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Resumo: Este trabalho de pesquisa apresenta dois métodos do Aux ílio Multicritério à 
Decisão, o Método UTA (Jacquet-Lagrèze e Siskos, 1092) e o Método UTAC (Rangel, 2002). 
Ambas metodologias empregam a Teoria da Utilidade Aditiva. As duas metodologias são 
apresentadas e são feitas comparações entre as mesmas. As comparações entre as duas 
metodologias são mostradas nas conclusões. 
Palavras-chave: Utilidade Aditiva, Auxílio Multicritério à Decisão, Tomada de Decisão. 

1. Introdução 

O Auxílio Multicritério à Decisão é uma área da Pesquisa Operacional que trata de 
problemas decisórios, quando estes necessitam utilizar mais do que um critério, para analisar 
as alternativas, que são as soluções do problema abordado (Bana e Costa, 1990), (Bana e 
Costa e Vansnick, 1995). Os resultados obtidos com o emprego do Auxílio Multicritério à 
Decisão em problemas complexos justificam a sua utilização, apresentando-se como 
ferramenta poderosa a um custo acessível na busca da melhor solução (Gomes et al, 2002), 
(Gomes et al, 2003). 

Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) não busca dirimir o conflito entre os critérios 
igualmente desejáveis, busca sim, empregar um método para se fazer uma análise sistemática 
do problema de decisão, elegendo desta forma a melhor alternativa (Belton e Stewart, 2002), 
(Vicke, 1989).  
 Dentre os diversos métodos do Auxílio Multicritério à Decisão o Método UTA 
(Jacquet-Lagrèze e Siskos, 1982) e o Método UTAC (Rangel, 2002), ambos pertencentes à 
escola americana foram selecionados para realizarem avaliações. 

O Método UTA (Jacquet-Lagrèze e Siskos, 1982) é um método desenvolvido no 
âmbito da Tomada de Decisão Multicritério. Este método tem a vantagem de estimar a função 
de utilidade aditiva não- linear de cada critério presente na análise. Para estimar estas funções 
de utilidade aditiva, é preciso de uma ordenação subjetiva do conjunto ou um subconjunto das 
alternativas fornecido pelos decisores, e os desempenhos de tais alternativas em relação a 
critério. Desta maneira, o Método UTA começa por pedir aos agentes decisores que ordenem, 
em termos de preferência, o conjunto ou um subconjunto das alternativas. Posteriormente, 
através da resolução de um problema de programação linear, determinam-se os valores das 
variáveis e a forma da função de utilidade de cada critério. A função objetiva do modelo visa 
minimizar uma função dos erros associados às restrições que refletem as preferências a priori 
fornecidas pelo agente decisor ou pelos agentes decisores. A construção das funções de 
utilidade será tanto mais fiel quanto maior for o número de alternativas que o decisor consiga 
ordenar de forma subjetiva. 

Esta pesquisa pretende empregar além do Método UTA empregar também o Método 
UTAC (Rangel, 2002) apresentada por Rangel em 2002 em sua tese de doutorado. Nesta 
variante do Método UTA os decisores avaliam previamente os critérios não as alternativas 
como no método original. Um outro fator importante é que as preferências dos decisores são 
consideradas pelo modelo com a inclusão de novas variáveis nas restrições e na função 
objetivo. 
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2. Métodos da Utilidade Aditiva 

2.1 Método UTA 

O Método UTA (Utilidade Aditiva) foi desenvolvido por Jacquet-Lagrèze e Siskos em 
1982. Para aplicar este método UTA, assumem-se as bases axiomáticas que estão por trás da 
Teoria da Utilidade Multiatributo (Multi-Attribute Utility Theory, MAUT), pois se está 
buscando determinar as funções de utilidade aditiva (Keeney e Raiffa, 1993), (Schärlig, 
1996), (Vincke, 1989), (Romero e Pomerol, 1997). O Método UTA apresenta diversas 
aplicações nas mais variadas áreas, (Zopounidis e Dimitris, 1998), (Rangel et. al, 2003), 
(Gonzaález-Araya et al, 2002), (Rangel, 2001),  

O problema de regressão ordinal que é tratado pelo método UTA (Jacquet-Lagrèze e 
Siskos, 1982) é o seguinte: “Tendo uma estrutura de preferência de ordem-fraca de (f ,~), 
com “f” significando preferência estrita e “~” a indiferença em um conjunto de alternativas 
ou ações, o ajuste da função de utilidade aditiva baseado em critérios múltiplos é obtida de tal 
modo que a estrutura de preferência resultante seja tão consistência quanto possível com a 
estrutura inicial”. 

