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Atualmente, tem sido frequentes decisões nas empresas que devem ser 

tomadas de maneira mais r ípida e precisa, de modo que os clientes 

não tenham espaço para migrar para algum concorrente. Empresas 

que prestam consultorias possuem um serviço puxado, em que 

qualquer decisão de aceitar ou rejeitar propostas podem gerar 

impactos estratégicos, como na percepção da imagem da empresa para 

o mercado. Visando auxiliar na tomada de decisão destas empresas, 

aplicou-se o método PROMSORT em uma consultoria jurídica situada 

em Pernambuco. Após a aplicação do método, propôs-se uma regra de 

decisão para as alternativas que estivessem na zona intermediária de 

vantagens para a empresa. Além disto, foi realizada uma análise de 

cenários com regras de decisão mais ou menos frouxas de modo a 

avaliar como ocorre a aceitação ou não das propostas de acordo com 

as regras utilizadas. 

 

Palavras-chave: Auxílio a decisão multicritério, PROMSORT, 

consultoria, classificação de projetos.  
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1. Introdução 

De maneira cada vez mais rápida, o mercado mundial tem sofrido evoluções que afetam 

diretamente a competitividade entre as empresas. Independentemente do ramo e porte, as 

decisões a serem tomadas devem ser mais assertivas e decididas no menor tempo possível, 

visto que as necessidades dos consumidores são dinâmicas, evitando assim que os 

concorrentes as ultrapassem. 

Neste contexto de dinamismo e incertezas, empresas costumam inserir projetos em suas 

realidades, visto que são empreendimentos de natureza única e temporária, (PMI, 2013) de 

modo a fazerem parte de seu processo de alavancagem estratégica. Contudo, existem ainda 

empresas que sobrevivem da execução de projetos, como as consultorias. Este tipo de 

empresa sofre as limitações de processos puxados, os quais devem esperar as possíveis 

chegadas de propostas. 

Encontrar o melhor conjunto de projetos a serem executados é uma maneira importante e não 

tão simples para uma empresa de consultoria atingir suas metas, não ter recursos ociosos e 

aumentar a sua produtividade. Entretanto, uma decisão tomada apenas pela intuição do 

decisor atualmente não é mais suficiente, pois cada vez mais as áreas de uma empresa 

apresentam interconexões e o impacto das decisões é cada vez maior, acarretando a 

necessidade de mais atenção para as escolhas que devem ser feitas. 

O ambiente de uma empresa de consultoria é bastante dinâmico, dado que não se conhece 

100% da natureza das alternativas e o intervalo de tempo que elas chegam à 

empresa.Existindo o risco de se rejeitar um projeto à espera de um “melhor” quando na 

verdade deveria ser aceito, ou ainda, aceitar um projeto para não ter recursos ociosos, quando 

deveria ser rejeitado. 

Empresas possuem recursos limitados, assim também acontece com estas empresas, ou seja, 

ao aceitar um projeto, os recursos estarão indisponíveis por determinado intervalo de tempo, 

que poderá ser estimado e considerado os possíveis atrasos na execução dos projetos. E ainda, 

se a empresa não estiver executando nenhum projeto, terá seu recurso ocioso, havendo o custo 

de perda por oportunidade. 

Ao receber propostas de projetos, a empresa deve ser ágil ao decidir aceitar ou rejeitar um 

projeto, visto que o mercado está cada vez mais competitivo e o cliente não quer e nem pode 

esperar.Assim, para promover mais acuracidade e embasamento nas tomadas de decisões, os 

métodos multicritério de apoio à decisão estão exercendo um papel importante em diversas 

áreas. Logo, podem ser um aliado para empresas de consultoria, visto que na seleção de 
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projetosexistem diversos objetivos que devem ser considerados, geralmente conflitantes. 

Além disso, as propostas não chegam simultaneamente e o tempo de decisão é limitado. 

O presente estudo tem por finalidade classificar os projetos de uma empresa de consultoria, 

com o auxílio de um método multicritério de apoio a decisão, o PROMSORT, que busca 

alocar alternativas a categorias ordenadas pré-definidas. Este trabalho está dividido da 

seguinte forma: na seção 2, encontra-se o referencial teórico que irá explanar sobre métodos 

de classificação, em especial o PROMSORT. A seção 3 apresenta a metodologia utilizada, a 

seção 4, o estudo de caso e a aplicação do método na empresa em questão. A seção 5 contém 

as discussões dos resultados da aplicação do modelo. E por fim, na seção 6 apresentam-se as 

considerações finais. 

 

2. Revisão da literatura 

2.1. Auxílio a decisão multicritério – MCDA  

Atualmente com a diversidade de problemas e a complexidade da tomada de decisão, a 

pluralidade de perspectivas envolvidas por vezes não são alinhadas, de modo que dificilmente 

uma solução convergiria para um resultado ótimo em todos os objetivos. Ou seja, estes podem 

ser vistos como problemas de decisão multicritério, visto que apresentam pelo menos duas 

alternativas que devem ser analisadas de maneira a enaltecer os múltiplos objetivos existentes 

dos envolvidos, que podem ser conflitantes entre si (DE ALMEIDA et al., 2013). 

