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O procedimento para contratar um jogador de futebol envolve vários 

critérios e pode influenciar diretamente o fluxo financeiro e o 

desempenho de um time nas competições em que participa. Nesse 

sentido, o objeto de estudo deste artigo é um tradicional clube de 

futebol do Estado do Rio Grande do Norte. Na ocasião os métodos de 

decisão multicritério FITradeoff Ranking e AHP (Analytic Hierarchy 

Process) foram aplicados para orientar esse clube na contratação de 

futebolistas. Os modelos de decisão desenvolvidos propuseram a 

indicação dos nomes dos atletas que podem ser contratados, através da 

problemática de ordenação, para considerar a necessidade do gestor 

responsável. Através deste estudo foi possível desenvolver uma 

avaliação comparativa desses dois métodos multicritérios explorando 

suas vantagens e desvantagens além de uma metodologia para otimizar 

a contratação de jogadores de futebol usando análise de decisão 

multicritério. 
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1. Introdução 

Um dos desafios relacionados à modelagem de problemas de decisão envolvendo múltiplos 

critérios é a forma como os conflitos entre os critérios são tratados, já que o decisor pode 

apresentar dificuldades no fornecimento de parâmetros de um método multicritério específico. 

Diante disso, uma abordagem de elicitação flexível das preferências que exige menos esforço 

cognitivo do decisor é desejável (BOTELHO et al.,2016). 

Frente a essa perspectiva, ferramentas para o auxílio da tomada de decisão vêm surgindo ao 

longo dos anos, como por exemplo os Métodos Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA). 

De acordo com Almeida (2011), as técnicas desenvolvidas pelos estudos de multicritério têm 

por finalidade auxiliar o tomador de decisão em questões que envolvam a multiobjetividade 

nos critérios decisórios Isso permite que os métodos multicritérios sejam utilizados para 

resolver problemas em que os critérios de escolha são conflitantes – ou seja, a decisão se torna 

difícil de ser tomada de forma pessoal e sem auxílio de outras pessoas e ferramentas 

especializadas.  

A problemática dos métodos multicritério é classificada em três grandes grupos: a seleção, em 

que o objetivo é selecionar uma das opções de solução; a ordenação, que visa criar um 

ranking das opções de soluções; e a classificação, que classifica as soluções em grupos pré-

determinados (DIABY; GOEREE, 2014). 

Nesse sentido, é razoável que exista interesse cientifico para aplicação destes métodos 

multicritérios em situações reais que dizem respeito ao ambiente organizacional enquanto 

objeto de estudo. Assim, esse estudo propõe a aplicação de métodos multicritério à decisão de 

contratação de jogadores de futebol para composição de um time norte-rio grandense que irá 

disputar campeonatos a nível estadual e nacional brasileiro.  

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (2017), durante a janela de transferência de 

12/01/2017 a 04/04/2017, foram contabilizadas a transferência de 614 atletas para o exterior 

do país totalizando um total de R$311.421.250,00, em contrapartida, foram transferidos 530 

atletas, nesse mesmo período, para o Brasil, sendo investidos pelos clubes para isso um total 

de R$124.753.463,00. É possível evidenciar com esses dados que o intercâmbio de atletas em 

escala Brasil – Exterior proporcionou aos clubes brasileiros uma diferença positiva de 



 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 
. 
 
 

 

 

 

3 

R$186.667.787,00 em seus cofres, o que demonstra a importância de se investir na formação 

de atletas e a subordinação do mercado nacional ao internacional. 

Diante das considerações descritas, a problemática deste trabalho emerge com descrição 

questionadora quanto à possibilidade viável de aplicar os métodos de decisão multicritério 

com propósito de prover ordenação das alternativas e orientar a contratação de jogadores de 

futebol em um time norte rio-grandense. No intuito de solucionar essa problemática, o 

objetivo geral deste artigo em suma, trata-se de aplicar o método de Decisão Multicriterial 

Flexible and Interactive Tradeoff (FITradeoff) e o AHP (Analytic Hierarchy Process) para 

orientar a tomada de decisão de contratação de jogadores de futebol em clube norte rio-

grandenses a partir da realização da ordenação das possibilidades de escolha do decisor. Além 

disso, esse estudo fará discussão comparativa em relação a ordenação proposta por esses dois 

métodos multicritérios. 