No modelo aditivo, quando somente um critério está envolvido, a preferência pode ser 
explicitada como segue; 

)()( bgagba ii >⇔f ,       (1) 
)()(~ bgagba ii =⇔ ,       (2) 

que significa que cada critério define no conjunto A uma relação de ordem (f,~). 
Considere um conjunto de alternativas, chamado de A, que é avaliado por um conjunto 

de critérios ),...,,,( 321 nggggg = , sendo n o número de critérios e gi o desempenho no 
critério i. A agregação de todos os critérios em um único critério é chamada de função de 
utilidade multiatributo e representa-se como ),...,,,()( 321 nggggUgU = . 

Chama-se de P a relação de preferência estrita e I a relação de indiferença (Roy e 
Bouyssou, 1993) entre duas alternativas, respectivamente.  

Se )](),...,(),(),([)( 321 agagagagag n=  é a avaliação multicritério de uma alternativa 
a, então as seguintes propriedades são sustentadas pela função de utilidade U : 

aPbbgUagU ⇔> )]([)]([ ,       (3) 
aIbbgUagU ⇔= )]([)]([ ,        (4) 

e a relação IPR ∪=  define uma ordem  fraca das alternativas. 
A função de utilidade é aditiva se é da forma: 

)(][
1

∑
=

=
n

i
ii gugU ,        (5) 

onde cada ui(gi) é a utilidade marginal do desempenho gi no critério i. Uma hipótese 
fundamental que é preciso não esquecer quando se aplica uma função de utilidade aditiva é a 
condição de independência mútua dos critérios em função das preferências (Keeney e Raiffa, 
1993). 

Considere gi* o valor mais alto e gi* o valor mais baixo em termos de preferência do 
critério i. Assumindo um não decremento das preferências em cada critério, então as 
utilidades marginais ui são funções monótonas crescentes. Portanto, pode-se normalizar as 
funções de utilidade dentro do intervalo [0, 1], tendo-se: 

1)(
1

* =∑
=

n

i
ii gu ,         (6) 

e ui(gi*) = 0 para todo i.        (7) 
O método UTA emprega a programação linear para determinar os valores das 
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variáveis que descrevem as funções de preferência de cada critério. Para fazer a 
implementação do método UTA são necessárias duas informações fundamentais em relação 
às alternativas, a avaliação multicritério e a ordenação fraca R definida em A’, onde A’ é o 
conjunto ou um subconjunto das alternativas presentes em A. Este conjunto A’ serve como 
conjunto de referência para interrogar ao agente decisor. Para cada par '),( Aba ∈ , o agente 
decisor expressa sua preferência ou sua indiferença global. 

Para cada alternativa de A’, a função de utilidade calculada )]([' agU  difere da 
verdadeira )]([ agU   em um erro σ(a): 

∑
=

+=
n

i
ii aaguagU

1

)()]([)]([' σ , para todo 'Aa ∈     (8) 

Considerando as relações de preferência (3) e de indiferença (4), e a função de 
utilidade (8), tem-se: 

δ≥− )]([')]([' bgUagU  ⇔ se o decisor indica aPb    (9) 
0)]([')]([' =− bgUagU ⇔ se o decisor indica aIb     (10) 

sendo δ > 0, um número real pequeno empregado a fim de separar significativamente duas 
classes da ordenação fraca R. Jacquet-Lagrèze e Siskos 1982 estabeleceram que este valor de 
δ tem que pertencer ao intervalo [1/10Q, 1/Q], sendo Q o número de classes de indiferença. 
Assumindo a existência de transitividade, o agente decisor só precisará fazer (m–1) 
comparações entre alternativas, onde m corresponde ao número de alternativas de A’. 

