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Resumo: Pequenas Empresas enfrentam atualmente um mercado cada vez mais competitivo 
e suas decisões podem definir o seu sucesso ou fracasso. Os métodos de apoio à decisão com 
múltiplos critérios caracterizam-se principalmente pela capacidade de analisar situações de 
decisão incorporando critérios quantitativos e qualitativos, conflitantes ou não. As eficientes 
ferramentas de apoio à decisão, disponíveis a um custo acessível, viabilizam seu uso em 
Pequenas Empresas. Utilizamos neste trabalho o método AHP (Analytic Hierarchy Process), 
que auxilia na estruturação e solução do problema. Para agilizar o processo de extração das 
preferências, usamos o “Gráfico de Controle dos Julgamentos”. O resultado da pesquisa-
ação em uma pequena empresa de São José dos Campos – SP demonstrou a importância que 
métodos de apoio à tomada de decisão podem ter no futuro de Pequenas Empresas, pois 
houve uma melhora na qualidade das decisões tomadas. Métodos de apoio à decisão não 
garantem a única resposta correta a um problema de decisão, mas ajudam a melhorar a 
qualidade das decisões tomadas, melhorando a competitividade das Pequenas Empresas. 
Palavras-chave: Decisão; Múltiplos critérios; Análise; AHP; Pequena Empresa. 

1. Introdução 

Diariamente o homem tem que fazer escolhas. Os processos mentais que o leva a 
tomar decisões, são responsáveis pela qualidade do resultado obtido na escolha decisória. 
Tomar uma decisão pode ser uma atividade complexa, que nos leva a escolher alternativas, 
dentro de um universo com múltiplos fatores, direta ou indiretamente relacionado. 

Os métodos de análise de problemas para tomada de decisão evoluíram muito nos 
últimos anos, mas ainda são pouco utilizados em pequenas empresas. Os relatos do uso destes 
métodos são em geral, governamentais, acadêmicos ou em grandes empresas, mas eles nos 
mostram que a utilização dessas ferramentas no processo decisório realmente melhora a 
qualidade dos resultados. 

O AHP (Analytic Hierarchy Process – Método da Análise Hierárquica) utiliza a 
abordagem para tomada de decisão com múltiplos critérios. Ela se baseia no princípio de que, 
para a tomada de decisão, a experiência e o conhecimento dos tomadores de decisão são tão 
valiosos quanto os dados utilizados, permitindo avaliar em conjunto, critérios tangíveis como 
os financeiros, e critérios intangíveis como preferências do tomador de decisão. 

Este trabalho pretende apresentar as vantagens de utilizar o método AHP em uma 
pequena empresa de São José dos Campos - SP. Em conjunto com o tomador de decisão um 
problema de decisão relevante para o futuro desta empresa foi selecionado para aplicação do 
método AHP. O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa-ação, que tem por princípio o 
desenvolvimento do trabalho em conjunto com o pesquisado. 

Esta pesquisa se restringe ao problema de decisão objeto desta pesquisa, não 
considerando empresas com características semelhantes do mesmo ramo. 

 
2. Revisão da Literatura 

A teoria da decisão tem duas linhas de estudo: a descritiva e a prescritiva. A teoria da 
decisão descritiva estuda as armadilhas psicológicas do raciocínio (armadilhas cognitivas), 
que nos colocam na direção de uma decisão errada ou insensata. Nela o tomador de decisão 
tem o seu entendimento do problema de decisão prejudicado, por exemplo, pela sua 
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preferência por uma solução específica, diminuindo a possibilidade de uma boa decisão. A 
teoria da decisão prescritiva trata dos métodos científicos e técnicas existentes para dar apoio 
ao tomador de decisão no processo decisório, como o método AHP. 

Os problemas de decisão causados por armadilhas psicológicas da abordagem 
descritiva da teoria da decisão reforçam a necessidade de um processo sistemático de apoio à 
tomada de decisões como meio de dar uma visibilidade que permita uma visão crítica do 
problema de decisão estudado. 