2. Referencial Teórico 

2.1 Métodos Multicritérios 

Um problema multicritério consiste em uma situação em que há pelo menos duas opções 

alternativas envolvendo múltiplos critérios e diferentes preocupações de decisão cujo 

propósito é a escolha, ordenação ou classificação das alternativas. O processo de decisão é 

conduzido pelo desejo de atender a múltiplos objetivos, que estão associados com as 

consequências da escolha para cada alternativa a ser seguida (ALMEIDA, 2013).  

Para a solução desses problemas são utilizadas as Multi-criteria Decison Analisys (MCDA), 

que abrangem uma ampla gama de métodos disponíveis na literatura, e opiniões sobre eles 

podem ser encontrados em ROY (1996), KEENEY e RAIFFA (1976), BELTON e 

STEWART (2002), ALMEIDA (2013).  

A elaboração de um problema de decisão multicritério exige que seja estabelecido o conjunto 

das alternativas de ação, o conjunto das consequências e o conjunto dos critérios. Esse último 

atende as propriedades de exaustividade e não redundância. Um critério é um padrão de 

julgamento, no contexto de tomada de decisão que indica um meio ou forma de julgar. 

Existem dois tipos de avaliações para resolver um problema de decisão multicritérios: (i) a 

avaliação intracritério ocorre através da avaliação de cada alternativa i para cada critério j, o 
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que leva a uma função valor vj(ai), baseada na avaliação das consequências e (ii) a avaliação 

intercritério considera a associação entre os diferentes critérios por meio de um método de 

agregação desses critérios, que possibilitam a comparação entre as alternativas, por meio de 

uma pontuação global para cada alternativa ou por um procedimento que compare as 

alternativas sem atribuir um valor global (ALMEIDA, 2013). Os principais métodos de apoio 

à decisão multicritério são classificados em três grandes grupos: Critério Único de Sintese, 

Metodos de Sobreclassificação e os Interativos (ROY, 1996; BELTON; STEWART, 2002). 

Outra classificação amplamente utilizada é a divisão entre métodos compensatórios e não 

compensatórios (ALMEIDA, 2013). 

2.2 AHP (Analytic Hierarchy Process)  

O AHP é definido como aproximação para tomada de decisão que envolve estruturação de 

multicritérios de escolha em uma hierarquia. O método avalia a importância relativa entre 

critérios, compara alternativas para cada critério, e determina um ranking total das alternativas 

(DECISION SUPPORT SYSTEMS GLOSSARY, 2006).  

O Processo de Hierarquia Analítica (AHP) é uma teoria da medida relacionada com a 

derivação de prioridades de dominância de comparações de elementos homogêneos em 

relação a um critério ou atributo comum (SAATY, 1994). Esse método cria uma hierarquia de 

fatores e calcula valores para cada um desses fatores, formando comparações entre pares. 

(RODRÍGUEZ; ORTEGA; CONCEPCIÓN, 2013). 

As vantagens desta decomposição hierárquica obtida pelo AHP são claras. Ao estruturar o 

problema desta forma, é possível entender melhor a decisão a ser alcançada, os critérios a 

serem utilizados e as alternativas a serem avaliadas. (MU; PEREYRA-ROJAS, 2017). 

Segundo Saaty (1991) é possível descrever o fundamento do método AHP como a 

decomposição e síntese das relações entre os critérios de forma a chegar a uma priorização 

dos indicadores, e então se aproximando de uma melhor resposta de medição única de 

desempenho. Assim, o autor reconhece que a teoria da análise hierárquica possibilita a 

diminuição de falhas nos processos de tomada de decisões, uma vez que reduz o estudo desse 

tipo de processo a uma sequência de comparações em pares (dois a dois). As etapas do 

referido método multicritério seguem abaixo:     
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Figura 1 - Funcionamento do AHP 

 

Fonte: Marchezetti, Kaviski, Braga (2011) 

Etapa 1: o problema é decomposto em uma hierarquia de metas, critérios, subcritérios e 

alternativas; 

