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RESUMO 

PARIZ, Maria Carolina. Tratamento de incertezas na priorização de portfólio de 
projetos de tecnologia da informação: uma abordagem multicritério híbrida.  2019. 

118 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2019. 

A elaboração do portfólio de projetos de tecnologia da informação (TI) é um processo 
decisório complexo que envolve a análise de critérios qualitativos e subjetivos. A 
tomada de decisão é caracterizada pela incerteza de avaliações subjetivas e 
imprecisas decorrentes de estimativas sobre os dados que representam os critérios 
analisados. Para reduzir as incertezas na seleção de projetos de TI é proposto um 
modelo baseado em um método multicritério híbrido composto pelo Best-Worst 
Method para estabelecer os pesos dos critérios e Fuzzy-TOPSIS para definição do 
ranking de projetos. O modelo permite (1) definir subcritérios estratégicos, (2) ajustar 
os pesos conforme a realidade da empresa, (3) tratar as incertezas das avaliações 
dos decisores e (4) fornecer o ranking de projetos que traduz a realidade para a 
distribuição de recursos no setor de TI. Finalmente, uma aplicação do modelo no setor 
de TI de uma cooperativa agroindustrial brasileira é apresentada para demonstrar a 
aplicabilidade da abordagem proposta. Para os gestores, o método fornece uma 
ferramenta precisa de auxílio a decisão. Embora o modelo tenha sido aplicado para a 
priorização de projetos de TI em uma cooperativa, o mesmo pode ser generalizado 
para setores de TI de outras empresas. 

Palavras-chave: Portfólio de projeto. Tecnologia da informação. Tomada de decisão. 

Multicritério.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

PARIZ, Maria Carolina. Treatment of uncertainties in the prioritization of the 
information technology projects portfolio: a multicriteria hybrid approach. 2019. 

118 p. Dissertation (Master Degree in Production Engineering) - Federal University of 
Technology - Paraná, Ponta Grossa, 2019.  

The elaboration of the portfolio of information technology (IT) projects is a complex 
decision process that involves the analysis of qualitative and subjective criteria. 
Decision making is characterized by the uncertainty of subjective and imprecise 
assessments resulting from estimates of the data representing the criteria analyzed. A 
model was proposed to reduce the uncertainties in the selection of IT projects, based 
on a multicriteria hybrid method composed by the Best Worst Method to establish the 
weights of the criteria and Fuzzy-TOPSIS to define the ranking of the projects. The 
model allows (1) to define strategic subcriteria, (2) to adjust the weights according to 
the reality of the company, (3) to deal with the uncertainties of the evaluations of the 
decision makers and (4) to obtain the ranking of the projects that translate reality for 
the distribution of resources in the IT sector. Finally, an application of the model in the 
IT sector of a Brazilian Agroindustrial Cooperative is presented to demonstrate the 
applicability of the proposed approach. For managers, the method provides an 
accurate decision aid tool. Although the model has been applied for the prioritization 
of IT projects in a cooperative, the same can be generalized to IT sectors of other 
companies. 

Keywords: Project portfolio. Information technology. Decision making. Multicriteria. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo decisório na elaboração de portfólio de projetos é caracterizado 

pelo dinamismo e complexidade dos projetos, informações incompletas ou 

indisponíveis, ausência de conhecimento dos avaliadores e por incertezas 

decorrentes de dados qualitativos (KERZNER, 2018; COLLYER e WARREN, 2009; 

CHENG, LIOU e CHIU, 2017; CHEN, HWANG e HWANG, 1992). As incertezas 

dificultam o estabelecimento de valores numéricos para representar o julgamento dos 

decisores e pode ser uma barreira para o êxito do ranqueamento dos projetos 

(BÖHLE, HEIDLING e SCHOPER, 2016; MOKHTARI et al, 2010). 

Segundo o PMI (2013), para compor um portfólio de projetos deve-se buscar 

o máximo dos benefícios a serem obtidos através de uma análise detalhada dos 

projetos potenciais. No entanto, esta análise pode englobar critérios objetivos e 

subjetivos, o que aumenta a complexidade do processo de priorização dos projetos e 

de distribuição dos recursos e investimentos (BROWNING e YASSINE, 2010; KILLEN 

e KJAER, 2012).  

De acordo com Dolci, Maçada e Youssef (2012), Wu e Ong (2008) e Ko e 

Kirsch (2017), no setor de Tecnologia da Informação (TI), o tratamento das incertezas 

é um grande desafio para as empresas e possui grande importância, pois as decisões 

impactam diretamente nos investimentos realizados. Estas incertezas advêm desde 

da disponibilidade e confiabilidade de dados que sobre um fenômeno até da avaliação 

de informações, compreensão ou da complexidade do mesmo (KO e KIRSCH, 2017; 

CLEDEN, 2009), incentivando as organizações a buscar por ferramentas que auxiliem 

a definição portfólios de projetos (MARTINSUO, KORHONEN e LAINE, 2014).    

Várias abordagens do processo decisório na elaboração do portfólio de 

projetos de TI foram propostas, como a teoria das opções reais (ANGELOU e 

ECONOMIDES, 2008), teoria moderna do portfólio (ESFAHANI, SOBHIYAH e 

YOUSEFI, 2016), redes neurais (COSTANTINO, DI GRAVIO e NONINO, 2015), 

métodos heurísticos (CHANG, YANG e CHANG, 2009), modelos de dominância 

estocástica (YEH et al, 2010), modelos de otimização (BAIZYLDAYEVA et al, 2013), 

métodos multicritérios de apoio a tomada de decisão (ALMEIDA, ALMEIDA e COSTA, 

2014; GHAPANCHI et al, 2012; PINHO e EBECKEN, 2009), métodos multicritérios 

híbridos (PINHEIRO, MACHADO e TAMANINI, 2013), entre outras. No entanto, a 

incerteza não é tratada em suas abordagens.  
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Os métodos multicritérios de apoio a tomada de decisão (MCDM) permitem 

agregar e tratar múltiplos critérios, conflitantes ou não, para selecionar, classificar, 

ranquear ou ordenar um conjunto de opções de um determinado problema (LIOU e 

TZENG, 2012).  

A associação dos MCDM com a teoria Fuzzy Set possibilita lidar com a 

imprecisão dos dados através do uso de variáveis linguísticas para mensurar critérios 

qualitativos (CHEN, LIN e HUANG, 2006) e reduzir a incerteza das avaliações destes 

critérios na análise das alternativas (CHEN e KLEIN, 1997). 

O presente trabalho, inserido na linha de pesquisa de Otimização e Tomada 

de Decisão, propõe um modelo composto pelo Best-Worst Method (BWM) para 

ponderação dos critérios que impactam no processo decisório e Fuzzy-TOPSIS para 

redução das incertezas e ranqueamento dos projetos de TI para a elaboração do 

portfólio de projetos. 

O BWM é um método de programação linear baseado em comparação em 

pares, com fácil obtenção de consistência (REZAEI, 2015) e o método Fuzzy-TOPSIS 

possibilita reduzir a incerteza do processo decisório para ranquear as alternativas 

(FERREIRA et al, 2018).  

Como ainda não há aplicações de um MCDM híbrido composto por estes 

métodos para o tratamento do problema em questão, então foi proposto o modelo com 

esta nova abordagem para tratar as incertezas inerentes ao processo de priorização 

de projetos de TI para elaboração do portfólio de projetos. 

 

1.1 OBJETIVOS 

A seguir serão apresentados os objetivos geral e específicos do trabalho. O 

objetivo geral traduz o que será desenvolvido de maneira ampla, enquanto os 

objetivos específicos desdobram o objetivo geral em pontos precisos a se atingir 

durante a execução do trabalho. 
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1.1.1 Objetivo Geral 

Propor um modelo a partir de um método multicritério híbrido que reduza as 

incertezas inerentes ao processo de priorização de projetos de TI para auxiliar na 

correta definição do portfólio de projetos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Avaliar e estabelecer os critérios necessários para priorização de projetos 

de TI. 

b) Criar o modelo com os MCDM adequados para o processo decisório. 

c) Propor uma ferramenta multicritério para o tratamento da situação 

problema. 

d) Realizar a aplicação do modelo em um processo real para verificar sua 

aplicabilidade. 

e) Verificar a contribuição do modelo a partir de uma análise comparativa 

entre informações do processo disponibilizadas pela empresa e os 

resultados obtidos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

Para iniciar um projeto, deve-se selecionar aquele que traduz as 

necessidades da organização, pois um projeto não é um produto que pode ser 

adquirido, e sim um conjunto de atividades a serem desenvolvidas com foco pré-

estabelecido e necessidade de planejamento, pois utiliza de recursos tecnológicos, 

financeiros e humanos (GHORABAEE, AMIRI e SADAGHIANI, 2015). 

Neto, Luciano e Testa (2013) explicam que a gestão do portfólio de projetos, 

por sua vez, colabora para a seleção dos projetos a serem executados a partir das 

diretrizes estratégicas da organização. Killen e Kjaer (2012) e Pinho e Ebecken (2009) 

enfatizam que gerir portfólios de projetos faz-se indispensável para as ações 

estratégicas das empresas, o que requer a ponderação de vários critérios e a 

habilidade de supor impactos futuros, para que a tomada de decisão seja exata e de 

forma acelerada. 
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Ko e Kirsch (2017) enfatizam que para obter sucesso na priorização de 

projetos, faz-se necessário tratar as incertezas inerentes ao processo e a 

subjetividade de informações dos projetos. Quando as fontes de incertezas e 

subjetividade são tratadas de modo insuficiente, pode-se resultar em impactos 

negativos sobre os benefícios (BÖHLE, HEIDLING e SCHOPER, 2016). 

O setor de TI, por sua vez, tem alta necessidade de gerir seus portfólios de 

projetos, para que assim, possa tornar possível que as empresas operem de forma 

mais proveitosa e com maior competitividade para aumentar o sucesso destas 

(LARIEIRA e ALBERTIN, 2015). 

Lacerda, Ensslin e Ensslin (2010) explicam que mesmo com o grande avanço 

dos setores de TI das organizações, ainda não é explorado o potencial máximo destes, 

pois é necessária uma maior flexibilidade estratégica para analisar e priorizar as 

demandas solicitadas. 

 De acordo com Siqueira e Crispim (2014), a TI dentro das empresas pode se 

estender desde pequenos atendimentos de suportes até execuções estratégicas, com 

posicionamento tático, para suprir necessidades do mercado altamente competitivo.  

Segundo Büyüközkan e Ruan (2008) e Chang et al (2014), o processo de 

decisão no setor de TI é muito complexo, pela necessidade de gerir incertezas e 

imprecisões geradas pela percepção e subjetividade da avaliação dos decisores e por 

informações estimadas ou incompletas, frente a critérios qualitativos e quantitativos, 

pois o portfólio de TI é composto por projetos de alta dificuldade e de grande tempo 

de duração. 

Diante dos argumentos supracitados, pode-se observar a importância da 

utilização de bons métodos e ferramentas para auxiliar a gestão do portfólio de 

projetos de TI, uma vez que a avaliação adequada dos projetos potenciais a serem 

desenvolvidos pode impactar diretamente na priorização de projetos que beneficiam 

o crescimento da empresa, ganhos de produtividade e lucratividade e redução de 

perdas.  

Desta maneira, espera-se que o trabalho contribua de maneira aplicada e 

científica com a proposição de um modelo para evitar a alocação de recursos de forma 

equivocada na priorização de projetos de TI, aumentando a confiabilidade e o 

desempenho do processo através de uma combinação de métodos multicritérios ainda 

não empregada para o tratamento de incertezas na definição do portfólio de projetos 

no setor de tecnologia da informação. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho é composto por seis capítulos: Introdução, Revisão de Literatura, 

Metodologia, Aplicação do Modelo, Resultados e Discussões e Conclusões, seguidas 

por Referências e Apêndices.  

No primeiro capítulo é apresentada a contextualização do problema de 

pesquisa a ser trabalhado, com os objetivos geral e específicos, a justificativa do 

mesmo e a estrutura do trabalho.  

Em sequência, tem-se a revisão de literatura, com os principais conceitos, 

definições e abordagem utilizados para a formulação da base teórica necessária para 

o desenvolvimento do trabalho.  

No terceiro capítulo encontra-se a metodologia do modelo proposto, com 

todas as etapas a serem aplicadas. Além disto, é apresentada a definição dos critérios 

para a priorização dos projetos de TI.  

Na sequência, no quarto capítulo, é apresentado uma aplicação do modelo 

proposto realizado no setor de TI da Cooperativa Agroindustrial.  

A análise dos resultados obtidos e as respectivas discussões se encontram 

no quinto capítulo. Então, são apresentadas as principais conclusões obtidas e as 

possíveis lacunas para o desenvolvimento de novos trabalhos no último capítulo.  

Após a listagem das referências durante o desenvolvimento do trabalho, 

encontra-se a lista de Apêndices, para consultas mais aprofundadas. A estrutura do 

trabalho pode ser visualizada graficamente na Figura 1. 
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       Figura 1 - Estrutura do Trabalho 

 

       Fonte: Autoria própria (2019) 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A seguir, são apresentados conceitos, abordagens e os métodos utilizados 

para a formulação da base teórica e para o desenvolvimento deste trabalho. Entre a 

teoria apresentada, destacam-se os conceitos de projetos, gestão de portfólio de 

projetos, incerteza na gestão de portfólio de projetos de TI e as características dos 

MCDM utilizados. 

A revisão de literatura foi elaborada a partir de artigos relevantes presentes 

nas bases de dados Science Direct, Web of Science, Scopus, Scielo e Portal de 

Periódicos Capes, encontrados a partir de pesquisas com as palavras-chave 

definidas. 

 

2.1 PROJETOS 

O Project Management Institute (PMI) (2013) define projeto como um esforço 

com início e término pré-definido, com o objetivo de elaborar novos produtos, serviços 

ou com um fim exclusivo. O British Standard Institute (BSI) (2000), por sua vez, 

descreve projeto como uma série de tarefas coordenadas, com duração determinada, 

realizado por uma pessoa ou um grupo na busca por metas precisas a partir de 

critérios de planejamento, despesas e performance pré-estabelecidos.  

A gestão de projetos, de acordo com o PMI (2013), é a utilização de 

entendimentos, vivências, ferramentas, métodos e técnicas com o intuito de atingir 

objetivos e ampliar a eficiência dos projetos através do controle de critérios como 

datas, custos, nível de qualidade e pontuação de requisitos determinados pelos 

clientes. Para Kerzner (2011), é através da gestão de projetos que se obtém maior 

domínio dos problemas e dos obstáculos enfrentados ao longo do desenvolvimento 

dos projetos, o que é necessário para a finalização e o cumprimento do planejado. 

No entanto, a gestão de projetos é diferente da gestão de portfólio de projetos. 

O PMI (2013) esclarece a diferença entre ambas, onde a gestão de projetos possibilita 

aprimorar e estabelecer planejamentos com escopo específico, estimulado pelas 

metas do portfólio a qual está sujeito, enquanto a gestão de portfólio de projetos trata 

a seleção dos projetos que irão compor o portfólio, de acordo com o planejamento 

estratégico, tornando possível priorizar e fornecer os recursos de maneira correta, 
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visto que, segundo Browning e Yassine (2010), a existência de diversos projetos faz 

necessária a distribuição de recursos entre os projetos prioritários. 

Mokhtari et al (2010) enfatizam que o processo de priorização de projetos para 

a composição do portfólio é dificultoso, por conta dos múltiplos critérios, muitas vezes 

conflitantes, a serem analisados. Além disso, Collyer e Warren (2009) explicam que a 

gestão do portfólio de projetos possui um alto grau de indefinição, dinamismo e 

incerteza provenientes de avaliações subjetivas e imprecisas, tornando-a um desafio 

de alta complexidade decorrente dos múltiplos critérios de análise. Para gerir as 

carteiras de projetos, pode-se utilizar ferramentas, meios e métodos que guiem e 

auxiliem o processo decisório (KILLEN e HUNT, 2010; RAVANSHADNIA, RAJAIE e 

ABBASIAN, 2010). 

 

2.1.1 Gestão de Portfólio de Projetos de TI 

A gestão de portfólio de projetos no âmbito da Tecnologia da Informação está 

em crescimento, decorrente do dinamismo da tecnologia e do mercado, o que faz da 

priorização dos projetos um desafio de alta complexidade para suprir as necessidades 

e expressar os objetivos estratégicos das organizações (SIQUEIRA E CRISPIM, 

2014). 

Rodrigues et al (2015) explicam que por conta da grande busca pelo suporte 

de TI, os gestores necessitam expor transparência na priorização dos projetos, nas 

ações e nos investimentos realizados pelo setor, o que motiva o uso de práticas e 

ferramentas para o auxílio a tomada de decisão. Além disto, Kumar, Aijan e Niu (2008) 

afirmam que a gestão de portfólio de projetos de TI se faz necessária para otimizar os 

resultados obtidos frente ao portfólio de projetos trabalhado, reduzir desperdícios e 

assegurar que a alocação de recursos da TI estejam alinhadas as estratégias de 

negócios.  

Dolci, Maçada e Youssef (2012) argumentam que os projetos de TI que 

compõem o portfólio é um fator que impacta nos investimentos do setor, pois devido 

à complexidade dos projetos, os mesmo acabam sendo avaliados sob estimativas 

quanto ao retorno a ser obtido, aos riscos associados, ao desempenho, entre outros 

critérios, o que torna necessário um esforço maior por parte dos decisores frente ao 

processo decisório. 
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2.1.2 Incerteza na Gestão de Portfólio de Projetos de TI 

De acordo com Ko e Kirsch (2017) a incerteza se relaciona à disponibilidade 

e credibilidade de dados para um fenômeno, enquanto para Cleden (2009) a incerteza 

pode decorrer da avaliação de uma informação, entendimento, ritmo ou nível de 

complexidade do fenômeno. Na priorização de projetos, é necessário avaliar múltiplos 

critérios que os caracterizam e suas possíveis consequências, com estimativas 

subjetivas (ARITUA, SMITH e BOWER, 2009; KILLEN e KJAER, 2012). Muitos pontos 

dos projetos não podem ser previstos, o que torna a priorização arriscada, 

fortalecendo a busca das organizações por ferramentas que otimizem os portfólios de 

projetos (MARTINSUO, KORHONEN e LAINE, 2014). 

Dolci, Maçada e Youssef (2012) explicam que a priorização de projetos de TI 

para desenvolvimento é um fator impactante nos investimentos do setor, pois os 

projetos se caracterizam pela alta complexidade, retorno incerto e impactos de riscos. 

A análise dos projetos necessita de flexibilidade para tratar as condições de 

subjetividade, pois os projetos de TI variam muito mais do que se pode prever 

(BÖHLE, HEIDLING e SCHOPER, 2016; FLYVBJERG e BUDZIER, 2011). 

Segundo Wu e Ong (2008), as incertezas dos projetos de TI podem ser 

classificadas como tecnológicas, provenientes de mudanças velozes nas tecnologias 

utilizadas, e organizacionais ou de negócios, oriundas de pessoas, processos e outras 

variáveis que compõem a organização. No entanto, o tratamento de ambas é 

necessário para a correta elaboração do portfólio de projetos de TI, visto que os 

mesmos englobam conhecimentos específicos de seu contexto e conhecimentos 

técnicos (BHARADWAJ et al, 2013; VERMERRIS, MOCKER e VAN HECK, 2014).  

