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RESUMO 

 

Quando certas empresas se encontram em situações críticas e turbulentas em que 
necessitam optar pela condução de alguns projetos em detrimento de outros, comprometendo 
assim, o sucesso das estratégias e objetivos traçados, elas precisam tomar decisões rápidas e bem 
fundamentadas de modo a priorizar os projetos que proporcionem as melhores respostas ao 
alcance desses objetivos. Com essa finalidade que este trabalho propõe o uso do PROMETHEE 
GDSS como método de apoio à decisão para determinar quais projetos devem ter suas ações 
priorizadas, levando em consideração a agregação de diferentes opiniões por parte dos decisores 
envolvidos. O resultado indica que a priorização de projetos é uma solução pontual e passível a 
mudanças caso seja necessário adicionar ou cancelar algum projeto do portfólio de projetos. 

 
 
PALAVRAS CHAVE. Priorização de projetos, PROMETHEE-GDSS, Decisão em grupo. 

 

Área principal (ADM) 

 
 

ABSTRACT 

 

When companies are in turbulent situations, they must choose the conduct of some 
projects over others, thus compromising the success of some strategies and goals set. It is 
suggested, therefore, that decisions are taken in order to prioritize projects that provide the best 
answers in the search range of strokes strategic objectives. Therefore, this work proposes the use 
of PROMETHEE GDSS as a decision support method to determine what projects would have 
been prioritized through the aggregation of different opinions of decision-makers. The result 
indicates that the prioritization of projects is a temporary and capable solution to change if it’s 
necessary to add or cancels a project from the project portfolio. 

 
KEYWORDS. Projects Ranking Priorization. PROMETHEE-GDSS. Group Decision.  
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1. Introdução 

 

A implementação de metodologias de trabalho eficazes em gerenciar projetos, 
programas e portfólios dentro de uma organização é visto como um grande desafio. Segundo PMI 
[2016b] esse desafio ocorre devido a vários fatores, como o aumento da complexidade de 
negócios, requisitos regulamentares, globalização e mudanças frequentes no ambiente 
tecnológico e de negócios, entre outros desafios que podem incluir gerenciamento inadequado, 
apoio corporativo e a compreensão de práticas de gerenciamento de projetos, programas e 
portfólios. 

Todo o gerenciamento de projetos deve ser dinâmico e ágil de modo a compreender 
rapidamente uma eventual situação e agir de acordo as mudanças impostas pelo ambiente de 
portfólios e projetos. O gerenciamento eficaz de projetos, programas e portfólios não corresponde 
apenas em executar ações que estejam em conformidade com as políticas, procedimentos, lei e 
regulamentos corporativos, mas também envolve a explicitação de julgamentos informativos que 
apoiem eventuais tomadas de decisão, atendendo aos objetivos estratégicos definidos [PMI, 2016; 
Pendharkar, 2014; Martinsuo, 2013]. 

Colaboradores de todos os níveis da organização e as partes interessadas externas têm 
um impacto sobre o sucesso dos portfólios, programas e projetos. O fato é que este tema é de 
grande interesse para as organizações, pois a governança ineficaz tem sido observada 
frequentemente em pesquisas na literatura [Muller, Pemnsel & Shao, 2014; Muller, 2009] como 
uma fonte de atrasos, falhas ou outras consequências negativas no projeto. Além disso, não há 
uma quantidade de estudos significativos sobre gerenciamento de portfólios, programas e 
projetos na literatura com a mesma intenção deste trabalho. 
 O crescente uso de metodologias de gerenciamento de projetos fez com que os conceitos, 
técnicas e ferramentas da área fossem disseminados em diversas corporações, inclusive 
multinacionais, bem como em pequenas e médias empresas. Atualmente, essas práticas são 
comuns a muitos gerentes, e consequentemente, ganharam uma dimensão ainda maior. Basta um 
gestor da empresa ter influência e conhecimento sobre a área para que novas práticas de 
gerenciamento sejam sugeridas e adotadas na corporação. 

