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Abstract: The objective of this study is to map the Brazilian scientific production based on Brazilian journal 
publications on the implementation of Multicriteria Decision Aid (MCDA) to model Production Planning and Control 
problems. It consisted of 32 papers that were systematically selected from journals indexed in the Scielo database 
and also from a list of journals suggested by major Brazilian Industrial Engineering research societies. The results 
revealed, among other aspects, the journals that publish the most on this topic, the most often used MCDA methods 
in this interface, the production sectors in which the applications took place, and the most commonly discussed PPC 
topics. This paper also highlights the PPC aspects that need further research including MCDA methods.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo estabelecer um mapeamento da produção científica divulgada em 
importantes periódicos publicados no Brasil sobre a aplicação de Métodos de Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) 
à modelagem de problemas de Planejamento e Controle da Produção. O mapeamento contemplou 32 artigos, que 
foram selecionados criteriosamente, tendo como base a lista de periódicos científicos oferecida no Scielo e em 
importantes sociedades científicas brasileiras no âmbito da Engenharia de Produção. Os resultados permitiram 
indicar, entre outros aspectos, os periódicos que mais publicam neste contexto, os métodos de AMD mais usados 
nesta interface, os setores de produção nos quais as aplicações ocorreram e os tópicos de PCP mais abordados. 
Também foram destacados os aspectos de PCP que ainda carecem de estudos que envolvam métodos multicritério.

Palavras-chave: AMD. PCP. ELECTRE. AHP. Revisão bibliográfica.
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1 Introdução
Os sistemas de Planejamento e Controle da 

Produção (PCP) desempenham um importante papel 
na busca contínua da melhoria no uso dos recursos de 
produção. Paralelamente, a modelagem de problemas 
de decisão, sob a ótica de múltiplos critérios, tem tido 
uma profusão no âmbito da engenharia de produção. 
Neste âmbito, Roy (1990) destaca a consolidação de 
duas vertentes do conhecimento: a tomada de decisão 
multicritério, em inglês Multicriteria Decision Making 
(MCDM); e o auxílio multicritério à decisão (AMD), 
em inglês Multicriteria Decision Aid (MCDA). A 
primeira vertente (MCDM) dedica-se à modelagem 
de problemas de decisão baseada no emprego de 
modelos matemáticos à otimização, os quais requerem 
que o modelo seja robusto o suficiente para suportar 

validações axiomáticas, o que é um fator limitante 
para a sua aplicação à modelagem em certas situações 
envoltas em subjetividade, ambiguidades e incertezas. 
Já a segunda vertente (MCDA) se apresenta como 
uma alternativa para a modelagem de problemas 
em que subjetividade, incertezas e ambiguidades 
estejam presentes, pois, ao abrir mão da necessidade 
de validações axiomáticas presentes em modelos 
de otimização, tem-se a possibilidade de incorporar 
tais elementos ao modelo, aproximando-o mais da 
realidade. Roy (1990) destaca ainda que, se por um 
lado os Métodos de MCDA abrem mão de validações 
axiomáticas presentes no MCDM, estes métodos 
se aprofundam na validação no âmbito de testes 
associados à análise de coerência, identificando 
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e tratando ambiguidades e conflitos no processo 
decisório.

A presença de publicações nos contextos do MCDM 
e do MCDA pode ser observada no âmbito da literatura 
científica associada ao PCP. No entanto, os relatos 
destas modelagens estão geralmente distribuídos 
em diferentes ambientes de difusão científica. Este 
fato dificulta a construção de uma visão integrada 
e abrangente a respeito do desenvolvimento desta 
integração, assim como pode induzir uma perda 
de visão global sobre o assunto. O presente artigo 
está delimitado nas aplicações de MCDA, definido 
conforme Roy (1990), ao PCP. Apesar da existência 
de um amplo número de trabalhos dedicados a este 
escopo, a literatura acadêmica carece de estudos 
que revisem sistematicamente o que se tem feito de 
pesquisa nesta interface, sendo a importância de se 
levantar o estado da arte em MCDA destacada em 
Ehrgott, Figueira e Greco  (2010).

Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo 
oferecer um mapeamento da produção científica 
publicada em periódicos nacionais, relacionada ao uso 
de métodos de auxílio multicritério à decisão, aplicados 
a problemas de PCP. Com esta pesquisa, espera-se, 
por meio de uma revisão sistemática da literatura, 
contribuir para a consolidação do conhecimento sobre 
as áreas de atuação ou aplicabilidade destes métodos 
dentro do contexto do PCP no Brasil. Vale destacar 
que levantamentos do estado da arte em MCDA 
são oferecidos em Hwang e Yoon (1981), Figueira, 
Greco e Ehrgott (2005) e Ehrgott, Figueira e Greco 
(2010), porém não focam uma revisão sistemática da 

literatura acadêmica, nem a interface da aplicação de 
seus métodos no PCP, proposta do presente artigo. Já 
Behzadian et al. (2010) e Subramanian e Ramanathan 
(2012) realizam revisões sistemáticas da literatura, 
porém focam métodos específicos (Promethee e 
AHP, respectivamente) e usam, como base, apenas 
um conjunto específico de periódicos internacionais. 

2 Auxílio multicritério à decisão 
(mcda)
Figueira, Greco e Ehrgott (2005) e Polatidis et al. 

(2006) consideram que os métodos de MCDA mais 
tradicionais e estabelecidos podem ser classificados 
em Métodos de Superação (também denotados em 
português por Métodos de Sobreposição), em inglês, 
outranking, e em francês, surclassement, e em Teoria 
da Utilidade Multiatributo (em inglês, Multiattribute 
Utilityand Value Theory). No âmbito dos Métodos 
de Superação, um conjunto finito de alternativas (A) 
é valorado à luz de um conjunto de critérios (F), 
construindo-se relações de sobre classificação não 
compensatórias entre as alternativas. Estas relações 
caracterizam-se pela não criação de uma função única 
que agregue os desempenhos alcançados, considerando 
todos os critérios. Já os métodos no âmbito da Teoria 
da Utilidade Multiatributo caracterizam-se por buscar 
uma função que agregue diferentes funções de utilidade 
em uma função única (COSTA et al., 2007).