Em 1977 o matemático Thomas L. Saaty publicou o artigo A Scaling Method for 
Priorities in Hierarchical Structures (Método da Escala para Prioridades em Estruturas 
Hierárquicas), que veio a ser chamado em 1980 de Analytic Hierarchy Process (AHP – 
Método da Análise Hierárquica). O método AHP é uma ferramenta utilizada para facilitar a 
análise, compreensão e avaliação do problema de decisão, dividindo-o em níveis hierárquicos 
(GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004, p.41). 

Este método ajuda o tomador de decisão a enxergar melhor seu problema, mas não 
elimina a necessidade do apoio de especialistas fornecendo informações para complementar o 
cenário a ser analisado pelo tomador de decisão. 

Na estruturação do problema de decisão pode-se seguir o roteiro, adaptado dos 
trabalhos de Tome e Holland (2005, p.6), Nunes Junior (2006, p.42), Clemen (1995, p.11) e 
Hammond, Keeney e Raiffa (2004, p. 39): 

1. Definição dos valores do tomador de decisão e do problema da decisão: os 
valores do tomador de decisão (o que é importante para ele) são importantes para identificar o 
problema e a solução correta da decisão; 

2. Decomposição do problema: pesquisar, analisar, organizar, dividir e estruturar 
o problema formando uma hierarquia. A hierarquia forma uma estrutura que permite 
visualizar o problema em termos de objetivo e critérios, conforme ilustrado na Figura 1; 

 
Figura 1 – Exemplo de Estrutura do AHP 

 
3. Estabelecer prioridades: as prioridades dos critérios são dadas por comparação 

dois a dois em relação a sua contribuição para atender ao critério imediatamente acima, 
sempre dentro do contexto do objetivo estabelecido para o problema; 

4. Síntese: é obtida através do processo de avaliação e combinação de prioridades 
aplicadas ao problema. A prioridade total é obtida através das ligações do modelo. A 
prioridade de cada critério avaliado é passada para as alternativas através da avaliação de qual 
alternativa atende melhor cada critério, resultando em uma síntese das preferências do 
tomador de decisão; 

ESTRUTURA DO AHP 

Objetivo 

Critério  1 Critério  2 Critério  3 

Critério 
1.2 

Critério 
1.1 

Critério 
2.1 

Critério 
2.2 

Critério 
3.1 

Critério 
3.2 

Alternativa  
A 

Alternativa  
B 

Alternativa  
C 

Alternativa  
D 
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5. Análise de sensibilidade: é executada para avaliar a consistência do resultado 
apresentado nas alternativas com respeito a cada um dos critérios que os compõe. Esta análise 
nos mostra a fragilidade ou não das preferências expressadas nas alternativas. Se fizermos 
uma pequena mudança na prioridade de um critério e este gerar um impacto capaz de 
modificar o resultado, esta sensibilidade deve ser analisada;  

6. Iteração: neste processo as etapas acima são repetidas várias vezes. Como 
informações vão sendo incorporadas ao processo através de cada etapa, é benéfico que sejam 
revistas com esta nova visão. 

Quando estabelecemos as prioridades dos critérios na hierarquia, definimos seus 
valores através de comparações dois a dois quanto a sua importância para o critério ou 
objetivo imediatamente acima. Utilizamos para isso a Figura 2 que define e explica o conceito 
dos pesos utilizados no AHP. 

Intensidade 
de 

Impontância
Definição da Importância (I) Explicação

1  Mesma (I)
As duas atividades contribuem 
igualmente para o objetivo.

2       Intermediário

3 (I) pequena de uma sobre a outra

A experiência e o julgamento 
favorecem levemente uma atividade 
em relaçã a outra.

4       Intermediário

5 (I) grande ou essencial

A experiência e o julgamento 
favorecem fortemente uma atividade 
em relação a outra.