Etapa 2: os dados são coletados de peritos ou tomadores de decisão correspondentes à 

estrutura hierárquica, na comparação par a par de alternativas em uma escala qualitativa; 

Etapa 3: as comparações em pares dos vários indicadores gerados no passo 2 são organizadas 

em uma matriz quadrada; 

Etapa 4: O autovalor principal e o autovetor direito normalizado correspondente da matriz de 

comparação; 

Etapa 5: avalia-se a consistência da matriz de ordem n. 

n                                                                                                                            (1) 

CI                                                                                                  (2) 

RC                                                                                                                         (3) 

Etapa 6: A classificação de cada alternativa é multiplicada pelos pesos dos subcritérios e 

agregada para obter classificações locais em relação a cada critério. As classificações locais 

são então multiplicadas pelos pesos dos critérios e agregadas para obter classificações globais. 

2.3 FITradeoff Ranking 

Segundo De Almeida et al. (2016), o método FITradeoff é fundamentado a partir do método 

Tradeoff tradicional desenvolvido pelos pesquisadores Keeney e Raiffa (1976). O método 

Tradeoff clássico requer que o tomador de decisão realize comparações de consequências em 

relação à tradeoffs em critérios de decisão (KEENEY; RAIFFA, 1976), ou seja, o método 
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questiona o tomador de decisão apresentando duas consequências considerando critérios 

preestabelecidos. Nesse método são definidos pesos para os critérios ou atributos e, para isso, 

é utilizado o modelo aditivo de programação linear. Para Almeida et al. (2016), extrair pesos 

para critérios ( ) é provavelmente a principal preocupação de um modelo aditivo. Esse 

modelo pode ser representado de forma genérica como: 

                                           (4) 

                                                                   (5) 

                           (6) 

Donde: 

 Representa a função de valor; 

 Representa as consequências; 

 Representa a escala constante de pesos dos critérios; 

 Representa os critérios; 

O FITradeoff difere do Tradeoff tradicional por apresentar a possibilidade de utilização de 

informações parciais por parte do tomador de decisão que pode não estar disposto a fornecer a 

informação ou simplesmente não há tem no momento. Com isso, o FITradeoff não exige do 

tomador de decisão a realização de ajustes em casos de indiferença na comparação de 

consequências (DE ALMEIDA et al.,2016).  

O método FITradeoff concerne uma nova visão sobre o procedimento de elicitação dos pesos 

para cada critério (GUSMÃO; HOLANDA, 2017). Diferente do Tradeoff clássico, no 

FITradeoff não é necessário estimar valores constantes para os pesos dos critérios, pois, no 

decorrer das suas etapas, é considerado o espaço do vetor peso, que é atualizado a medida que 

o decisor responde em relação as consequências (DE ALMEIDA et al.,2016).   

Frej et al. (2017) e Pessôa, Ferreira e De Almeida (2016) descrevem que o método FITradeoff 

como processo de elicitação que é conduzido de forma interativa e flexível.  Cada resposta do 

decisor é considerada como interação, de modo que, avalia-se a potencial otimalidade de 

alternativas considerando o atual espaço de pesos (FREJ et al.,2017). E o termo flexível 

consiste na facilidade do método em adaptar-se a diferentes condições e circunstancias, na 

possibilidade de trabalhar com informações parciais e na liberdade para suspender o processo 

de elicitação quando desejado (DE ALMEIDA et al.,2016).   
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O método FITradeoff desenvolvido originalmente é direcionado para a solução de problemas 

de seleção. Contudo, Frej et al. (2017) apresentam versão capaz de resolver problemas de 

ordenação, de modo que, as alternativas são classificadas resultando em um ranking. Frej et 

al. (2017) destaca que a diferença significativa entre o FITradeoff de seleção e o de ordenação 

está contida na modelagem da programação linear. No método para seleção o modelo de 

programação linear avalia as potenciais alternativas ótimas considerando o atual espaço de 

pesos.  Enquanto no método de ordenação a avaliação das potenciais alternativas ótimas é 

substituída pela verificação de relações de dominância par a par entre as alternativas (FREJ et 

al., 2017). 

