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Resumo 
Este trabalho aduz uma aplicação da produção de jornal na Editora Verdes Mares. Um problema 
clássico é o retorno dos exemplares não vendidos. Este retorno é geralmente perdido e em cada cópia 
existe um custo de papel, tinta, energia elétrica, mão-de-obra, dentre outros. Desenvolvemos um 
modelo, na qual auxilia determinar a quantidade de exemplares a serem produzidos em função dos 
diversos fatores que influenciam na venda: as manchetes, as promoções, os resultados de concursos 
públicos e vestibulares, e feriados. A ferramenta de Apoio à Decisão Multicritério (ADM) escolhida 
para a aplicação do modelo foi Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 
Technique (MACBETH). Além de determinar a produção de jornal, o modelo propicia aos editores e 
repórteres a escolher as melhores manchetes que ampliam a venda de exemplares. De forma similar, o 
departamento comercial e marketing na escolha do dia da semana em que as promoções aumentam as 
vendas.  
Palavras-chaves: Sistema de Suporte à Decisão, Análise Multi-critério, Previsão. 
 
 

Abstract 
This paper adduces an application of the newspaper production in the Editora Verdes Mares. A classic 
problem is the return of produced copies and not sold. This return is generally lost and in each copy 
exists a cost of paper, ink, electric energy, labor, and others. We developed a model, in which aids to 
determine the amount of copies to be produced in function of the several factors that influence in the 
sale: the headlines, the promotions, the results of public and vestibular competitions, and holidays. 
The MCDM method chosen for construction of the tool was Measuring Attractiveness by a 
Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH). Besides determining the newspaper 
production, the model helps the editors and reporters to choose the best headlines that increase the 
sale of copies. The same way, it aids the commercial and marketing department to choice a weekday 
that the promotions increase the sales. 
Key-words: Decision Support System, Multicriteria Analysis, Prevision. 
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1. Introdução 
 
Seja em jornal, revista, periódicos ou qualquer meio de comunicação impresso, um problema clássico 
é o retorno de exemplares produzidos e não comercializado chamado de encalhe. Tratando-se de um 
produto altamente perecível e possuindo poucas formas de aproveitamento, o encalhe é geralmente 
perdido e cada exemplar encalhado possui o custo de papel, de tinta, de energia, de mão-de-obra, 
dentre outros. Considerando esses fatos, deseja-se determinar a quantidade de exemplares a produzir. 
Esta decisão é muito difícil devido aos diversos fatores que influenciam na venda.  
A Editora Verdes Mares publica o Diário do Nordeste, o jornal de maior circulação no estado do 
Ceará e integrante do Sistema Verdes Mares de Comunicação, um conglomerado de empresas com 
televisões, rádios e sítios de Internet.  
Dentre os fatores de influência sobre a venda, destacam-se: as manchetes publicadas sejam elas de 
cunho esportivo, econômico, político, policial, nacional, internacional, ou local; as promoções 
oferecidas junto com o jornal sejam elas livros, CD’s, vídeos, encartes ou fitas; os resultados de 
concursos públicos e vestibulares; e de feriado, seja ele prolongado ou normal. As chuvas também 
influenciam na venda de jornal, mas ao contrário dos demais fatores, estas não são precisas. A Editora 
Verdes Mares possui um encalhe médio diário superior a 10% do reparte, isto é, a quantidade de 
jornal destinada à venda avulsa. O reparte é a diferença entre a quantidade produzida, a quantidade 
perdida no processo produtivo e a quantidade destinada aos assinantes.  
A figura 1 mostra um gráfico dos últimos quatro meses de 2001, onde a variação da venda não é 
proporcional à variação do reparte, variando de 3,93% até 34,06% de jornal encalhado. Diante desses 
números se faz necessário um estudo visando sincronizar a venda em relação ao reparte tendo como 
conseqüência a redução da quantidade de exemplares encalhados, obtendo dessa forma uma redução 
nos custos de produção do jornal. 
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Figura 1: Reparte X Venda (Set. a Dez.de 2001) 