A Tabela 1 apresenta, em sua primeira coluna, os 
principais métodos de auxílio multicritério à decisão, 
encontrados na literatura acadêmica com base em 

Tabela 1. Principais métodos de MCDA.

Método Classificação Referências seminais

Electre Método de superação

ELECTRE I (ROY, 1968); ELECTRE II
(ROY; BERTIER, 1971); ELECTRE III
(ROY; HUGONNARD, 1981); ELECTRE IV
(ROY; HUGONNARD, 1981); ELECTRE IS
(ROY; SKALKA, 1985); ELECTRE TRI (YU, 1992; 
MOUSSEAU; SLOWINSKI; ZIELNIEWICZ, 2000)

Promethee Método de superação
Brans, Mareschal e Vincke (1984) e Brans, Vincke e 
Mareschal (1986)

Regime Método de superação Hinloopen, Nijkamp e Rietveld (1983)

Multiattribute Utility 
Theory (MAUT)

Teoria da Utilidade 
Multiatributo

Fishburn (1970) e Keeney e Raiffa (1976)

Simple Multi Attribute Rating 
Technique (SMART)

Teoria da Utilidade 
Multiatributo

Edwards (1977)

Analytic Hierarchy Process (AHP)
Teoria da Utilidade 

Multiatributo
Saaty (1977) e Saaty (1980)

Analytic Network Processes (ANP)
Teoria da Utilidade 

Multiatributo
Saaty (1996)

Measuring Attractiveness by a 
Categorical Based Evaluation 

Technique (MACBETH)

Teoria da Utilidade 
Multiatributo

Bana e Costa e Vansnick (1994)
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periódicos científicos, excluindo assim informações 
oriundas da chamada “grayliterature” (ROTHSTEIN; 
HOPEWELL, 2009), como de jornais profissionais 
(industry magazines), revistas de indústrias, livros 
texto, workingpapers e conferências, o que é um 
procedimento normalmente utilizado na literatura 
em trabalhos que objetivam realizar revisões 
sistemáticas da literatura sobre um tema específico 
(e.g. BEHZADIAN et al., 2010; SUBRAMANIAN; 
RAMANATHAN, 2012). A concentração em 
periódicos científicos se justifica pelo fato de que 
eles são geralmente utilizados por acadêmicos e 
profissionais para adquirir conhecimento e disseminar 
novos resultados, representando o maior nível de 
investigação (NORD; NORD, 1995; NGAI; WAT, 
2002; VAN RAAN, 2003; NGAI; XIU; CHAU, 
2009; FETSCHERIN; VOSS; GUGLER, 2010; 
TAVARES NETO; GODINHO FILHO, 2012).

Para a seleção dos artigos, executou-se uma 
pesquisa avançada, utilizando expressões booleanas 
(“AND” e “OR”), que permitem a combinação de 
palavras-chave no sentido de aproximar-se o melhor 
possível de um termo específico, o que é preconizado 
em Rowley e Slack (2004). O processo de busca foi 
baseado na utilização das expressões mais comuns 
associadas ao termo “auxílio multicritério à decisão” e 
também com base nos principais métodos existentes, 
estes destacados na seção 2 deste artigo. Assim 
foi usada a seguinte expressão: ((multicritério OR 
multicriteria OR “auxílio multicritério à decisão” OR 
“multicriteria decision aid” OR AMD OR MCDA 
OR ELECTRE OR PROMOTHE OR REGIME OR 
MAUT OR SMART OR AHP OR ANP OR TOMASO 
OR VDA OR ZAPROS OR VIP MACBETH OR 
THOR OR TODIM) AND (“Production Planing and 
Control” OR “Planejamento e Controle da Produção” 
OR PCP OR PPC).

Com esta abordagem de inclusão de artigos, 
58 artigos foram selecionados para análise por 
meio de sua leitura completa pelos pesquisadores 
envolvidos. Esta análise excluiu os artigos que não 
tratam do tema com relevância e criticidade, ou seja, 
que apresentam apenas comentários superficiais sobre 
o assunto, não estando diretamente relacionados 
ao escopo da pesquisa em questão, ou, então, não 
tratam de uma abordagem na qual se aplicava algum 
método de MCDA à modelagem de algum problema 
de PCP. Como resultado deste critério de exclusão, 
apenas 32 artigos foram selecionados para a revisão 
sistemática proposta, cujos resultados são apresentados 
na próxima seção.

4 Resultados da pesquisa
A análise dos 32 artigos selecionados é apresentada 

nas próximas subseções. Apresenta-se inicialmente 
uma breve descrição do conteúdo de cada um 
destes artigos, organizada por áreas do PCP; e, na 

Figueira, Greco e Ehrgott  (2005) e Polatidis et al. 
(2006). A segunda coluna desta tabela oferece a 
classificação de cada um destes métodos com base 
nestes mesmos autores, enquanto que a terceira 
coluna apresenta as referências seminais de cada 
um destes métodos.

Figueira, Greco e Ehrgott  (2005) citam ainda o 
Tomaso (MARICHALA; MEYERB; ROUBENS, 
2006) e Verbal Decision Analysis, - VDA (LARICHEV; 
MOSHKOVICH, 1997), porém destacam que 
ambos adotam abordagens não tradicionais e 
menos utilizadas, o que também ocorre com Zapros 
(LARICHEV; MOSHKOVICH, 1995) e VIP Analysis 
(CLÍMACO et al., 2009). Há ainda alguns métodos 
criados por pesquisadores brasileiros, tais como o Thor, 
apresentado em Gomes (2005), e o Todim (Tomada 
de Decisão Interativa e Multicritério), reportado em 
Gomes e Lima (1992).