3 Metodologia 

Esta pesquisa se trata de um estudo de caso de natureza aplicada que faz uso de uma 

abordagem científica combinada (quantitativa e qualitativa) e possui objetivos exploratórios e 

descritivos. (TURRIONE, MELO, 2012). 

A primeira etapa desta pesquisa consistiu em entrevista semiestruturada com analista de 

desempenho do clube de futebol escolhido, objeto de estudo desse trabalho. Nessa entrevista, 

foi identificado fatores futebolísticos que estão envolvidos no desempenho de um atleta de 

futebol e dessa forma poderiam vir a influenciar em contratação. 

Já a segunda etapa deste estudo compreendeu a entrevista semiestruturada com treinador de 

futebol profissional do time de futebol e gerente de futebol. Na entrevista, foram 

homologados os critérios definidos para contratação de um jogador de futebol e estabelecidos 

os pesos para os critérios do tomador de decisão que deverão ser avaliados para construção de 

modelo através da regra de decisão AHP e FITradeoff.  

Com base nas etapas anteriores, percebeu-se que seria necessário avaliar enquanto loco de 

pesquisa a contratação de jogadores de futebol. Isso foi motivado pelo volume financeiro 

significativo relacionado a admissão destes atletas no clube de futebol e uma consequente 

pressão midiática. Assim, foi possível elaborar um esquema representativo da metodologia de 

estudo do referido trabalho. 

Inicialmente foram coletados dados referentes a 461 jogadores nas plataformas 

“Transfermarkt” e “Footstats” entre os anos de 2016 e 2017. Em seguida, foram aplicados os 
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seguintes critérios: Atua na posição Meio de Campo “Ofensivo” do Campeonato Brasileiro 

Série B, não obtiveram cartões vermelhos durante o campeonato, não extrapola a limitação de 

valor de passe até 1.200.000,00 e se as posições dos atletas nas plataformas “Footstats” e 

“Transfermarkt” eram idênticas. Adotando esse discernimento, 15 atletas hábeis foram 

selecionados após a aplicação destes filtros para serem estudados nos métodos AHP e 

FITradeoff Ranking. 

A variável “Nota Cartola” também foi levada em consideração para a escolha dos jogadores. 

Ela se baseia no jogo de entretenimento virtual promovido pela empresa Globo. Neste, a nota 

do atleta na rodada leva em consideração o seu desempenho sob a ótica de critérios 

estabelecidos pela instituição organizadora, a depender da posição do jogador na sua 

respectiva equipe. Diante disso, para o estudo da posição de “Meio de Campo” do tipo 

“Ofensivo”, a Nota do Cartola é composta pelos seguintes fundamentos: Roubada de Bola, 

Falta Cometida, Gol Contra, Cartão Amarelo, Cartão Vermelho, Falta Sofrida, Passe Errado, 

Finalização na Trave, Finalização Defendida, Finalização para Fora, Gol, Impedimento, 

Pênalti Perdido e Assistência.  

Quadro 1 – Matriz de Pontuação de Jogadores no Jogo Cartola FC 

Sigla Ação Pontos

Rb Roubada de bola 1,7

Fc Falta cometida -0,5

Gc Gol contra -6

Ca Cartão Amarelo -2

Cv Cartão Vermelho -5

Fs Falta Sofrida 0,5

Pe Passe Errado -0,3

Ft Finalização na trave 3,5

Fd Finalização defendida 1

Ff Finalização para fora 0,7

G Gol 8

I Impedimento -0,5

Pp Pênalti perdido -3,5

A Assistência 5
 

Fonte: Adaptado de Cartola FC (2018) 

Nota-se que a plataforma de acesso a dados técnicos dos atletas (Foostats) não possui os 

dados compilados exatamente como descritos no jogo “Cartola FC”. Portanto, algumas 

adequações foram necessárias, a listar: a variável “Finalização na trave” foi contabilizada 
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como “Finalização certa” pois, segundo o consultor da plataforma Footstats ela era assim 

ponderada; A variável “Pênalti perdido” foi contabilizada como “Finalização certa”, se for na 

direção do gol, e “Finalização errada”, se for fora do gol, pois segundo o mesmo consultor da 

plataforma ela não era avaliada da forma como no jogo do Cartola; por fim, a variável “Gol 