 
Já a figura 2 justifica a utilização de um modelo para cada dia da semana, pois independente da 
manchete a ser vinculada, existe sempre uma variação do reparte e da venda para cada dia da semana. 
Visando aumentar a venda de jornal em dias determinados, o departamento comercial e de marketing 
escolhe dias da semana em que uma promoção é vinculada em conjunto com o jornal.  
O artigo visa construir um modelo Multicritério em Apoio à Decisão procurando determinar a 
quantidade de jornal a ser produzida, levando em consideração todos os aspectos citados acima. Este 
modelo foi construído utilizando a metodologia MACBETH, levantando os pontos de vistas 
fundamentais e elementares; estabelecendo seus descritores com níveis de impacto; construindo suas 
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matrizes de julgamentos; obtendo suas escalas cardinais; realizando análise de sensibilidade dos 
resultados; e elaborando suas recomendações.  
 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Reparte Venda
 

Figura 2: Média de Reparte X Venda por dia da semana em 2001 

O principal objetivo deste artigo é evitar grandes encalhes, economizando mão-de-obra, papel, tinta, 
energia, dentre outros; e evitar a falta de jornal em grandes quantidades, aproveitando melhor as 
oportunidades, diminuindo o desgaste na imagem. 
Além disso, ele auxilia tanto editores quanto repórteres a publicar manchetes que aumentem a venda 
de jornal obviamente respeitando as linhas editorias; e orienta departamento de marketing e o 
comercial na escolha de uma promoção que incremente melhor o retorno para cada dia da semana. 
 
2. Metodologia MACBETH 
 
O MACBETH é uma técnica de análise de múltiplos critérios desenvolvida por [BANA e COSTA, 
1992], [BANA e COSTA e VANSNISCK, 1994], [BANA e COSTA e VANSNISCK, 1995], [BANA 
e COSTA et al, 1999] que permite representar numericamente os julgamentos dos decisores sobre a 
atratividade global de ações, unindo a representação numérica da informação, com os critérios, dentro 
de um modelo de avaliação global. É ainda uma abordagem interativa de auxílio à construção de 
medidas cardinais de julgamentos sobre o grau de atratividade para o qual os elementos de um grupo, 
de ações, finito “A” possui critérios “P”.  
Segundo [ROY, 1996], as pessoas envolvidas no processo de construção dum modelo de Apoio à 
Decisão Multicritério são chamadas de atores. Os atores de um processo decisório intervêm através do 
seu sistema de valores, desejos, interesses e preferências de forma direta ou indireta na decisão. Estes 
atores são divididos em duas categorias: os intervenientes que participam diretamente fazendo 
prevalecer seu juízo; e os agidos que são afetados pelas decisões e influenciam indiretamente no 
processo. Para [MONTIBELLER NETO, 1996], os intervenientes são ainda divididos em três tipos: 
decisor, aquele com poder e responsabilidade de assumir as conseqüências; demandeur representa o 
decisor na sua ausência; e facilitador, responsável por compreender o problema e construir possíveis 
soluções. Além do mais, o facilitador tem que ter conhecimento amplo em metodologias de 
multicritério. 
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Para a construção de um modelo de Apoio à Decisão Multicritério, os atores são guiados através de 
três etapas: estruturação, avaliação e elaboração de recomendações, conforme figura 3 retirada de 
[BANA e COSTA et al, 1999].  

 
Figura 3: Fases para construção de um modelo de Apoio à Decisão Multicritério 

Na fase de estruturação do problema as principais atividades são: a determinação dos pontos de vistas 
fundamentais e elementares, a construção dos descritores e a definição dos níveis de impacto.  
Segundo [BANA e COSTA, 1992], um ponto de vista é a representação de um valor, considerado 
suficientemente importante pelos atores para ser levado em consideração, de uma forma explícita, no 
processo de avaliação das ações, como um conjunto de soluções potenciais do problema. Além de 
identificar os pontos de vista, é preciso distingui-los entre elementar (PVE) e fundamental (PVF). 
O ponto de vista fundamental é fim em si mesmo, ou seja, é razão essencial de interesse na situação. 
Já o ponto de vista elementar é meio para se chegar a um fundamental, onde normalmente diversos 
PVE’s formam um PVF. Ainda segundo [BANA e COSTA, 1992], além de tudo para um PV ser 
fundamental, é necessário apresentar as seguintes propriedades: inteligibilidade, consensualidade, 
operacionalidade e isolabilidade. 
Após a definição dos pontos de vista é necessário operacionalizá-los. Isto é realizado através da 
construção de descritores e de escalas de atratividade local para cada um dos PVF’s. Para [COSTA e 
BANA, 1992], descritor é um conjunto de níveis de impactos associado a um ponto de vista 
fundamental j, denotado por Nj, onde a definição deste conjunto é buscada pelo facilitador em 
conjunto com os demais atores envolvidos. Já [ROY, 1996], define um descritor como aquilo que 
serve como base de um julgamento. [CORRÊA, 1996] afirma que, os descritores devem auxiliar na 
compreensão, explicitando o significado de cada PVF e construir as escalas de preferências locais. 
Além disso, o conjunto de níveis de impacto deve atender a condição de pré-ordenamento, onde: 

jjkjkjkj NNNNN *,1,,1
* >>>>>> −+ KK . 