Os métodos de MCDA têm sido aplicados em 
diversos tipos de problemas, como nas áreas de 
finanças, agronegócios, ecologia, saneamento básico, 
planejamento civil e militar, segurança e política 
pública, educação, medicina, biologia, planejamento 
energético, telecomunicações, desenvolvimento 
sustentável e planejamento e controle da produção; 
sendo este último o foco deste artigo.

3 Abordagem utilizada
Para que o objetivo deste artigo fosse atingido, 

efetuou-se um levantamento buscando artigos em 
periódicos publicados no Brasil, para selecionar 
trabalhos que reportassem a utilização de métodos 
multicritério no âmbito do PCP. A escolha deste recorte 
(artigos publicados em periódicos no Brasil) se deve à 
importância do PCP na fase atual de desenvolvimento 
econômico no Brasil, que induz a necessidade de 
adoção de técnicas de gestão mais elaboradas.

Rowley e Slack (2004) afirmam que uma 
importante ferramenta para a seleção de artigos 
de periódicos científicos é o uso da base de dados 
on-line. Inicialmente, foram consultados os periódicos 
cadastrados no Scielo Brasil, que contemplava, à 
época da pesquisa, periódicos da área de Engenharia 
de Produção cadastrados a partir de 1999. Este 
fato, associado ao propósito de se mapear os textos 
atualizados, levou à decisão de se limitar a pesquisa à 
produção científica dos últimos 13 anos (1999-2011). 
Além das coleções de periódicos cadastradas no 
Scielo, foram também consultados periódicos 
citados nos portais da Associação Brasileira de 
Engenharia de Produção (ABEPRO) e da Sociedade 
Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO), 
dada a representatividade no Brasil da ABEPRO, 
no âmbito do termo Planejamento e Controle da 
Produção, e da SOBRAPO, no contexto do Auxílio 
Multicritério à Decisão. A revisão foi limitada quanto 
ao uso de fontes de informação, utilizando somente 
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Na análise de cada um dos artigos, foram elaboradas 
resenhas que consideraram principalmente três 
aspectos: a problemática específica no contexto 
do PCP; a metodologia multicritério usada no 
desenvolvimento do trabalho; e o contexto da 
aplicação da metodologia. A seguir, apresentam-se 
estas agrupadas de acordo com as áreas de PCP 
definidas no parágrafo anterior.

4.1.1 Controle da produção
A produção científica analisada reporta um conjunto 

de nove aplicações de MCDA efetuadas no âmbito do 
controle da produção. Destes artigos, seis baseiam-se 
no método AHP, indicando a concentração do uso 
deste método nesta categoria de problema. SMART 
e MAUT também são empregados em controle da 
produção.

Sellitto e Mendes (2006) reportam a aplicação 
do AHP à avaliação de desempenho de uma fábrica 
de equipamentos eletrônicos com o propósito de 
determinar a importância relativa de cada critério e 
assim definir as prioridades de produção.

Salomon e Shimizu (2006) utilizam o AHP para 
modelar o controle da produção. O modelo proposto 
considerou quatro alternativas de ação e trabalhou com 
três critérios: probabilidade de distúrbio; variabilidade 
do processamento; e frequência de reprogramação.

Aguiar e Salomon (2007) abordam a integração 
do AHP aos Conjuntos Fuzzy com o objetivo de 

sequência, estatísticas referentes a eles e uma síntese 
dos resultados obtidos. 

4.1 Análises das publicações por área de 
aplicação

Primeiramente, com base na análise de 
livros textos sobre PCP publicados no Brasil 
(RUSSOMANO, 1996; CORREA; GIANESE; 
CAON, 2007; LUSTOZA et al., 2008; TUBINO, 
2009; FERNANDES; GODINHO FILHO, 2010), 
construiu-se a Tabela 2. Esta tabela indica os conteúdos 
tratados nestes livros textos.

A análise comparativa destes textos, associada à 
análise de livros textos internacionais (BUFFA, 1976; 
ELSAYED; BOUCHER, 1994; SIPPER; BULFIN, 
1997; VOLLMANN et al., 2004; CHAPMAN, 2006) 
e da tabela das áreas de classificação de artigos 
do periódico Production Planning and Control, 
publicado pela editora Francis & Taylor, conduziu 
à seguinte classificação de temas de PCP, a qual foi 
utilizada na pesquisa: Controle da Produção; Gestão 
da cadeia de suprimentos; Gestão da Manutenção; 
Gestão de Projetos; Job Shop; Localização; Logística 
de distribuição; Modelos de estoques; Planejamento 
agregado; Planejamento da capacidade; Planejamento 
das necessidades de materiais; Planejamento de Layout 
(arranjos físicos); Previsão de demanda; Programa 
Mestre de Produção (MPS); Programação da Produção.

Tabela 2. Temas abordados em livros de PCP publicados no Brasil.

Livro texto Conteúdos abordados

Lustoza et al. (2008)

Previsão de demanda; Gestão de estoques; Planejamento agregado; Plano mestre da 
produção; Planejamento das necessidades dos materiais (MRP); Programação detalhada 
da produção; Sistemas de controle da produção; Logística; Sistemas de informação; 
Planejamento da capacidade; Planejamento e controle da produção em serviços.

Fernandes e 
Godinho Filho (2010)

Previsão de demanda; Planejamento agregado e Planejamento da capacidade no médio 
prazo; Planejamento desagregado e Controle de itens de leadtime longo; Programa mestre 
de produção (MPS) e Análise de capacidade no nível do MPS; Sistemas de coordenação 
de ordens; Detalhamento de alguns sistemas de coordenação de ordens e Análise de 
capacidade no curto prazo; Controle de estoques; Controle de chão de fábrica (SFC) 
destacando a programação de operações (Scheduling); Estratégias de planejamento e 
controle da produção; Tecnologia de grupo e manufatura celular; Coordenação de projetos 
com PERT/CPM; Balanceamento de linha de montagem.