Substituindo (8) em (9) e (10), tem-se: 

δσσ ≥−+−∑
=

)()()]}([)]([{
1

babguagu iii

n

i
i     ó   aPb,   (11) 

0)()()]}([)]([{
1

=−+−∑
=

babguagu iii

n

i
i σσ     ó    aIb,   (12) 

As funções ui são consideradas como sendo lineares por intervalos. Para definir tais 
intervalos, o agente de decisão escolhe αi pontos do intervalo [gi*,gi*] onde a função ui está 
definida. Cada ponto gi

j é determinado pela seguinte fórmula: 

 )(
1

1
*

*
* ii

i
i

j
i gg

j
gg −

−
−

+=
α

       (13) 

e j variando de 1 até αi. Esses pontos vão definir (αi - 1) intervalos eqüidistantes de  [gi*,gi*].  

)]()([
)(

)()]([ 1
1

j
ii

j
iij

i
j
i

j
iij

iiii gugu
gg
gag

guagu −
−
−

+= +
+  .   (14) 

A hipótese da monotonicidade das preferências das utilidades marginais ui(gi) 
requerida por este método é satisfeita através do seguinte conjunto de restrições:  

,)()( 1
i

j
ii

j
ii sgugu ≥−+    j = 1, 2, 3, ..., αi - 1,    i = 1, 2, 3, ..., n.     (15) 

onde si > 0 é o limite de indiferença definido para cada critério i.  
As variáveis que representam as utilidades ui(gi

j) e os erros σ(a) são estimadas por 
meio de programação linear considerando as restrições apresentadas. Têm-se as seguintes 
restrições: as restrições aos limites superiores e inferiores de cada critério; as restrições 
segundo as preferências e as indiferenças entre as alternativas a ∈ A’; restrições que garantam 
a hipótese da monotonicidade das utilidades marginais e as restrições devido a não 
negatividade de cada critério. A função objetivo do problema de programação linear (PPL1) 
corresponde à minimização dos erros σ(a) associados às utilidades de cada alternativa a ∈ A’. 
Assim, a formulação matemática do PPL é: 
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(PPL1)Min ∑ ∈
=

'
)(

Aa
aF σ        (16) 

Sujeito a: 

δσσ ≥−+−∑
=

)()()]}([)]([{
1

babguagu iii

n

i
i ó  se a P* b,  (17) 

0)()()]}([)]([{
1

=−+−∑
=

babguagu iii

n

i
i σσ ó  se a I* b,  (18) 

,)()( 1
i

j
ii

j
ii sgugu ≥−+      para todo i e j,     (19) 

1)(
1

* =∑
=

n

i
ii gu          (20) 

ui(gi*) = 0  para todo i        (21) 
ui(gi

j) ≥ 0, para todo i e j       (22) 
σ(a) ≥ 0 para todo a ∈ A’.       (23) 
 
A solução ótima de PPL1 será aquela (ou aquelas) que obtenha o melhor valor para a 

função objetiva. Seja F* dito valor ótimo. A experiência do uso do método indica que, muitas 
vezes, podem existir soluções aceitáveis (F > F*) que apresentem um melhor desempenho em 
relação às distâncias de Kendall ou Spearman que a solução ótima (Jacquet-Lagrèze e Siskos, 
1982). Isto é, a ordem fraca R’ obtida por soluções aceitáveis está mais próxima da ordem 
fraca R determinada pelo agente decisor que a ordem fraca determinada pela solução ótima. 
Por este motivo, o método UTA não pára com a obtenção de uma solução ótima, senão que 
explora, através de eficientes procedimentos de pós-otimização, os vértices de um novo 
poliedro que é obtido acrescentando a restrição abaixo (24) ao conjunto de restrições do 
PPL1: 
 F ≤ F* + k(F*)         (24) 

A restrição (24) estabelece que a função objetiva F não ultrapasse F* além de um 
limite positivo k(F*), sendo k(F*) uma proporção muito pequena de F*. 

Os vértices deste novo poliedro correspondem às funções de utilidade, onde um ou 
mais critérios atingem um peso extremo (ou máximo ou mínimo). Assim, a exploração do 
novo poliedro é feita resolvendo dois novos problemas de programação linear o PPL2 e o 
PPL3. 

