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1. Introdução 
 Dentre os vários tipos de redes e alianças estratégicas,este trabalho ressalta as chamadas 
Organizações Virtuais (OV). As OVs,de acordo coma literatura, correspondem a um tipo de 
colaboração dinâmica e temporariamente formada, onde os parceiros que a compõem são 
organizações legalmente independentes, autônomas, geograficamente distribuídas. Este trabalho 
tem como objetivoespecificar um métodode seleção de provedores de serviçoque se baseia em 
uma análise multicritério utilizando a técnica denominada AnalyticHierarchyProcess (AHP), 
utilizandoindicadores de desempenho dos provedores, para a formação de OVs.  
 

2. Método Proposto 
 Em virtude do processo de seleção ser destinado especificamente para seleçãode 
provedores de serviços de rede de computadores, os indicadores de desempenho identificados e 
utilizados neste trabalho foram: tarifação, distância (euclidiana), jitter e atraso (delay).A 
hierarquia de decisão para a seleção de provedores é mostrada na figura 1. 

 
Figura 1. Estrutura hierárquica do método AHP. (Adaptado da literatura técnica) 

3.  Análise dos resultados e conclusões 
 A análise dos resultados da seleção de provedores de serviço foi realizada através da 
comparação entre os resultados obtidos com a utilização do método AHP versus os resultados 
obtidos utilizando a métrica de avaliação do indicador de tarifação, abordada em outro trabalho.
 Através de simulação, os experimentosforam realizados com 100 operações de buscase 
seleção para cada cenário, fazendo com que fossem selecionados 100 provedores de 
serviço.Analisando-se e comparando-se os resultados identificou-se altacorrelação entre os 
resultados que apresentam as quantidades de provedores de serviço selecionadosutilizando 
apenas a tarifação como indicador de seleção.  
 Com esta pesquisa exploratória concluiu-se que: 

• A aplicação do método AHP permite que a seleção de um provedor de serviço para 
compor uma OV seja realizada de forma mais criteriosa e transparente, já que o método 
AHP permite fazer uma abordagem tanto qualitativa quanto quantitativa 
simultaneamente,a partir de um conjunto de indicadores de desempenho; 

• O processo de busca e seleção tornou-se mais flexível e dinâmico devido à facilidade de 
inclusão e/ou exclusão de quaisquer indicadores de desempenho, propiciando a 
manipulação de seus respectivos pesos e prioridades, de acordo com os interesses do 
usuário contratante do serviço. 
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