Correa, Gianese e 
Caon (2007)

Sistemas de administração da produção; Conceitos de gestão de 
estoques; MRP - planejamento de necessidades materiais; sistema MRP 
ii - manufacturingresourcesplanning; S&OP - planejamento de vendas e operações (sales 
and operations planning);  MPS - planejamento-mestre da produção;  Gestão de demanda;  
Planejamento de capacidade; Shop floor control (SFC); Manufacturing execution systems 
(MES);  Sistema de programação da produção com capacidade finita; Sistemas híbridos com 
o MRP II/ERP; Sistemas ERP - Enterprise Resource Planning;  Implantação do sistema.

Tubino (2009)

Previsão da demanda; Planejamento estratégico da produção; Planejamento mestre da 
produção; Programação da produção; Modelos de controle de estoques;  Sequenciamento 
da programação da produção; Programação puxada da produção - Sistema Kanban; 
Emissão, liberação, acompanhamento.
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dos dados coletados apresenta as características de 
agregação da função de utilidade usuais em métodos 
classificados como MAUT, permitindo ao gerente 
visualizar o perfil das empresas terceirizadas nos 
critérios por ele identificados como relevantes para 
o sucesso de sua organização.

Cristofari Júnior, Paula e Fogliatto (2010) utilizam 
uma matriz MAUT para a priorização de melhores 
práticas para a melhoria da gestão do processo de 
desenvolvimento do produto em uma empresa de 
desenvolvimento de software.

4.1.2 Gestão da cadeia de suprimentos
No conjunto de artigos analisados, foram 

encontrados seis artigos que lidam com a problemática 
da gestão da cadeia de suprimentos sob a ótica de 
uma modelagem multicritério. Quatro destes artigos 
baseiam-se no método AHP, um deles utiliza o método 
ELECTRE TRI e outro um modelo multicritério 
aditivo, sendo, por isso, categorizado como MAUT.

Costa, Soares e Oliveira (2004) apresentam uma 
metodologia fundamentada no Método Electre 
Tri para a classificação e escolha de prestadores 
de serviço para transporte de materiais perigosos. 
A metodologia proposta neste estudo contém 
características que permitem considerar a subjetividade 
inerente ao processo de avaliação de desempenho dos 
prestadores deste tipo de serviço logístico. O modelo 
foi operacionalizado por meio da aplicação em um 
caso em uma empresa distribuidora de combustíveis 
com rede de postos em todo o Brasil.

Santos Da Rosa, Sellitto e Mendes (2006) expõem 
um estudo de caso, no qual se usou o AHP para a 
avaliação do desempenho de dez fornecedores críticos 
em um sistema de fabricação sob encomenda. Este 
trabalho contou com a participação de um grupo 
de especialistas responsáveis pelas aquisições da 
empresa em estudo, para identificar os critérios de 
desempenho de fornecedores e julgar a importância 
relativa dos critérios. Depois desta etapa, foi efetuada 
uma simulação para a avaliação de dez fornecedores 
por parte de cinco compradores.

Sellitto e Mendes (2006) integraram o método 
multicritério AHP ao modelo SCOR de gestão de 
cadeias de suprimentos, para modelar um processo 
de avaliação do desempenho de três cadeias de 
suprimentos situadas no Brasil. Os produtos principais 
das três cadeias são: materiais de segurança; motores 
elétricos; e moldes e matrizes para peças injetadas. O 
sistema de avaliação foi estruturado com 25 indicadores 
categóricos avaliados pelos pesquisadores e por 
gestores das organizações integrantes das três cadeias. 
O interesse principal da pesquisa foi propor uma 
metodologia para a construção de uma estrutura 
de mensurações capaz de oferecer uma avaliação 
numérica compreensiva do desempenho de cadeias 

implementar as práticas de utilização de FMEA 
(Failure Modeand Effect Analysis). O AHP é aplicado 
para a priorização das irregularidades quanto à 
gravidade de sua ocorrência, ao passo que os Conjuntos 
Fuzzy são aplicados para a avaliação do desempenho 
da utilização de FMEA. O estudo trabalhou com 
informações obtidas junto a uma empresa fornecedora 
de primeiro nível na cadeia automotiva e localizada 
no interior do Estado de São Paulo (Brasil).

Rafaeli e Müller (2007) constroem um conjunto 
de indicadores de gestão a partir dos resultados 
apresentados pela aplicação de metodologias de 
gestão já praticadas pela organização, sendo elas: 
EVA (valor econômico agregado); TOC (teoria das 
restrições); TQM (qualidade total); BSC (balanced 
score card); e CI (capital intelectual). Estes indicadores 
são usados para a construção de uma hierarquia AHP 
desenvolvida para a identificação e monitoramento 
de eventos fora dos padrões esperados. O modelo é 
operacionalizado em uma empresa do setor automotivo, 
cuja unidade no Brasil está localizada na região 
metropolitana de Porto Alegre (Brasil).

Valois e Almeida (2009) apresentam um modelo 
decisório, baseado em técnicas multicritério, que trata 
do dilema entre terceirizar ou executar com recursos 
próprios as atividades produtivas dentro de uma 
organização. Neste estudo, são considerados vários 
aspectos, como qualidade, custos, credibilidade, 
aspectos legais, entre outros, que, de alguma forma, 
impõem restrições à execução de atividades por 
terceiros. O modelo proposto está fundamentado 
na técnica SMART. O modelo foi aplicado em uma 
empresa que atua no ramo da construção civil.

Bandeira, Becker e Rocha (2010) apresentam um 
modelo multicritério, baseado no AHP para a decisão 
em grupo, no contexto da priorização de confirmações 
de reservas de embarque de cargas de exportação, em 
situação de escassez com falta de contêineres vazios 
ou espaços nos navios disponíveis.