Para Pinho e Ebecken (2009) e Rodriguez, Ortega e Concepcion (2016), o 

uso de métodos de auxílio no processo de priorização de projetos de TI é um meio 

para fazer escolhas viáveis quanto aos investimentos no setor e mitigar as incertezas 

e erros inerentes ao processo e as características dos projetos. 

 

2.2 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

De acordo com Almeida (2011), para analisar alternativas deve-se respeitar 

os múltiplos parâmetros que as impactam, os quais podem ser relacionados a 
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variáveis ou critérios que os retratem e possibilitem a avaliação das possibilidades 

embasadas nos propósitos pré-definidos. 

Bozarth e Handfield (2008) explicam que os MCDM podem ser utilizados para 

auxilio quanto a organização e formalização do processo decisório em situações que 

várias alternativas devem ser consideradas e que são compostas por critérios 

qualitativos e quantitativos.  

Os critérios qualitativos não são exatos, pois estão relacionados a 

subjetividade inerente a avaliação de preferência do decisor e a incerteza decorrente 

do tipo de informação tratada (SINGH e BENYOUCEF, 2011). Os critérios 

quantitativos se referem a característica que são passíveis de medição, e com isso, 

traduz uma maior precisão ao ser avaliada (MULLINER, SMALLBONE e MALIENE, 

2013). 

 

2.2.1 Critérios para Avaliação de Projetos de TI 

Para a definição dos critérios relevantes para o processo de priorização de 

projetos de TI, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, conforme 

apresentada no Apêndice A.  

Nos trabalhos levantados, é abordada a tomada de decisão na gestão de 

portfólio de projetos de TI, onde pôde-se observar os critérios mais utilizados para a 

análise dos projetos de TI. Os seguintes trabalhos foram publicados nos últimos anos, 

e seus critérios foram estabelecidos a partir de revisões de literatura e/ou 

levantamento com especialistas. 

- Chou, Chou e Tzeng (2006) propõem critérios para a avaliação de 

investimentos em TI e nos sistemas de informação (SI), tais como critérios de 

conhecimento e requisitos internos, de necessidades externas, de riscos e de custos 

quanto aos investimentos e aos benefícios que podem ser gerados. 

- Angelou e Economides (2008) apresentam critérios para a priorização de 

projetos de infraestrutura de TI, com critérios de custos e de benefícios dos projetos a 

serem implementados. 

- Eilat, Golany e Shtub (2008) estabelece critérios para a seleção de projetos 

de pesquisa e desenvolvimento, sendo estes financeiros, impacto para o cliente, 
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importância interna, possibilidade de aprendizado e crescimento, análise das 

incertezas e os recursos a serem utilizados. 

 - Pinho e Ebecken (2009) propõem critérios para a priorização de projetos de 

TI associada a análise de riscos, como complexidade de diferentes frentes dos 

projetos, importância estratégica e riscos de custo, tempo, qualidade e escopo. 

- Ghapanchi et al (2012) descreve critérios para a seleção de projetos de TI, 

como possibilidade de investimentos subsequentes, contribuição operacional e para 

a prontidão eletrônica. 

- Pinheiro, Machado e Tamanini (2013) apresentam uma seleção de práticas 

de gerenciamento de projetos, como tempo de duração, qualidade obtida, motivação 

da equipe, estimativa do escopo, esforço empregado e impacto para o cliente. 

- Almeida, Almeida e Costa (2014) trazem critérios para seleção de portfólio 

de projetos de SI, como a análise estratégica de processos do usuário a partir da sua 

importância e oportunidade e custo da tecnologia. 

- Reginaldo (2015) analisa a criação de portfólio de projetos de TI no Brasil, 

definindo critérios de benefício quanto a estratégia, rentabilidade, processo e redução 

de risco, e critérios de riscos quanto ao desvio de qualidade, custos, escopo e 

esforços. 

- Kerzner (2018) apresenta os critérios mais utilizados para análise de portfólio 

de TI, sendo estes financeiros, estratégicos, impacto sobre o usuário, impacto 

tecnológico, operações e prazos, risco, mensurações básicas do gerenciamento de 

projetos e a fonte dos dados. 

Os critérios utilizados para a priorização e seleção de projetos são os 

dirigentes do processo decisório, e para analisá-los de forma conjunta para a 

composição do portfólio, pode-se contar com os MCDM, caracterizados por apoiar e 

justificar tomadas de decisões complexas (MESKENDAHL, 2010). 

 

2.3  MCDM 

Os MCDM são métodos que possibilitam tratar a avaliação de múltiplas 

opções frente a vários critérios de decisão para selecionar, ordenar, classificar ou 

descrever um conjunto de alternativas em processos decisórios complexos (HUANG, 

KEISLER e LINKOV, 2011; POMEROL e BARBA-ROMERO, 2000). 
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De acordo com Triantaphyllou (2000), todos os MCDM seguem três etapas: 

estabelecer os critérios e as alternativas do problema, quantificar a importância dos 

critérios e dos critérios sobre as alternativas e processar os valores de cada alternativa 

para classificação. 

Padovani, Carvalho e Muscat (2010) citam como benefícios quanto a 

utilização de métodos multicritérios para a priorização de projetos: 

 Alinhamento com os objetivos estratégicos; 

 Melhor interação dos decisores; 

 Criação de diferentes cenários por preferências;  

 Disposição justificável de recursos. 

Além disso, Tsoukias (2007) afirma que todo e qualquer problema deve ser 

modelado especificamente para o processo decisório, e os resultados obtidos devem 

ser interpretados de acordo com a necessidade pré-estabelecida. 

 

2.3.1 Modelagem do Problema 

 A modelagem da situação problema é primordial para a correta definição do 

processo decisório, para a construção e uso do modelo e para estabelecer 

recomendações frente aos resultados obtidos. Ackoff e Sasieni (1971), propõem as 

seguintes etapas para representação da solução problema: 

 Estruturação do Problema; 

 Construção do Modelo; 

 Solução do Modelo; 

 Validação do Modelo; 

 Avaliação da Solução. 

Belton e Stewart (2002), definem as seguintes fases para o MCDM: 

 Identificação e Estruturação do Problema; 

 Construção e Uso do Modelo; 

 Desenvolvimento do Plano de Ação/ Recomendações. 

Tsoukias (2007), estabelece as fases do processo decisório como: 

 Representação da Situação Problema; 
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 Formulação do Problema; 

 Avaliação do Modelo; 

 Recomendação Final. 

Para este trabalho, são consideradas as fases de modelagem do processo 

decisório propostas por Tsoukias (2007). 

 

2.3.2 Classificação MCDM 

Pode-se classificar os MCDM de diversas formas, pois existem muitos 

métodos desenvolvidos para o tratamento de problemas que englobam múltiplos 

critérios. Segundo Mulliner, Malys e Maliene (2016), pode-se considerar os MCDM, 

de acordo com a sua natureza, como: 

 Compensatório: possibilitam permutações evidentes entre os critérios; 

 Não-compensatório: tratam as alternativas em comparação com 

critérios individuais. 

Roy (1996), propôs uma classificação dos MCDM de acordo com sua 

abordagem, dividindo-os em: 

 Critério único de síntese: utiliza da agregação de diferentes critérios 

compensatórios sob diferentes avaliações em uma única função de 

síntese, como MAUT, SMART, MACBETH, AHP, BWM e TOPSIS. 

 Sobreclassificação ou outranking: opera a partir de comparações em 

pares para definições de preferências e superações entre as 

alternativas frente as características analisadas de natureza não-

compensatória, como ELECTRE e PROMETHEE. 

 Interativos: ferramentas computacionais usadas para buscar a solução 

de problemas discretos ou contínuos, como a Programação Linear 

Multiobjetivo, TRIMAP e STEM. 

A priorização de projetos de TI é de natureza compensatória e pode ser 

tratada sob a perspectiva de critério único de síntese, pois são consideradas as 

preferências de todos os critérios compensatórios para cada alternativa, agregando-

as em um escore que representa o desempenho da mesma para o problema, onde a 

opção preferível é a que obtém o melhor escore (ALMEIDA, 2011). 
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O TOPSIS, é classificado como um método de critério único de síntese, que 

faz uso da lógica de critérios compensatórios e é muito utilizado para ordenação de 

alternativas nos problemas de seleção e priorização de projetos, por ser de simples 

aplicação e possibilitar a análise de muitos critérios e alternativas (FERREIRA et al, 

2018). Além disto, os métodos de critério único de síntese permitem utilizar critérios 

qualitativos e quantitativos, onde os critérios quantitativos podem ser mensurados e 

os critérios qualitativos vincula-se a perspectiva subjetiva do decisor, (MULLINER, 

SMALLBONE e MALIENE, 2013). A abordagem Fuzzy Sets, por sua vez, torna 

possível modelar a imprecisão e a incerteza das avaliações dos decisores quanto aos 

critérios e pode ser associada a vários MCDM, inclusive ao método TOPSIS (TAN et 

al, 2010). 

No entanto, os critérios considerados muitas vezes possuem diferentes 

importâncias para a tratativa do problema e, para isto, são definidos pesos para os 

mesmos. O método AHP, proposto por Saaty (1980), é fundamentado em 

comparações em pares entre os critérios e é muito utilizado para ponderação de 

critérios. O BWM, criado por Rezaei (2015) a partir da lógica do método AHP, utiliza 

de um menor número de comparações para definição de pesos e possibilita a 

obtenção de consistência mais facilmente. 

Neste trabalho, propõe-se a utilização do BWM para a ponderação dos 

critérios e da abordagem Fuzzy Sets vinculada ao método TOPSIS, para o tratamento 

da incerteza inerente ao julgamento dos decisores quanto aos critérios subjetivos, no 

processo de priorização de projetos para a elaboração do portfólio de TI. 

 

2.3.2.1  BWM 

O BWM é um método proposto por Rezaei (2015) para calcular os pesos 

relativos dos critérios através da comparação em pares, no caso, entre o melhor 

critério e todos os outros, e entre o pior critério e todos os outros que compõem o 

problema, o que determina os vetores de preferência relativa.  

De acordo com Rezaei (2016), como o método é fundamentado em vetor, o 

mesmo possui um número menor de comparações do que os MCDM fundamentados 

em matriz, o que facilita a obtenção de consistência após a aplicação. O método tem 

sido muito utilizado para diversas abordagens como na gestão de fornecedores em 
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Gupta e Barua (2017), configurações de agrupamento complexas no transporte de 

superfície de frete aéreo em Rezaei, Hemmes e Tavasszy (2017), avaliação da 

sustentabilidade de tecnologias em Ren, Liang e Chan (2017), entre outras, pois o 

BWM pode ser aplicado de maneira independente, ou associado a outros MCDM. 

No entanto, não foram encontradas aplicações do BWM de aplicações do 

método para a priorização de projetos nas bases utilizadas. Este trabalho, por sua 

vez, propõe a utilização deste método pelos benefícios apresentados e para testar 

sua aplicabilidade na definição de pesos para os critérios da gestão de portfólio de 

projetos de TI. 

O método, baseia-se nas etapas propostas por Rezaei (2015), as quais estão 

descritas e caracterizadas abaixo: 

1° etapa: O decisor deve estabelecer os critérios necessários para a tomada 

de decisão:  

(𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) 

2° etapa: O decisor deve definir os critérios Best e Worst, ou seja, o mais 

importante e o menos importante para aquele problema. 

3° etapa: O decisor deve estabelecer a preferência do melhor critério (Best) 

em relação a todos os outros critérios utilizando um número entre 1 e 9, resultando no 

vetor Best-to-Others:  

𝐴𝐵 = (𝑎𝐵1, 𝑎𝐵2, … , 𝑎𝐵𝑛)  

onde 𝑎𝐵𝑗 indica a preferência do melhor critério B em relação ao critério 𝑗, e 

𝑎𝐵𝐵 = 1. 

4° etapa: O decisor deve definir a preferência do pior critério (Worst) em 

relação a todos os outros critérios com números entre 1 e 9, resultando no vetor 

Others-to-Worst:  

𝐴𝑤 = (𝑎1𝑊 , 𝑎2𝑊 , … , 𝑎𝑛𝑊) 

onde 𝑎𝑗𝑊  indica a preferência do critério 𝑗 em relação ao pior critério W, e 

𝑎𝑊𝑊 = 1. 

5° etapa: Calcular os pesos ótimos (𝑤1
∗, 𝑤2

∗, … ,𝑤𝑛
∗), com as diferenças 

absolutas máximas minimizadas |
𝑤𝐵

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗| e |

𝑤𝑗

𝑤𝑤
− 𝑎𝑗𝑊| para todos os j, conforme o 

seguinte modelo:  
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min𝑚𝑎𝑥𝑗 {|
𝑤𝐵

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗| , |

𝑤𝑗

𝑤𝑤
− 𝑎𝑗𝑊|}      (1) 

 

Satisfazendo as condições:  

∑𝑤𝑗 = 1 e 𝑤𝑗 ≥ 0, para todo j.  

onde 𝑤𝐵 retrata o peso do melhor critério, 𝑤𝑊 é o peso do pior critério e 𝑤𝑗 

traduz o peso do critério j. 

O modelo é equivalente a: 

min 𝜉 

satisfazendo as condições:  

|
𝑤𝐵

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗| ≤  𝜉, |

𝑤𝑗

𝑤𝑤
− 𝑎𝑗𝑊| ≤  𝜉; ∑𝑤𝑗 = 1; 𝑤𝑗 ≥ 0, para todo j. 

Resolvendo o modelo, obtêm-se os pesos ótimos (𝑤1
∗, 𝑤2

∗, … , 𝑤𝑛
∗) e o valor da 

função objetivo 𝜉∗ . 

6° etapa: Verificar a consistência da aplicação, sendo que a comparação é 

totalmente consistente quando 𝑎𝐵𝑗 ∗ 𝑎𝑗𝑊 = 𝑎𝐵𝑊 para todo j, sendo 𝑎𝐵𝑊 a preferência 

do melhor critério sobre o pior critério. Para a obtenção do índice de consistência, 

considera-se a Tabela 1: 

 

Tabela 1- Índice de Consistência (CI) 

𝑎𝐵𝑊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Índice de Consistência (max 𝜉) 0,00 0,44 1,00 1,63 2,30 3,00 3,73 4,47 5,23 

Fonte: Rezaei (2015) 

Com o índice de consistência (𝐶𝐼, max 𝜉) da Tabela 1, a taxa de consistência 

pode ser calculada por:  

𝐶𝑅 =  
𝜉∗

𝐶𝐼
           (2) 

 

De acordo com Ren, Liang e Chan (2017), a taxa de consistência (𝐶𝑅) 

representa o nível de consistência da aplicação do método. Rezaei (2015) explica que     

𝐶𝑅 ∈ [0,1], e quanto mais próximo de 0 for o valor obtido, maior a consistência da 

aplicação do método. 
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2.3.2.2  Teoria fuzzy 

Segundo Li, Nie e Chen (2007), a tomada de decisão, pode ser influenciada 

por subjetividade, riscos, informações vagas, incompletas ou ocultas e incerteza dos 

decisores, o que dificulta para estes estabelecer valores numéricos exatos para 

representar a sua opinião. 

Sendo assim, valores numéricos são inadequados para modelar o julgamento 

humano quanto a sistemas reais de natureza imprecisa, vaga e subjetiva, 

necessitando de uma abordagem com avaliações linguísticas para representar a 

realidade (CHEN, LIN e HUANG, 2006; OLFAT, GOVINDAN e KHODAVERDI, 2013).  

A teoria Fuzzy Sets, estabelecida por Zadeh (1965), auxilia no tratamento de 

incertezas e imprecisão na tomada de decisão. Quando se utiliza MCDM aliado à 

teoria Fuzzy, os termos linguísticos são empregados para determinar as avaliações e 

ponderações dos critérios incertos, e então estes termos são convertidos em números 

fuzzy (KANNAN, POKHAREL e KUMAR, 2009). 

Para se utilizar variáveis linguísticas para a representação da opinião dos 

decisores quanto a critérios incertos e subjetivos, deve-se estabelecer a estrutura 

fuzzy adequada para tratar o problema decisório, com um conjunto conveniente de 

termos linguísticos para a classificação e julgamento dos critérios (LI, NIE e CHEN, 

2007). 

Uma das abordagens para o tratamento das incertezas são os números fuzzy 

triangulares, estabelecido como (𝑎, 𝑏, 𝑐), sendo que 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐, onde 𝑎 é o valor do 

limite mínimo, 𝑏 é o valor médio e 𝑐 é o valor do limite máximo (KANNAN, JABBOUR 

e JABBOUR, 2014).  

A teoria Fuzzy possui muitas definições, como as estabelecidas por Zadeh 

(1965): 

Definição 1: Fuzzy Set - Considerando X como universo de discurso, um 

conjunto fuzzy Ã é dado pela função de associação 𝜇Ã(𝑥) que relaciona os elementos 

𝑥 em 𝑋, com um valor no intervalo [0,1]. 

Definição 2: Número Fuzzy - é um número com medida imprecisa, tratado 

como função de domínio [0,1]. Um número fuzzy triangular Ã pode ser descrito por 

�̃� (𝑎, 𝑏, 𝑐), com função de associação: 
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𝜇�̃�(𝑥) =  

{
 
 

 
 

0,   𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏

𝑐 − 𝑥

𝑐 − 𝑏
, 𝑏 < 𝑥 ≤ 𝑐

0,   𝑥 > 𝑐

 

Definição 3: Sendo Ã1 (𝑎1, 𝑏1, 𝑐1) e Ã2 (𝑎2, 𝑏2, 𝑐2) números fuzzy triangulares, 

então: 

 (a) �̃�1 ⊕ �̃�2 = [ 𝑎1 + 𝑎2, 𝑏1 + 𝑏2, 𝑐1 + 𝑐2] 

 (b) Ã1⊖Ã2 = [ 𝑎1 − 𝑐2, 𝑏1 − 𝑏2, 𝑐1 − 𝑎2] 

 (c) Ã1⊗ �̃�2 ≅ [𝑎1 ∗ 𝑎2, 𝑏1 ∗ 𝑏2, 𝑐1 ∗ 𝑐2] 

 (d) Ã1⊘ Ã2 ≅ [𝑎1/𝑐2, 𝑏1/𝑏2, 𝑐1/𝑎2] 

  (e) 𝑘Ã = [𝑘𝑎, 𝑘𝑏, 𝑘𝑐], 𝑘 ∈  ℝ 

 (f) −Ã = (−𝑐, −𝑏, −𝑎) 

 (g) 
1

Ã
= (

1

𝑐
,
1

𝑏
,
1

𝑎
) 

Definição 4: Considerando �̃�1 e Ã2, calcula-se a distância entre os dois 

números fuzzy triangulares através da fórmula da distância Euclidiana: 

 

  𝑑(�̃�1, �̃�2) =  √
1

3
[(𝑎1 − 𝑎2)2 + (𝑏1 − 𝑏2)2 + (𝑐1 − 𝑐2)2]           (3) 

 

2.3.2.3  Fuzzy-TOPSIS 

O método TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution), desenvolvido por Hwang e Yoon (1981), fundamenta-se em uma função de 

agregação que caracteriza o afastamento ou a proximidade de uma alternativa até as 

referências definidas, ou seja, representa as distâncias geométricas extremas das 

soluções ideal e anti-ideal, na qual a solução ótima é a que possui a maior distância 

da solução anti-ideal (NIS), e a menor da solução ideal (PIS).  