6       Intermediário

7 (I) muito grande ou demonstrada

Uma atividade é muito fortemente 
favorecida em relação a outra; sua 
dominação de importância é 
demonstrada na prática.

8       Intermediário

9 (I) absoluta

A evidência favorece uma atividade 
em relação a outra com o mais alto 
grau de certeza.

Obs.: 2,4,6 e 8 são valores intermediários entre duas difinições dos pesos.  
Figura 2 - Escala Fundamental 
Fonte: Saaty, 1991, p.68 

 
Na comparação dois a dois, quando o tomador de decisão exprimir sua preferência, 

por exemplo, por um critério “A”, como sendo uma grande importância sobre “B” para a 
realização de um critério imediatamente acima na hierarquia, estará atribuindo para o critério 
“A” peso 5. Na matriz de cálculo dos vetores, o peso recíproco de 1/5 será atribuído para o 
critério “B”, conforme apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Matriz de prioridades 

 A B C D E 
A 1 1/5    
B 5 1    
C   1   
D    1  
E     1 

Precisamos também estar atentos às incoerências do tomador de decisão, pois ao 
atribuir valores, ele pode se contradizer. O exemplo ilustrado na Figura 3, mostra que se o 
tomador de decisão afirma que prefere A a B e prefere B a C, ele deve afirmar que prefere  
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A a C. Se ele afirmar o contrário teremos uma incoerência. 

 
Figura 3- Análise das preferências 
 
Nas pequenas empresas em geral, as atividades e decisões são centralizadas em seu 

proprietário. A pesquisa SEBRAE (2004, p.11), revela que a mortalidade das empresas no 
Brasil com até 2 anos (registradas em 2002) foi de 49,4%. Para as empresas com até 3 anos 
este percentual sobe para 56,4%, e com até 4 anos para 59,9%.  

Os percentuais de mortalidade das pequenas empresas são muito elevados e o preparo 
do empresário para reconhecer as oportunidades e decidir corretamente, pode definir seu 
sucesso ou fracasso. O AHP e as metodologias científicas de apoio ao processo decisório 
podem ser úteis em decisões complexas, apoiando o empresário, e ajudando-o a se capacitar 
para enfrentar os problemas de seu negócio. 
 
3. Procedimentos Metodológicos 

Foi utilizado nesta pesquisa o método AHP através de uma pesquisa-ação. O método 
de pesquisa-ação tem suas origens na década de trinta, quando o professor Kurt Lewin deixou 
a Universidade de Berlim (1933) para instalar-se nos Estados Unidos da América. 

Conforme Lewin, “Quando falamos de pesquisa, estamos pensando em 
pesquisa-ação, isto é, uma ação em nível realista, sempre acompanhada de 
uma reflexão autocrítica objetiva e de uma avaliação dos resultados. Como o 
objetivo é aprender, não devemos ter medo de enfrentar as próprias 
insuficiências. Não queremos ação sem pesquisa, nem pesquisa sem ação.” 
(BARBIER, 2005, p.3 apud RICHARDSON, 1985, p.38). 
 

Michel Thiollent (2004, p.14) caracteriza pesquisa-ação, como uma pesquisa social 
com base empírica que é realizada em conjunto com o pesquisado para a realização de uma 
ação ou resolução de um problema. 

A pesquisa proposta neste trabalho é uma pesquisa prática, “ligada à praxis, ou seja, à 
prática histórica em termos de conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; 
não esconde a ideologia, mas sem perder o rigor metodológico” (DEMO, 2000, p.22 apud 
BAFFI, 2005). 

Este método foi adotado devido às características deste trabalho, de avaliar o impacto 
da aplicação de um método científico de apoio à tomada de decisão no processo decisório de 
uma empresa. Nossa proposta é interferir na realidade da empresa estudada, melhorando seu 
processo decisório em conjunto com o tomador de decisão da empresa pesquisada. 