 
(PPL2) Min ui (gi

*)  i = 1, 2, 3, ..., n      (25) 
Sujeito a: 

*)(*)(
'

FkFa
Aa

+≤∑ ∈
σ        (26) 

δσσ ≥−+−∑
=

)()()]}([)]([{
1

babguagu iii

n

i
i ó  se a P* b,  (27) 

0)()()]}([)]([{
1

=−+−∑
=

babguagu iii

n

i
i σσ ó  se a I* b,  (28) 

,)()( 1
i

j
ii

j
ii sgugu ≥−+      para todo i e j,     (29) 

1)(
1

* =∑
=

n

i
ii gu          (30) 

ui(gi*) = 0  para todo i         (31) 
ui(gi

j) ≥ 0, para todo i e j         (32) 
σ(a) ≥ 0 para todo a ∈ A’.        (33) 

 
(PPL3) Max ui (gi

*)  i = 1, 2, 3, ..., n      (34) 
Sujeito a: 
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*)(*)(
'

FkFa
Aa

+≤∑ ∈
σ        (35) 

δσσ ≥−+−∑
=

)()()]}([)]([{
1

babguagu iii

n

i
i ó  se a P* b,  (36) 

0)()()]}([)]([{
1

=−+−∑
=

babguagu iii

n

i
i σσ ó  se a I* b,  (37) 

,)()( 1
i

j
ii

j
ii sgugu ≥−+      para todo i e j,     (38) 

1)(
1

* =∑
=

n

i
ii gu          (39) 

ui(gi*) = 0  para todo i         (40) 
ui(gi

j) ≥ 0, para todo i e j         (41) 
σ(a) ≥ 0 para todo a ∈ A’.        (42) 
 
Finalmente, o método UTA propõe calcular as médias das funções de utilidade 

marginais ui(gi
j) obtidas pela análise de pós-otimização. Com estas médias, pode-se avaliar a 

U(g(a)) de todas as alternativas a ∈ A, sejam ou não estas alternativas do conjunto de 
referência A’. 
 
2.2 Método UTAC 
 O Método UTA (Jacquet-Lagrèze e Siskos, 1982) apresentado na seção anterior possui 
determinadas características para ser implementado. Emprega a matriz de avaliação e os 
julgamentos dos decisores em termos de preferência e indiferença das alternativas ou de um 
subconjunto dessas alternativas selecionadas para analisar o problema decisório. Esses dados 
são agrupados em termos de preferências e indiferença expressas pelos decisores e 
implementados através de diversos problemas de programação linear, sujeito às restrições; de 
preferência e indiferença entre as alternativas, monotonicidade das funções de utilidade e dos 
limites superiores e inferiores das funções. 
 As variáveis de decisão dos problemasde programação linear são; as variáveis σ(a) 
que são empregadas pelo modelo para serem adicionadas à utilidade global de cada alternativa 
de modo a obterem a mesma ordenação fornecida, a priori, pelos decisores; e as variáveis uij 
que definem as funções de utilidade de cada critério. 
 O primeiro problema de programação linear (PPL) do Método UTA é implementado 
para verificar se o modelo consegue obter a mesma ordenação fornecida pelos decisores. O 
segundo e terceiro PPLs são implementados diversas vezes para fazer a análise pós-
otimização, o número de implementações que terão que ser feitas está relacionado com o 
número de critérios presentes na análise. Duas implementações para cada critério buscando 
determinar os limites superior e inferior que o valor máximo da função objetivo de cada 
critério pode assumir em função das restrições do modelo. Após análise de pós-otimização 
exigida pelo método, calcula-se a média do valor de cada variável que são os pontos que irão 
determinar a função de utilidade de cada critério. 
 Em problemas de decisão, geralmente o número de alternativas é muito grande, o que 
torna difícil a obtenção de julgamentos em termos de preferência por parte dos decisores em 
relação ao conjunto de alternativas. Essa dificuldade em expressar preferência é traduzida 
através de uma ordenação que não representa as preferências dos decisores. 
 Por outro lado, nos processos decisórios, o número de critérios normalmente é 
pequeno, não devendo ser superior a nove. Este número foi levantado através de pesquisa 
(Miller, 1956). Desta forma é mais fácil assim para os decisores expressarem suas 
preferências em relação a um conjunto de pequeno de critérios, do que o fazer em relação ao 
conjunto das alternativas. 
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 Diversos métodos de Auxílio Multicritério à Decisão empregam a quantificação dos 
pesos dos critérios, como forma dos decisores expressarem suas preferências em relação aos 
diversos pontos de vistas presentes no processo decisório. Portanto, um conjunto com menos 
elementos, como o de critérios, torna mais fácil e confiável a análise das preferências por 
parte dos decisores. 
 O Método UTAC (Rangel, 2002) busca obter soluções que representem melhor os 
julgamentos dos decisores, especialmente nos casos onde as alternativas estão em grandes 
números. Assim, partindo-se deste princípio, faz-se o emprego das preferências dos decisores 
não em relação ao conjunto das alternativas, mas sim em relação ao conjunto de critérios 
presentes na análise decisória.  