Em um estudo anterior, Viana & Alencar [2015] verificaram que a empresa em estudo 
não possuía maturidade necessária para gerir paralelamente e eficazmente todos os seus projetos, 
tendo, portanto, projetos, que apesar de estarem aprovados, estavam parados ou atrasados por 
falta de recursos técnicos e humanos. Além disso, os projetos eram desenvolvidos pelo mesmo 
processo de gestão, uma abordagem rígida e inflexível, contribuindo para que falhas se tornassem 
eminentes. Todo esse contexto confirma a afirmação de Shenhar & Dvir [2007] quando 
mencionam que o uso de abordagens mais flexíveis às características do projeto intensifica as 
chances de sucesso dos projetos. Mota, Almeida & Alencar [2009] confirmam essa tendência ao 
mencionar que, na prática, os gerentes de projetos devem aplicar diferentes modelos de 
gerenciamento na condução dos projetos, pois não é possível dar a mesma atenção a todas as 
atividades de cada projeto. 

Assim, constatados os problemas inerentes ao gerenciamento de projetos da empresa em 
estudo, Viana & Alencar [2015] sugeriram a implementação de um modelo que facilitou a 
definição das melhores práticas a serem adotadas no gerenciamento de cada projeto. E de modo 
complementar à proposta desses autores, mas também com o intuito de aprimorar ainda mais o 
gerenciamento dos projetos na organização, foi proposta a implementação de um outro modelo 
que usa uma abordagem prática e de fácil entendimento para priorizar os projetos que 
proporcionam a melhor contribuição para o alcance das metas e objetivos estratégicos. O modelo 
foi proposto e estruturado com base no PROMETHEE GDSS [Macharis et al.,1998], método 
usado para agregar preferências de diversos decisores. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho 
consiste em estabelecer um ranking de priorização dos projetos corporativos que integram o 
portfólio de uma multinacional com atividades no Brasil.  
 O trabalho está organizado na seguinte ordem: na seção 2 são apresentados alguns 
conceitos que fundamentam o gerenciamento de portfólios e priorização de projetos; na seção 3 é 
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apresentada a metodologia do método MCDA (Multi-Criteria Decision Analysis) utilizado no 
trabalho; na seção 4 são evidenciadas as etapas e a obtenção dos parâmetros que alimentam a 
aplicação do modelo; e por fim, são expostas as conclusões gerais acerca do estudo de caso 
apresentado, bem como as limitações e possíveis modificações para trabalhos futuros. 
 
2. Gerenciamento e Priorização de Projetos 

 
PMI [2016] apresenta um conceito simples para portfólio de projetos como sendo um 

conjunto de iniciativas ou de projetos. O gerenciamento de portfólio inclui a gestão de custos, 
riscos e retornos agregados de todos os projetos do portfólio corporativo, o que não impossibilita 
o gerente de portfólio de monitorar e gerenciar projetos individualmente, pois as informações 
tomadas a nível de portfólio são baseadas nas informações fornecidas a nível de projetos. 

Assim, a seleção de novos projetos pode se basear na realização de projetos já 
existentes que necessitam liberar os recursos necessários para atender às necessidades dos novos 
projetos [PMI, 2016]. Além disso, os novos projetos podem ser restringidos por datas, 
calendários e prazos de outros projetos. Portanto, qualquer uma das situações acima evidencia a 
necessidade da priorização de projetos de modo a possibilitar o alcance dos melhores resultados 
para a organização. 

Dentre os processos de gerenciamento de portfólio descritos por PMI [2006], vê-se que 
o foco do modelo proposto neste trabalho está direcionado à etapa de “Priorização” do grupo de 
processos e alinhamento, apresentado na Figura 01. 

Figura 01 – Processos de Gestão de Portfólio 
Fonte: PMI [2006] 

 
De acordo com Mota & Almeida [2007], a priorização das atividades em projetos é 

fundamental para o gerenciamento de múltiplos projetos, pois não há como gerenciar e monitorar 
as atividades de todos os projetos com a mesma atenção. Há atividades que sofrem mais 
alterações durante a fase de execução do que outras, por isso o gerente de projetos deve saber 
identificar quais são essas atividades e se dedicar mais a elas. Portanto, é fundamental que as 
decisões de priorização sejam tomadas repetidamente durante cada fase do projeto. 