Na Figura 4, representamos o Roteiro Metodológico (adaptado de RICCIO; 
HOLANDA, 2001, p.12) da atuação da pesquisa, quanto à realidade social trabalhada na 
empresa pesquisada. 

Grandeza das preferências: 
Se:        A         >     B     >      C 
Logo     A         >     C 

Então não podemos afirmar que: 
              C        >      A 

Estaremos criando uma incoerência. 
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Figura 4 – Roteiro Metodológico 
Fonte: adaptado de Riccio; Holanda, 2001, p.12 
 
O objeto da pesquisa serão decisões com múltiplos critérios, que sejam relevantes para 

a pequena empresa do comércio de São José dos Campos – SP pesquisada e o sujeito da 
pesquisa será o tomador de decisão desta empresa. 

Característica da empresa pesquisada: 
RAMO DE ATUAÇÃO: representação comercial de produtos de segurança eletrônica 

e comunicação bem como a prestação de serviços de projeto nesta área. 
TEMPO DE EXISTÊNCIA: menos de 1 ano. 
FORMAÇÃO PROPRIETÁRIOS: superior em engenharia. 
INTERLOCUTOR PRINCIPAL: o proprietário (sócio) da empresa. 
SITUAÇÃO NO MERCADO: altamente competitivo, com concorrentes nacionais e 

internacionais. Parte da concorrência atua com produtos de baixo preço e qualidade. 
A coleta de dados deverá ser executada através de uma entrevista semi-estruturada, 

que leva em conta a necessidade de interação entre o pesquisador e pesquisado, seguindo o 
seguinte roteiro: 

1ª - Fase Exploratória: Proposição da pesquisa e levantamento de dados; 
2ª – Realização do Seminário: O seminário reúne o pesquisado e o pesquisador, 

podendo haver a presença de membros significativos da empresa, interessados na pesquisa. 
Nesta fase serão levantadas as propostas e contribuições. Da discussão e análise das 
alternativas, será formulado o problema da pesquisa e as diretrizes da pesquisa-ação; 

3ª - Desenvolvimento da Pesquisa-Ação: Análise do problema selecionado; 
4ª - Ponderação dos Critérios do Problema de Decisão: Apresentação da estruturação 

gráfica dos dados coletados na pesquisa e julgamento dos critérios na estrutura; 
5ª – Análise e interpretação dos dados: Entendimento dos resultados da pesquisa em 

conjunto com o pesquisado. 
Conforme Nunes Junior (2006, p.74), o processo de extração das preferências do 

tomador de decisão é subjetivo e abstrato, deixando espaço para o tomador de decisão, apesar 
de suas convicções, perder a noção das proporções de seus julgamentos (exemplo: A é 2 vezes 
maior que B, B é 3 vezes maior do que C, logo A deveria ser 6 vezes maior do que C). A 
alternativa de Nunes Junior para melhorar e agilizar o processo de extração das preferências 
foi a criação do “Gráfico de Controle dos Julgamentos”. O objetivo é permitir que o tomador 
de decisão mantenha um controle visual sobre os seus julgamentos. Este gráfico funciona na 
vertical como um termômetro, e à medida que o tomador de decisão expressa suas 
preferências, elas vão sendo lançadas no Web-HIPRE e no gráfico. Vamos ver como seria 
uma seqüência de julgamentos no “Gráfico de Controle dos Julgamentos” com os julgamentos 
do exemplo acima lançados na Tabela 2 e na Figura 5 

 

Modelo Atual para 
Tomada de Decisões : 
Técnica Atual 
(cultura empresa) 

Modelo Futuro para 
Tomada de Decisões: 
Método Científico no 
apoio às Decisões. 

PARA 

Realidade 
Desejada Realidade Atual 

DE InvestigAção e 
Intervenção 
(método científico) 

Consolidação das 
ações na construção 
do modelo de apoio à 
Tomada de Decisões 
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Tabela 2-Exemplo de julgamento dois a dois 

P eso C r ité r io X C r ité r io P eso
2 A X B
3 B X C
6 A X C  

Este gráfico não é graduado, pois não tem a intenção de registrar graus de grandeza, 
mas apenas a variação de grandeza entre os componentes da decisão que estão sendo julgados. 