Também trabalhando com o AHP, porém de forma 
integrada ao método Delphi de busca de consenso, 
De Carli, Delamaro e Salomon  (2010) propõem e 
aplicam um modelo para a priorização dos fatores 
críticos de sucesso na implantação de um projeto 
de fábrica digital em uma empresa brasileira, os 
quais foram selecionados por meio de uma pesquisa 
exploratória a respeito de implantações de sistemas 
ERP e Product Lifecycle Management.

Ensslin et al. (2010) constroem um modelo para 
avaliar o desempenho de empresas terceirizadas na 
área de telecomunicações. Os autores declaram que 
usam uma abordagem construtivista para a obtenção 
de informações a partir de entrevistas semiestruturadas 
com o Gestor de Projetos responsável pela seleção 
de empresas terceirizadas do setor. Esta abordagem 
permitiu identificar, organizar, mensurar e integrar 
os critérios de avaliação. O modelo para tratamento 
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no processo produtivo. Este trabalho melhora um 
modelo multicritério existente que trata a gestão da 
manutenção e faz um tratamento mais cuidadoso nos 
casos em que o tempo de reparo não pode ser ignorado.

Helmann e Marçal (2007) se apoiam no método 
multicritério ELECTRE I para auxiliar a Gestão da 
Manutenção. O objetivo principal deste estudo é a 
determinação dos equipamentos críticos ao processo 
produtivo com o propósito de estabelecer políticas 
de manutenção diferenciadas, a fim de evitar danos 
humanos, financeiros e ambientais à empresa, aos 
colaboradores e à sociedade. Para exemplificar o uso do 
modelo proposto, os autores modelaram uma situação 
na qual se deve selecionar equipamentos críticos 
entre seis alternativas quaisquer de um processo 
de fabricação de embalagens de polpa moldada. A 
decisão de identificação ocorre a partir dos seguintes 
critérios de avaliação: riscos de segurança ao ser 
humano e às instalações; riscos ao meio ambiente; e 
perdas de produção. Foram realizadas comparações 
entre pares de equipamentos e a construção das 
relações de sobreclassificação a partir de índices de 
concordância e discordância.

Fernandes e Godinho Filho (2010) propõem 
um modelo em que é usado o método AHP na 
identificação e seleção de técnicas de manutenção 
compatíveis ao processo de armazenagem de grãos, 
mais especificamente de grãos de soja. Neste trabalho, 
foram consideradas como alternativas de técnicas de 
seleção: manutenção corretiva; manutenção preventiva; 
manutenção baseada em condição; e manutenção 
preditiva. Estas opções de técnicas foram avaliadas 
de acordo com seu desempenho à luz de seis critérios 
(segurança, produtividade, qualidade, frequência 
do problema, taxa de ocupação e manutenção). Os 
resultados foram processados pelo método AHP, 
indicando a solução a ser adotada.

4.1.4 Gestão de projetos
No âmbito da gestão de projetos, foram identificados 

cinco artigos, dois baseados nos métodos ELECTRE, 
um no TODIM e outros dois no AHP.

Mota e Almeida (2007) apresentam o método 
ELECTRE IV-H, baseado no método ELECTRE IV, 
desenvolvido para apoiar o processo de priorização 
de atividades em projetos, nos quais não se pode 
considerar os pesos dos critérios e, também, para casos 
em que há apenas critérios suscetíveis de avaliação 
em escalas ordinais. O método é aplicado a um caso 
específico de priorização de atividades no âmbito da 
construção de subestações elétricas.

Alencar, Almeida e Mota  (2007) apresentam uma 
sistemática integrada para a seleção de fornecedores 
de serviços de gerenciamento de projetos. Esta 
sistemática incorpora múltiplos critérios de avaliação, 
com foco nos diferentes objetivos existentes ao longo 

de suprimentos. Este tipo de avaliação, segundo os 
autores, pode realimentar ações de controle que visem 
atingir objetivos estratégicos da cadeia de suprimentos 
e pode ser útil em processos de benchmarking.

Salomon, Marins e Duduch (2009) utilizam o 
método AHP para a modelagem do processo de 
seleção de fornecedores em situações nas quais 
se têm múltiplas decisões. O modelo é aplicado 
a um caso de seleção de fornecedores de novos 
equipamentos para duas linhas de montagem de 
uma fábrica de autopeças localizada no Estado de 
São Paulo. O modelo considerou o mesmo conjunto 
de critérios para as duas linhas e permitiu incorporar 
aspectos da modelagem multidecisor ao problema 
que se apresentava, inicialmente, como dois modelos 
independentes.

Zamcopé et al. (2010) desenvolvem um modelo 
multicritério que tem as características da utilidade 
aditiva, para a avaliação de operadores logísticos, 
como instrumento de apoio à elaboração de estratégias 
de aperfeiçoamento para a cadeia logística de uma 
pequena empresa paranaense do setor têxtil.

Hofmann (2011) investiga a aplicação do AHP a 
um exemplo ilustrativo de seleção de fornecedores em 
um contexto do fenômeno counter trade, no âmbito 
da gestão da cadeia de suprimentos.

4.1.3 Gestão da manutenção
Foram identificados cinco artigos com aplicações 

da análise multicritério neste tema. O Promethee II 
foi o método mais utilizado. Os métodos MAUT, 
Electre I e AHP tiveram uma ocorrência cada um.

Almeida (2005) aborda o problema de seleção de 
intervalos, ou periodicidade de manutenção preventiva, 
em um sistema de produção de serviços. Sua análise foi 
feita por meio de um modelo de decisão multicritério, 
auxiliado pelo MAUT. A modelagem proposta é 
aplicada em uma empresa de energia elétrica.

Cavalcante e Almeida (2005) apresentam um 
modelo de decisão multicritério baseado no método 
PROMETHEE II que atua em situações de incerteza 
(não se tem dados de falhas ou estes são pouco 
confiáveis) e permite estabelecer a periodicidade 
da manutenção preventiva no sistema de produção. 
Neste modelo, são levados em conta os parâmetros de 
custos e confiabilidade. A importância deste trabalho 
recai no fato de que minimiza ou não deixa que a 
ausência de dados afete negativamente a estipulação 
dos tempos de manutenção.