[COSTA e BANA, 1992] propõe três níveis para a classificação de descritores: 
1. Quantitativos, utilizam somente números; ou qualitativos, necessitam também de expressões 

semânticas; 
2. Diretos, possuem interpretação comum a todos; indiretos, não descrevem diretamente, mas 

servem como indicativos; ou constituídos, alternativos para problema onde não se encontra 
descritor direto; 

3. Discretos, formados por um número finito de níveis; ou contínuos, constituídos por uma 
função contínua. 

Além da classificação, [COSTA e BANA, 1992] propôs que os descritores devam ter seguintes as 
propriedades: mensurabilidade; operacionalidade; e compreensibilidade.  
Durante a fase de estruturação, cada ator passa por um processo de aprendizado recursivo, onde a 
qualquer momento do processo pode-se retornar ao inicio e recomeçar a modelagem. A figura 4, em 
[BANA e COSTA et al, 1999], mostra isso.  

Estruturação 

Elaboração de 
recomendações

Avaliação 

Atores 
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Figura 4: Processo de aprendizado recursivo 

Depois de definido os pontos de vistas fundamentais e os descritores com seus níveis de impactos, o 
problema estruturado está pronto para ser avaliado pelos atores do processo. Na abordagem 
MACBETH, os julgamentos são realizados comparativamente e de forma binária, isto é, os atores 
representam a diferença de atratividade entre um par de ações. Segundo [BANA e COSTA e 
VANSNICK, 1995], sendo A um conjunto de ações de um dado PVFj, para ( ) ( )bvavA >∈∀ , b a,  
representa aPb, isto é, um decisor julga que a é mais atrativa que b sendo a diferença ( ) ( )bvav −  a 
representação numérica dessa diferença de atratividade.Ainda segundo [BANA e COSTA e 
VANSNICK, 1995], o facilitador pergunta aos decisores se a diferença de atratividade, dado dois 
impactos ij(a) e ij(b) de duas ações a e b de A segundo um PVFj, é “indiferente”, “muito fraca”, 
“fraca”, “moderada”, “forte” , “muito forte” ou “extrema”? Para facilitar a interpretação dos atores, é 
introduzida uma escala semântica formada com sete categorias, ( )6543210 ,,,,,, ccccccc . Após isso, o 

MACBETH procura associar, por programação linear, seis números reais ( )654321 ,,,,, ssssss  
que representarão numericamente as categorias semânticas, seguindo as seguintes condições: 

1. 6210 sss <<<= K ; 
2. ( ) ( ) ( ) 6,,,1 ≠∈<−< + kCbasbvavs kkk ; e 
3. ( ) ( ) ( ) 66 ,, Cbabvavs ∈−< . 

O MACBETH é constituído por quatro programas que analisam: a consistência cardinal; solucionam 
o problema; e sugerem possíveis causas de inconsistência. Depois de construído as escalas cardinais 
locais, são construídas as taxas de substituição dos PVF’s, seguindo os mesmos passos apresentados 
anteriormente. 
Concluída a construção das escalas cardinais e das taxas de substituição, a metodologia usa uma 
função de agregação aditiva do tipo [ROY, 1990] para a obtenção do valor global de uma ação: 

( ) ( )∑
=

=
n

j
jj avpaV

1
* , onde: 

V(a) = valor global da ação a; 
pj  = taxa de substituição do PVFj; 
vj(a) = valor parcial da ação a no PVFj; e 

com as seguinte restrições: ∑
=

=
n

j
jp

1

1 e 10 << jp . 

Para [BANA e COSTA, 1992], a fase de estruturação e a de avaliação são as partes mais importantes 
no processo de tomada de decisão seguidos pela metodologia multicritério, mas a analise de 
sensibilidade e robustez são necessárias para elaboração das recomendações do problema e 
aperfeiçoamento da solução. Figura 5, retirada de [CORREA, 1996], nos mostra o processo cíclico de 
tomada de decisão. 
 