Contra” também não foi contabilizada, pois ainda segundo o consultor do software essa 

variável não era medida. Foi possível, ainda, excluir a variável “Cartão Vermelho” pois 

nenhum dos atletas analisados tiveram dados contabilizados dessa variável. 
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Quadro 2 – Matriz de Pontuação de Jogadores no Modelo FITradeoff desenvolvido 

Sigla Ação Pontos

Rb Roubada de bola 1,7

Fc Falta cometida -0,5

Ca Cartão Amarelo -2

Fs Falta Sofrida 0,5

Pe Passe Errado -0,3

Fc Finalização certa 3,5

Ff Finalização para fora 0,7

G Gol 8

I Impedimento -0,5

A Assistência 5  

Fonte: Adaptado de Cartola FC (2018) 

 

Já a variável “valor de mercado”, estabelecida pelo o site “transfermarkt” em escala global e 

que norteia diversas análises de especialistas da área, é definida em Euros. Os valores de 

mercado do site são resultados de um processo qualitativo que se dá pela conferencia entre 

usuários, especialistas e administradores através da discussão desses valores de forma 

continua e periódica, entre duas e quatro vezes ao ano, para que venham a posteriormente 

serem publicados na plataforma oferecida. 

Figura 2: Esquema representativo da metodologia de estudo do presente trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)



 

 

 

4.Estudo de Caso  

4.2 Aplicação e Análise do Método AHP 

 

Após a entrevista com o gestor do clube, foi possível dar início à aplicação do modelo AHP. 

Primeiramente, foi elaborada a Tabela 1, a qual representa a avaliação qualitativa do decisor 

em relação aos critérios pré-estabelecidos. Esses critérios foram posteriormente normalizados, 

como observados, na Tabela 2, e definido as prioridades relativas, através do cálculo da média 

dos valores de cada critério. 

Tabela 1 - Avaliação Qualitativa dos Critérios 

Critério
Nota do 

Cartola

Valor do 

Jogador 
Idade Peso Altura 

Nota do Cartola 1 2,5 3,2 4,3 6

Valor do Jogador 0,4 1 1,3 1,2 3

Idade 0,3 0,8 1 3 2

Peso 0,2 0,8 0,3 1 2

Altura 0,2 0,3 0,5 0,5 1

Soma 2,1 5,4 6,3 10 14  

Fonte: autor (2018) 

Tabela 2 - Matriz normalizada da avaliação qualitativa dos Critérios 

Critério Nota do Cartola Valor do Jogador Idade Peso Altura PRelativa

Nota do Cartola 0,47 0,46 0,51 0,43 0,43 0,46

Valor do Jogador 0,19 0,18 0,21 0,12 0,21 0,18

Idade 0,15 0,14 0,16 0,3 0,14 0,18

Peso 0,11 0,15 0,05 0,1 0,14 0,11

Altura 0,08 0,06 0,08 0,05 0,07 0,07  

Fonte: autor (2018) 

Em sequência foi realizado o cálculo do vetor de pesos, vetor de prioridades e vetor de 

consistência (Tabela 3), os quais foram utilizados no cálculo do índice de Consistência e a 

Razão de Consistência. 

 



 

 

 

 

Tabela 3 - Matriz normalizada da avaliação qualitativa dos Critérios 

Vetor de Pesos Vetor de Prioridades Vetor de Consistência

2,38 0,46 5,17

0,94 0,18 5,13

0,93 0,18 5,24

0,57 0,11 5,07

0,35 0,07 5,14  

Fonte: autor (2018) 

Os índices calculados apresentaram valores satisfatórios, uma vez que o Índice de 

Consistência foi igual a 0,0376 e a Razão de Consistência igual a 0,0336, indicador este 

menor do que 0,1. Essa condição satisfaz o que a revisão de literatura prescreve em relação a 

fenômenos avaliados por meio do AHP, segundo as quais a razão de consistência deve ser 

inferior ou igual a 0,1.  