Segundo Mulliner, Malys e Maliene (2016), a utilização do método TOPSIS 

possibilita maximizar os critérios de benefício e minimizar os critérios de custo, além 
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de possuir melhor potencial de diferenciação entre as alternativas que possuem os 

valores de critérios semelhantes. Sendo assim, a solução ideal é aquela que melhor 

maximiza e minimiza, respectivamente, os critérios de benefício e de custo. 

De acordo com Chang, Liu e Lai (2008), mesmo que o TOPSIS seja um 

método muito usado para a classificação e ranqueamento de alternativas, o mesmo 

limita-se quanto ao tratamento de imprecisões inerentes aos julgamentos dos 

decisores sobre as avaliações de preferência de critérios qualitativos.  

O Fuzzy Sets associada ao TOPSIS possibilita que dados subjetivos, 

incompletos ou estimados sejam tratados no processo decisório (DEVIREN, YAVUZ 

e KILINÇ, 2009). Deste modo, a abordagem Fuzzy-TOPSIS permite tratar critérios 

quantitativos e qualitativos e selecionar a alternativa adequada de forma eficaz 

(CHEN, LIN e HUANG, 2006). 

O Fuzzy-TOPSIS têm sido muito utilizado para a definição da ordem de 

importância de portfólio de projetos de diferentes áreas, como em Ferreira et al (2018) 

que utiliza para a otimização de portfólio de bancos privados, Caetani, Ferreira e 

Borenstein (2016) que analisa projetos de investimento em reestruturação de refinaria, 

Gupta, Mehlawat e Saxena (2013) que aplica o método com considerações éticas e 

financeiras, entre outros autores e aplicações. 

As etapas para aplicação do método TOPSIS em conjunto com Números 

Fuzzy Triangulares segue a proposta de Singh e Benyoucef (2011):  

1° etapa: Com a matriz de decisão criada, deve-se construir a matriz de 

decisão fuzzy, através da transformação das siglas dadas aos critérios em seus 

respectivos números fuzzy triangulares. 

2° etapa: Normalização da Matriz Fuzzy para que os números fuzzy 

triangulares pertençam ao intervalo [0,1], para obter a Matriz Fuzzy Normalizada:  

�̃� = [�̃�𝑖𝑗] 

a partir dos seguintes cálculos para os critérios de benefício (𝐵) e custo (𝐶), 

respectivamente: 

 

�̃�𝑖𝑗 = ( 
𝑎𝑖𝑗

𝑐𝑗
+ ,

𝑏𝑖𝑗

𝑐𝑗
+ ,

𝑐𝑖𝑗

𝑐𝑗
+ ) , 𝑗 ∈ 𝐵        (4) 

�̃�𝑖𝑗 = ( 
𝑎𝑗
−

𝑐𝑖𝑗
,
𝑎𝑗
−

𝑏𝑖𝑗
,
𝑎𝑗
−

𝑎𝑖𝑗
 ) , 𝑗 ∈ 𝐶        (5) 
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onde:  

𝑐𝑗
+= max

𝑖
𝑐𝑖𝑗  se 𝑗 ∈ 𝐵; e  

𝑎𝑗
−= min

𝑖
𝑎𝑖𝑗 se 𝑗 ∈ 𝐶. 

3° etapa: Ponderar a Matriz Fuzzy Normalizada, através do peso de cada 

critério calculado pelo método BWM representado sob a perspectiva de número 

triangular:  

�̃�𝑖
∗ = (�̃�𝑖

∗, �̃�𝑖
∗, �̃�𝑖

∗) 

 

A fórmula para a obtenção da Matriz Fuzzy Normalizada Ponderada, �̃� =

[�̃�𝑖𝑗]𝑚𝑥𝑛, onde 𝑖 = 1,2,… ,𝑚; 𝑗 = 1,2,… , 𝑛, é dada por: 

�̃�𝑖𝑗 =  �̃�𝑖𝑗 ∗ �̃�𝑖
∗         (6) 

 

4° etapa: Definir a solução ideal fuzzy (FPIS, 𝐴+) e a solução anti-ideal fuzzy 

(FNIS, 𝐴−), de acordo com: 

 

𝐴+ = (�̃�1
+, �̃�2

+, … , �̃�𝑗
+)        (7) 

𝐴− = (�̃�1
−, �̃�2

−, … , �̃�𝑗
−)         (8) 

 

onde:  

�̃�𝑗
+= max

𝑖
𝑣𝑖𝑗; e 

�̃�𝑗
−= min

𝑖
𝑣𝑖𝑗  

para 𝑖 = 1,2,… ,𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛.  

Neste caso, considera-se �̃�𝑗
+ = (1,1,1) como a solução ideal e �̃�𝑗

− = (0,0,0) 

como a solução anti-ideal para 𝑗 = 1,2,… , 𝑛. 

 

5° etapa: Determinar as distâncias das alternativas até a FPIS e a FNIS, 

conforme: 

 

𝑑𝑖
+ = ∑ 𝑑𝑣(

𝑛
𝑗=1 �̃�𝑖𝑗 , �̃�𝑗

+)        (9) 

𝑑𝑖
− = ∑ 𝑑𝑣(

𝑛
𝑗=1 �̃�𝑖𝑗 , �̃�𝑗

−)        (10) 

para 𝑖 = (1, 2,… ,𝑚); 𝑗 = (1, 2,… , 𝑛). 

onde:  
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𝑑𝑣 ( .  , . ) é a distância entre dois números fuzzy, calculado pela fórmula (3); 

𝑑𝑖
+ é a distância de 𝐴𝑖 até FPIS; e  

𝑑𝑖
− é a distância de 𝐴𝑖 até FNIS. 

 

6° etapa: Calcular o coeficiente de proximidade (𝐶𝑖) para cada alternativa, de 

acordo com: 

 

𝐶𝑖 =
𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
++𝑑𝑖

− , 𝑖 = (1, 2,… ,𝑚)        (11) 

 

Quanto mais próximo de 1 o valor de 𝐶𝑖, mais próximo de FPIS e mais distante 

de FNIS a alternativa se encontra. 

 

7° etapa: Ordenar os  𝐶𝑖 das alternativas em ordem decrescente. 
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3 METODOLOGIA 

O presente capítulo descreve as etapas definidas para a aplicação do modelo 

proposto para o tratamento de incertezas na priorização de projetos de TI, com o 

intuito de fornecer as informações necessárias para possíveis replicações do modelo 

em outros estudos que aborde o problema em questão. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A caracterização da pesquisa apresentada a seguir é dada de acordo com a 

classificação proposta por Gil (2010). Os objetivos do trabalho possuem o caráter 

exploratório, pois englobam o levantamento teórico, entrevistas com especialistas 

quanto ao problema trabalhado e investigação de exemplos para refinar o 

entendimento. 

Quanto à forma de abordagem ao tema, a pesquisa é tratada como 

quantitativa, pois os dados passam por etapas de tratamentos estatísticos para a 

obtenção de um resultado plausível. 

 

3.2 MODELO PROPOSTO 

Ko e Kirsch (2017) e Vermerris, Mocker e Van Heck (2014) enfatizam a 

necessidade de gerir o processo de priorização de projetos de TI de maneira correta 

e estruturada, considerando todos os critérios que compõem o problema e o 

tratamento das incertezas de natureza tecnológica e do negócio, para que assim 

possa fornecer suporte a nível estratégico e operacional para a tomada de decisão na 

organização. 

Para o tratamento do problema em questão é apresentado um modelo 

baseado em um método multicritério híbrido, onde a importância dos critérios e 

subcritérios é definida a partir do BWM e o tratamento das incertezas inerentes ao 

processo decisório e o ranqueamento das alternativas se dá através do emprego do 

método Fuzzy-TOPSIS. A representação gráfica das etapas estabelecidas para a 

execução do modelo proposto pode ser visualizada na Figura 2. 
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Figura 2 - Modelo para o tratamento de incertezas na priorização de projetos de TI 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Para a correta aplicação do modelo proposto, utiliza-se as fases propostas por 

Tsoukias (2007), sendo estas: 

 Representação da Situação Problema: definir as características da 

situação problema da empresa que utilizará o modelo. 

 Formulação do Problema: determinar os decisores responsáveis pelo 

processo, as alternativas a serem analisadas e julgadas e os critérios 
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relevantes para a análise dos pontos que impactam na priorização dos 

projetos de TI. 

 Avaliação do Modelo: verificar se o modelo atinge os resultados 

esperados a partir de uma análise de sensibilidade unidimensional que 

mostra os efeitos da variação dos pesos dos critérios e a estabilidade 

das alternativas no ranking de projetos. 

 Recomendação Final.  

 

3.3 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS 

Para o estabelecimento dos critérios foram utilizadas: 

 Entrevistas semiestruturadas aplicadas especialistas de TI da empresa 

definida (Apêndice B); 

 Revisão de literatura para complementar a pesquisa, conforme 

apresentada no capítulo 2.2.1. 

A partir das dez áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos 

(Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, 

Riscos, Aquisições e Partes interessadas) propostas pelo PMI (2013), das respostas 

obtidas com a entrevista semiestruturada e das abordagens teóricas, foram propostos 

os critérios gerais que impactam na priorização de projetos de TI. 

Estes critérios foram organizados em sete grupos com seus respectivos 

subcritérios, pois o cérebro humano, em condições normais, tem a capacidade de 

analisar aproximadamente sete informações simultaneamente, por diferentes 

limitações impostas à capacidade de processar informações sem perda de qualidade 

(MILLER, 1956). Os grupos de critérios definidos foram: Estratégico, Financeiro, 

Risco, Externo, Impacto, Recurso Técnico e Complexidade. 

O grupo Estratégico representa as diretrizes estratégicas da organização, as 

quais são o guia para a gestão de portfólio. O grupo Financeiro trata a contribuição 

dos projetos em valores monetários como a redução de custos e retorno sobre o 

investimento. O grupo Risco representa as ameaças que podem impactar os projetos 

no desenvolvimento. O grupo Externo representa as requisições legais providas de 

fatores externos. O grupo Impacto traduz os impactos ao ambiente externo da 

organização e ao processo operacional. O grupo Recursos Técnicos mensura os 
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recursos específicos para o desenvolvimento dos projetos solicitados, enquanto a 

Complexidade explica o grau de dificuldade frente a diferentes perspectivas.  

Os grupos de critérios com seus respectivos subcritérios e definições estão 

apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Critérios para Priorização de Projetos de TI 

(continua) 

Subcritérios Descrição  Tipo Referências 

E
s
tr

a
té

g
ic

o
 

Es₁, 
Es₂, 
..., 

Es  n

- 
Devem ser estabelecidos a partir 

das diretrizes estratégicas da 
organização 

- PMI (2013) 

F
in

a
n

c
e
ir

o
 

Fi₁ 
Retorno sobre 
Investimento 

Estima qual será o retorno 
financeiro do projeto  

Max 
Reginaldo (2015); Kerzner 

(2018) 

Fi₂ 
Redução de 

Custos 

Indica se a implantação do 
projeto irá impactar em redução 

dos custos de processo 
Max 

Chou, Chou e Tzeng (2006); 
Angelou e Economides 
(2008); Kerzner (2018) 

  

Ri₁ 
Alterações de 

Escopo 

Representa o risco de 
necessidade de alterações no 
escopo do projeto solicitado 

Min 

 Pinho e Ebecken (2009); 
Kerzner (2018); Pinheiro, 

Machado e Tamanini (2013); 
Chou, Chou e Tzeng (2006)  

 
R

is
c
o

 

Ri₂ 
Indisponibilidade 

dos 
Responsáveis 

Risco de indisponibilidade do 
responsável para repasse de 
informações pertinentes ao 
desenvolvimento do projeto  

Min Reginaldo (2015) 

 

Ri₃ 
Desvio de 
Qualidade 

Análise do risco de não 
cumprimento dos requisitos do 

projeto ou necessidades do 
solicitante 

Min 

Reginaldo (2015); Pinho e 
Ebecken (2009); Chou, Chou 

e Tzeng (2006); Pinheiro, 
Machado e Tamanini (2013); 

Almeida,Almeida e Costa 
(2014); Eilat,Golany e Shtub, 

(2008) 

 
E

x
te

rn
o

 

Ex₁ 
Requisições 

Legais 
Avalia se a requisição provém de 

exigências de órgãos externos  
Max 

Chou,Chou e Tzeng (2006); 
Angelou e Economides 

(2008) 

Im
p

a
c
to

 

Im₁ Operacional 

Representa qual será o nível de 
melhoria operacional para o 
processo, considerando os 

usuários envolvidos 

Max 

Reginaldo (2015); Chou, 
Chou e Tzeng (2006); 

Ghapanchi et al (2012); 
Kerzner (2018) 

Im₂ Competitividade 
Estimativa do impacto do projeto 

quanto a competitividade da 
empresa frente ao mercado  

Max 

Chou, Chou e Tzeng (2006); 
Angelou e Economides 

(2008); Pinho e Ebecken 
(2009) 

Im₃ Para o Cliente 
Estimativa de possíveis impactos 

positivos aos clientes e partes 
interessadas  

 Max 

Angelou e Economides 
(2008); Pinho e Ebecken 

(2009) Eilat, Golany e Shtub 
(2008) 
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Quadro 1 - Critérios para Priorização de Projetos de TI 

(conclusão) 

Subcritérios Descrição Tipo Referências 

R
e
c
u

rs
o

 T
é
c
n

ic
o

 

Rt₁ 
Tempo de 
Duração 

Estimativa do tempo necessário 
para desenvolvimento e 
implantação do projeto 

Min 
Pinheiro, Machado e 

Tamanini (2013) 

Rt₂ 
Equipe de TI 
necessária 

Definição da quantidade de 
analistas necessários para o 
desenvolvimento do projeto 

Min 
Chou, Chou e Tzeng (2006); 

Pinho e Ebecken (2009); 
Eilat, Golany e Shtub (2008) 

Rt₃ 
Tecnologias 

Externas 

Analisa a necessidade de busca 
por tecnologias externas, como: 
softwares, pesquisas, cursos, 

assistência, entre outros  

Min 

Almeida, Almeida e Costa 
(2014); Pinho e Ebecken, 

(2009); Eilat, Golany e Shtub 
(2008) 

C
o

m
p

le
x
id

a
d

e
 

 Co₁ Desenvolvimento 
Análise da complexidade de 

desenvolvimento dos projetos  
Min Chou, Chou e Tzeng (2006) 

Co₂  
Processamento 

Interno 

Análise da complexidade do 
projeto frente ao processamento 
interno das informações pelo SI 

Min 
Chou, Chou e Tzeng (2006); 

Pinho e Ebecken (2009) 

 Co₃ Implementação 
Análise da complexidade da 
implementação do projeto, 

considerando testes e ajustes  
Min 

Angelou e Economides 
(2008); Chou, Chou e Tzeng 

(2006); Pinho e Ebecken 
(2009); Kerzner (2018) 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O quadro traz os subcritérios separados em grupos referentes ao critério que 

eles derivam, com suas respectivas siglas para representação, as definições e os 

tipos, caracterizando-os como um critério de benefício, ou seja, de maximização 

(representado por “max”) ou como um critério de custo, ou de minimização 

(representado por “min”). Além disso, são apresentadas as referências utilizadas para 

a definição dos critérios, obtidas a partir da revisão sistemática de literatura conforme 

apresentado no capítulo 2.2.1 e no Apêndice A, para o estabelecimento e definição 

dos critérios. 

 

3.4 DETERMINAÇÃO DE ALTERNATIVAS E DECISORES 

O estabelecimento das alternativas a serem avaliadas, neste caso, dos 

projetos de desenvolvimento de sistemas solicitados ao setor de Tecnologia de 
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Informação, depende da empresa que está utilizando o modelo proposto e da 

estrutura do processo decisório da mesma, assim como a definição do número de 

decisores responsáveis pela avaliação das alternativas.  

A partir do estabelecimento das alternativas, todas elas deverão ser 

analisadas e avaliadas individualmente frente a todos os critérios, por cada decisor 

participante do processo decisório. Este procedimento, evita o surgimento de 

discussões decorrentes de divergências de opiniões, pois considera as opiniões 

individuais e particulares de todos os avaliadores para a realização dos cálculos e 

formulação do ranking final de alternativas. 

 

3.5 PONDERAÇÃO DE CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS COM BWM  

A ponderação dos critérios e subcritérios possibilita expressar o grau de 

importância de cada critério pré-estabelecido para o processo de avaliação dos 

projetos de TI, ou seja, permite representar quais as características avaliadas 

possuem maior relevância para a empresa que estará utilizando o modelo, a partir do 

contexto e da realidade da mesma, para o estabelecimento do ranking dos projetos 

alinhado com suas prioridades.  

Para a definição dos pesos dos critérios e subcritérios estabelecidos, aplica-

se o MCDM Best-Worst Method, conforme as etapas propostas por Rezaei (2015), as 

quais estão representadas graficamente abaixo, na Figura 3. Os procedimentos e 

cálculos referentes a cada etapa do BWM foram apresentados e explicados no 

capítulo 2.3.2.1. 

 



42 
 

Figura 3 - Etapas para aplicação do BWM para a ponderação dos critérios 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O método foi empregado por meio do software otimizador Lindo Lingo 17.0, a 

partir das etapas definidas e com os dados levantados e compilados em uma planilha 

eletrônica. 

 

3.6 DEFINIÇÃO DA MATRIZ DE DECISÃO 

A partir da definição dos pesos dos critérios, deve-se criar a matriz de decisão, 

distribuindo os pesos para seus respectivos critérios. Considera-se, então, 𝑚 

alternativas 𝑃𝑗, 𝑗 = (1, 2,… ,𝑚) para análise frente a 𝑛 critérios 𝐶𝑖, 𝑖 = (1, 2,… , 𝑛). Os 

critérios, por sua vez, são ponderados pelos valores dos pesos obtidos anteriormente, 
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os quais são dados por um número crisp,  representando conforme um número fuzzy 

triangular como �̃�𝑖
∗ = (�̃�𝑖

∗, �̃�𝑖
∗, �̃�𝑖

∗), obtendo a seguinte matriz: 

 

                                                         𝑃1 ⋯ 𝑃𝑚 

�̃� =
�̃�1

∗ 𝐶1
⋮ ⋮
�̃�𝑛

∗ 𝐶𝑛

[
�̃�11 ⋯ �̃�1𝑚
⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝑛1 ⋯ �̃�𝑛𝑚

] 

 

onde, �̃�𝑖𝑗 = (�̃�𝑖𝑗 , �̃�𝑖𝑗 , 𝑐�̃�𝑗) são números fuzzy triangulares representados pela 

variável linguística utilizada para o tratamento da subjetividade e da imprecisão da 

análise do decisor frente aos dados de decisão. 