Deste modo, a ordenação a ser empregada como dado de entrada neste Método UTAC 
será a ordenação das alternativas obtida com o emprego de um outro método de AMD 
(método de agregação aditiva), que visa obter ordenação das alternativas, Problemática Pδ, 
tendo como referência às preferências dos decisores em relação ao conjunto de critérios. O 
modelo leva em consideração essas preferências dos decisores em relação ao conjunto de 
critérios através da inclusão de novas restrições nos PPLs. 

Uma nova função objetivo (PPL4), apresentada na equação (43), é implementada neste 
Método UTAC. Esta função objetivo é empregada na análise de pós-otimização. A 
característica desta variante é que na análise pós-otimização, não necessita fazer diversas 
implementações do PPL4 para se calcular a sua média, e assim determinar o valor das 
variáveis que descrevem as funções de utilidade. Para cada critério, duas restrições ao peso 
são adicionadas ao modelo, uma em relação ao seu limite superior (52) e outra em relação a 
seu limite inferior (51). O PPL4 é apresentado a seguir: 
 

 (PPL4) Min )()()( *

1

*

1'

MAXi

n

i

MINi

n

iAa

uuaF −

=

−

=∈
∑∑∑ ++= ξξσ   (43) 

 Sujeito a:  

δσσ ≥−+−∑
=

)()()]}([)]([{
1

babguagu iii

n

i
i ó  se a P* b,  (44) 

0)()()]}([)]([{
1

=−+−∑
=

babguagu iii

n

i
i σσ ó  se a I* b,  (45) 

,)()( 1
i

j
ii

j
ii sgugu ≥−+      para todo i e j,     (46) 

1)(
1

* =∑
=

n

i
ii gu          (47) 

ui(gi*) = 0  para todo i        (48) 
ui(gi

j) ≥ 0, para todo i e j       (49) 
σ(a) ≥ 0 para todo a ∈ A’.       (50) 
ui(gi

*) – (u*
i-MIN)  > wi        (51) 

ui(gi
*) + (u*

i-MAX) < wi       (52) 
 
 

3. Conclusão 
Este artigo apresenta um novo Método do Auxílio Multicritério à Decisão, o Método 

UTAC (Rangel, 2002) que apresenta melhorias em relação ao Método UTA (Jaquet-Lagrèze e 
Siskos, 1982). 

Ambos os métodos buscam determinar funções de utilidades dos critérios que 
representem da melhor maneira possível às preferências dos decisores envolvidos no processo 
decisório. 
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O Método UTA para ser implementado requer como dado inicial, das preferências dos 
decisores em relação ao conjunto ou subconjunto de alternativas para determinar as funções 
de utilidades dos critérios. O Método UTAC emprega as preferências dos decisores em 
relação ao conjunto de critério e, determina a ordenação das alternativas, que será empregada 
para modelar o problema de programação linear, com o auxílio de um método de agregação 
aditiva. 

Como benefício, o Método UTAC apresenta redução do tempo de implementação, 
redução do número de implementações que terão que ser realizadas, além disso, destaca-se 
que as funções de utilidades obtidas estão o mais próximo possível das preferências dos 
decisores. Por outro lado, o Método UTAC exige o emprego de um outro método de 
ordenação, agregação aditiva, problemática Pδ, para a sua implementação. 

Outro ponto importante em relação ao Método UTA é que muitas vezes este método 
determina as funções de utilidades dos critérios, respeitando as restrições dos modelos 
matemáticos, mas estas funções estão longe de representar as preferências dos decisores. Já no 
Método UTAC, devido o emprego das restrições ao peso, isto não acontece. 
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