Após a normalização dos critérios foram realizadas normalizações das alternativas (jogadores 

a serem contratados) em relação a cada um dos critérios. Esse procedimento permite que seja 

realizada a geração das prioridades relativas de todas as alternativas. Na Tabela 4 estão 

definidas as colunas de prioridades relativas de todas as alternativas em relação aos critérios 

pré-definidos. 

Tabela 4 - Matriz com os valores normalizados de cada critério 

Jogador Nota do Cartola Valor do Jogador Idade Peso Altura

Ricardinho 0,1591 0,1459 0,1181 0,1104 0,0918

Felipe Menezes 0,1166 0,1001 0,0664 0,0684 0,0687

Élvis 0,0915 0,107 0,0619 0,0657 0,065

Rodolfo 0,0425 0,0223 0,055 0,0594 0,0639

Renan Mota 0,1096 0,0408 0,0596 0,0576 0,0605

Alan Mineiro 0,1727 0,1025 0,0687 0,0711 0,0654

Alex Maranhão 0,1314 0,0491 0,0733 0,0603 0,0631

Luiz Fernando 0,0898 0,0225 0,0573 0,0558 0,0628

Rafinha 0,1842 0,0419 0,055 0,0657 0,065

Aloísio 0,0274 0,0516 0,0573 0,0675 0,0665

Leílson 0,143 0,0225 0,0733 0,0639 0,0631

Renan Oliveira 0,644 0,1439 0,0596 0,0648 0,0676

Marco Antônio 0,0362 0,037 0,0619 0,0684 0,0676

Chico 0,1434 0,0516 0,0733 0,0621 0,0646

Daniel Simoões 0,0344 0,0613 0,0596 0,0585 0,0643  

Fonte: autor (2018) 
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Por fim, multiplicou-se a Tabela 4, matriz com os valores normalizados de cada critério, pela 

prioridade relativa, determinada na Tabela 2. Com isso, foi possível obter o vetor de 

prioridades compostas de cada alternativa e, a partir desse resultado, foi elaborado o ranking 

dos jogadores (Tabela 5) que sinalizou prioridade na contratação do jogador meio-campo 

ofensivo Renan Oliveira.  

 Tabela 5 - Vetor de prioridades Compostas de cada alternativa 

Prioridades Jogador Nota do Cartola

1 Renan Oliveira 0,34

2 Ricardinho 0,14

3 Alan Mineiro 0,12

4 Rafinha 0,11

5 Chico 0,1

6 Felipe Menezes 0,1

7 Leílson 0,09

8 Alex Maranhão 0,09

9 Élvis 0,08

10 Renan Mota 0,08

11 Luiz Fernando 0,07

12 Daniel Simões 0,05

13 Marco Antônio 0,05

14 Rodolfo 0,04

15 Aloísio 0,04  

Fonte: Autor (2018) 

4.3 Aplicação e Análise do Método FITradeoff 

 

O primeiro passo para a aplicação do FITradeoff consiste na elaboração da matriz de 

consequências com os dados compilados obtidos das plataformas, anteriormente 

mencionadas, e configuradas de acordo com os interesses do gestor do clube. A matriz de 

consequências com as informações acerca dos atletas no quadro é apresentada no Quadro 3. 
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Quadro 3: Matriz Consequência 

Alternativas Nota do Cartola Valor em Euros Idade Peso (kg) Altura (m)

Ricardinho 2,33 1200000 30 72 1,75

Felipe Menezes 3,02 950000 29 76 1,85

Élvis 2,3 1000000 27 73 1,75

Rodolfo 1 100000 24 66 1,72

Renan Mota 2,778571429 300000 26 64 1,63

Alan Mineiro 4,451724138 950000 30 79 1,76

Alex Maranhão 3,358333333 400000 32 67 1,7

Valdivia -0,181818182 250000 25 72 1,8

Luiz Fernando 2,253846154 100000 24 62 1,69

Rafinha 4,756 300000 25 73 1,75

Aloísio 0,6 400000 32 75 1,79

Leílson 3,6664 100000 26 71 1,7

Renan Oliveira 16,95 13500000 27 72 1,82

Marco Antônio 0,8333333 250000 32 76 1,82

Chico 3,675862069 400000 26 69 1,74

Daniel Simões 0,786206897 500000 21 65 1,73  

Fonte: Elaborada pelos os autores(2018). 