A matriz de decisão é definida em planilha eletrônica para aplicação das 

etapas do Fuzzy-TOPSIS para ranqueamento das alternativas. 

 

3.7 AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS COM FUZZY-TOPSIS 

Para a aplicação do Fuzzy-TOPSIS, definiu-se uma escala de cinco pontos, 

no intervalo de [1,9] com seus respectivos termos linguísticos para avaliação dos 

critérios frente a cada alternativa, conforme Ferreira et al (2018) e Wang, Cheng e 

Kun-Cheng (2009), apresentada na Tabela 2 e representada graficamente na Figura 

4. O intervalo selecionado não contém o algarismo 0 para não haver inconsistência 

durante a etapa de cálculo para a normalização da matriz.  

 

       Tabela 2 - Escala Linguística de Números Fuzzy Triangulares 

Escala Linguística Sigla Números Fuzzy Triangulares 

Muito Baixo MB 1  1  3  

Baixo B 1  3  5 

Médio M 3  5  7  

Alto A 5  7  9 

Muito Alto MA 7  9  9 

        Fonte: Adaptado de Ferreira et al (2018) e Wang, Cheng e Kun-Cheng (2009) 

 



44 
 

Figura 4 - Função de associação de variáveis linguísticas para avaliação dos critérios e 
subcritérios 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

As etapas estabelecidas para a aplicação do método Fuzzy-TOPSIS podem 

ser visualizadas na representação gráfica disposta na Figura 5, e apresentação e 

explicação das fórmulas de cálculo referentes as etapas podem ser encontradas no 

capítulo 2.3.2.3. 
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Figura 5 - Etapas para aplicação do Fuzzy-TOPSIS para a priorização de projetos de TI 

 

Fonte: Autoria própria (2019)  

 

Após a aplicação do modelo, este pode ser avaliado e as recomendações 

podem ser traçadas.  
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3.8 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A análise de sensibilidade unidimensional (Diaby e Goeree, 2014), é utilizada 

para verificar os efeitos da variação dos pesos dos critérios e a estabilidade das 

alternativas no ranking de projetos obtido com os coeficientes de proximidade 

calculados pelo Fuzzy-TOPSIS.  

Para isto, o peso de cada critério foi variado em intervalos de 10% e os pesos 

dos outros critérios foram recalculados obedecendo a proporção dos pesos 

determinados pelo BWM. Os pesos obtidos em cada variação foram reinseridos no 

Fuzzy-TOPSIS para obter novos coeficientes de proximidade dos projetos, conforme 

as seguintes etapas: 

1° etapa: Definir qual critério (𝐶𝑛) sofrerá variação, ou seja, receberá novos 

valores (𝑊nα). 

2° etapa: Calcular o novo peso proporcional (𝑊nβ) para os outros critérios, 

exceto o critério variado 𝑛, através de 𝑊nβ = (1 −𝑊nα) ∗
β

(1−𝑊n)
, onde 𝑊n representa o 

peso inicial do critério 𝑛 e 𝑊β representa o peso calculado pelo BWM para o critério 

tratado. 

3° etapa: Aplicar os novos pesos obtidos no Fuzzy-TOPSIS sem alterações 

nas avaliações realizadas para o cálculo dos novos coeficientes de proximidade e 

definição do ranking. 

No capítulo a seguir, demonstra-se a aplicabilidade do modelo proposto. 
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4 APLICAÇÃO DO MODELO 

Para demonstrar a aplicabilidade do modelo proposto, o mesmo foi 

empregado no processo de priorização de projetos de TI de uma Cooperativa 

Agroindustrial Paranaense, a Cocamar. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A aplicação da ferramenta se deu no processo de priorização de projetos do 

setor de TI da Cocamar, uma Cooperativa Agroindustrial situada em Maringá - PR, 

que atua no recebimento e beneficiamento de grãos, e, nos setores industrial e 

comercial. A cooperativa conta com mais de 60 unidades operacionais no norte e 

noroeste do Paraná, oeste paulista e sudoeste do Mato Grosso do Sul, e com 13 mil 

associados que produzem soja, milho, trigo, café e laranja.   

A cooperativa cuja missão é “Atender o cooperado, assegurando a 

perpetuação da cooperativa com sustentabilidade” e a visão é “Crescer com 

rentabilidade”, oferece meios para organizar a produção dos cooperados e oferta 

insumos e assistência técnica aos mesmos, além de realizar a transferência de 

conhecimentos quanto a novas tecnologias diretamente nas propriedades dos 

cooperados.  

A empresa possui o programa de melhoria contínua consolidado, contando 

com Kaizens, projetos Lean Six Sigma e de Design for Lean Six Sigma e projetos de 

Gerenciamento da Rotina. Estes projetos, na sua grande maioria, geram requisições 

de melhorias de sistemas para desenvolvimento junto a TI, as quais são tratadas como 

projetos e devem ser priorizados pelos departamentos. 

Por fim, a cooperativa também possui o planejamento estratégico, o qual é 

reestabelecido a cada 5 anos e direciona as ações de todos os colaboradores para 

um crescimento com sustentabilidade e qualidade, visando a duplicação do 

faturamento da cooperativa até 2020. Mais informações podem ser obtidas no site da 

cooperativa, o qual se encontra nas referências. 
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4.1.1 Caracterização do Processo 

A cooperativa é composta por diversos departamentos, cada qual com seus 

coordenadores e um gerente responsável. Todos os departamentos utilizam o mesmo 

sistema de informação (SI) desenvolvido internamente pela equipe de TI.  

A otimização do SI interno se dá a partir da necessidade de melhorias e 

alterações de alta complexidade nos processos e programas dos departamentos. Para 

isto, são criadas solicitações via sistema, as quais são enviadas diretamente ao 

departamento de TI, durante todo o ano. As solicitações recebidas são tratadas como 

possíveis projetos e são avaliadas em parceria com os responsáveis pelo 

departamento solicitante.  

A equipe interna incumbida pela otimização do SI é composta por um número 

reduzido de desenvolvedores de software, o que gera a necessidade de priorizar os 

projetos a serem trabalhados. A elaboração do portfólio de projetos é realizada 

anualmente por departamento, englobando especialistas de TI e o gerente de cada 

departamento, com o intuito de avaliar e ranquear em consenso quais projetos 

possuem maior importância para o direcionamento dos recursos de TI. 

Atualmente, os decisores analisam os projetos frente a critérios macros, 

tratados sob a mesma importância e sem diferenciação entre maximização ou 

minimização. Para a avaliação, cada critério recebe notas de 1 a 5 e, ao final, é 

realizada a multiplicação destes escores para a obtenção de uma pontuação que 

representará cada projeto analisado. No entanto, a fórmula de cálculo não tem 

embasamento teórico ou científico e os critérios de benefícios e custos são tratados 

da mesma maneira, gerando um ranking que não traduz a real necessidade de 

desenvolvimento dos projetos. Isto justifica a necessidade de um método estruturado 

para análise das alternativas e tomada de decisão que traduza a real importância dos 

projetos solicitados. 

O processo decisório, também nomeado como Situação Problema, foi 

mapeado de forma macro com as principais etapas e os respectivos responsáveis, 

através do software Bizagi Modeler 3.2. O mapeamento do processo pode ser 

visualizado na Figura 6. 
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Fonte: Autoria própria (2019)  

 

Quando os projetos são ranqueados de forma incorreta, a distribuição dos 

recursos e investimentos se torna insatisfatória, o que pode impactar diretamente em 

perdas e desperdícios tanto para o departamento de TI e como para toda a 

cooperativa.  

 

4.1.1.1  Caracterização de stakeholders 

Os stakeholders, também conhecidos como partes interessadas, possuem 

impacto direto no processo de tomada de decisão. Neste caso, os stakeholders são 

os responsáveis pelas informações que caracterizam os projetos frente aos critérios, 

ou seja, a equipe do departamento que solicitou os projetos. 

Neste caso, os stakeholders são afetados diretamente pelos projetos 

priorizados para desenvolvimento, visto que, os mesmos necessitam investir tempo 

para participar de etapas do processo de desenvolvimento, teste e implementação 

dos projetos, fornecendo informações e requisitos cruciais, para que os mesmos 

possam se beneficiar dos resultados obtidos ao final da execução dos projetos 

priorizados. 

 

Figura 6 – Mapeamento da Situação Problema 
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4.1.2 Definição dos Critérios 

Primeiramente, foram estabelecidos os subcritérios referentes ao critério 

estratégico para a priorização dos projetos de tecnologia da informação. Os 

subcritérios foram definidos a partir de informações obtidas com a aplicação da 

entrevista semiestruturada para a equipe de TI da cooperativa, a qual pode ser 

visualizada no Apêndice C.  

Os quatro subcritérios definidos para o grupo do critério Estratégico são: 

Planejamento Estratégico, Governança Corporativa, Projetos Lean Six Sigma e Nível 

de Urgência. Estes subcritérios estão alinhados com as diretrizes estratégicas da 

cooperativa e são apresentados no Quadro 2 com suas respectivas definições, siglas, 

tipos e referência utilizada. 

 

Quadro 2 - Subcritérios do Critério Estratégico 

Subcritérios Descrição  Tipo Referência 

E
s
tr

a
té

g
ic

o
 

Es₁ 
Planejamento 
Estratégico 

Avalia se o projeto solicitado se 
enquadra nas diretrizes do 
Planejamento Estratégico 

Max 

Cocamar Cooperativa 
Agroindustrial (2018) 

Es₂ 
Governança 
Corporativa 

Avalia se o projeto é decorrente de 
ações estabelecidas pela 
Governança Corporativa 

Max 

Es₃ 
Lean Six Sigma 

(LSS) 

Avalia se o projeto solicitado é 
derivado de ações do Programa 

Lean Six Sigma, o qual é apoiado 
pela Diretoria da cooperativa 

Max 

Es₄ 
Nível de 
Urgência 

Mensura o grau de criticidade do 
projeto para o departamento 

solicitante 
Max 

Fonte: Autoria própria (2019)  

 

Após o estabelecimento dos subcritérios estratégicos, foi realizada uma 

apresentação de todos os critérios definidos para a equipe de TI da cooperativa. 

Então, os critérios foram validados por meio de uma entrevista semiestruturada, a qual 

está representada no Apêndice C, para a finalização da estrutura hierárquica dos 

critérios e subcritérios que impactam na priorização de projetos de TI.  

A estrutura hierárquica finalizada dos critérios e subcritérios propostos pode 

ser visualizada na Figura 7. 
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Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Com os critérios e subcritérios estabelecidos, foram definidos os projetos que 

seriam analisados, assim como os decisores responsáveis pela avaliação, conforme 

descrito a seguir. 

 

4.1.3 Determinação das Alternativas e dos Decisores 

Para a aplicação do modelo, foi estabelecida a necessidade de seleção de um 

departamento como o piloto com suas respectivas solicitações realizadas para o 

departamento de TI, pois o processo de priorização de projetos se dá por 

departamento. O departamento selecionado como piloto foi o de Unidades 

Operacionais da cooperativa, o qual é responsável pela gestão dos processos e 

suporte de todas as unidades operacionais de atendimento aos cooperados, 

localizadas em diferentes cidades de três estados.  

O modelo foi aplicado aos projetos solicitados no ano de 2017, para que fosse 

possível realizar uma análise comparativa entre o ranking obtido com a partir da 

utilização da ferramenta da cooperativa e o ranking obtido com a aplicação do modelo 

proposto, e assim, efetuar a avaliação do mesmo, conforme proposto por Tsoukias 

(2007). 

O departamento, por sua vez, solicitou 11 diferentes projetos para o 

departamento de TI, como desenvolvimento de sistema de avaliação de desempenho, 

Figura 7 - Estrutura Hierárquica dos Critérios 
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plano de valorização, automatização de estoque, transferências e contratos online, 

agendamento de retirada, totens de autoatendimento, otimização de cadastros, entre 

outros. 

De acordo com o processo do departamento de TI, os projetos devem ser 

ranqueados por ordem de importância de acordo com os critérios propostos, pois a 

equipe de desenvolvimento e manutenção do SI é limitada e recebe requisições de 

projetos de todos os departamentos da cooperativa. 

Os decisores responsáveis pela avaliação dos projetos foram: 

 Gerente do Departamento, que avaliou os subcritérios estratégicos, 

financeiros, de riscos, externo e de impacto; 

 Especialista de TI, que julgou pelos subcritérios de recursos técnicos e 

de complexidade. 

Como, neste caso, não há mais de um decisor responsável por avaliar cada 

subcritério, não haverá a necessidade de considerar múltiplas opiniões.  

Após a determinação dos projetos para análise e dos decisores responsáveis 

pela avaliação, deu-se início as fases propostas pelo BWM para a definição dos pesos 

dos critérios e subcritérios. 

 

4.2 CÁLCULO DO PESO DOS CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS: BWM 

Para a definição dos pesos dos critérios, foi elaborada uma entrevista 

semiestrutura em uma planilha de Excel com o intuito de levantar as preferências entre 

os critérios e entre os subcritérios de cada grupo de critério por meio de comparações 

em pares, conforme pode ser visualizado no Apêndice D.  

Primeiramente os gestores de TI analisaram os sete critérios macro e 

definiram o critério Estratégico como o critério de maior importância, Best, e o critério 

Complexidade como o critério de menor importância, Worst, para a priorização dos 

projetos de TI.  

Para a realização da comparação de importâncias entre os critérios e entre os 

subcritérios, utilizou-se a escala definida por Rezaei (2015), a qual pode ser 

visualizada na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Escala para comparação de importância dos critérios e subcritérios 

Escala Importância 

1 Indiferente 

3 Pouca  

5 Moderada 

7 Alta 

9 Extrema 

2, 4, 6, 8 
Valores 

intermediários 
            Fonte: adaptado de Rezaei (2015) 

 

A partir da escala apresentada na Tabela 3, foram determinadas as 

importâncias do critério Best, ou seja, do critério Estratégico frente a todos os outros 

critérios por meio de comparações em pares, conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Comparação de importância entre o critério Best e os outros critérios 

Critérios Estratégico Financeiro  Risco Externo Impacto 
Recurso 
Técnico 

Complexidade 

Best: Estratégico 1  7 7 3  5  9  9  

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Com a mesma escala de preferência, também foi definido o quanto o critério 

Worst, o critério Complexidade, é menos importante que todos os outros critérios a 

partir de comparações em pares, ou seja, qual a importância de todos os critérios com 

relação ao Worst, como representado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Comparação de importância entre o critério Worst e os outros critérios 

Critérios 
Worst: 

Complexidade 

Estratégico 9 

Financeiro   7  

Risco 3 

Externo 9 

Impacto 5 

Recurso Técnico 3 

Complexidade 1 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O mesmo procedimento foi aplicado para os subcritérios de cada critério, 

exceto para:  
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 Subcritérios do critério Financeiro: os decisores definiram que os dois 

subcritérios que compõem o critério Financeiro possuem a mesma 

importância, com isso o peso definido para o critério é dividido 

igualmente entre os subcritérios; e  

 Subcritério do critério Externo, pois possui apenas um subcritério, 

assim sendo, o peso dado ao critério é repassado integralmente ao 

subcritério. 

 

Entre os subcritérios Estratégicos, definiu-se como Best: Urgência (Es₄) e 

como Worst: LSS (Es₃). As comparações em pares para definição do grau de 

importância do subcritério Best frente aos outros subcritérios podem ser visualizadas 

na Tabela 6. Enquanto as comparações do nível de importância dos subcritérios frente 

ao critério Worst pode ser verificado na Tabela 7. 

  

Tabela 6 - Comparação de importância entre o subcritério Best e os outros subcritérios 
estratégicos 

Subcritérios 
Estratégicos 

Planejamento 
Estratégico 

Governança LSS Urgência 

Best: Urgência  2 3   7 1 
  Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Tabela 7 - Comparação de importância entre o subcritério Worst e os outros subcritérios 
estratégicos 

Subcritérios 
Estratégicos 

Worst: LSS 

Planejamento Estratégico 7  

Governança 5 

LSS 1 

Urgência 9 
 Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Entre os subcritérios de Risco, foi definido como Best: Alterações de Escopo 

(Ri₁) e como Worst: Indisponibilidade do Responsável (Ri₂). A definição do grau de 

importância do subcritério Best frente aos outros subcritérios de risco encontra-se na 

Tabela 8. E as comparações do nível de importância dos subcritérios de risco quanto 

ao subcritério Worst pode ser verificado na Tabela 9. 
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Tabela 8 - Comparação de importância entre o subcritério Best e os outros subcritérios de 
risco 

Subcritérios de 
Risco 

Alterações de 
Escopo 

Indisponibilidade 
do Responsável 

Desvio de 
Qualidade 

Best: Alterações de 
Escopo 

1  7  5 

        Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Tabela 9 - Comparação de importância entre o subcritério Worst e os outros subcritérios de 
risco 

Subcritérios de 
Risco 

Worst: 
Indisponibilidade 
do Responsável 

Alterações de 
Escopo 

7  

Indisponibilidade 
do Responsável 

1 

Desvio de 
Qualidade 

7 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Ao analisar os subcritérios do grupo Impacto, determinou-se como Best: 

Cliente (Im₃) e como Worst: Operacional (Im₁). O grau de importância entre o 

subcritério Best e os outros, e entre todos os subcritérios e o subcritério Worst estão 

representadas na Tabela 10 e na Tabela 11, respectivamente. 

 

Tabela 10 - Comparação de importância entre o subcritério Best e os outros subcritérios de 
impacto 

Subcritérios de 
Impacto 

Operacional Competitividade Cliente 

Best: Cliente 5  3  1 
     Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Tabela 11 - Comparação de importância entre o subcritério Worst e os outros subcritérios de 
impacto 

Subcritérios de 
Impacto 

Worst: 
Operacional 

Operacional 1 

Competitividade 5 

Cliente 7 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Nos subcritérios de Recurso Técnico, foi definido como Best: Equipe (Rt₂) e 

como Worst: Tecnologia Externa (Rt₃). A definição do grau de importância do 

subcritério Best frente aos outros subcritérios encontra-se na Tabela 12. E as 
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comparações de importância dos subcritérios de recurso técnico quanto ao subcritério 

Worst está na Tabela 13. 

 

Tabela 12 - Comparação de importância entre o subcritério Best e os outros subcritérios de 
recurso técnico 

Subcritérios de 
Recurso Técnico 

Tempo Equipe 
Tecnologia 

Externa 
Best: Equipe 3 1  5 

  Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Tabela 13 - Comparação de importância entre o subcritério Worst e os outros subcritérios de 
recurso técnico 

Subcritérios de  
Recurso Técnico 

Worst:  
Tecnologia Externa 

Tempo 3  

Equipe 8 

Tecnologia Externa 1 

   Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Quando examinados os subcritérios de Complexidade, estabeleceu-se como 

Best: Desenvolvimento (Co₁) e como Worst: Implementação (Co₃). A relação de grau 

de importância entre o subcritério Best e os outros, e entre os subcritérios e o Worst, 

estão apresentadas na Tabela 14 e na Tabela 15, respectivamente. 