A percepção da priorização dos projetos por cada decisor pode variar de acordo com 
diversos fatores. Mota & Almeida [2007] e Miranda & Almeida [2002] apresentam alguns fatores 
que podem ser considerados neste estudo como: o custo de atividade, a variabilidade da duração, 
mobilização de recursos, necessidade de pessoal qualificado, entre outros. 

383



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

Uma vez que o processo de priorização pode ser suportado por métodos de apoio 
multicritério, o modelo deve ser periodicamente estruturado e aplicado para estabelecer uma 
priorização dos projetos, sem deixar de levar em consideração as variações de desempenho de 
cada projeto e as percepções dos outros fatores julgados de forma subjetiva pelos decisores 
envolvidos no processo. 

 
3. PROMETHEE GDSS 

 

O uso de métodos aplicados aos problemas de decisão com múltiplos objetivos é 
fundamentado na análise de problemas que exigem tomadas de decisão em uma situação com 
vários objetivos que muitas vezes são conflitantes para os envolvidos no processo. Almeida 
[2013] menciona que esses métodos foram e continuam sendo desenvolvidos com a finalidade de 
apoiar e conduzir os decisores na avaliação e escolha de alternativas de ação. 

O PROMETHEE - Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evoluation 
- é um método multicritério que também apoia o processo de tomada de decisão. Os métodos da 
família do PROMETHEE são classificados como métodos de sobreclassificação (Outranking). 
De acordo com Chen et al. [2011], é fundamental obter informações sobre a importância relativa 
dos critérios a serem considerados bem como sobre a função preferência do decisor para que ao 
ser aplicado o método seja gerado um resultado coerente com as possíveis expectativas dos 
decisores. 

Brans e Vincke [1985] relatam que a principal vantagem do PROMETHEE consiste na 
facilidade de entendimento do método pelo(s) decisor(es). Além disso, Brans et al. [1984; 1986] 
afirmam que uma pequena variação nos valores dos parâmetros não deve gerar modificações 
significativas nos rankings das alternativas, o que torna o método simples, claro e robusto. 

Neste estudo o modelo proposto utilizou o PROMETHEE GDSS para realizar uma 
priorização dos projetos corporativos. Almeida [2013] e Araújo et al. [2015] mencionam a 
necessidade de usar métodos que levem em consideração não apenas as preferências de um único 
indivíduo, mas de um grupo de indivíduos. Tais métodos realizam a agregação das preferências 
dos diversos decisores, e a partir desta agregação, encontram resultados que representam as 
preferências globais. 

O PROMETHEE GDSS foi inicialmente proposto por Macharis et al. [1998]. O objetivo 
deste método consiste em apoiar os decisores em situações nas quais os objetivos individuais são 
fortemente conflitantes. Macharis et al. [1998] resumem a aplicação do método em três fases:  

 Estágio preliminar;  
 Avaliação individual; 
 Avaliação global.  

 
Na fase preliminar, o analista deve conhecer e estruturar o problema de acordo com as 

preferências dos decisores. Em seguida, deve-se construir uma matriz de avaliação com o 
conjunto de alternativas e critérios identificados. 

Na segunda fase são determinados os pesos ou os graus de importância de cada critério; 
os decisores devem escolher as funções de preferências para cada critério, e então, a partir da 
definição desses parâmetros é construída a matriz de decisão para cada decisor envolvido. Os 
decisores avaliam as alternativas chaves, completando a matriz de decisão com informações 
condizentes às preferências individuais, e então, através da aplicação do PROMETHEE I são 
construídas as relações de sobreclassificação, quando são obtidos os fluxos de saída e os fluxos 
de entrada (equação 1 e 2). Por fim, para se obter uma ordem completa das alternativas avaliadas, 
usa-se o PROMETHEE II, o qual gera um fluxo líquido para cada alternativa (diferença entre o 
fluxo de saída e o fluxo de entrada) que ao ter seus valores ordenados estabelecem os rankings 
que representam as preferências de cada decisor. 
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Onde, 
n é a quantidade de alternativas a serem avaliadas; 
π(a,b) corresponde à função intensidade de sobreclassificação da alternativa a sobre a 