Descritores 

Níveis de 
impacto

Pontos de Vista 
Fundamental
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Figura 5: Processo cíclico de tomada de decisão 

 
3. Aplicação do Problema ao Macbeth 
 
Na maioria dos modelos Multicritério de Apoio à Decisão busca-se encontrar uma ação que obtenha o 
melhor resultado dentre outras. Primeiramente é realizada uma avaliação parcial onde cada ponto de 
vista é comparado com várias ações e posteriormente é realizada a agregação para medir a 
atratividade global dessas ações. Para a construção do modelo de produção de jornal é necessário 
inicialmente determinar os atores envolvidos no processo. Atualmente, a quantidade de jornal a ser 
produzida é determinada pelo gerente de circulação e pelo gerente de venda avulsa. O reparte é obtido 
através da média aritmética das quatro últimos repartes para o dia da semana, por exemplo, a média 
das quatro últimas segundas-feiras. O diretor-editor e os editores são os responsáveis pela escolha de 
matérias e pela qualidade editorial do jornal. Além destes, o diretor comercial e o gerente de 
marketing são responsáveis pela escolha das promoções agregadas ao jornal. A tabela 1 mostra os 
atores envolvidos no processo. 
 

Atores 
Gerente de Circulação 

Gerente de Venda Avulsa 
Diretor Editor 
Sete Editores 

Diretor Comercial 
Gerente de Marketing 

Tabela 1: Atores do modelo 

Após entrevista com os atores envolvidos, ficou definido que o problema de produção, na Editora 
Verdes Mares, decorre do fato de vários fatores influenciarem na venda do jornal, dentre os quais 
encontramos, em especial, quatro de valor mais significante: as manchetes da capa, as promoções de 
produtos agregados ao jornal, os resultados de concursos públicos e vestibulares e a presença de 
feriados.  

Abordagens soft para estruturação Árvore de Pontos de Vista Construção de Descritores 

Construção de modelos de preferências locais 

Determinação de taxas de 
substituição 

Impacto das ações e 
Avaliação Global 

Elaboração das 
Recomendações 

Fase de Estruturação 
Fase de Avaliação 

Fase de Elaboração das 
Recomendações 
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Conhecido o problema e os atores, o próximo passo é determinar a família de pontos de vista 
fundamental. Respondida a pergunta, quais fatores influenciam a venda de jornal? Fica fácil 
determinar a família de pontos de vista fundamental. A tabela 2 mostra as áreas de importância e os 
pontos de vista fundamental (PVF). 
 

Família de Pontos de Vista 
Áreas de Importância Pontos de Vista Fundamentais 

PV1 - Cidade Excelente 
PV2 - Cidade Boa 

PV3 - Cidade Normal 
PV4 - Economia Excelente 

PV5 - Economia Boa 
PV6 - Economia Normal 
PV7 - Esporte Excelente 

PV8 - Esporte Bom 
PV9 - Esporte Normal 

PV10 - Nacional Excelente 
PV11 - Nacional Bom 

PV12 - Nacional Normal 
PV13 - Internacional Excelente 

PV14 - Internacional Bom 
PV15 - Internacional Normal 

PV16 - Política Excelente 
PV17 - Política Boa 

PV18 - Política Normal 
PV19 - Polícia Excelente 

PV20 - Polícia Bom 

Manchetes 

PV21 - Polícia Normal 
PV22 - CD 

PV23 - Curso 
PV24 - Encarte 
PV25 - Livro 

Promoções 

PV26 - Vídeo 
PV27 - <500 Inscritos 

PV28 - 500 a 2000 Inscritos 
PV29 - 2000 a 5000 Inscritos 

Concursos Públicos e Vestibulares 

PV30 - >5000 Inscritos 
PV31 - Prolongado (4 Dias) 
PV32 - Prolongado (3 Dias) 

Feriados 

PV33 - Normal 

Tabela 2: Família de Pontos de Vista Fundamentais 

Ao longo do desenvolvimento do modelo observamos algumas particularidades. A primeira é onde 
cada família de PVF é analisada separadamente das demais, devido ao fato de somente as manchetes 
serem diariamente vinculadas no jornal. As promoções, os resultados de concursos e vestibulares e os 
feriados acontecem esporadicamente, independentes da manchete escolhida. As promoções e os 
resultados incrementam enquanto os feridos decrementam a venda. Além disso, as manchetes são 
avaliadas separadamente de acordo com o dia da semana realizando-se dessa forma sete avaliações no 
modelo de manchetes. 
Cada PVF possui conceitualmente descritores comuns, pois expressão o número de exemplares a ser 
impresso, mas os níveis de impacto de cada descritor possuem intervalos diferentes, atendendo dessa 
forma, cada necessidade específica. A tabela 3 mostra os descritores para cada família de PVF. 
 