 Julgamento 1 Julgamento 2 Julgamento 3 
+ + + 

- - - 

A=2 
 

B 

A=2 
 

B B=3 
 
C 

B=3 
 
C 

A=2 
 

B 

A=6 
 
 
C 

 
Figura 5 - Gráfico de Controle dos Julgamentos 
 
Apoiado por este gráfico o tomador de decisão pode fazer seus julgamentos com maior 

visibilidade, pois a cada julgamento as incoerências são detectadas e eliminadas por análise, 
no momento em que ocorre, evitando o refazer dos julgamentos. 

Para o tratamento dos dados existem no mercado muitos software de apoio às decisões 
utilizando o método AHP. Todos têm versões para demonstração disponíveis em seus sites, 
mas estas versões têm restrições variadas como: quantidade de níveis de hierarquia, 
quantidade de componentes da hierarquia, e em alguns casos a gravação da estrutura criada 
não está disponível, e a versão para utilização com fins acadêmicos tem na maioria das vezes 
as mesmas restrições. 

O software escolhido para processar os dados desta pesquisa foi o Web-Hipre 
(HIerarchical PREference analysis on the World Wide) da HUT (Helsinki University of 
Technology), que sem custo para sua utilização e sem perda de qualidade é disponibilizado 
para uso on-line, sem restrições para a quantidade de níveis ou de componentes na hierarquia. 
Este software tem incorporado métodos de apoio à tomada de decisão por múltiplos critérios 
como o AHP, SMART, SWING, SMARTER e funções de valor. Sendo um software acessado 
pela internet via provedor (http://www.hipre.hut.fi/), ele incorpora um novo conceito de apoio 
à tomada de decisão, pois pode ser acessado de qualquer parte do mundo, permitindo que um 
grupo de tomadores de decisão, espalhados pelo mundo, interaja, em tempo real, para tomar 
uma decisão. Suas restrições são gravação no servidor da Universidade, com recurso de 
criação de usuário mas com os dados preservados por senha, e a impressão dos resultados, que 
só é possível com Alt+PrintScreen. 

 
4. Resultados 

Neste capítulo apresentamos os resultados da pesquisa realizada na pequena empresa 
pesquisada de São José dos Campos - SP sobre um problema decisório selecionado. 

A empresa pesquisada foi constituída a menos de um ano e neste período, fez alguns 
contatos comerciais que prometem dar bons resultados a médio e longo prazo. No curto prazo, 
obteve apenas um contrato de assistência técnica, que cobriu seus custos operacionais por um 
pequeno período. Embora a empresa tenha um bom potencial, enfrenta um dilema sobre sua 
continuidade, por não ter previsão de faturamento para os próximos meses.  

Um dos sócios quer parar as atividades da empresa, até que um dos acordos 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 7 

comerciais dê retorno, concentrando-se em um outro negócio de rendimento de caixa 
imediato, mas situado em outra cidade. O sócio pesquisado, que hoje está à frente da empresa, 
está resistindo a esta mudança por acreditar que possa gerar caixa em curto prazo, com as 
linhas de produto da empresa, existindo também interesses particulares que o impedem hoje 
de deixar a cidade para trabalhar no outro empreendimento. 

Conversamos sobre o quadro apresentado e como seu portfolio de produtos atinge uma 
grande variedade de tipos de clientes, definimos em conjunto, a realização de uma análise das 
características de seu portfolio, quanto a capacidade de geração de caixa em curto prazo, 
permitindo que, com esta informação, ele elabore a sua estratégia de vendas eficiente. 

Os critérios definidos para análise de capacidade de alavancagem do faturamento em 
curto prazo foram (Estrutura hierárquica para estudo): 

1-Potencial de Compra: capacidade do produto de ser comercializado. 
1.1-Financeira: condições financeiras para compra. 
1.2-Necessidade do produto: necessidade dos clientes pelo produto 
1.3-Baixa Concorrência: poucos concorrentes. 