alternativa b. 
Na última fase do modelo, o PROMETHEE GDSS utiliza os fluxos líquidos de todos os 

decisores em relação às alternativas para agregar os resultados e uma nova aplicação do 
PROMETHEE I e II é realizada, porém, nesta etapa, os decisores do processo são os próprios 
critérios de avaliação. Enfim, novos fluxos líquidos são obtidos e ordenados, resultando, assim, 
na priorização global das alternativas, ou seja, na solução global do problema. 
 
4. Estruturação e Aplicação do Modelo 

 
A aplicação do modelo proposto de gestão de projetos contempla o atual portfólio de 

projetos de uma empresa de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos na região metropolitana 
do Recife. 

O principal objeto de estudo do trabalho contempla o setor de gerenciamento de 
projetos da empresa. Entre as suas atribuições, o setor de Projetos tem o dever de apoiar as 
atividades e iniciativas corporativas nas quais está inserido. É importante mencionar que o 
principal negócio da empresa não compreende a gestão de projetos, porém as ações e iniciativas 
desenvolvidas no setor servem como suporte estratégico e administrativo para aprimorar a 
maturidade dos gerentes e demais membros no uso de métodos, técnicas e ferramentas de 
gerenciamento de projetos e portfólios. 

 
4.1. Identificação dos decisores 
 
Uma vez que o objeto de estudo do trabalho se restringiu apenas ao setor de Projetos, 

foi feito um levantamento da quantidade, dos nomes, dos cargos e das respectivas funções de 
cada membro da equipe de Projetos a nível gerencial ou nível superior. Duas reuniões de 60 
minutos cada foram marcadas para que fosse possível compreender melhor algumas atividades de 
rotina dos gerentes de projetos. 

O setor de gerenciamento de projetos é composto por sete colaboradores, dentre eles, 
tem-se: um gerente de portfólio e três gerentes de projetos. Durante o processo de identificação 
dos tomadores de decisão foi solicitado que a opinião do gerente de portfólio deveria ter maior 
importância quando comparada à decisão dos demais gerentes. 

 
4.2. Identificação das alternativas 
 
O processo de identificação das alternativas consideradas na estruturação do modelo 

levou em conta apenas os projetos que foram previamente identificados, categorizados, avaliados 
e selecionados, de acordo com o processo comentado anteriormente na seção 2, Figura 01. 

Qualquer projeto que não pertencia à etapa de formulação de ideias, mas cujo 
desenvolvimento fizesse parte de qualquer outra etapa (Planejamento, Execução ou 
Encerramento), foi incluso na análise realizada neste estudo. Assim, ao todo, foram considerados 
dezenove projetos como alternativas ao modelo, sendo cada um deles identificados pela ordem de 
aprovação, de modo que o projeto mais antigo aprovado pela diretoria corporativa é identificado 
neste trabalho como “Projeto 1”. 

 
4.3. Identificação dos critérios de avaliação 
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Os critérios utilizados para avaliação dos projetos, foram, inicialmente, propostos em 
processo de elicitação. Inicialmente, apresentados os conceitos e os pressupostos necessários para 
definição dos parâmetros, os gerentes de projetos, juntamente com o gerente de portfólio 
realizaram um brainstorming, onde foram definidos dois critérios de avaliação. Então, outros 
critérios foram sugeridos pelo analista, através de outros estudos que abordam o tema em questão 
[Oliveira, Alencar & Costa, 2015; Viana & Alencar, 2015; Behzadian, 2011]. Assim, após os 
decisores chegarem a um consenso, seis critérios foram estabelecidos como parâmetros para 
elaboração da análise multicritério. Os critérios bem como as escalas utilizadas podem ser 
verificadas nas Tabelas 01 a 06. 