Cavalcante e Seixas Costa (2006) abordam o 
problema da manutenção preventiva como forma de 
gerar vantagens competitivas. Estes autores propõem 
um modelo de apoio multicritério à decisão que usa 
a metodologia da família PROMETHEE para ajudar 
ao tomador da decisão na escolha de períodos de 
tempos ótimos para fazer a manutenção preventiva 
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Herrera e Costa (2005) propõem o uso do 
ELECTRE TRI para a adaptação da classificação 
de estoques do Sistema ABC-pareto. A proposta é 
utilizada para a classificação de itens adquiridos por 
uma fundação pública de direito privado, localizada 
no interior do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho 
oferece uma análise de sensibilidade do modelo 
quanto a inconsistências e incomparabilidades na 
classificação obtida.

Szajubok, Mota e Almeida (2006) também aplicam 
o ELECTRE TRI para a classificação de itens em 
estoque. A modelagem desenvolvida, neste trabalho, 
é aplicada na classificação de materiais e estoques na 
indústria da construção civil. O modelo foi aplicado 
em uma empresa construtora de médio porte do Recife. 
Este mesmo trabalho usa o método ELECTRE TRI 
em uma aplicação ao conceito do MRP de forma a 
apoiar o planejamento e gerenciamento de materiais, 
conforme mencionado na próxima subseção.

Sellitto, Borchardt e Pereira (2009) apresentam 
um estudo de caso duplo, no qual foi elaborada 
uma modelagem baseada no método AHP para a 
classificação de itens de fornecimento como suporte 
da definição das estratégias de gestão e colaboração 
com os fornecedores. O emprego da modelagem 
resultou em uma classificação diferente daquela que 
era utilizada pelas organizações investigadas, sendo 
uma integrante da cadeia automotiva e a outra da 
cadeia de fabricação de calçados.

4.1.7 Planejamento das necessidades de 
materiais

No contexto do Planejamento das necessidades 
de materiais, foi identificado e analisado apenas um 
artigo associado ao uso de métodos multicritério 
(SZAJUBOK; MOTA; ALMEIDA, 2006), trabalho 
este já mencionado na subseção anterior referente a 
modelos de estoque.

4.1.8 Planejamento de layout
Na abordagem do planejamento de layout, auxiliado 

por técnicas de multicritério, foram encontrados dois 
trabalhos. Um deles utilizou o ELECTRE e outro 
usou o AHP. Ambos utilizaram as técnicas como 
metodologia base para a construção de arranjos físicos.

Herrera e Costa (2001) propõem uma abordagem 
multicritério, baseada no método ELECTRE TRI, para 
a classificação e obtenção de graus de proximidade 
(GP) que expressam a intensidade com que se deve 
priorizar a aproximação de duas áreas ou estações 
de trabalho em um arranjo físico. No modelo 
proposto, os critérios e os seus respectivos graus de 
importância foram determinados por especialistas. 
Para avaliação do grau de proximidade das alternativas 
de posicionamento em cada critério, foram adotadas 

das diferentes etapas do gerenciamento de projetos. 
Este trabalho baseia-se na modelagem pelos métodos 
ELECTRE.

Monteiro Gomes e Maranhão (2008) se apoia 
no método de análise multicritério TODIM para 
sustentar um processo decisório, relacionado à 
análise e seleção da melhor opção para destinação das 
reservas de gás natural, descobertas recentemente no 
campo de Mexilhão da Bacia de Santos. O trabalho 
aplicou a técnica de Minimização Heurística da 
Interdependência entre Critérios (MHIC) sobre um 
conjunto inicial de 12 critérios, resultando em um 
conjunto final de 8 critérios.

Padovani, Carvalho e Muscat (2010) aplicam o 
AHP para a seleção de alternativas para comporem 
o portfólio de projetos de uma empresa do setor 
químico. Os autores verificaram que o uso do modelo 
contribui para o alinhamento estratégico e melhora da 
troca de informações entre os tomadores de decisão 
da empresa, além de permitir a alocação de recursos 
baseada em prioridades.

Dias, Fernstenseifer e Sellitto (2011) apresentam 
um modelo multicritério baseado no AHP, para a 
identificação das prioridades estabelecidas por seis 
supermercados compradores de arroz aos critérios 
de competição observados no contexto do comércio 
deste produto.

4.1.5 Logística de distribuição
Na pesquisa, foi identificado apenas um artigo 

que integra a abordagem multicritério e problemas 
de logística de distribuição. Iañez e Cunha (2006) 
tratam o problema da tomada de decisão, vinculada 
à terceirização das atividades logísticas, por meio 
da seleção de um provedor de serviços logísticos. 
A modelagem proposta, baseada no método AHP, 
contemplou três aspectos principais: a análise e a 
compreensão das oportunidades e riscos relacionados 
à terceirização das atividades logísticas; a proposição 
de atributos importantes que podem ser considerados 
no processo decisório; e o auxílio às empresas na 
avaliação das diferentes alternativas de provedores 
de serviços logísticos. A metodologia foi validada por 
meio de um estudo de caso que envolveu a avaliação 
de um processo de terceirização das atividades 
logísticas para uma grande empresa do setor de 
eletroeletrônicos que possuía, na época da pesquisa, 
duas unidades industriais no Brasil: em Manaus e no 
Vale do Paraíba.

4.1.6 Modelos de estoques
Na literatura analisada, foram identificados três 

estudos, dois utilizaram o método ELECTRE TRI e 
um foi baseado no AHP.
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contexto e que, portanto, devem ser monitorados 
com maior frequência.

