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RESUMO
No desenvolvimento desse trabalho buscou-se explorar o Método Analytic Hierarchy Process
– AHP na escolha do serviço de acesso, o qual se caracteriza pelo serviço de apoio utilizado 
para alcançar e dar base às realizações de reparos em lugares de difícil acesso. Foi proposto 
um estudo para modelar uma atividade rotineira real de uma empresa petroquímica brasileira. 
Explora-se a tomada de decisão, quando se busca analisar não somente os tomadores de 
decisão, mas seus influenciadores diretos com a utilização da tomada de decisão em grupo e a 
análise de sensibilidade. Este estudo proporcionou uma melhor compreensão dos serviços de 
acesso em função dos critérios mais importantes, e também, favorecendo a tomada de decisão 
em grupo. 

Palavras-chave: tomada de decisão; decisão por múltiplos critérios; petroquímica; serviços 
para acesso.  

ABSTRACT 
In development of this work we sought to explore the Analytic Hierarchy Process Method -
AHP (one MCDA method) in choosing the access service, which is characterized by support 
service used to achieve and give basis to repair achievements in hard to reach places. Will be 
proposed in this paper a study of modeling a real routine activity of a Brazilian petrochemical 
company. Explores the decision-making when it seeks to analyze not only the decision 
makers, but their direct influencers with the use of decision-making group and the sensitivity 
analysis. 
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