 

Tabela 14 - Comparação de importância entre o subcritério Best e os outros 
subcritérios de complexidade 

Subcritérios de 
Complexidade 

Desenvolvimento 
Processamento 

Interno 
Implementação 

Best: Desenvolvimento 1 4  5 

           Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Tabela 15 - Comparação de importância entre o subcritério Worst e os outros subcritérios de 
complexidade 

Subcritérios de 
Complexidade 

Worst: 
Implementação 

Desenvolvimento 5 

Processamento Interno 4 

Implementação 1 
                             Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Com as comparações em pares realizadas pelos gestores de TI, os pesos dos 

critérios e subcritérios foram calculados a partir da fórmula (1) de programação linear, 

apresentada no capítulo 2.3.2.1. Os pesos obtidos encontram-se na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Pesos dos Critérios e Subcritérios 

Critérios Pesos Subcritérios Pesos 

Estratégico 0,432521 

Es₁ Plan. Estratégico 0,12274 

Es₂ Governança 0,08183 

Es₃ Lean Six Sigma 0,02338 

Es₄ Nível de Urgência 0,20457 

Financeiro 0,082215 
Fi₁ Retorno do Investimento 0,04111 

Fi₂ Redução de Custo 0,04111 

Risco 0,082215 

Ri₁ Alterações de Escopo 0,06029 

Ri₂ Indisponibilidade do Responsável 0,00548 

Ri₃ Desvio de Qualidade 0,01644 

Externo 0,191834 Ex₁ Requisições Legais 0,19183 

Impacto 0,115101 

Im₁ Operacional 0,01046 

Im₂ Competitividade 0,03139 

Im₃ Cliente 0,07325 

Recurso 
Técnico 

0,063945 

Rt₁ Tempo 0,01677 

Rt₂ Equipe 0,04088 

Rt₃ Tecnologia Externa 0,00629 

Complexidade 0,032171 

Co₁ Desenvolvimento 0,02198 

Co₂ Proc. Interno 0,00697 

Co₃ Implementação 0,00322 

    Fonte: Autoria própria (2019) 

 

A taxa de consistência das comparações, representa a efetividade da 

aplicação realizada, pode ser obtida através da fórmula (2) apresentada no capítulo 

2.3.2.1, onde valores mais próximos de 0 indicam maior consistência no cálculo. As 

taxas de consistência obtidas para as comparações em pares estão apresentadas na 

Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Taxa de Consistência das comparações realizadas pelo BWM 

Comparações BWM Taxa de Consistência 

Critérios 0,027339 

Subcritérios Estratégico 0,025360 

Subcritérios Risco 0,071492 

Subcritérios Impacto 0,079051 

Subcritérios Recurso Técnico 0,064148 

Subcritérios Complexidade 0,079710 

     Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Pode-se verificar que o critério com maior importância é o Estratégico 

(0,432521), visto que o mesmo foi definido como Best, seguido pelo critério Externo 

(0,191834). Os subcritérios que apresentaram maior peso, quando visualizado de 

maneira geral, foram Nível de Urgência, Requisições Legais e Planejamento 

Estratégico.  
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Os subcritérios Nível de Urgência e Planejamento Estratégico, são derivados 

do critério Estratégico, os quais representam diretrizes da cooperativa, enquanto o 

subcritério Requisições Legais deriva do critério Externo, que traduz as requisições 

externas, ou seja, que retrata as exigências de órgãos externos. Estes critérios e 

subcritérios possuem maior impacto na análise das alternativas para a priorização de 

projetos de TI. 

Com as importâncias dos critérios e subcritérios definidas, prosseguiu-se para 

definição da matriz de decisão, para que seja realizado o ranqueamento das 

alternativas, ou seja, dos projetos requeridos, conforme a avaliação dos decisores e 

as etapas do método Fuzzy-TOPSIS. 

 

4.3 DEFINIÇÃO DA MATRIZ DE DECISÃO 

A partir do estabelecimento da quantidade de alternativas a serem avaliadas 

e da definição dos pesos dos critérios, foi criada a matriz de decisão para a avaliação 

dos projetos solicitados pelo departamento de Unidades Operacionais, e pode ser 

visualizada na Tabela 18. 

Pesos↓ Subcritérios↓ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

0,123 Es₁                       

0,082 Es₂                       

0,023 Es₃                       

0,205 Es₄                       

0,041 Fi₁                       

0,041 Fi₂                       

0,060 Ri₁                       

0,005 Ri₂                       

0,016 Ri₃                       

0,192 Ex₁                       

0,010 Im₁                       

0,031 Im₂                       

0,073 Im₃                       

0,038 Rt₁                       

0,020 Rt₂                       

0,005 Rt₃                       

0,022 Co₁                       

0,007 Co₂                       

0,003 Co₃                       

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Tabela 18 - Matriz de Decisão 



59 
 

Para o preenchimento da matriz de decisão, foram criadas instruções que se 

encontram no Apêndice E. As instruções trazem informações gerais para 

interpretação da matriz de decisão e avaliação dos projetos. Além disso, foram 

estabelecidas perguntas para direcionar a análise dos subcritérios. 

 

4.4 RANKING DOS PROJETOS: FUZZY-TOPSIS 

A partir das instruções apresentadas, os decisores avaliaram cada projeto por 

meio de variáveis linguísticas frente a todos os critérios definidos através das 

perguntas criadas para facilitar a análise, conforme a etapa definida no capítulo 3.7.  

A matriz de decisão preenchida com as avaliações dos decisores quanto aos 

potenciais projetos de TI requeridos pelo Departamento de Unidades da cooperativa 

estudada por ser visualizada na Tabela 19.  

 

Pesos↓ Subcritérios↓ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

0,123 Es₁ A MA M MB M M MA B A B MA 

0,082 Es₂ B M B MB B M A M B B MA 

0,023 Es₃ MB MB MB MB MB B MB MB MB MB MA 

0,205 Es₄ M B B MB MB B A MB M B M 

0,041 Fi₁ B B B M B M M MB M M B 

0,041 Fi₂ B B M B M M M MB M M B 

0,060 Ri₁ A A A A A M A B A A MA 

0,005 Ri₂ MA A B A A A A B A A A 

0,016 Ri₃ A A M A A B MA M A A A 

0,192 Ex₁ MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB B 

0,010 Im₁ M MB A M A A A M A A MA 

0,031 Im₂ M B MB M M A MA MB MA MB A 

0,073 Im₃ A B M A A A MA MB MA M A 

0,038 Rt₁ M M A M A M M M A M A 

0,020 Rt₂ M M M M A M M A A M M 

0,005 Rt₃ B MB B MB MB MB B A A MB B 

0,022 Co₁ M M A M M M A M A M M 

0,007 Co₂ B M A A M M A M A A A 

0,003 Co₃ B M A A B M MA A A A MA 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

As avaliações linguísticas foram transformadas para a sua respectiva 

perspectiva de números fuzzy triangulares, conforme Tabela 2, obtendo-se os dados 

dispostos na Tabela 20. 

Tabela 19 – Matriz de Decisão com Avaliação dos Projetos 
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Tabela 20 - Matriz de Decisão com Números Fuzzy Triangulares 

(continua) 

Pesos ↓ Subcritérios ↓ N° Fuzzy ↓ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

0,123 Es₁ 

a 5 7 3 1 3 3 7 1 5 1 7 

b 7 9 5 1 5 5 9 3 7 3 9 

c 9 9 7 3 7 7 9 5 9 5 9 

0,082 Es₂ 

a 1 3 1 1 1 3 5 3 1 1 7 

b 3 5 3 1 3 5 7 5 3 3 9 

c 5 7 5 3 5 7 9 7 5 5 9 

0,023 Es₃ 

a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

b 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 9 

c 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 9 

0,205 Es₄ 

a 3 1 1 1 1 1 5 1 3 1 3 

b 5 3 3 1 1 3 7 1 5 3 5 

c 7 5 5 3 3 5 9 3 7 5 7 

0,041 Fi₁ 

a 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 

b 3 3 3 5 3 5 5 1 5 5 3 

c 5 5 5 7 5 7 7 3 7 7 5 

0,041 Fi₂ 

a 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 

b 3 3 5 3 5 5 5 1 5 5 3 

c 5 5 7 5 7 7 7 3 7 7 5 

0,060 Ri₁ 

a 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 7 

b 7 7 7 7 7 5 7 3 7 7 9 

c 9 9 9 9 9 7 9 5 9 9 9 

0,005 Ri₂ 

a 7 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 

b 9 7 3 7 7 7 7 3 7 7 7 

c 9 9 5 9 9 9 9 5 9 9 9 

0,016 Ri₃ 

a 5 5 3 5 5 1 7 3 5 5 5 

b 7 7 5 7 7 3 9 5 7 7 7 

c 9 9 7 9 9 5 9 7 9 9 9 

0,192 Ex₁ 

a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

c 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 

0,010 Im₁ 

a 3 1 5 3 5 5 5 3 5 5 7 

b 5 1 7 5 7 7 7 5 7 7 9 

c 7 3 9 7 9 9 9 7 9 9 9 

0,031 Im₂ 

a 3 1 1 3 3 5 7 1 7 1 5 

b 5 3 1 5 5 7 9 1 9 1 7 

c 7 5 3 7 7 9 9 3 9 3 9 

0,073 Im₃ 

a 5 1 3 5 5 5 7 1 7 3 5 

b 7 3 5 7 7 7 9 1 9 5 7 

c 9 5 7 9 9 9 9 3 9 7 9 

0,038 Rt₁ 

a 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 

b 5 5 7 5 7 5 5 5 7 5 7 

c 7 7 9 7 9 7 7 7 9 7 9 

0,020 Rt₂ 

a 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 

b 5 5 5 5 7 5 5 7 7 5 5 

c 7 7 7 7 9 7 7 9 9 7 7 

0,005 Rt₃ 

a 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 

b 3 1 3 1 1 1 3 7 7 1 3 

c 5 3 5 3 3 3 5 9 9 3 5 
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Tabela 20 - Matriz de Decisão com Números Fuzzy Triangulares 

 (conclusão) 

0,022 Co₁ 

a 3 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 

b 5 5 7 5 5 5 7 5 7 5 5 

c 7 7 9 7 7 7 9 7 9 7 7 

0,007 Co₂ 

a 1 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 

b 3 5 7 7 5 5 7 5 7 7 7 

c 5 7 9 9 7 7 9 7 9 9 9 

0,003 Co₃ 

a 1 3 5 5 1 3 7 5 5 5 7 

b 3 5 7 7 3 5 9 7 7 7 9 

c 5 7 9 9 5 7 9 9 9 9 9 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Considerando os passos descritos na Figura 5, seguiu-se para a etapa de 

normalização da matriz de decisão, conforme pode ser visto na Tabela 21, 

considerando os tipos dos critérios (maximização e minimização), conforme Singh e 

Benyoucef (2011) e, em sequência, na Tabela 22, tem-se a ponderação da matriz 

obtida após a normalização dos dados.  

 

Tabela 21 - Matriz Fuzzy Normalizada 

(continua) 

Pesos↓ Subcritérios↓ N° Fuzzy↓ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

0,123 Es₁ 

a 0,56 0,78 0,33 0,11 0,33 0,33 0,78 0,11 0,56 0,11 0,78 

b 0,78 1,00 0,56 0,11 0,56 0,56 1,00 0,33 0,78 0,33 1,00 

c 1,00 1,00 0,78 0,33 0,78 0,78 1,00 0,56 1,00 0,56 1,00 

0,082 Es₂ 

a 0,11 0,33 0,11 0,11 0,11 0,33 0,56 0,33 0,11 0,11 0,78 

b 0,33 0,56 0,33 0,11 0,33 0,56 0,78 0,56 0,33 0,33 1,00 

c 0,56 0,78 0,56 0,33 0,56 0,78 1,00 0,78 0,56 0,56 1,00 

0,023 Es₃ 

a 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,78 

b 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,33 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 

c 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,56 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 

0,205 Es₄ 

a 0,33 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,56 0,11 0,33 0,11 0,33 

b 0,56 0,33 0,33 0,11 0,11 0,33 0,78 0,11 0,56 0,33 0,56 

c 0,78 0,56 0,56 0,33 0,33 0,56 1,00 0,33 0,78 0,56 0,78 

0,041 Fi₁ 

a 0,14 0,14 0,14 0,43 0,14 0,43 0,43 0,14 0,43 0,43 0,14 

b 0,43 0,43 0,43 0,71 0,43 0,71 0,71 0,14 0,71 0,71 0,43 

c 0,71 0,71 0,71 1,00 0,71 1,00 1,00 0,43 1,00 1,00 0,71 

0,041 Fi₂ 

a 0,14 0,14 0,43 0,14 0,43 0,43 0,43 0,14 0,43 0,43 0,14 

b 0,43 0,43 0,71 0,43 0,71 0,71 0,71 0,14 0,71 0,71 0,43 

C 0,71 0,71 1,00 0,71 1,00 1,00 1,00 0,43 1,00 1,00 0,71 

0,060 Ri₁ 

A 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14 0,11 0,20 0,11 0,11 0,11 

B 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,20 0,14 0,33 0,14 0,14 0,11 

C 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,33 0,20 1,00 0,20 0,20 0,14 

0,005 Ri₂ 

A 0,11 0,11 0,20 0,11 0,11 0,11 0,11 0,20 0,11 0,11 0,11 

B 0,11 0,14 0,33 0,14 0,14 0,14 0,14 0,33 0,14 0,14 0,14 

C 0,14 0,20 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 0,20 0,20 0,20 
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Tabela 21 - Matriz Fuzzy Normalizada 

 (conclusão) 

0,016 Ri₃ 

a 0,11 0,11 0,14 0,11 0,11 0,20 0,11 0,14 0,11 0,11 0,11 

b 0,14 0,14 0,20 0,14 0,14 0,33 0,11 0,20 0,14 0,14 0,14 

c 0,20 0,20 0,33 0,20 0,20 1,00 0,14 0,33 0,20 0,20 0,20 

0,192 Ex₁ 

a 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

b 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,60 

c 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 1,00 

0,010 Im₁ 

a 0,33 0,11 0,56 0,33 0,56 0,56 0,56 0,33 0,56 0,56 0,78 

b 0,56 0,11 0,78 0,56 0,78 0,78 0,78 0,56 0,78 0,78 1,00 

c 0,78 0,33 1,00 0,78 1,00 1,00 1,00 0,78 1,00 1,00 1,00 

0,031 Im₂ 

a 0,33 0,11 0,11 0,33 0,33 0,56 0,78 0,11 0,78 0,11 0,56 

b 0,56 0,33 0,11 0,56 0,56 0,78 1,00 0,11 1,00 0,11 0,78 

c 0,78 0,56 0,33 0,78 0,78 1,00 1,00 0,33 1,00 0,33 1,00 

0,073 Im₃ 

a 0,56 0,11 0,33 0,56 0,56 0,56 0,78 0,11 0,78 0,33 0,56 

b 0,78 0,33 0,56 0,78 0,78 0,78 1,00 0,11 1,00 0,56 0,78 

c 1,00 0,56 0,78 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00 0,78 1,00 

0,038 Rt₁ 

a 0,43 0,43 0,33 0,43 0,33 0,43 0,43 0,43 0,33 0,43 0,33 

b 0,60 0,60 0,43 0,60 0,43 0,60 0,60 0,60 0,43 0,60 0,43 

c 1,00 1,00 0,60 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 0,60 

0,020 Rt₂ 

a 0,43 0,43 0,43 0,43 0,33 0,43 0,43 0,33 0,33 0,43 0,43 

b 0,60 0,60 0,60 0,60 0,43 0,60 0,60 0,43 0,43 0,60 0,60 

c 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 0,60 0,60 1,00 1,00 

0,005 Rt₃ 

a 0,20 0,33 0,20 0,33 0,33 0,33 0,20 0,11 0,11 0,33 0,20 

b 0,33 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 0,33 0,14 0,14 1,00 0,33 

c 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 1,00 1,00 

0,022 Co₁ 

a 0,43 0,43 0,33 0,43 0,43 0,43 0,33 0,43 0,33 0,43 0,43 

b 0,60 0,60 0,43 0,60 0,60 0,60 0,43 0,60 0,43 0,60 0,60 

c 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 0,60 1,00 1,00 

0,007 Co₂ 

a 0,20 0,14 0,11 0,11 0,14 0,14 0,11 0,14 0,11 0,11 0,11 

b 0,33 0,20 0,14 0,14 0,20 0,20 0,14 0,20 0,14 0,14 0,14 

c 1,00 0,33 0,20 0,20 0,33 0,33 0,20 0,33 0,20 0,20 0,20 

0,003 Co₃ 

a 0,20 0,14 0,11 0,11 0,20 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

b 0,33 0,20 0,14 0,14 0,33 0,20 0,11 0,14 0,14 0,14 0,11 

c 1,00 0,33 0,20 0,20 1,00 0,33 0,14 0,20 0,20 0,20 0,14 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Tabela 22 - Matriz Fuzzy Normalizada Ponderada 

(continua) 

Subcritérios↓ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Es₁ 

a 0,068 0,095 0,041 0,014 0,041 0,041 0,095 0,014 0,068 0,014 0,095 

b 0,095 0,123 0,068 0,014 0,068 0,068 0,123 0,041 0,095 0,041 0,123 

c 0,123 0,123 0,095 0,041 0,095 0,095 0,123 0,068 0,123 0,068 0,123 

Es₂ 

a 0,009 0,027 0,009 0,009 0,009 0,027 0,045 0,027 0,009 0,009 0,064 

b 0,027 0,045 0,027 0,009 0,027 0,045 0,064 0,045 0,027 0,027 0,082 

c 0,045 0,064 0,045 0,027 0,045 0,064 0,082 0,064 0,045 0,045 0,082 

Es₃ 

a 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,018 

b 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,008 0,003 0,003 0,003 0,003 0,023 

c 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,013 0,008 0,008 0,008 0,008 0,023 
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Tabela 22 - Matriz Fuzzy Normalizada Ponderada 

 (conclusão) 

Es₄ 

a 0,068 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,114 0,023 0,068 0,023 0,068 

b 0,114 0,068 0,068 0,023 0,023 0,068 0,159 0,023 0,114 0,068 0,114 

c 0,159 0,114 0,114 0,068 0,068 0,114 0,205 0,068 0,159 0,114 0,159 

Fi₁ 

a 0,006 0,006 0,006 0,018 0,006 0,018 0,018 0,006 0,018 0,018 0,006 

b 0,018 0,018 0,018 0,029 0,018 0,029 0,029 0,006 0,029 0,029 0,018 

c 0,029 0,029 0,029 0,041 0,029 0,041 0,041 0,018 0,041 0,041 0,029 

Fi₂ 

a 0,006 0,006 0,018 0,006 0,018 0,018 0,018 0,006 0,018 0,018 0,006 

b 0,018 0,018 0,029 0,018 0,029 0,029 0,029 0,006 0,029 0,029 0,018 

c 0,029 0,029 0,041 0,029 0,041 0,041 0,041 0,018 0,041 0,041 0,029 

Ri₁ 

a 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,009 0,007 0,012 0,007 0,007 0,007 

b 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,012 0,009 0,020 0,009 0,009 0,007 

c 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,020 0,012 0,060 0,012 0,012 0,009 

Ri₂ 

a 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

b 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

c 0,001 0,001 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,001 0,001 0,001 