a) Relação com fornecedores:  
A facilidade de interação com os fornecedores pode ser um fator facilitador na 
condução de um projeto. Quanto maior o número de fornecedores envolvidos no 
projeto, maior será o desafio de gerenciá-lo; 
 

Tabela 01 – Relação com fornecedores 
Escala verbal Escala Numérica Objetivo 

Muito Boa 
Boa 
Normal 
Ruim 
Muito Ruim 

4 
3 
2 
1 
0 

Maximizar 

 
b) Preferência corporativa:  

Representa a acepção pelo decisor da preferência por parte da alta administração 
para que sejam conduzidos determinado(s) projeto(s), seja a preferência promovida 
por determinados fatos, concessões administrativas ou por outros motivos, o que  
faz com que o gerenciamento de alguns projetos seja prejudicado. 

 
Tabela 02 – Preferência corporativa 

Escala verbal Escala Numérica Objetivo 

Interesse eminente 
Interesse parcial  
Indiferença 

2 
1 
0 

Maximizar 

 
c) Alterações no plano do projeto: 

Podem existir incertezas inerentes a cada projeto que só se tornam fatos durante o 
desenvolvimento do projeto. Essas incertezas podem gerar consequências negativas 
que podem ser insignificantes ao plano de gerenciamento do projeto, mas também 
podem gerar consequências com alterações significativas que chegam a 
comprometer o desenvolvimento do projeto, exigindo, portanto, um maior 
envolvimento e tempo de alocação por parte dos stakeholders na busca da solução 
do problema. Deve-se, portanto, avaliar o projeto em relação às ocorrências 
mensais. 

Tabela 03 – Alterações no plano do projeto 
Escala verbal Escala Numérica Objetivo 

Interesse eminente 
Interesse parcial  
Indiferença 

2 
1 
0 

Maximizar 

 
d) Compromisso dos funcionários: 
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A existência de uma diversidade cultural entre os colaboradores ou a não 
concretização de uma cultura corporativa única (tentativa de sobrepor uma cultura 
sobre diferentes culturas de empresas adquiridas) entre as filiais envolvidas pode 
prejudicar o andamento do projeto, uma vez que não há um compromisso efetivo 
por parte dos envolvidos em executar as ações planejadas e impostas. Assim, 
quanto maior a percepção da diferença entre cultura almejada e a cultura atual da(s) 
filial(is) envolvida(s) no projeto, menor será o compromisso dos funcionários. 

 
Tabela 04 – Compromisso dos funcionários 

Escala verbal Escala Numérica Objetivo 

Muito bom 
Bom 
Ruim 
Muito Ruim 

3 
2 
1 
0 

Maximizar 

 
e) Restrições de Prazo: 

Podem haver fatores internos ou externos à empresa que são identificados apenas 
durante o processo de elaboração do cronograma de um projeto (ex: contratos, 
entregas ou atividades com prazos bem definidos) que podem comprometer o 
sucesso do projeto, fazendo com que alguns projetos sejam priorizados diante de 
outros. Outro fator que também deve ser considerado é em qual fase se encontra o 
projeto, ou ainda, qual o atual status do projeto. 

 
Tabela 05 – Restrições de Prazo 

Escala verbal Escala Numérica Objetivo 

Necessidade Crítica (projeto atrasado) 
Necessidade pontual (restrições pontuais) 
Sem restrições 
Atraso permissível 

3 
2 
1 
0 

Maximizar 

 
f) Proporção do Benefício com o Projeto: 

Como todo benefício estimado no término do projeto leva se baseia no orçamento 
atual de cada projeto, deve-se levar em consideração qual projeto está 
proporcionando o maior retorno estimado no término de cada projeto em relação à 
soma dos retornos estimados no término dos projetos. 