Na etapa seguinte inicia-se o processo de escolha por parte do decisor, seguindo os pares de 

opções aquela que se mostra mais adequada. Nesse processo o FITradeoff Ranking oferece 

dentre os cinco critérios a comparação entre duas consequências. Após realizada as 

comparações dos pares de opções e definidas as mais apropriadas, o FITradeoff Ranking 

define o processo de escolha deste decisor, conforme apresentado na figura 3 que segue: 
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Figura 3 – Ranking do FITradeoff aplicado ao clube  

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Foram realizados 11 comparações de pares de alternativas, conforme figura 3 das quais a 

variável “Nota do Cartola” estava presente em 5 dessas alternativas, a variável “Valor do 

passe (Euros)” estava presente em 5 dessas alternativas, a variável “Altura” estava presente 

em 3 dessas alternativas, a variável “Peso” estava presente em 2 dessas alternativas e a 

variável “Idade” estava presente em 7 dessas alternativa. 
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Quadro 4 – Resultado apresentado pelo FITradeoff Ranking quanto a sugestões de contratações, ao clube 

Prioridade FITradeoff Ranking

1 Renan Oliveira

2 Rafinha 

3 Daniel Simões

4 Luiz Fernando 

5 Leilson

6 Chico 

7 Rodolfo

8 Renan Mota 

9 Elvis

10 Felipe Menezes

11 Alan Mineiro

12 Alex Mineiro

13 Ricardinho 

14 Marco Antônio 

15 Aloisio
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

O espaço de pesos após o processo de elicitação da ordem dos pesos dos critérios é mostrado 

na Figura 4, aplicado ao clube escolhido: 

Figura 4: Espaço de pesos após o processo de elicitação da ordem dos pesos dos critérios aplicado ao Clube 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 



 

 

5 Considerações finais 

A aplicação de métodos de análise multicritério a problemática de contratação de atletas por 

clubes do Estado do Rio Grande do Norte mostrou-se como uma metodologia eficiente e que 

pode ser adotada pelos gestores como auxílio na tomada de decisão. Ao final da aplicação dos 

dois métodos propostos obteve-se como resultado o direcionamento para determinada 

alternativa, de acordo com os critérios considerados na análise.   

Abordando de modo específico os métodos FITradeoff Ranking e AHP alguns apontamentos 

podem ser realizados. O FITradeoff Ranking possibilita, de fato, a redução de exigência 

cognitiva ao não impor ao decisor a necessidade de estabelecer pesos bem definidos para cada 

critério. Neste aspecto, o método consegue comportar de modo significativo situações de 

indiferença por parte do decisor em relação a duas consequências. Além disso, constata-se a 

flexibilidade na aplicação do FITradeoff Ranking tendo em vista que permite ao decisor 

finalizar a sua execução quando desejado.  

Com relação ao AHP, destaca-se a etapa de análise matemática da consistência quanto aos 

pesos dos critérios, procedimento este que não está presente no FITradeoff Ranking. Os dois 

métodos multicritérios baseiam-se no modelo aditivo e são compensatórios, o que os qualifica 

para resolução de problemas como o que foi explicitado.  

 Quanto as limitações do trabalho, a plataforma de acesso a fundamentos técnicos dos 

jogadores “Footstats” não possui os dados compilados das variáveis pênalti perdido e 

finalização na trave, o que implicou na adaptação do modelo utilizado no estudo. Outra 

restrição dele é a ausência da variável “Dias afastados por lesão”, visto que esse é um quesito 

relevante na contratação de jogadores. 

Por fim, como sugestão de trabalho futuro, tendo em vista os apontamentos apresentados em 

relação aos métodos multicritério utilizados, é que se faça uma aplicação do método AHP em 

sua versão fuzzy para avaliação das compensações entre os critérios, já que na discussão o 

desempenho aceitável de um critério (Nota do Cartola) é preferível ao desempenho não 

satisfatório em outros critérios.  
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