Ri₃ 

a 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

b 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,005 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 

c 0,003 0,003 0,005 0,003 0,003 0,016 0,002 0,005 0,003 0,003 0,003 

Ex₁ 

a 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

b 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,115 

c 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,192 

Im₁ 

a 0,003 0,001 0,006 0,003 0,006 0,006 0,006 0,003 0,006 0,006 0,008 

b 0,006 0,001 0,008 0,006 0,008 0,008 0,008 0,006 0,008 0,008 0,010 

c 0,008 0,003 0,010 0,008 0,010 0,010 0,010 0,008 0,010 0,010 0,010 

Im₂ 

a 0,010 0,003 0,003 0,010 0,010 0,017 0,024 0,003 0,024 0,003 0,017 

b 0,017 0,010 0,003 0,017 0,017 0,024 0,031 0,003 0,031 0,003 0,024 

c 0,024 0,017 0,010 0,024 0,024 0,031 0,031 0,010 0,031 0,010 0,031 

Im₃ 

a 0,041 0,008 0,024 0,041 0,041 0,041 0,057 0,008 0,057 0,024 0,041 

b 0,057 0,024 0,041 0,057 0,057 0,057 0,073 0,008 0,073 0,041 0,057 

c 0,073 0,041 0,057 0,073 0,073 0,073 0,073 0,024 0,073 0,057 0,073 

Rt₁ 

a 0,016 0,016 0,013 0,016 0,013 0,016 0,016 0,016 0,013 0,016 0,013 

b 0,023 0,023 0,016 0,023 0,016 0,023 0,023 0,023 0,016 0,023 0,016 

c 0,038 0,038 0,023 0,038 0,023 0,038 0,038 0,038 0,023 0,038 0,023 

Rt₂ 

a 0,009 0,009 0,009 0,009 0,007 0,009 0,009 0,007 0,007 0,009 0,009 

b 0,012 0,012 0,012 0,012 0,009 0,012 0,012 0,009 0,009 0,012 0,012 

c 0,020 0,020 0,020 0,020 0,012 0,020 0,020 0,012 0,012 0,020 0,020 

Rt₃ 

a 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 

b 0,002 0,005 0,002 0,005 0,005 0,005 0,002 0,001 0,001 0,005 0,002 

c 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,001 0,001 0,005 0,005 

Co₁ 

a 0,009 0,009 0,007 0,009 0,009 0,009 0,007 0,009 0,007 0,009 0,009 

b 0,013 0,013 0,009 0,013 0,013 0,013 0,009 0,013 0,009 0,013 0,013 

c 0,022 0,022 0,013 0,022 0,022 0,022 0,013 0,022 0,013 0,022 0,022 

Co₂ 

a 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

b 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

c 0,007 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

Co₃ 

a 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

b 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C 0,003 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Em seguida, com as solução ideal fuzzy (FPIS) definida como �̃�𝑗
+ = (1,1,1) e 

a solução anti-ideal fuzzy (FNIS) como  e �̃�𝑗
− = (0,0,0), foram determinadas as 

distâncias das alternativas até FPIS (𝑑𝑖
+) e FNIS (𝑑𝑖

−), as quais podem ser visualizadas 

respectivamente nas Tabelas 23 e 24. 

 

Tabela 23 - Solução Ideal Fuzzy (FPIS) 

Subcritérios↓ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Es₁ 0,905 0,886 0,932 0,977 0,932 0,932 0,886 0,959 0,905 0,959 0,886 

Es₂ 0,973 0,955 0,973 0,985 0,973 0,955 0,936 0,955 0,973 0,973 0,924 

Es₃ 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,992 0,996 0,996 0,996 0,996 0,978 

Es₄ 0,887 0,933 0,933 0,962 0,962 0,933 0,842 0,962 0,887 0,933 0,887 

Fi₁ 0,982 0,982 0,982 0,971 0,982 0,971 0,971 0,990 0,971 0,971 0,982 

Fi₂ 0,982 0,982 0,971 0,982 0,971 0,971 0,971 0,990 0,971 0,971 0,982 

Ri₁ 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,986 0,991 0,969 0,991 0,991 0,993 

Ri₂ 0,999 0,999 0,997 0,999 0,999 0,999 0,999 0,997 0,999 0,999 0,999 

Ri₃ 0,998 0,998 0,996 0,998 0,998 0,992 0,998 0,996 0,998 0,998 0,998 

Ex₁ 0,937 0,937 0,937 0,937 0,937 0,937 0,937 0,937 0,937 0,937 0,887 

Im₁ 0,994 0,998 0,992 0,994 0,992 0,992 0,992 0,994 0,992 0,992 0,990 

Im₂ 0,983 0,990 0,994 0,983 0,983 0,976 0,971 0,994 0,971 0,994 0,976 

Im₃ 0,943 0,976 0,959 0,943 0,943 0,943 0,932 0,986 0,932 0,959 0,943 

Rt₁ 0,974 0,974 0,983 0,974 0,983 0,974 0,974 0,974 0,983 0,974 0,983 

Rt₂ 0,986 0,986 0,986 0,986 0,991 0,986 0,986 0,991 0,991 0,986 0,986 

Rt₃ 0,997 0,996 0,997 0,996 0,996 0,996 0,997 0,999 0,999 0,996 0,997 

Co₁ 0,985 0,985 0,990 0,985 0,985 0,985 0,990 0,985 0,990 0,985 0,985 

Co₂ 0,996 0,998 0,999 0,999 0,998 0,998 0,999 0,998 0,999 0,999 0,999 

Co₃ 0,998 0,999 1,000 1,000 0,998 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

di⁺ → 18,51 18,56 18,61 18,66 18,61 18,52 18,37 18,67 18,48 18,61 18,38 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Tabela 24 - Solução Anti-Ideal Fuzzy (FNIS) 

(continua) 

Subcritérios↓ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Es₁ 0,098 0,114 0,072 0,026 0,072 0,072 0,114 0,047 0,098 0,047 0,114 

Es₂ 0,031 0,048 0,031 0,017 0,031 0,048 0,065 0,048 0,031 0,031 0,076 

Es₃ 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,009 0,005 0,005 0,005 0,005 0,022 

Es₄ 0,120 0,078 0,078 0,044 0,044 0,078 0,163 0,044 0,120 0,078 0,120 

Fi₁ 0,020 0,020 0,020 0,031 0,020 0,031 0,031 0,011 0,031 0,031 0,020 

Fi₂ 0,020 0,020 0,031 0,020 0,031 0,031 0,031 0,011 0,031 0,031 0,020 

Ri₁ 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,014 0,009 0,037 0,009 0,009 0,007 

Ri₂ 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 

Ri₃ 0,003 0,003 0,004 0,003 0,003 0,010 0,002 0,004 0,003 0,003 0,003 

Ex₁ 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,131 

Im₁ 0,006 0,002 0,008 0,006 0,008 0,008 0,008 0,006 0,008 0,008 0,010 

Im₂ 0,018 0,012 0,007 0,018 0,018 0,025 0,029 0,007 0,029 0,007 0,025 

Im₃ 0,058 0,028 0,043 0,058 0,058 0,058 0,068 0,016 0,068 0,043 0,058 

Rt₁ 0,028 0,028 0,018 0,028 0,018 0,028 0,028 0,028 0,018 0,028 0,018 
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Tabela 24 - Solução Anti-Ideal Fuzzy (FNIS) 

 (conclusão) 

Rt₂ 0,015 0,015 0,015 0,015 0,009 0,015 0,015 0,009 0,009 0,015 0,015 

Rt₃ 0,003 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004 0,003 0,001 0,001 0,004 0,003 

Co₁ 0,016 0,016 0,010 0,016 0,016 0,016 0,010 0,016 0,010 0,016 0,016 

Co₂ 0,004 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

Co₃ 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 

di⁻→ 0,530 0,478 0,432 0,376 0,425 0,523 0,659 0,368 0,548 0,430 0,660 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O coeficiente de proximidade (𝐶𝑖) para cada projeto foi calculado, sendo que 

quanto mais próximo de 1 estiver o valor de 𝐶𝑖, mais próximo de FPIS e mais distante 

de FNIS a alternativa se encontra. O resultado pode ser visualizado na Tabela 25.  

 

Tabela 25: Coeficiente de Proximidade dos Projetos 

Projetos Ci 

P1 0,02785 

P2 0,02510 

P3 0,02269 

P4 0,01976 

P5 0,02233 

P6 0,02749 

P7 0,03461 

P8 0,01931 

P9 0,02878 

P10 0,02258 

P11 0,03468 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Por fim, os 𝐶𝑖 calculados foram ordenados em ordem decrescente, conforme 

Tabela 26, para a definição do ranqueamento dos projetos de acordo com a prioridade. 

 

Tabela 26 - Ranqueamento dos Projetos Solicitados 

Prioridade Projetos Ci 

1 P11 0,03468 

2 P7 0,03461 

3 P9 0,02878 

4 P1 0,02785 

5 P6 0,02749 

6 P2 0,02510 

7 P3 0,02269 

8 P10 0,02258 

9 P5 0,02233 

10 P4 0,01976 

11 P8 0,01931 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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Conforme a tabela anterior, pode-se concluir que o projeto com maior 

prioridade é o “P11”, seguido pelos projetos “P7” e “P9”, pois estes são os que 

possuem menor distância da solução ideal fuzzy (FPIS) e maior distância da solução 

anti-ideal fuzzy (FNIS). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A cooperativa tratada possui a cultura de analisar e selecionar os projetos de 

TI para elaboração de portfólio para desenvolvimento. No entanto, a ferramenta 

utilizada anteriormente na construção do ranking dos projetos de TI não diferenciava 

a importância dos critérios para a tomada de decisão e considerava apenas critérios 

macro de natureza subjetiva. 

Os critérios eram avaliados com escores de 1 a 5 e não eram diferenciados 

sob a perspectiva de maximização e minimização. Os escores dos critérios eram 

multiplicados entre si para cada projeto, em busca de uma pontuação que 

representasse a importância do mesmo. Sendo assim, a incerteza e a subjetividade 

predominavam no processo decisório, decorrente desde a natureza dos critérios até 

as estimativas realizadas por parte dos decisores.  

Além disso, a fórmula de cálculo utilizada não possuía embasamento teórico 

ou científico, gerando pontuações para os projetos que não traduziam a real 

importância dos mesmos e, consequentemente, definindo um ranking que não 

condizia com a real necessidade de desenvolvimento dos projetos. 

No entanto, sabe-se que a correta priorização de projetos é crucial para 

alocação de recursos em diferentes organizações. O tratamento simultâneo de 

diferentes tipos de critérios que impactam na tomada de decisão, possibilita a 

avaliação das alternativas embasadas nos objetivos definidos. No entanto, este 

tratamento caracteriza o processo decisório como crítico e de alta complexidade.   

Os critérios também possuem diferentes graus de importância para o 

processo decisório que varia a partir da realidade de cada organização e suas 

estratégias e que podem ser avaliados de maneira objetiva ou subjetiva (PMI, 2013). 

Com isso, este estudo propôs a combinação de dois MCDM, Best-Worst Method e 

Fuzzy-TOPSIS, para constituir um método híbrido com sensibilidade e para distinguir 

mínimas variações de importância dos projetos, reduzir as incertezas e auxiliar na 

tomada de decisão no setor de TI. 

O Best-Worst Method foi utilizado para calcular o peso dos critérios e 

subcritérios por ser um método eficiente que necessita de um número mínimo de 

comparações (REZAEI, 2015). Enquanto que a teoria Fuzzy, foi empregada em 

conjunto com o método TOPSIS para tratar as condições de incertezas dos projetos 
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(BÖHLE, HEIDLING e SCHOPER, 2016) e modelar o julgamento humano quanto a 

critérios de natureza imprecisa, vaga e subjetiva na elaboração de portfólio de projetos 

de TI (OLFAT, GOVINDAN e KHODAVERDI, 2013). 

Na Tabela 27, pode-se visualizar a diferença do ranking obtido a partir do 

modelo proposto e da ferramenta utilizada anteriormente pela cooperativa. Apenas o 

projeto de prioridade 3 (P9) assume a mesma posição de importância em ambos os 

rankings. 

 

Tabela 27 - Análise Comparativa de Rankings 

Prioridade 
Ranking 

Fuzzy-TOPSIS 

Ranking 
Ferramenta 

Anterior 

1 P11 P1 

2 P7 P3 

3 P9 P9 

4 P1 P2 

5 P6 P4 

6 P2 P10 

7 P3 P5 

8 P10 P6 

9 P5 P7 

10 P4 P8 

11 P8 P11 
       Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Na tabela, encontra-se uma grande diferença entre os dois rankings 

dispostos, principalmente quanto ao projeto que assumiu a primeira posição no 

ranking obtido pelo Fuzzy-TOPSIS, pois com a ferramenta anterior, ele havia sido 

classificado como o projeto de menor importância. 

Pode-se, então, enfatizar a importância de buscar ferramentas estruturadas 

que apoie a tomada de decisão e que reduza as incertezas inerentes ao processo 

decisório na gestão de portfólio do setor de TI, para alocação correta de recursos e 

investimentos conforme as estratégias da organização. 

Foi desenvolvida uma ferramenta a partir do modelo proposto para avaliação 

e priorização de projetos de TI. As instruções para inicialização da ferramenta foram 

descritas (Apêndice F) e um manual geral de instruções para utilização da ferramenta 

foi elaborado para facilitar a utilização da ferramenta (Apêndice G).  
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5.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A estabilidade das alternativas foi verificada com uma análise de sensibilidade 

unidimensional, conforme capítulo 3.8, que mostra o efeito da variação dos pesos dos 

critérios sobre o ranking, a partir dos coeficientes de proximidade obtidos pelo Fuzzy-

TOPSIS.  

A variação aplicada ao critério estratégico pode ser visualizada na Tabela 28 

e o impacto gerado nos coeficientes de proximidade de cada projeto está 

representada no Gráfico 1.  

 

Tabela 28 - Análise de Sensibilidade do Critério Estratégico 

Es Fi Ri Ex Im Rt Co 

0 0,1449 0,1449 0,3380 0,2028 0,1127 0,0567 
0,1 0,1304 0,1304 0,3042 0,1825 0,1014 0,0510 
0,2 0,1159 0,1159 0,2704 0,1623 0,0901 0,0453 
0,3 0,1014 0,1014 0,2366 0,1420 0,0789 0,0397 
0,4 0,0869 0,0869 0,2028 0,1217 0,0676 0,0340 
0,5 0,0724 0,0724 0,1690 0,1014 0,0563 0,0283 
0,6 0,0579 0,0579 0,1352 0,0811 0,0451 0,0227 
0,7 0,0435 0,0435 0,1014 0,0608 0,0338 0,0170 
0,8 0,0290 0,0290 0,0676 0,0406 0,0225 0,0113 
0,9 0,0145 0,0145 0,0338 0,0203 0,0113 0,0057 
1 0 0 0 0 0 0 

        Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Gráfico 1 - Variação do Ranking de Projetos: Análise de Sensibilidade do Critério Estratégico 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Com o peso calculado pelo BWM para o critério estratégico (0,43), o Projeto 

11 tem a maior prioridade. No entanto, a partir de uma pequena variação deste critério 

(0,45), o Projeto 7 assume a liderança do ranking e o Projeto 11 passa a receber 

prioridade 2. 

A seguir, tem-se a variação aplicada ao critério financeiro na Tabela 29 e o 

impacto gerado nos coeficientes de proximidade de cada projeto foi plotado para 

análise no Gráfico 2. 

 

Tabela 29 - Análise de Sensibilidade do Critério Financeiro 

Es Fi Ri Ex Im Rt Co 

0,4713 0 0,0896 0,2090 0,1254 0,0697 0,0351 

0,4241 0,1 0,0806 0,1881 0,1129 0,0627 0,0315 

0,3770 0,2 0,0717 0,1672 0,1003 0,0557 0,0280 

0,3299 0,3 0,0627 0,1463 0,0878 0,0488 0,0245 

0,2828 0,4 0,0537 0,1254 0,0752 0,0418 0,0210 

0,2356 0,5 0,0448 0,1045 0,0627 0,0348 0,0175 

0,1885 0,6 0,0358 0,0836 0,0502 0,0279 0,0140 

0,1414 0,7 0,0269 0,0627 0,0376 0,0209 0,0105 

0,0943 0,8 0,0179 0,0418 0,0251 0,0139 0,0070 

0,0471 0,9 0,0090 0,0209 0,0125 0,0070 0,0035 

0 1 0 0 0 0 0 
          Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Gráfico 2 - Variação do Ranking de Projetos: Análise de Sensibilidade do Critério Financeiro 

 

     Fonte: Autoria própria (2019) 
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Conforme pode ser observado, o Projeto 11 perde a primeira posição do 

ranking para o Projeto 7 quando o critério financeiro recebe uma importância maior 

que 0,09 no processo decisório. 

O critério risco também sofreu variação e os pesos foram distribuídos 

proporcionalmente entre os outros critérios. A variação pode ser visualizada na Tabela 

30 e a influência nos coeficientes de proximidade de cada projeto no Gráfico 3. 

 

Tabela 30 - Análise de Sensibilidade do Critério Risco 

Es Fi Ri Ex Im Rt Co 

0,4713 0,0896 0 0,2090 0,1254 0,0697 0,0351 

0,4241 0,0806 0,1 0,1881 0,1129 0,0627 0,0315 

0,3770 0,0717 0,2 0,1672 0,1003 0,0557 0,0280 

0,3299 0,0627 0,3 0,1463 0,0878 0,0488 0,0245 

0,2828 0,0537 0,4 0,1254 0,0752 0,0418 0,0210 

0,2356 0,0448 0,5 0,1045 0,0627 0,0348 0,0175 

0,1885 0,0358 0,6 0,0836 0,0502 0,0279 0,0140 

0,1414 0,0269 0,7 0,0627 0,0376 0,0209 0,0105 

0,0943 0,0179 0,8 0,0418 0,0251 0,0139 0,0070 

0,0471 0,0090 0,9 0,0209 0,0125 0,0070 0,0035 

0 0 1 0 0 0 0 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Gráfico 3 - Variação do Ranking de Projetos: Análise de Sensibilidade do Critério Risco 

 

     Fonte: Autoria própria (2019) 
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topo do ranking. No entanto, quando o peso do critério se aproxima de 0,47, o primeiro 

lugar passa a ser do Projeto 8. 

As variações aplicadas ao peso do critério externo podem ser visualizadas a 

seguir na Tabela 31 e os impactos sofridos pelos coeficientes de proximidade dos 

projetos podem ser observados no Gráfico 4. 