 
Tabela 06 – Proporção do Benefício com o Projeto 

Escala numérica Objetivo 

20,01% ou + 
5,01 a 20%  
2,51 a 5% 
2,5% ou - 

Maximizar 

*Limiar de preferência definido junto aos gerentes, p = 0,2% 
 

4.4. Definição dos demais parâmetros e da matriz de avaliação 
 
Uma vez definidos os atributos para avaliação das alternativas, estes foram 

apresentados ao diretor financeiro no formato de uma matriz, a quem coube a responsabilidade de 
determinar os respectivos pesos de cada critério. Portanto, nesse caso, o diretor financeiro pode 
ser considerado como um supradecisor, de modo que o gerente de portfólio e os demais gerentes 
de projetos são identificados na pesquisa por algarismos numéricos: gerente 1, gerente 2 e gerente 
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3, têm autonomia para alimentar o modelo com as informações necessárias e validar os 
resultados. Os valores de importância dos critérios podem ser verificados na Tabela 07. 

 
Tabela 07 – Peso dos critérios 

 
Critério 1 Critério 2 Critério 3 

Peso 0,05 0,16 0,24 

Título 
Relação com 
fornecedores Preferência corporativa Modificação de 

planejamento 
 Critério 4 Critério 5 Critério 6 

 0,05 0,16 0,32 

 
Relação com 
funcionários Restrições de Prazo Proporção do 

Benefício 
 
A função intensidade utilizada, por cada decisor, para calcular os fluxos de saída e de 

entrada do modelo considerou a aplicação de dois tipos de critérios: critério usual (critérios 1 ao 
5) e quase-critério (critério 6). 

Após cada decisor expor suas preferências, através de matrizes individuais de decisão, 
foi obtida, através da aplicação do PROMETHEE II, uma pré-ordem completa para cada um dos 
decisores. Então, uma vez estruturado o modelo e identificados os parâmetros necessários para a 
aplicação do PROMETHEE GDSS, foi necessário agregar os resultados encontrados a fim de 
obter uma preferência global, representada pela pré-ordem completa. Para isso, foi preciso 
considerar os decisores como critérios de seleção e alocar pesos respectivamente com as 
preferências da diretoria corporativa. Desta forma, através da matriz de decisão (não 
normalizada), na qual as preferências de cada decisor são expressas pelo fluxo líquido encontrado 
na etapa anterior com a aplicação do PROMETHEE II a cada matriz de decisão j, para j = {1, 2, 
3, 4}, foi possível encontrar uma solução global   – Tabela 08: 

 
Tabela 08 – Matriz de Decisão (decisores como critério) 

  Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 

Projeto 

 

Gerente de 
Portfólio 

Gerente de 
Projetos 01 

Gerente de 
Projetos 02 

Gerente de 
Projetos 03 

Peso  0,48 0,13 0,26 0,13 

Projeto 1  -0,287 -0,351 -0,363 -0,279 

Projeto 2  -0,306 -0,258 -0,288 -0,315 

Projeto 3  -0,041 0,015 0,108 0,156 

Projeto 4  -0,158 -0,153 -0,213 -0,129 

Projeto 5  -0,063 0,063 -0,033 -0,090 

Projeto 6  -0,486 -0,459 -0,444 -0,426 

Projeto 7  0,581 0,485 0,452 0,425 

Projeto 8  -0,595 -0,568 -0,577 -0,535 

Projeto 9  0,057 0,069 0,054 0,000 

Projeto 10  0,359 0,276 0,291 0,186 

Projeto 11  -0,526 -0,562 -0,523 -0,483 

Projeto 12  -0,378 -0,351 -0,381 -0,414 

Projeto 13  -0,486 -0,438 -0,342 -0,402 

Projeto 14  -0,270 -0,222 -0,252 -0,186 

Projeto 15  0,587 0,602 0,572 0,620 

Projeto 16  0,653 0,602 0,611 0,605 

Projeto 17  0,152 0,078 0,222 0,090 
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Projeto 18  0,428 0,378 0,285 0,375 

Projeto 19  0,779 0,794 0,821 0,803 

 
4.5. Resultado e discussões 
 
O intuito de possibilitar que cada decisor exponha suas preferências só é concedido em 

virtude de um objetivo maior. Tal objetivo corresponde a agregação global das preferências de 
cada decisor em uma única matriz de sobreclassificação, a qual fornece o resultado final do 
modelo. Através de uma nova aplicação do PROMETHEE II, organizando os projetos em uma 
ordem completa, desde o projeto com maior prioridade ao de menor prioridade, como pode ser 
visto na Tabela 09.  