É importante ressaltar que outros periódicos foram 
consultados, mas não contêm no intervalo de pesquisa 
usado (1999 a 2011) artigos relacionados ao tema, entre 
eles, Revista de Administração Contemporânea (RAC), 
Brazilian Administrative Review (BAR) e Revista 
de Administração de Empresas (RAE), periódicos 
estes que costumam publicar artigos em temáticas 
envolvendo Planejamento e Controle da Produção.

A Figura 1 apresenta os dados quantitativos da 
produção científica selecionada no âmbito da pesquisa, 
agrupados por ano de publicação. Observa-se um 
aumento considerado de publicações a partir de 

escalas de aceitação e rejeição. O modelo foi testado 
pelos pesquisadores de forma generalizada em um 
caso de obtenção de GP de cinco áreas diferentes. 
O trabalho apresenta um caráter exclusivamente 
didático, e os julgamentos foram arbitrados com a 
ideia de expor a operacionalidade do método.

Tortorella e Fogliatto (2008) tratam da utilização 
do espaço físico de uma fábrica, visando o seu uso 
eficiente e ótimo, objetivando melhorar o fluxo 
de materiais, produtos e informação dentro das 
instalações. Este trabalho combina o uso do método 
AHP ao método para planejamento do macroespaço 
SLP (Systematic Layout Planning – Planejamento 
Sistemático de Layout). O modelo proposto foi 
colocado em prática na seleção de alternativas de layout 
para uma empresa do ramo automotivo localizada em 
Porto Alegre, empresa esta que necessitava ampliar 
seu parque fabril. Nove alternativas de layout para a 
empresa foram geradas com o uso do método SLP. 
Posteriormente, estas alternativas foram avaliadas 
à luz de sete critérios: Fatores humanos; Nível de 
re-layout; Custo, Relacionamento entre as SPUs; 
Linearidade de fluxo; Aproveitamento de área; e 
Flexibilidade para futuras expansões.

4.2 Estatísticas do conjunto de artigos 
pesquisados

Nesta seção, são apresentadas estatísticas que 
sintetizam a distribuição da produção científica no 
tema pesquisado por periódicos e ao longo do tempo.

A Tabela 3 apresenta a lista dos periódicos analisada, 
na qual se encontra pelo menos um artigo no contexto 
do trabalho. Esta tabela também informa o período 
em que foram pesquisados, o qual está associado 
ao período disponibilizado pelo periódico dentro do 
recorte temporal 1999-2011. Outro dado presente na 
tabela é a frequência de artigos encontrados em cada 
um dos periódicos. O objetivo da Tabela 3 é auxiliar 
o pesquisador interessado em estudar a interface 
PCP & Multicritério na tarefa de identificação dos 
periódicos que mais apresentam publicações neste 

Tabela 3. Periódicos e número de artigos pesquisados.

Periódico Sigla Período Número de artigos
Produção Produção 2002-2011 10

Pesquisa Operacional PO 2000-2001 6

Gestão & Produção G&P 1999-2011 5

Produção On-Line PO 2001-2011 3

Brazilian Journal of Operations & Production Management  BJO&PM 2004-2011 2

Gestão Industrial G.I 2005-2011 2

Produto & Produção P&P 2001-2011 1

Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento PODES 2009-2011 1

Pesquisa & Desenvolvimento de Engenharia de Produção P&D 2003-2011 1

Revista de Administração Mackenzie RAM 2003-2011 1

Figura 2. Distribuição dos artigos por método multicritério.

Figura 1. Publicações por ano.
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Tabela 4. Distribuição dos artigos por área do PCP.

Temática do PCP Referências Método Setor de aplicação

Controle da 
Produção

Sellitto e Walter (2006) AHP Fabricação de máquinas e equipamentos

Salomon e Shimizu (2006) AHP Fabricação de máquinas e equipamentos

Aguiar e Salomon (2007) AHP Fabricação de máquinas e equipamentos

Rafaeli e Müller (2007) AHP Fabricação de máquinas e equipamentos

Valois e Almeida (2009) SMART Construção

Bandeira, Becker e Rocha (2010) AHP Transporte aquaviário

De Carli, Delamaro e
 Salomon (2010)

AHP Fabricação de máquinas e equipamentos

Ensslin et al. (2010) MAUT Telecomunicações

Cristofari Júnior, Paula e 
Fogliatto (2010)

MAUT
Atividades dos serviços de tecnologia da 

informação

Gestão da cadeia 
de suprimentos

Costa, Soares e Oliveira (2004) Electre TRI Transporte rodoviário

Santos Da Rosa, Sellitto e 
Mendes (2006)

AHP Não especificado

Sellitto e Mendes (2006) AHP Fabricação de máquinas e equipamentos

Salomon, Marins e
Duduch (2009)

AHP Fabricação de máquinas e equipamentos

Zamcopé et al. (2010) MAUT Fabricação de produtos têxteis

Hofmann (2011) AHP Não especificado

Gestão da 
Manutenção

Almeida (2005) MAUT
Produção, transmissão e distribuição de 

energia elétrica e equipamentos

Cavalcante e Almeida (2005) Promethee II
Produção, transmissão e distribuição de 

energia elétrica e equipamentos

Cavalcante e Seixas Costa (2006) Promethee II Transporte aéreo

Helmann e Marçal (2007) Electre I
Fabricação de produtos diversos 

(embalagens)

Fernandes e
Godinho Filho (2010)

AHP
Agricultura, pecuária e serviços 

relacionados

Gestão de 
Projetos

Mota e Almeida (2007) Electre IV Construção

Alencar, Almeida e Mota (2007) Electre Construção

Monteiro Gomes e
Maranhão (2008)

TODIM Extração de petróleo e gás natural

Padovani, Carvalho e 
Muscat (2010)

AHP Fabricação de produtos químicos

Dias, Fernstenseifer e
Sellitto  (2011)

AHP Comércio varejista (supermercado)

Logística de 
distribuição

Iañez e Cunha (2006) AHP
Fabricação de máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos

Modelos de 
estoques

Herrera e Costa (2005) Electre Tri
Administração pública, defesa e 

seguridade social

Szajubok, Mota e Almeida (2006) Electre Tri Construção

Sellitto, Borchardt e
Pereira (2009)

AHP

Fabricação de veículos automotores, 
reboques e carrocerias / Preparação de 

couros e fabricação de artefatos de couro, 
artigos para viagem e calçados

Planejamento das 
necessidades de 

materiais
Szajubok, Mota e Almeida (2006) Electre Tri Construção 

Planejamento de 
Layout

Herrera e Costa (2001) Electre Tri Não especificado

Tortorella e Fogliatto (2008) AHP
Fabricação de veículos automotores, 

reboques e carrocerias
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registrados no Scielo, além de alguns periódicos 
publicados no Brasil não indexados no Scielo, mas 
relacionados a associações científicas de prestígio, 
que cobrem a temática do PCP.