2-Condições de Venda: condições do mercado para o produto. 
2.1-Acesso ao Comprador: acesso a quem decide pela compra. 
2.2-Rapidez de Decisão de Compra: tempo para fechar a venda após a proposta. 
2.3-Baixo Tempo para Elaboração de Proposta: auto-explicativo. 
2.4-Proximidade com o Mercado: auto-explicativo. 

Linhas de Produtos da empresa a serem analisadas (Alternativas): 
• Sistema de Comunicação Telefônica Criptografada. 
• Sistema Detecção de Intrusão. 
• Sistema Monitoração. 
• Sistema de Detecção de Incêndio. 
• Sistema de Controle de Acesso. 

Na Figura 6 apresentamos a hierarquia que foi criada para este problema de decisão. 

 
Figura 6 - Hierarquia do Problema Pesquisado 
 
Esta hierarquia foi criada em conjunto com o tomador de decisão e montada no 

software Web-HIPRE. 
A entrevista realizada com o tomador de decisão para extrair suas preferências, gerou 

algumas incoerências nos julgamentos. Apresentamos na Figura 7, um caso em que os 
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julgamentos obtiveram um CM (índice de coerência) acima do índice aceitável de 0,20 
(MUSTAJOKI; HÄMÄLÄINEN, 1999, p.9). 

 
Figura 7 – Incoerência Critério-Necessidade 
 
Apesar das fortes convicções do tomador de decisão quanto ao seu negócio e suas 

preferências, as incoerências ocorrem devido à natureza diversa dos componentes de uma 
decisão com múltiplos critérios. Tentar eliminá-las por comparação, é um processo lento que 
pode gerar novas incoerências porque elas não ocorrem de forma simétrica. 

Os julgamentos analisados na Figura 7 foram lançados no “Gráfico de Controle de 
Julgamentos”, conforme Figura 8, e nele incoerências como a do 5º julgamento tem fácil 
percepção, pois se o Sistema de Monitoração é 3 vezes maior que o Sistema de Controle e 
este é 3 vezes maior que o Sistema de Detecção de Incêndio, logo o Sistema de Monitoração 
não pode ser apenas 2 vezes maior que o Sistema de Detecção de Incêndio. 

C rité rio  N ív e l A c im a : ................................................................................

1º 2 º 3 º 4 º 5 º 6 º 7 º 8 º 9 º 10 º

S is t. M o n ito ra ç ã o 3 2 1 2

S is t. A c e s s o 2 1 3 2

S is t. C o m u n ic a ç ã o - 3 - 2

S is t. In tru s ã o - - 2 -

S is te m a  d e  D e te c ç ã o  
In c e n d io - - - -

J u lgam en to sC r ité r io s                     
(ju lgados  d ois  a dois  em  relaç ão ao  

ac im a)

N E C E S S ID A D E

 
Figura 8 – Análise de Incoerências no Gráfico de Controle de Julgamentos 
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Eliminadas as incoerências, podemos ver na Figura 9, que o sistema de monitoração se 
mostrou como o mais apropriado para alavancar o faturamento. O sistema de controle de 
acesso apresentou resultado próximo ao de monitoração quanto ao potencial para ser 
comercializado, mas perdeu ficando em segundo lugar devido a ser um produto mais 
demorado para conclusão da venda e pelo fato de que nesse segmento existe maior 
dificuldade de acesso ao comprador. 

 
Figura 9 - Gráfico Resultados Critériode Nível 1 e Critério de Nível 2 
 
Na análise de sensibilidade apresentada na Figura 10, a alternativa “Sistema de 

Monitoração” tem grande vantagem sobre a segunda alternativa. Observamos que para que o 
Sistema de Monitoração passe a ter um VPG (Vetor de Prioridade Global) menor (0,266) que 
o Sistema de Intrusão (0,269), precisamos alterar o Vetor de Prioridade do Critério Rapidez 
na Compra de 0,13 para 0,79, o que representa uma diferença de +0,66 ou +507%, ou seja, 
como este é o item de maior sensibilidade, podemos afirmar que este resultado está 
consistente. 