Tabela 09 – Resultado da Priorização Global 
Priorização Fluxo líquido 

Projeto 19 1,000 
Projeto 16 0,860 
Projeto 15 0,807 
Projeto 7 0,667 

Projeto 18 0,527 
Projeto 10 0,473 
Projeto 17 0,319 
Projeto 9 0,179 
Projeto 3 0,154 
Projeto 5 0,014 
Projeto 4 -0,111 

Projeto 14 -0,222 
Projeto 2 -0,401 
Projeto 1 -0,406 

Projeto 12 -0,599 
Projeto 13 -0,621 
Projeto 6 -0,751 

Projeto 11 -0,889 
Projeto 8 -1,000 

 
Quando analisada a Tabela 09, nenhum dos decisores observou alguma anormalidade no 

ranking estabelecido pelo modelo. Desta forma, se consideradas apenas as três primeiras 
alternativas do ranking, pode-se verificar que os seguintes projetos devem ser priorizados: projeto 
19, projeto 16 e o projeto 15, respectivamente. 
 
 4.6. Análise de sensibilidade 
 
 Como em qualquer modelo desenvolvido na literatura, deve ser verificada a sensibilidade 
deste em relação a pequenas modificações nos parâmetros que são a essência para o 
desenvolvimento das análises. 

Neste sentido, foi realizada uma variação no peso dos critérios (decisores) de ±10 a 20%, 
a qual resultou em uma nova ordenação, a qual não gerou alterações significativas. 

Por fim, pode-se concluir que o resultado da análise de sensibilidade é coerente com o 
resultado obtido na Tabela 09, pois não ocorreu nenhuma alteração significativa na ordem dos 
projetos, apenas uma variação de ordem entre os projetos 12 e 13. 
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5. Conclusões 

 
 Neste trabalho foi visto que o uso de modelos como suporte à tomada de decisão pode ser 
essencial em processos de decisões que geralmente são longos, repetitivos e geralmente marcados 
pela informalidade de definições de ações não fundamentadas em parâmetros. 
 O modelo multicritério de apoio à decisão foi fundamentado no método PROMETHEE 
GDSS para tomada de decisão em grupo com a finalidade de facilitar o processo de tomada de 
decisão de uma empresa que vê as atividades e iniciativas propostas pelo setor de Projetos como 
ações indispensáveis para o sucesso em atingir as metas determinadas. O portfólio de projeto da 
empresa conta atualmente com um total de dezenove projetos em seu portfólio. 

Para que não fosse verificada nenhuma incoerência com a proposta apresentada foi 
essencial seguir rigorosamente a sequência de etapas para estruturação do modelo: identificar as 
alternativas; identificar os critérios que influenciaram o resultado da análise; estabelecer o peso e 
os demais parâmetros necessários à aplicação do modelo; permitir uma avaliação prévia das 
alternativas com o intuito de identificar formalmente as preferências de cada decisor; estabelecer 
critérios para agregação dos resultados das preferências obtidas para cada decisor; definir o grau 
de importância de cada decisor, como critérios de decisão; aplicar o PROMETHEE II e analisar o 
resultado obtido; fazer a análise de sensibilidade dos resultados, variando alguns parâmetros que 
estruturam o modelo. 
 Por fim, é importante ressaltar que o modelo é totalmente passível a alterações, tanto em 
relação a inclusão ou a desconsideração de algum(ns) critério(s), como em relação à frequência 
da estruturação do modelo, uma vez que o surgimento de novos fatos nas atividades da empresa 
pode proporcionar novas prioridades. Assim, o modelo pode ser aplicado quantas vezes se achar 
necessário, no entanto, deve-se atentar aos critérios de avaliação para que estes sejam 
devidamente coerentes com a realidade da empresa no período da aplicação. 
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