 

Tabela 31 - Análise de Sensibilidade do Critério Externo 

Es Fi Ri Ex Im Rt Co 

0,5352 0,1017 0,1017 0 0,1424 0,0791 0,0398 

0,4817 0,0916 0,0916 0,1 0,1282 0,0712 0,0358 

0,4281 0,0814 0,0814 0,2 0,1139 0,0633 0,0318 

0,3746 0,0712 0,0712 0,3 0,0997 0,0554 0,0279 

0,3211 0,0610 0,0610 0,4 0,0855 0,0475 0,0239 

0,2676 0,0509 0,0509 0,5 0,0712 0,0396 0,0199 

0,2141 0,0407 0,0407 0,6 0,0570 0,0316 0,0159 

0,1606 0,0305 0,0305 0,7 0,0427 0,0237 0,0119 

0,1070 0,0203 0,0203 0,8 0,0285 0,0158 0,0080 

0,0535 0,0102 0,0101 0,9 0,0142 0,0079 0,0040 

0 0 0 1 0 0 0 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Gráfico 4 - Variação do Ranking de Projetos: Análise de Sensibilidade do Critério Externo 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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O critério impacto também foi variado para analisar sua influência na 

determinação dos coeficientes de proximidade dos projetos. A variação do peso pode 

ser visualizada na Tabela 32 e as alterações do coeficiente de proximidade dos 

projetos no Gráfico 5. 

 

Tabela 32 - Análise de Sensibilidade do Critério Impacto 

Es Fi Ri Ex Im Rt Co 

0,4888 0,0929 0,0929 0,2168 0 0,0723 0,0364 

0,4399 0,0836 0,0836 0,1951 0,1 0,0650 0,0327 

0,3910 0,0743 0,0743 0,1734 0,2 0,0578 0,0291 

0,3421 0,0650 0,0650 0,1517 0,3 0,0506 0,0254 

0,2933 0,0558 0,0557 0,1301 0,4 0,0434 0,0218 

0,2444 0,0464 0,0465 0,1084 0,5 0,0361 0,0182 

0,1955 0,0372 0,0372 0,0867 0,6 0,0289 0,0145 

0,1466 0,0279 0,0279 0,0650 0,7 0,0217 0,0109 

0,0978 0,0186 0,0186 0,0434 0,8 0,0145 0,0073 

0,0489 0,0093 0,0093 0,0217 0,9 0,0072 0,0036 

0 0 0 0 1 0 0 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Gráfico 5 - Variação do Ranking de Projetos: Análise de Sensibilidade do Critério Impacto 

 

     Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Pode-se verificar que para o peso calculado pelo BWM para o critério impacto, 

o projeto 11 lidera a classificação, mas com um pequeno aumento no peso, o projeto 

7 assume o topo do ranking até a variação máxima do critério.  
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A variação aplicada aos pesos do critério Recursos Técnicos está disposta na 

Tabela 33 e as consequências dos coeficientes de proximidade dos projetos podem 

ser consultadas no Gráfico 6. 

 

Tabela 33 - Análise de Sensibilidade do Critério Recurso Técnico 

Es Fi Ri Ex Im Rt Co 

0,4621 0,0878 0,0878 0,2049 0,1230 0 0,0344 

0,4159 0,0790 0,0790 0,1844 0,1107 0,1 0,0309 

0,3697 0,0703 0,0703 0,1640 0,0984 0,2 0,0275 

0,3234 0,0615 0,0615 0,1435 0,0861 0,3 0,0241 

0,2772 0,0527 0,0527 0,1230 0,0738 0,4 0,0206 

0,2310 0,0439 0,0439 0,1025 0,0615 0,5 0,0172 

0,1848 0,0351 0,0351 0,0820 0,0492 0,6 0,0137 

0,1386 0,0263 0,0263 0,0615 0,0369 0,7 0,0103 

0,0924 0,0176 0,0176 0,0410 0,0246 0,8 0,0069 

0,0462 0,0088 0,0088 0,0205 0,0123 0,9 0,0034 

0 0 0 0 0 1 0 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Gráfico 6 - Variação do Ranking de Projetos: Análise de Sensibilidade do Critério Recurso 
Técnico 

 

     Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Neste caso, três projetos assumem o topo do ranking. Inicialmente o Projeto 

11, onde se encontra o peso calculado para o critério Recurso Técnico pelo BWM, 

seguido pelo Projeto 7 quando o peso se encontra entre 0,07 e 0,88, sendo substituído 

pelo Projeto 6. 
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Por fim, variou-se o critério complexidade, o qual também resultou em 

influência sobre o ranking de projetos. As alterações de peso podem ser analisadas 

na Tabela 34 e os seus impactos no Gráfico 7. 

 

Tabela 34 - Análise de Sensibilidade do Critério Complexidade 

Es Fi Ri Ex Im Rt Co 

0,4469 0,0849 0,0849 0,1982 0,1189 0,0661 0 

0,4022 0,0764 0,0765 0,1784 0,1070 0,0595 0,1 

0,3575 0,0680 0,0680 0,1586 0,0951 0,0529 0,2 

0,3128 0,0595 0,0595 0,1387 0,0832 0,0462 0,3 

0,2681 0,0510 0,0510 0,1189 0,0714 0,0396 0,4 

0,2234 0,0425 0,0425 0,0991 0,0595 0,0330 0,5 

0,1788 0,0340 0,0340 0,0793 0,0476 0,0264 0,6 

0,1341 0,0255 0,0255 0,0595 0,0357 0,0198 0,7 

0,0894 0,0170 0,0170 0,0396 0,0238 0,0132 0,8 

0,0447 0,0085 0,0085 0,0198 0,0119 0,0066 0,9 

0 0 0 0 0 0 1 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Gráfico 7 - Variação do Ranking de Projetos: Análise de Sensibilidade do Critério 
Complexidade 

 

     Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Neste caso, tem-se três projetos assumindo o topo do ranking. O projeto 7 é 

o mais importante para a variação de pesos até 0,03 para o critério complexidade. 

Entre 0,03 e 0,48, o projeto 11 assume o ranking, o qual compreende o peso calculado 

pelo BWM. E a partir deste ponto, o Projeto 1 é considerado o principal.  
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O ranking calculado pelo Fuzzy-TOPSIS a partir dos pesos definidos pelo 

BWM estabelece o projeto 11 como o líder do ranking. No entanto, na maioria dos 

casos, o Projeto 7 tende a assumir a liderança do ranking com uma mínima variação 

dos pesos dos critérios. A mudança das posições do ranking ocorre devido a variação 

de importância aplicada a cada critério: quanto maior é a atribuição de importância 

para um critério, maior será seu peso e impacto no processo decisório, reduzindo a 

influência dos outros critérios na classificação final.  

Como é possível observar, o ranqueamento dos projetos é susceptível a 

variação dos pesos, o que impacta em uma nova definição de ranking. Além disso, o 

estabelecimento correto dos pesos para os critérios é de alta relevância, visto que os 

pesos devem traduzir a real necessidade da empresa em um determinado momento 

e tem alta influência no resultado final obtido. 
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6 CONCLUSÕES 

A definição de prioridade para desenvolvimento de projetos de TI é um 

processo crítico, pois os projetos utilizam de recursos tecnológicos, financeiros e 

humanos (GHORABAEE, AMIRI e SADAGHIANI, 2015). Para gerir portfólios de 

projetos de TI é necessário ponderar vários critérios e supor impactos futuros para a 

rápida tomada de decisão (KILLEN e KJAER, 2012; PINHO e EBECKEN, 2009). 

Estudos anteriores abordaram o problema de elaboração de portfólio de 

projetos no setor de Tecnologia da Informação considerando apenas critérios macros 

para definição do portfólio. Este estudo buscou incorporar fatores desde questões 

específicas dos projetos como aspectos financeiros, de risco, de impacto e externo, 

até diretrizes estratégicas da organização e fatores críticos de desenvolvimento como 

a complexidade e os recursos técnicos necessários, tornando possível uma análise 

completa para o planejamento do setor de TI. 

A avaliação de múltiplos critérios simultaneamente é bastante complexa e 

motiva a busca por métodos estruturados, tais como os MCDM que possibilitam 

considerar vários critérios para tratar um conjunto de opções (HUANG, KEISLER e 

LINKOV, 2011). A ponderação destes critérios permite expressar a relevância de cada 

critério no processo decisório de acordo com as prioridades e estratégias das 

organizações (KILLEN e KJAER, 2012).  

No modelo proposto, obteve-se os pesos para os critérios por meio do BWM, 

o qual necessita de um número reduzido de comparações entre os critérios e obtém 

resultados consistentes de modo eficiente. A metodologia Fuzzy aliada ao TOPSIS foi 

empregada para reduzir as incertezas provenientes de informações vagas, 

incompletas ou ocultas e da subjetividade das avaliações dos decisores através do 

uso variáveis linguísticas. Além disso, o Fuzzy-TOPSIS forneceu o ranqueamento dos 

projetos de TI, maximizando critérios de benefício e minimizando critérios de custo.   

Em resumo, grande parte da eficiência do modelo proposto advém das 

características do MCDM utilizados, pois o modelo é flexível para atualização dos 

pesos e dispõe de grande sensibilidade para diferenciação entre os projetos que 

possuem os valores de coeficientes semelhantes, tratando a incerteza dos avaliadores 

inerente ao processo decisório. 

Os benefícios de utilização do modelo proposto são:  
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 Possibilidade de considerar subcritérios estratégicos relacionados as 

diretrizes estratégicas da empresa;  

 Definição de importância para os critérios de avaliação dos projetos;  

 Redução das incertezas e da subjetividade do processo decisório;  

 Ranqueamento confiável da importância dos projetos;  

 Auxílio no direcionamento de recursos do setor de TI.  

Além disso, como contribuição científica, o modelo utilizou de uma 

combinação de métodos multicritérios que ainda não havia sido empregada para o 

tratamento de incertezas na priorização de projetos de TI, testando e comprovando 

sua aplicabilidade para o tratamento do problema em questão. 

Embora o modelo tenha sido aplicado em uma cooperativa, o mesmo pode 

ser empregado em setores de TI de diferentes empresas. Ainda, como sugestões para 

expandir esta pesquisa futuramente, pode-se:  

 Abordar o processo decisório agregando múltiplos decisores, ou seja, 

tomada de decisão em grupo; 

 Diferenciar decisores por importância, ou seja, definir pesos para os 

responsáveis pelas avaliações.  
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Revisão Sistemática de Literatura 

 

Para a definição dos critérios, foram realizadas pesquisas em março de 2018 

com o intuito de levantar os trabalhos relacionados com o tema, nas bases de dados 

Scopus, Science Direct, Web of Science e Scielo, com as seguintes combinações de 

palavras-chave:  

Quadro 3 - Palavras-chave utilizadas no levantamento de artigos 

Palavras-Chave Scopus 
Science 

Direct 

Web of 

Science 
Scielo 

MCDA; Portfolio Management; Information Technology 0 8 1 0 

MCDA; Portfolio Management; IT 13 31 5 1 

MCDA; Project Portfolio Management; Information 

Technology 
0 2 1 0 

MCDA; Project Portfolio Management; IT 7 4 3 1 

MCDA; Portfolio Selection; Information Technology 0 8 1 0 

MCDA; Portfolio Selection; IT 10 39 6 0 

Multicriteria; Portfolio Management; Information Technology 0 19 1 0 

Multicriteria; Portfolio Management; IT 48 71 23 0 

Multicriteria; Project Portfolio Management; Information 

Technology 
0 6 0 0 

Multicriteria; Project Portfolio Management; IT 21 15 9 0 

Multicriteria; Portfolio Selection; Information Technology 3 16 0 1 

Multicriteria; Portfolio Selection; IT 66 102 39 1 

Total 168 321 89 4 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Estas palavras-chave foram buscadas na opção “Title, Abstract, Keywords”. 

Com os seguintes filtros para todas as bases: 

- Período: Published “2008” to “Present”; 

 - Tipo de Documento: Article. 

Conforme apresentado no quadro acima, foram encontrados 582 artigos para 

análise com as combinações de palavras-chave utilizadas. Para análise dos artigos, 
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os mesmos foram exportados para um software de gerenciamento de referências, o 

Mendeley. Os seguintes passos foram executados para a análise: 

- Eliminação de artigos duplicados: Restando 285 artigos. 

- Eliminação por título e resumo de artigos que não tratavam da gestão de 

portfólio de projetos de TI, ou seja, da seleção e/ou priorização destes: Restando 11 

artigos. 

- Eliminação, após leitura, de artigos que não apresentavam embasamento 

teórico para a definição dos critérios utilizados: Restando 7 artigos. 

Além destas referências, foi incluído um livro que trata de gestão de projetos e 

de portfólio, com informações relevantes sobre os critérios utilizados para a seleção 

de projetos de TI. Também foi incluído um artigo que não estava englobado no filtro 

temporal, mas que apresentava informações pertinentes para a definição dos critérios. 

Ambas as referências, foram encontradas na base de dados do Portal de Periódicos 

da Capes. 

Com isso, obteve-se um total de 9 referências que tratam a definição do 

portfólio de projetos de TI, as quais foram utilizadas para a definição dos critérios 

relevantes para a priorização e ranqueamento de projetos de TI.   
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APÊNDICE B - Entrevista Semiestruturada para Definição do Processo de Tomada de 
Decisão 
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Entrevista Semiestruturada:  

Definição do Processo de Tomada de Decisão 

 

Objetivo: Esta entrevista tem como objetivo principal o levantamento e a descrição 

das etapas do processo de decisão, ou seja, identificação dos decisores, do método 

atual de avaliação dos projetos, dos critérios e pesos utilizados, das restrições da 

empresa, o tempo de duração do processo, entre outras informações. Os dados 

coletados serão repassados e validados com o(s) respondente(s) para utilização na 

modelagem do problema. 

 

Respondente(s):  ________________________________________________ 

Data: ___________       Horário:  _____ - _____        

Local: _________________________________________________________ 

 

1- O que são os projetos de TI? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2- Quais os objetivos dos projetos de TI? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3- Qual o tipo de projetos que será trabalhado nesta abordagem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- Quando ocorre o processo de submissão dos projetos a serem avaliados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5- Como são recebidas as solicitações de projetos das áreas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- Quando ocorre o processo de decisão? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7- Como é realizada a seleção dos projetos? (Reuniões, E-mail, Sistema?) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8- Qual a duração do processo de seleção de projetos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9- Quem são os decisores? (Gerente e Coordenadores? Gerente de TI também?) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10- Cada decisor possui uma importância diferente (Gerente e Coordenador)? Como 

é medido o grau de importância? Quem é o responsável por atribuir o grau de 

importância aos decisores? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11- Há diferença de importância entre os departamentos solicitantes? Como é medido 

o grau de importância? Quem é o responsável por atribuir o grau de importância a 

estes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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12- Quais os critérios são utilizados atualmente? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13- Cada critério tem uma importância diferente? Como é medido o grau de 

importância? Quem é o responsável por atribuir o grau de importância aos critérios? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14- Quais destes critérios tem importância estratégica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15- Como é avaliado cada critério? (Pontuação, ordenação..) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16- Como é a classificação final dos projetos? Escores por área? Escores geral? No 

caso de Escore Geral, há alguma regra que deve ser seguida? (Ex: os departamentos 

a, b e c devem possuir pelo menos X projetos no ranking?) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Entrevista Semiestruturada para Validação dos Critérios para 
Priorização dos Projetos de TI 
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Entrevista Semiestruturada para Validação dos Critérios 

      

Objetivo: Este documento tem o intuito de apresentar os critérios referentes a priorização 

de projetos de TI levantados na literatura, em paralelo com os critérios já utilizados pela 
empresa, para verificar quais realmente se enquadram e se aplicam atualmente a mesma. 
A definição dos critérios é uma das fases mais importantes para a construção do modelo, 
pois eles são os pontos condutores do processo decisório e representam os critérios de 

importância para a avaliação. 

      

Respondentes: 

      

Data:   Horário:   Local:  

 

     

Critérios e Subcritérios Descrição  
Se 

Aplica 
Não se 
Aplica 

Sugestões para 
Modificações 

E
s
tr

a
té

g
ic

o
 

Planejamento 
Estratégico  

Avalia se o projeto solicitado 
se enquadra nas diretrizes 

do Planejamento Estratégico 
da empresa 

      

Governança 
Corporativa 

Avalia se o projeto é 
decorrente de ações 
estabelecidas pela 

Governança Corporativa 

      

Lean Six Sigma 
(LSS) 

Avalia se o projeto solicitado 
é derivado do Programa 
Lean Six Sigma, o qual é 

apoiado pela Diretoria 

      

Nível de Urgência 
Mensura o grau de 

criticidade do projeto para o 
departamento solicitante 

      

      

      

  

Redução de 
Custos 

Indica se a implantação do 
projeto irá impactar em 

redução dos custos 
inerentes ao processo 

      

F
in

a
n

c
e
ir

o
 

Retorno sobre 
Investimento 

(ROI) 

Indica se o projeto impactará 
em retorno financeiro e 
estima o quanto será 
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Critérios e Subcritérios Descrição  
Se 

Aplica 
Não se 
Aplica 

Sugestões para 
Modificações 

R
is

c
o

 

Alteração de 
Escopo 

Representa o risco de 
necessidade de alterações 

no escopo do projeto 
solicitado (inclusão de 

etapas) 

      

Indisponibilidade 
do Responsável 

Risco de indisponibilidade do 
responsável pelas 

informações pertinentes ao 
desenvolvimento do projeto 

      

Desvio de 
Qualidade 

Análise do risco de não 
cumprimento dos requisitos 
do projeto ou necessidades 

do solicitante 

      

E
x
te

rn
o

 

Requisições 
Legais 

Avalia se a requisição 
provém de alguma exigência 
do governo, receita federal, 

prefeitura, etc. 

      

Im
p

a
c
to

 

Impacto 
Operacional 

Representa o nível de 
melhoria operacional para o 
processo a qual se refere, 

considerando o usuário 

      

Aumento de 
Competitividade 

Analisa a estimativa de 
impacto do projeto quanto a 
competitividade da empresa 

no mercado 

      

Impacto Positivo 
para o Cliente 

Estimativa de possíveis 
impactos positivos ao cliente 

e partes interessadas 
      

  

Tempo de 
Duração 

Estimativa do tempo 
necessário para o 
desenvolvimento e 

implantação do projeto 

      

R
e
c
u

rs
o

 T
é
c
n

ic
o

 

Equipe de TI 
necessária 

Estimativa de quanto será 
demandado da equipe de TI 
para o desenvolvimento do 

projeto 
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Critérios e Subcritérios Descrição  
Se 

Aplica 
Não se 
Aplica 

Sugestões para 
Modificações 

  
Tecnologias 

Externas 

Analisa a necessidade da 
busca por tecnologias 

externas como: softwares, 
pesquisas, cursos, 

assistência, entre outros  

      

C
o

m
p

le
x
id

a
d

e
 

Desenvolvimento 

Análise da complexidade do 
projeto quanto ao 

desenvolvimento do que foi 
solicitado 

      

Processamento 
Interno 

Análise da complexidade do 
projeto frente ao 

processamento interno 
      

Implementação 

Análise da complexidade do 
projeto para a implantação 
do mesmo, considerando 

testes e ajustes 

      

      

Informações para Preenchimento    

° Assinalar 'Se aplica' ou 'Não se aplica' de acordo com a realidade da empresa. 
° Caso haja a necessidade de alterações no que está sendo proposto, utilizar o campo 
sugestões de melhorias. 
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APÊNDICE D - Planilha para definição da importância dos critérios e subcritérios 
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Planilha para definição da importância dos critérios e subcritérios 

 

Para a priorização de projetos de TI são utilizados 7 grupos de critérios, 

representados pela estrutura abaixo.  

