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RESUMO 
O artigo tem como objetivo realizar um estudo dos artigos indexados na base ISI Web of Science
referentes a Métodos Multicritério de Apoio à Decisão publicados no Brasil. Buscou-se através 
de revisão bibliográfica sistematizada analisar aspectos referentes às publicações, tais como: 
quantitativo por ano, autores com mais publicações, parcerias realizadas com outros países, áreas 
de conhecimento em destaque, idiomas dos artigos publicados, instituições e periódicos que 
possuem mais publicações. Os resultados apontaram para 245 artigos publicados no Brasil na 
área de Multicritério até 2014. A primeira publicação no Brasil ocorreu em 1990 e o European 
Journal of Operational Research é o periódico que mais se destaca em termos de quantitativo, 
com 11 publicações na área. Com relação às parcerias com autores de outros países, pode-se 
observar que ocorreram, em sua maior parte, com a França, EUA e Alemanha; e tiveram maior 
destaque na pesquisa as áreas de Engenharia (18%) e Pesquisa Operacional (12%). Dessa forma, 
o trabalho pode contribuir para nortear os pesquisadores na continuidade de suas pesquisas, bem 
como na proposição de novos achados na área.
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ABSTRACT

The article aims to conduct a study of articles indexed in ISI Web of Science relating to methods 
Multicriteria Decision Support published in Brazil. We attempted through systematic review to 
analyze aspects relating to publications such as: quantity for year, authors with publications, 
partnerships established with other countries, featured in knowledge areas, languages of 
published articles, institutions and journals that have more publications. The results showed 245 
articles published in Brazil in Multicriteria area by 2014. The first publication in Brazil occurred 
in 1990 and the European Journal of Operational Research is the journal that stands out in terms 
of quantity, with 11 publications in the area. With regard to partnerships with authors from other 
countries, it can be observed that occurred, for the most part, with France, USA and Germany; 
and were more prominent in the research areas of engineering (18%) and Operational Research 
(12%). Thus, the work can help to guide researchers in continuing their research, and in 
proposing new findings in the area.
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