 
Figura 10 - Análise de Sensibilidade-Rapidez de Compra 
 
Os resultados apresentados nos Vetores de Prioridade extraídos do Web-HIPRE, estão 

sintetizados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Prioridades Empresa W na segunda entrevista 

Composição das 
Prioridades

Sistema 
Comunic.

Sistema 
Monitor.

Sistema 
Detecção  
Incendio

Sistema 
Acesso

Sistema 
Intrusão

Vetor 
Priorid. 
Global Classif.

Potencial de Compra
   Financeira(condições) 0,001 0,007 0,004 0,005 0,007 0,024 7
   Necessidade(produto) 0,029 0,074 0,011 0,043 0,019 0,176 2
   Baixa Concorrência 0,013 0,006 0,020 0,008 0,004 0,051 6
Condições de Venda
   Acesso Comprador 0,107 0,165 0,054 0,107 0,072 0,505 1
   Rapidez Compra 0,011 0,020 0,007 0,022 0,034 0,094 3
   Tempo Proposta 0,007 0,027 0,011 0,016 0,016 0,077 4
   Proximidade Mercado 0,011 0,027 0,005 0,013 0,016 0,072 5

Vetor Prioridades 
Global 0,180 0,326 0,113 0,213 0,168 1,000

% PREFERÊNCIAS 18,0% 32,6% 11,3% 21,3% 16,8% 100,0%

CLASSIFICAÇÃO 3 1 5 2 4  
 
Nele podemos ver a classificação dos produtos quanto à avaliação do tomador de 

decisão para alavancar faturamento, e o percentual total de preferência. Esta classificação e os 
percentuais totais de preferência indicam a síntese das preferências do tomador de decisão. 
Nas linhas acima podemos ver o resultado das avaliações por produto em cada critério. O 
critério “acesso ao comprador” é o principal fator na definição da melhor alternativa, e o 
Sistema de Monitoração foi eleito como o melhor produto para alavancar as vendas, por ter 
em seu segmento de mercado, empresas fácil acesso a pessoa responsável pelas compras. 
Podemos verificar que o critério “acesso ao comprador” definiu a classificação de todos os 
produtos, pois seu vetor de prioridade (0,505) é 187% maior que o segundo critério, 
necessidade do produto (0,176). 

 
5. Discussão 

O método AHP se mostrou bastante adequado, pois no caso pesquisado seu método de 
estruturação permitiu uma melhor compreensão do problema. 

Na pesquisa realizada, os primeiros julgamentos geraram muitas incoerências. O 
grande problema percebido nesta pesquisa foi a dificuldade de se manter uma noção de 
grandeza no julgamento de critérios tão abstratos e diferenciados. Esta dificuldade obriga o 
tomador de decisão a refletir, buscando referências de proporção em seus julgamentos. 

O “Gráfico de Controle dos Julgamentos” permitiu a visualização das preferências que 
o tomador de decisão foi atribuindo para cada critério julgado, eliminando com este 
procedimento a necessidade de memorização das intensidades de cada importância atribuída 
por ele. Este procedimento permite que, ao fazer os julgamentos dois a dois, de um mesmo 
critério com outro, seja possível um acompanhamento dos pesos atribuídos anteriormente. 
Esta necessidade se faz presente, principalmente pelo fato da régua do AHP ser subjetiva, 
necessitando que os valores desta escala sejam construídos no decorrer dos julgamentos. A 
“Régua de Controle dos Julgamentos” permite inclusive que se construam os valores da régua 
do AHP, sem extrapolar seu valor máximo (1-9). 