Famílias de PVF Descritores 
Manchetes Número de exemplares previsto para as manchetes escolhidas 
Promoções Número de exemplares que cada tipo de promoção incrementa 
Concursos públicos e vestibulares Número de exemplares que cada tipo de resultado incrementa 
Feriados Número de exemplares que cada tipo de feriado decrementa 

Tabela 3: Descritores das Famílias de PVF 
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Outra característica particular do modelo para produção de jornal é a possibilidade de na etapa de 
julgamento das ações em cada PVF ser possível conhecer a quantidade prevista do reparte. Por 
exemplo, a figura 6 mostra o julgamento das manchetes da editoria de cidade publicada na capa do 
jornal e qualificada como excelente para as segundas-feiras. Podemos observar neste caso onde os 
níveis de impacto para o descritor variam de 7500 a 9500 e, através do julgamento, o melhor é 
imprimir 9000 exemplares. 

                               
Figura 6: Julgamento da manchete de cidade excelente para segunda-feira 

A figura 7 representa o julgamento da promoção de CD. Neste caso podemos observar que a 
promoção incrementa em 500 unidades o reparte de jornal e possui o nível de impacto variando entre 
200 e 1500 unidades. 

   

Figura 7: Julgamento da promoção de CD 

Já na figura 8, apresenta-se a avaliação do resultado de concurso público e vestibular com mais de 
cinco mil inscritos. Pela avaliação, este resultado incrementa em 1500 o número de exemplares e 
possui o nível de impacto variando entre 500 e 2500. 
 

                           
Figura 8: Julgamento do resultado de concurso com mais de 5000 inscritos 
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Para finalizar, a figura 9 apresenta o julgamento de um feriado prolongado com quatro dias. Este tipo 
de feriado decrementa em 1000 unidades o reparte previsto de jornal com níveis de impacto variando 
de 200 a 2000. 

                           
Figura 9: Julgamento do feriado prolongado com 4 dias 

Terminada a avaliação parcial das ações nos PVF, realizamos as comparações entre os PVF. As 
comparações, entre os PVF no modelo de manchetes, servem para os editores escolherem qual 
manchete publicar em caso de diversas opções disponíveis e assim melhorarem a venda de jornal. 
Vale ressaltar o fato deste modelo dever respeitar a política editorial do jornal. A figura 10 
exemplifica o modelo para segundas-feiras.  
                  

 
Figura 10: Julgamento das manchetes para segundas-feiras 

Já a figura 11 mostra a avaliação do modelo de promoção visando auxiliar, a diretoria comercial e o 
departamento de marketing, na escolha do produto agregado vendido conjuntamente com os 
exemplares. 
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Figura 11: Julgamento das promoções 

Para o modelo de feriado e resultados de concursos e vestibulares não é necessário realizar as 
comparações globais entre os PVF, pois os feriados acontecem sem escolha e os resultados são todos 
publicados, irrestritamente. 
 
4. Conclusão 
 
Apesar da dificuldade em determinar a quantidade de jornal a ser produzido na Editora Verdes Mares, 
o modelo mostrou-se altamente eficiente conseguindo redução significativa do encalhe. Numa analise 
feita nas segundas-feiras dos últimos quatro meses do ano 2001, o encalhe variou de 8,40% a 30,71% 
de exemplares encalhados em relação ao reparte. Já no sistema aplicado ao modelo, este mesmo 
encalhe variou de 2,15% a 8,38%. Podemos observar que o maior encalhe da previsão (8,38%) ainda é 
menor que o menor encalhe no sistema tradicional (8,40%). Esta redução resulta numa economia de 
4,6t de papel e 67,64% do número de exemplares impressos encalhados.  
A figura 12 mostra como a função de previsão de reparte se aproxima com a função de venda de 
jornal. Bem diferente da função de reparte do sistema tradicional. 

 

Figura 12: Funções de Reparte X Venda X Previsão 

Como proposta de melhoria e extensão do trabalho, pode-se buscar avaliar os PVF levando em 
consideração o perfil dos leitores, de acordo com sua classe social. Além disso, buscar avaliar através 
das rotas de distribuição de jornal. 
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