Para a priorização, inicialmente, deve-se classificar os grupos e os critérios por 

ordem de importância para a análise dos projetos.  

Para a avaliação, os grupos e os critérios devem ser avaliados de 1 a 9, sendo: 

       

 
- Quanto mais próximo de 1, menor a diferença de importância entre os critérios/ subcritérios 
analisados; 
 
 
- Quanto mais próximo de 9, maior a diferença de importância entre os critérios/ subcritérios 
analisados. 
 

       

Escala 
Quanto a diferença de 

importância 

1* Indiferente 

3 Pouca 

5 Moderada 

7 Alta 

9 Extrema 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários 

*Utilizado apenas para a comparação de um critério com ele mesmo 
Fonte: adaptado de Rezaei (2015) 
 

Observações:      

*Podem haver critérios avaliados com o mesmo valor.  

*Apenas a comparação entre os grupos/critérios mais e menos importantes podem 
receber o maior valor utilizado.  
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*Exemplo:             
        

(1) Se o grupo Estratégico for o de maior importância e o Técnico for o de menor 
importância, a análise será realizada da seguinte forma:  

Quanto o grupo Estratégico é mais importante que o grupo Financeiro? 

Para selecionar um valor entre 1 e 9, deve-se analisar da seguinte forma: Se o 
grupo financeiro também for bastante importante, deve-se receber valores 
próximos de 1. Assim, interpreta-se que "o grupo estratégico é pouco mais 

preferível que o grupo financeiro" 

(2) Quando se compara a importância entre o critério mais importante e o menos 

importante, consequentemente, obtém-se valores mais próximos de 9. 

Quanto o grupo Estratégico é mais importante que o grupo Técnico? 

Se o grupo técnico tem pouca importância, então a importância do grupo 
estratégico é muito alta frente a ele. Assim, interpreta-se que "o grupo estratégico é 

muito mais importante que o grupo técnico" 

(3) A análise da menor importância se dá da mesma forma: 

Quanto o grupo Técnico é menos importante que o grupo Estratégico? 
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Como o grupo estratégico é o mais importante, então "o grupo técnico é muito 
menos importante que o estratégico", atribuindo um valor próximo de 9. 

 

Avaliação da importância dos grupos de critérios para priorizar projetos de TI 

 
 
 

 
 

      Selecione uma 
Opção 

1) 
Qual o grupo de critérios de maior importância para priorizar projetos 
de TI 

? Estratégico 

2) 
Qual o grupo de critérios de menor importância para priorizar projetos 
de TI 

? 
Complexida-

de 

    

 
 
 
 

  
 
 
 

 Com escores de 1 a 9:    Selecione um 
Valor 

3) 
Quanto o 

grupo 
Estratégico 

é mais importante que 
o grupo 

Financeiro ? 7 

4) 
Quanto o 

grupo 
Estratégico 

é mais importante que 
o grupo 

Risco ? 7 

5) 
Quanto o 

grupo 
Estratégico 

é mais importante que 
o grupo 

Externo ? 3 

6) 
Quanto o 

grupo 
Estratégico 

é mais importante que 
o grupo 

Impacto ? 5 

7) 
Quanto o 

grupo 
Estratégico 

é mais importante que 
o grupo 

Recurso 
Técnico 

? 9 

8) 
Quanto o 

grupo 
Estratégico 

é mais importante que 
o grupo 

Complexidade ? 9 

    

 
 
 
 

  
 
 
 

 Com escores de 1 a 9:    Selecione um 
Valor 

9) 
Quanto o 

grupo 
Complexidade 

é menos importante 
que o grupo 

Estratégico ? 9 

10) 
Quanto o 

grupo 
Complexidade 

é menos importante 
que o grupo 

Financeiro ? 7 

11) 
Quanto o 

grupo 
Complexidade 

é menos importante 
que o grupo 

Risco ? 3 

12) 
Quanto o 

grupo 
Complexidade 

é menos importante 
que o grupo 

Externo ? 9 

13) 
Quanto o 

grupo 
Complexidade 

é menos importante 
que o grupo 

Impacto ? 5 

14) 
Quanto o 

grupo 
Complexidade 

é menos importante 
que o grupo 

Recurso 
Técnico 

? 3 
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Avaliação da importância dos subcritérios do grupo Estratégico para priorizar 
projetos de TI 

 

 

       Selecione uma 
Opção 

1) 
Qual o critério estratégico de maior importância para priorizar projetos de 
TI 

? Urgência 

2) 
Qual o critério estratégico de menor importância para priorizar projetos de 
TI 

? LSS 

        
 

 Com escores de 1 a 9:    Selecione um 
Valor 

3) 
Quanto o 

critério 
Urgência 

é mais importante que o 
critério 

Plan. 
Estratégico 

? 2 

4) 
Quanto o 

critério 
Urgência 

é mais importante que o 
critério 

Governança ? 3 

5) 
Quanto o 

critério 
Urgência 

é mais importante que o 
critério 

LSS ? 7 

        
 

 Com escores de 1 a 9:    Selecione um 
Valor 

6) 
Quanto o 

critério 
LSS 

é menos importante que 
o critério 

Plan. 
Estratégico 

? 7 

7) 
Quanto o 

critério 
LSS 

é menos importante que 
o critério 

Governança ? 5 

8) 
Quanto o 

critério 
LSS 

é menos importante que 
o critério 

Urgência ? 9 

        
 

Avaliação da importância dos subcritérios do grupo Financeiro para priorizar 
projetos de TI 

 
 

       Selecione uma 
Opção 

1) Qual o critério financeiro de maior importância para priorizar projetos de TI ? 
Não há 

diferença de 
importância  

2) 
Qual o critério financeiro de menor importância para priorizar projetos de 
TI 

? 
Não há 

diferença de 
importância  

       
 
 
 

 Com escores de 1 a 9:    Selecione um 
Valor 

3) 
Quanto o 

critério 
Redução 

Custo 
é mais importante que o 

critério 
ROI ? 5 
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 Com escores de 1 a 9:    Selecione um 
Valor 

4) 
Quanto o 

critério 
ROI 

é menos importante que 
o critério 

Redução 
Custo 

? 5 

      

 
 
 
 

 
 
 

Avaliação da importância dos subcritérios do grupo Risco para priorizar projetos de 
TI 

       

 
 

Selecione uma 
Opção 

1) 
Qual o critério de risco de maior importância para priorizar projetos de 
TI 

 ? Alt.Escopo 

2) Qual o critério de risco de menor importância para priorizar projetos de TI ? 
Ind.Respon-

sável 
        

 Com escores de 1 a 9:    
 

Selecione um 
Valor 

3) 
Quanto o 

critério 
Alt.Escopo 

é mais importante que o 
critério 

Ind.Respon-
sável 

? 7 

4) 
Quanto o 

critério 
Alt.Escopo 

é mais importante que o 
critério 

Desv. 
Qualidade 

? 5 

        

 Com escores de 1 a 9:    
 

Selecione um 
Valor 

5) 
Quanto o 

critério 
Ind.Respon-

sável 
é menos importante que 

o critério 
Alt.Escopo ? 7 

6) 
Quanto o 

critério 
Ind.Respon-

sável 
é menos importante que 

o critério 
Desv. 

Qualidade 
? 7 

        

        

Avaliação da importância dos subcritérios do grupo Impacto para priorizar projetos 
de TI 

       

 
 

Selecione uma 
Opção 

1) 
Qual o critério de impacto de maior importância para priorizar projetos de 
TI 

? Cliente 

2) 
Qual o critério de impacto de menor importância para priorizar projetos de 
TI 

? Operacional 

        

 Com escores de 1 a 9:    
 

Selecione um 
Valor 

3) 
Quanto o 

critério 
Cliente 

é mais importante que o 
critério 

Operacional ? 5 

4) 
Quanto o 

critério 
Cliente 

é mais importante que o 
critério 

Competitivi-
dade 

? 3 

        

 Com escores de 1 a 9:     
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Selecione um 
Valor 

5) 
Quanto o 

critério 
Operacional 

é menos importante que 
o critério 

Competitivi-
dade 

? 5 

6) 
Quanto o 

critério 
Operacional 

é menos importante que 
o critério 

Cliente ? 7 

       
 

 
 
 

Avaliação da importância dos subcritérios do grupo Recurso Técnico para priorizar 
projetos de TI 

       

 
 

Selecione uma 
Opção 

1) 
Qual o critério de recurso técnico de maior importância para priorizar 
projetos de TI 

? Equipe 

2) 
Qual o critério de recurso técnico de menor importância para priorizar 
projetos de TI 

? Tecn.Externa 

        

 Com escores de 1 a 9:    
 

Selecione um 
Valor 

3) 
Quanto o 

critério 
Equipe 

é mais importante que o 
critério 

Tempo ? 3 

4) 
Quanto o 

critério 
Equipe 

é mais importante que o 
critério 

Tecn.Externa ? 5 

        

 Com escores de 1 a 9:    
 

Selecione um 
Valor 

5) 
Quanto o 

critério 
Tecn.Externa 

é menos importante que 
o critério 

Tempo ? 3 

6) 
Quanto o 

critério 
Tecn.Externa 

é menos importante que 
o critério 

Equipe ? 8 

       
 
 
 

Avaliação da importância dos subcritérios do grupo Complexidade para priorizar 
projetos de TI 

       

 
 

Selecione uma 
Opção 

1) 
Qual o critério de complexidade de maior importância para priorizar 
projetos de TI 

? 
Desenvolvi-

mento 

2) 
Qual o critério de complexidade de menor importância para priorizar 
projetos de TI 

? 
Implementa-

ção 
        

 Com escores de 1 a 9:    
 

Selecione um 
Valor 

3) 
Quanto o 

critério 
Desenvolvi-

mento 
é mais importante que o 

critério 
Proc. Interno ? 4 

4) 
Quanto o 

critério 
Desenvolvi-

mento 
é mais importante que o 

critério 
Implementa-

ção 
? 5 

        

 Com escores de 1 a 9:     
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Selecione um 
Valor 

5) 
Quanto o 

critério 
Implementa-

ção 
é menos importante que 

o critério 
Desenvolvi-

mento 
? 5 

6) 
Quanto o 

critério 
Implementa-

ção 
é menos importante que 

o critério 
Proc.Interno ? 4 

        

 Obrigada pela participação!     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E - Instruções para Preenchimento da Planilha de Avaliação dos Projetos 

  



108 
 

Instruções para o Preenchimento da Planilha de Avaliação dos 

Projetos de TI 

 

Foram considerados os Projetos do Departamento de Unidades (11 projetos). 

Projetos Descrição 

P1 Meritocracia 

P2 Plano de Valorização 

P3 WMS 

P4 Contrato e Recibo de depósito 

P5 Transferência Online 

P6 Contratos Online 

P7 Agendamento de Retirada de Mercadoria 

P8 Liberação Biométrica de Portaria 

P9 Autoatendimento 

P10 Cobrança por Serviço 

P11 Cadastro do Produtor 

 

Cada projeto deve ser avaliado individualmente frente a todos os critérios, utilizando 

as seguintes opções. 

Var. Ling. Sigla 

Muito Baixo MB 

Baixo B 

Médio M 

Alto A 

Muito Alto MA 

 

Cada célula possui uma lista suspensa com as siglas das opções mostradas 

anteriormente. Deve-se selecionar a que representa a avaliação dada. 

 

Em cada subcritério, tem-se a descrição do mesmo como um comentário, basta 

arrastar o mouse até a célula que contém o título do subcritério. 
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Para facilitar o preenchimento, pode-se utilizar as seguintes questões: 

Critérios e 
Subcritérios 

Descrição  Avaliação 

E
s
tr

a
té

g
ic

o
 

Planejamento 
Estratégico 

Avalia qual a relação do projeto 
solicitado com as diretrizes do 

Planejamento Estratégico 

Qual a relação do projeto com o 
Planejamento Estratégico? 

Governança 
Corporativa 

Avalia a decorrência do projeto frente 
as ações estabelecidas pela 

Governança Corporativa 

Qual a relação do projeto com a 
Governança Corporativa? 

Lean Six Sigma 
Avalia a relação do projeto solicitado 

quanto a ações do Programa Lean Six 
Sigma 

Qual a relação do projeto com 
ações do Lean Six Sigma? 

Nível de Urgência 
Mensura o grau de criticidade do 

projeto para o departamento solicitante 
Qual o nível de Urgência do 

projeto? 

F
in

a
n

c
e
ir

o
 

ROI (Retorno 
sobre 

Investimento) 

Estima o retorno financeiro do projeto 
sobre o investimento realizado 

Qual a estimativa do Retorno 
do projeto sobre o Investimento 

realizado? 

Redução de 
Custos 

Indica se a implantação do projeto irá 
impactar em redução dos custos 

inerentes ao processo 

De quanto será a Redução de 
Custos do projeto? 

R
is

c
o

 

Alteração de 
Escopo 

Representa o risco de necessidade de 
alterações no escopo do projeto 
(inclusão ou exclusão de etapas) 

Qual o Risco de Alteração de 
Escopo do projeto? 

Indisponibilidade 
do Responsável 

Risco de indisponibilidade do 
responsável para repassar informações 

pertinentes ao projeto 

Qual o Risco de 
Indisponibilidade do 

Responsável pelo projeto? 

Desvio de 
Qualidade 

Análise do risco de não cumprimento 
dos requisitos do projeto ou 
necessidades do solicitante 

Qual o Risco de Desvio de 
Qualidade do projeto? 
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Critérios e 
Subcritérios 

Descrição  Avaliação 
E

x
te

rn
o

 

Requisições 
Legais 

Avalia qual o nível de relação do 
projeto com requisições de órgão 

externos 

Qual a relação do projeto com 
Requisições Legais? 

Im
p

a
c
to

 

Impacto 
Operacional 

Representa o nível de melhoria 
operacional para o processo a qual se 

refere, considerando o usuário 

Qual o nível de Impacto 
Operacional do projeto? 

Aumento de 
Competitividade 

Analisa a estimativa de impacto do 
projeto quanto a competitividade da 

empresa no mercado 

Qual o nível de Impacto quanto 
a Competitividade do projeto? 

Impacto Positivo 
para o Cliente 

Estima possíveis impactos positivos ao 
cliente e partes interessadas 

Qual o nível de Impacto para o 
Cliente do projeto? 

R
e
c
u

rs
o

 T
é
c
n

ic
o

 

Tempo de 
Duração 

Representa o tempo necessário para o 
desenvolvimento e implantação do 

projeto 

Qual a faixa de Tempo de 
Duração do projeto? 

Equipe de TI 
necessária 

Definição da mão de obra de TI 
necessária para o desenvolvimento do 

projeto 

Quanto será demandado da 
Equipe de TI para o projeto? 

Tecnologias 
Externas 

Analisa a necessidade da busca por 
tecnologias externas, tais como: 

softwares, pesquisas, cursos, 
assistência, entre outros  

Qual o nível de Tecnologia 
Externa necessário para o 

projeto? 

C
o

m
p

le
x
id

a
d

e
 

Desenvolvimento 
Verificação da complexidade do projeto 
quanto ao desenvolvimento do que foi 

solicitado 

Qual o nível de Complexidade 
para Desenvolvimento do 

projeto? 

Processamento 
Interno 

Definição da complexidade do projeto 
frente ao processamento interno 

Qual o nível de Complexidade 
de Processamento Interno do 

projeto? 

Implementação 
Estimativa da complexidade do projeto 

para a implantação do mesmo, 
considerando testes e ajustes 

Qual o nível de Complexidade 
para Implementação do 

projeto? 
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APÊNDICE F - Instruções para Inicialização da Ferramenta de Avaliação dos Projetos 
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Instruções para Inicialização da Ferramenta de Avaliação de Projetos 

 

1- Ativar as Macros ao Inicializar a Planilha 

 

2- Ativar o Suplemento Solver (responsável pela otimização dos pesos) 

Selecione “Arquivo” e clique em “Opções”. No menu Opções há “Suplementos”, nesta 

aba deve ser instalado o Solver. 

 

3- O Suplemento Solver também deve ser ativado dentro do Desenvolvedor (VBA). 

Para Isto: 
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Acesse o Menu “Arquivo”, clique em “Opções”, “Personalizar Faixa de Opções” e 

então ative o “Desenvolvedor”. 

 

Aparecerá uma nova Aba no Menu intitulada como “Desenvolvedor”. Nesta há a opção 

“Visual Basic”, selecione-a. 

 

Abrirá uma nova interface para manipulação do Visual Basic. Nesta, selecione a opção 

“Ferramentas” e então “Referências”. 
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Selecione o Suplemento “Solver” e clique em “Ok”. 

 

Basta fechar esta janela e dar início a utilização da ferramenta. 
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APÊNDICE G - Instruções para Utilização da Ferramenta de Avaliação dos Projetos 
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Instruções para Utilização da Ferramenta de Avaliação de Projetos 

 

1- Para realizar uma nova definição de importância para os critérios, deve-se clicar 

em: 

 

2- Para a definição de Importância dos critérios para avaliação dos projetos, deve-se 

 a) Definir o critério de maior importância para o processo decisório (Best); 

 b) Definir o critério de menor importância para o processo decisório (Worst); 

 c) Realizar a análise comparativa entre os critérios utilizando a escala pré-

definida. Basta clicar na célula referente a avaliação que as opções aparecem para 

serem selecionadas. 

Escala: 
Quanto a diferença 

de importância: 

1* Indiferente 

3 Pouca  

5 Moderada 

7 Alta 

9 Extrema 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários 

*O número 1 só deve ser utilizado quando comparado um critério com ele mesmo. 

 

 Restrição: 

- O maior valor estabelecido entre as comparações deve ser entre os 

critérios Best e Worst. Caso esta restrição não seja satisfeita, um dos 

critérios definidos como Best ou Worst foi estabelecido de forma 

equivocada. 

3- Após finalizar o preenchimento das avaliações de importância entre os critérios, 

clicar em: 

 

o qual, o direcionará para a aba estabelecida para a avaliação dos projetos. 
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4- Após a definição da quantidade de projetos que serão avaliados, preencha a 

planilha com os projetos para realizar as avaliações, conforme o exemplo abaixo: 

 

*Se necessário, insira mais linhas. Caso haja a necessidade inserir as linhas, 

atualizar os quadros subsequentes também. 

** Se o número de projetos avaliados for menor que 20 (quantidade definida 

como padrão), deve ser atualizada a fórmula de ordenação do Ranking TOPSIS na 

última tabela, englobando apenas a quantidade de projetos avaliados. 

5- Preencher a avaliação dos projetos conforme a opinião dos decisores. 

 - Em cada critério, você pode encontrar a definição do que o mesmo mensura, 

basta posicionar o mouse acima do mesmo. 
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 - Os pesos são preenchidos automaticamente após o cálculo realizado e são 

plotados na planilha. 

 - As alternativas devem ser avaliadas com a escala linguística pré-definida, 

onde: 

Variável 
Linguística 

Sigla 

Muito Baixo MB 

Baixo B 

Médio M 

Alto A 

Muito Alto MA 

  

- Para definir as avaliações, basta clicar na lista de opções da célula. 

Finalmente, o cálculo é realizado e o ranqueamento obtido pode ser visualizado 

no final da planilha. 
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