Dentre os fatos e tendências observadas, destaca-se 
que:

•	 O método AHP é o que apresenta maior 
frequência na modelagem dos problemas, visto 
que 16 dos 32 dos artigos pesquisados adotam 
este método;

•	 “Controle da produção”, “Gestão da Cadeia 
de Suprimentos” e “Gestão da Manutenção” 
são os temas de PCP com maior frequência de 
modelagens multicritério nos artigos analisados;

•	 Tópicos como “Job shop”, “Previsão de 
demanda”, “Planejamento agregado”, “Plano 
mestre de produção (MPS)”,“Planejamento 
da capacidade” e localização ainda não foram 
abordados sob a ótica multicritério; e

•	 As aplicações de métodos MCDA predominantes 
estão associadas à produção de bens de capital 
totalizando, principalmente, “Fabricação de 
máquinas e equipamentos” e “construção”.

Apesar desta pesquisa não ter a intenção de ser 
exaustiva, acredita-se que os artigos selecionados 
compreendem uma representativa e significante base 
sobre a pesquisa científica que vem sendo realizada 
por pesquisadores, e que a análise desta fornece 
uma base confiável do estudo da arte realizado na 
interface do PCP com o MCDA. Como é impossível 
ler tudo o que existe e que está disponível sobre algum 
assunto, a presente pesquisa tem suas limitações. O 
uso de uma base eletrônica de dados oculta artigos 
de outras bases que podem ser relevantes para a 
revisão do tópico, assim como o uso das expressões 
booleanas adotadas para o processo de seleção não 
podem garantir que outros artigos, na mesma base, 
lidando com o tema, existam, só que com outras 
expressões/termos.  A consideração de apenas artigos 
publicados em periódicos científicos também é uma 
limitação, dado que conceitos importantes podem 
estar divulgados na “Gray literature”, assim como 
o intervalo de tempo de 13 anos. Neste sentido, 
pesquisas futuras são sugeridas a partir da remoção 
de algumas destas limitações, por exemplo, com a 
inclusão de teses de doutorado e dissertações de 
mestrado defendidas no Brasil.

Também se sugere como temas para trabalhos 
futuros a replicação desta pesquisa em contexto 
internacional, com a comparação dos resultados 
aos aqui apresentados, que exprimem uma realidade 
particular associada à brasileira. A incorporação dos 
métodos MCDM e o desenvolvimento de modelos 
multicritério em contextos ainda não veiculados 
na literatura brasileira (e.g., previsão de demanda, 

2005, com picos em 2006 e em 2010 (sete artigos 
em cada ano).

4.3 Síntese dos resultados
A Tabela 4 foi estruturada para apresentar uma visão 

sistêmica e panorâmica dos estudos analisados. Os 
dados desta tabela permitem identificar a distribuição 
de artigos por tema pesquisado, assim,  com a 
distribuição dos métodos multicritério aplicados por 
área do PCP. Os dados referentes à última coluna 
(setor de aplicação) foram elaborados com base 
na tabela “Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas/CNAE”, obtida no sítio da Receita Federal 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/
cnaefiscal/cnaef.htm). Esta classificação foi adotada 
por ser aquela adotada pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
para o cadastro da produção científica e intelectual 
no sistema de Currículo Lattes.

Contrastando as informações oferecidas na Tabela 4 
com as informações presentes na Tabela 1, é possível 
concluir que há várias áreas de PCP para as quais 
ainda não se aplicou, na base de periódicos e no 
horizonte de tempo pesquisados, alguma modelagem 
multicritério: Job shop; localização; planejamento 
agregado; planejamento da capacidade; previsão de 
demanda; programa mestre de produção (MPS); e 
programação da produção. Esta tabela também permite 
obter as áreas de PCP mais exploradas no contexto 
da pesquisa, que são controle da produção, gestão da 
cadeia de suprimentos, gestão de projetos e gestão da 
manutenção. Com respeito às atividades produtivas nas 
quais foram identificadas aplicações multicritério no 
âmbito da presente pesquisa, destaca-se a “Fabricação 
de máquinas e equipamentos” com sete artigos. 
Outro setor com destaque foi o de construção, com 
cinco artigos. De uma forma geral, predominaram as 
aplicações associadas à produção de bens de capital, 
totalizando 13 artigos.

A Figura 2 foi elaborada com base na Tabela 4 
e sintetiza a quantidade de artigos por método 
multicritério. Analisando as informações desta figura, 
conclui-se que uma quantidade significativa (75%) 
das modelagens efetuadas no contexto de PCP e 
multicritério adotam os métodos AHP (18 artigos) 
e ELECTRE (oito artigos). Somente o método AHP 
foi aplicado em 50% do total de artigos.

5 Conclusão
Este trabalho apresenta uma pesquisa sistemática 

sobre a produção científica publicada em periódicos 
brasileiros no âmbito da aplicação Auxílio Multicritério 
à Decisão à modelagem de problemas de PCP. 
Trinta e dois artigos, de 10 periódicos científicos 
publicados no Brasil, foram selecionados e analisados 
criteriosamente. A pesquisa cobriu os periódicos 
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