os autores.

61

77

Considerando a interseção entre o tipo de método e os setores organizacionais, pode-se apontar três contextos significativos. A aplicação de “AHP no setor de Tecnologia e
Telecomunicações” (25), cujas aplicações concentram-se em torno da escolha de sistemas e
ferramentas de software foi encontrada, por exemplo, em Petrova (2019) que trouxe em seu
trabalho a investigação da ferramenta de ambiente virtual de aprendizagem mais adequada a
seus objetivos. De modo similar, Polkowski (2018) trouxe a mesma abordagem para o âmbito
das pequenas e médias empresas. Vitorino, Russo e Camanho (2016) utilizaram o AHP para
seleção de sistema ERP para um hospital. Além da seleção de ferramental, o método também
foi aplicado no desenvolvimento de sistemas (SURBAKTI et al., 2019; ZHICHENG; FENG,
2018) e melhoria, como no caso voltado a segurança de dados pessoais e privacidade de usuários (RIBEIRO; CANEDO, 2020).
A segunda e terceira interseção notória foram a aplicação de “PROMETHEE no setor
de Meio Ambiente” (22) e a aplicação de “AHP no setor de Meio Ambiente” (20). Em relação
a família PROMETHEE, Safari, Abbaspour e Javid (2020) foram um exemplo de estudo que
visou a seleção e priorização dos recursos de irrigação da área verde no Irã; Gokcekus, Ozsahin
e Mustapha (2020) analisaram dispositivos de esterilização de água e; Belgin e Balkan (2020)
utilizaram o PROMETHEE II para classificar o desempenho ambiental dos setor de manufatura
baseado em cinco critérios. Wei et al. (2016) propuseram uma avaliação do sistema de armazenamento de energia utilizando-se da ferramenta.
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A utilização do AHP no setor é principalmente caracterizada pela seleção de fornecedores e locais, conforme Cabuk (2018), na escolha de fornecedores em uma empresa de móveis que
opera na região de Mármara, na Turquia e Sari et al. (2020), na definição de locais adequados
para a atividade apiária. Os impactos nos setores econômicos, social e ambiental constituíram
base para os critérios de Jurik et al. (2020) na triagem de projetos pautados nos critérios do desenvolvimento sustentável. Bayram e Üçüncü (2016) utilizaram o AHP para mapear a situação
da indústria de produtos florestais de Taşköprü, na Turquia.
O Quadro 4 evidencia essa complexidade das decisões quando se trata do setor de Meio
Ambiente, que obteve o maior número de ocorrência (68), devido a sua multiplicidade de atores
de decisão, avaliações de cenário, inter-relacionamento de ações de controle e gerenciamento
em esferas civil e pública, modelagem das ações nos diferentes ecossistemas de fauna e flora,
entre outras variáveis, conforme os exemplos supracitados.

5. Conclusões
Esta Revisão Sistemática da Literatura apresentou a utilização dos métodos de decisão
multicritério no processo decisório, por meio da identificação da aplicação de diversas técnicas
de MCDM/A, Multicriteria Decision Making e Multicriteria Decision Aid, com base no seu
setor de atuação, encontradas na literatura. A RSL demonstrou que nos últimos anos o número
de trabalhos vem aumentando gradativamente, o que reforça a importância do tema dentro das
competências do administrador e mais especificamente, da figura do tomador de decisão.
Conforme apresentado nos resultados, apesar de existirem casos em que um determinado método foi bastante utilizado em setor específico, o estudo apontou que não há uma
uniformidade, as aplicações foram amplamente diversas e adaptadas ao setor de acordo com a
necessidade dos decisores, do mercado e cenário em que as empresas presentes nos estudos de
caso estão inseridas.
A RSL utilizada para evidenciar os trabalhos apoiados e desenvolvidos pela abordagem
multicritério, oferece diferenciais importantes em momentos de complexidade e delicados, nos
quais as decisões devem ser apoiadas de tal forma a minimizar as chances de erro uma vez
que, esses métodos representam graficamente a decisão e o impacto dela nas demais alternativas e cenários mercadológicos, facilitando muito a visualização do equilíbrio matemático ou
trade-off entre elas, como um processo de negócio que envolve múltiplos critérios de escolha,
incertezas e que precisa ser apoiado com as práticas existentes de tomada de decisão.
Para Edwards e Barron (1994) a modelagem simples e adequada para solução de problemas, pode diminuir o erro de elicitação com o decisor. Estes modelos fazem com que o
processo da tomada de decisão possa ser mais racional possível. Na pesquisa realizada, foram
encontrados vários exemplos de estruturação racional de decisão em problemas, categorizadas
em oito grupos diferentes.
As limitações do trabalho relacionam-se, sobretudo, com os critérios de inclusão e exclusão utilizados na revisão uma vez que, não considerou os casos que estavam fora do recorte
de tempo determinado, das bibliotecas digitais escolhidas, dentre outras condições descritas.
Outra limitação diz respeito a linguagem dos estudos analisados, restringida ao idioma inglês.
Alguns estudos nacionais foram incluídos na análise, no entanto, muito do que seguiu para as
fases finais do estudo, faz parte de um contexto mais internacional, que traz características
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diferentes da realidade das organizações brasileiras.
Deste modo, espera-se que este trabalho tenha contribuído para sistematizar a atividade
de coleta, análise das informações obtidas na Revisão Sistemática da Literatura, ao considerar o
tratamento de informações e definição de protocolo visando a garantia de uma qualidade mínima dos estudos a serem analisados. Assim, foi utilizado um conjunto de critérios para levantar
uma base inicial de materiais, que foram os critérios de inclusão (CI) e; para filtrar os estudos
utilizados por este trabalho, que são os critérios de exclusão (CE).
Portanto, pode-se perceber o destaque no uso de métodos MDCM/A na análise de vários
casos de tomada de decisão. Algumas oportunidades de pesquisas futuras podem ser levantadas como estudos que retratam o detalhamento das condições e motivações características que
envolvem a escolha de determinado método para determinado setor mediante outras revisões
sistemáticas; a comparação de métodos dentro do mesmo setor de atuação; aplicação de estudo
semelhante no contexto nacional ou regional; além da investigação da aplicação em setores
pouco explorados ou não presentes neste estudo.
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