 
6. Conclusões 

Pequenas empresas enfrentam uma competição desigual com grandes corporações, e 
para melhorar seu desempenho, e conseqüentemente sua chance de êxito, a profissionalização 
de sua administração e empenho para melhora em sua decisão é muito importante.  

O processo de envolvimento com o problema decisório enfrentado pelo tomador de 
decisão nesta pequena empresa pesquisada nos permitiu perceber as dificuldades enfrentadas, 
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principalmente nas crises, onde se defrontam com os processos decisórios mais difíceis e 
críticos para garantir a sua continuidade. 

Seu tomador de decisão buscava insistentemente conquistar um mercado, que se 
mostrava resistente a sua entrada. Seus métodos de tomada de decisão não o levavam a refletir 
sobre seu problema, de maneira que conseguisse identificar qual o seu objetivo e quais as suas 
soluções. 

Foi à partir identificação de seu objetivo “Alavancagem do Faturamento no Curto 
Prazo”, que criamos uma estrutura auxiliados pelo método AHP, e através da análise da 
importância dos critérios para as alternativas, se estabeleceu uma classificação de suas linhas 
de produto para o atendimento do objetivo. O tomador de decisão, sendo o maior conhecedor 
de seu negócio, percebeu na análise de seu portfolio de produtos, que ele  não atendia seu 
objetivo no tempo e volume que precisava. Sua solução foi buscar outros produtos 
(alternativas) para integrar seu portfolio, que melhor atendessem seus objetivos. Conseguir 
perceber melhor seu problema de decisão, foi uma melhora sensível para a Empresa, que à 
partir desta constatação, conseguiu à partir de um portfolio mais adequado à suas 
necessidades, atuar de forma mais direcionada ao seu objetivo de alavancar seu faturamento 
para se tornar auto-suficiente. 

O Gráfico de Controle de Julgamentos foi criado a partir da necessidade de visualizar 
as grandezas atribuídas nos julgamentos. O fato das incoerências não serem simétricas, fez 
com que as tentativas de análise lógica das incoerências não obtivessem resultados positivos, 
pois, muitas vezes a correção de uma incoerência, gera novas incoerências. A necessidade de 
visualizar a grandeza dos julgamentos, levou a criar o gráfico primeiramente, como 
instrumento de análise das incoerências, mas que se mostrou muito mais útil, durante os 
julgamentos para evitar que ocorram as incoerências, tornando o processo mais ágil. É 
importante, no entanto ressaltar que nos testes a régua reduziu as incoerências, mas não as 
eliminou totalmente, pois ela não dá uma medida precisa, mas uma noção de grandeza, que 
agiliza o processo de abstração dos julgamentos. 

O AHP é uma das metodologias científicas de apoio a tomadas de decisão mais 
amigavel, mas mesmo assim, o tempo necessário para analisar, estruturar e avaliar uma 
decisão com o AHP, varia enormemente, dependendo da complexidade do problema, da 
experiência do usuário e do analista que o apóia. Visto que a todo o momento estamos 
tomando decisão, principalmente dentro de uma empresa, constata-se que não se pode utilizar 
o AHP para qualquer problema na empresa. O processo de tomada de decisão vale o trabalho 
de análise do problema com o AHP, quando envolve o futuro da empresa, e a solução do 
problema não está clara, pois existem vários caminhos a serem trilhados. 

O maior benefício do AHP é a divisão do problema em partes menores, que permite 
um maior domínio do problema como um todo, sintetizando a experiência e os conhecimentos 
do tomador de decisão através dos vetores de suas preferências. Esta inegável vantagem deve 
ser respaldada por uma sólida experiência e conhecimento do tomador de decisão sobre o 
problema decisório. O despreparo do tomador de decisão pode levar a uma hierarquia mal 
estruturada, indicando uma solução errada para o problema errado. Neste caso a utilização de 
um especialista no assunto para levar a sua experiência ao tomador de decisão é 
imprescindível para a qualidade da decisão com ou sem o uso do método AHP. 
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