De acordo com Roy (1996), as problemáticas dos métodos de apoio a decisão multicritério 

são divididas em: (1) escolha, a qual busca identificar a melhor ação ou subconjunto de ações; 

(2) classificação, onde classes são anteriormente definidas e as ações são alocadas a estas; (3) 

ordenação, que pretende definir um ranking para as ações avaliadas de acordo com algum tipo 

de preferência; e por fim, (4) descrição, que descreve as ações e consequências de forma 

qualitativa e quantitativa.  

Belton e Stewart (2002) acrescentam ainda, as problemáticas de design, que tem por 

finalidade procurar, identificar ou até criar outras alternativas de decisão para atingir os 

desejos do decisor; e a de portfólio, que busca escolher um subconjunto de ações de um todo 

considerando as características individuas de cada uma, bem como as interações e as sinergias 

positivas e negativas existentes entre elas . Assim, para resolução do problema deve-se 

escolher qual delas melhor se adequa a necessidade do decisor. 

 

2.1. Problemática de classificação 
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Por vezes o decisor deseja designar alternativas em grupos (categorias) com elementos 

similares ao invés de identificar uma alternativa que seja melhor do que outra, a esta alocação 

dar-se o nome de problemática de classificação (BELTON; STEWART, 2002).  

As abordagens mais comuns no MCDA para a problemática de classificação são a de 

sobreclassificação e a de função utilidade (Zopounidis; Doumpos, 2002). A primeira diz 

respeito ao grau de sobreclassificação de uma alternativa sobre outra ou um perfil de 

referência. As principais variantes são as famílias ELECTRE e PROMETHEE; a abordagem 

da função utilidade realiza comparações entre funções de utilidade e os limiares existentes. 

Um exemplo desses métodos é o UTADIS (JACQUET-LAGREZE; SISKOS, 1982) e o 

M.H.Dis (Zopounidis; Doumpos, 2000). 

Métodos de classificação podem ser utilizados nos mais diversos contextos, bem como 

aplicados juntamente com outras metodologias. Galo et al. (2018) utilizaram o ELECTRE 

TRI juntamente com a metodologia Hesitant Fuzzy para categorizar fornecedores de uma 

indústria automobilística. Certa et al. (2017), também por meio do ELECTRE TRI buscaram 

alocar os modos de falha em categorias de riscos em uma indústria de lacticínios. Já Garcez et 

al. (2012) aplica o PROMETHEE TRI em seu estudo, juntamente com uma proposta para 

inferência de pesos para o método. Outra variante da família PROMETHEE nesta 

problemática é o PROMSORT, que utiliza aspectos do PROMETHEE I, que foi aplicado por 

Silva et al. (2016) em uma empresa de saneamento para decisão de fornecedores de prestação 

de serviço em motores. 

Assim, percebe-se que cada vez mais problemas de decisão estão sendo resolvidos e 

abordados com a metodologia multicritério de classificação, independentemente da 

metodologia utilizada e do contexto implementado. 

 

2.1. PROMSORT  

Existe dois tipos de abordagens de métodos de classificação multicritério, a classificação 

nominal e a sorting (ordinal), a primeira tem suas classes definidas de maneira nominal sem 

nenhuma informação adicional e a segunda são classes definidas de forma que possuem uma 

ordem, da mais preferida para a menos preferida (ZOPOUNIDIS; DOUMPOS, 2002). 

O PROMSORT está na categoria de problemas sorting. É um método baseado no 

PROMETHEE I, que aloca alternativas a categoria ordenadas predefinas antes de inicializar o 

procedimento. As atribuições das alternativas as categorias são feitas através da comparação 
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entre tal com os perfis limitantes e as alternativas de referências durante os passos do método 

(ARAZ; OZKARAHAN, 2005; 2007). 

Para realização das atribuições das alternativas as categorias, segue-se três etapas (ARAZ; 

OZKARAHAN, 2007): 

 Deve-se construir as relações de sobreclassificação usando o PROMETHEE I, onde 

compara-se as alternativas com os perfis limitantes das categorias; 

 Logo em seguida, a atribuição das categorias é feita através das relações de 

sobreclassificação encontradas na etapa anterior, exceto nas situações que houver 

incomparabilidade e indiferença; 

 Por fim, é feita a atribuição final das alternativas. Com a atualização das alternativas 

de referências provindas da segunda etapa, são definidas as distâncias que representam 

a sobreclassificação das alternativas as categorias (os fluxos positivos e negativos) e é 

definido um nível de corte para as alternativas serem designadas as categorias de 

acordo com a abordagem pessimista ou otimista escolhida pelo decisor. 

Existe algumas vantagens na utilização do PROMSORT, de acordo com Araz & Ozkarahan 

(2007) quando comparado com o PROMETHEE TRI, a saber: se utiliza tanto os perfis 

limitantes quanto as alternativas de referência; é o decisor que irá escolher qual abordagem 

ele prefere, se é a pessimista ou a otimista; e como é um método sorting, garante que as 

categorias sejam todas ordenadas. 

Além dessas vantagens, o método garante que a classificação de duas alternativas idênticas 

não serão atribuídas a categorias diferentes, dado que elas devem possuir o mesmo fluxo 

líquido (Araz; Ozkarahan, 2005), evitando assim inconsistências. 

 

3. Metodologia 

Para fornecer uma linha lógica para aplicação do estudo, foi proposta uma metodologia que 

utiliza 6 etapas, que devem ser feitas de maneira sucessivas. Estas buscam abranger desde a 

identificação do problema até a alocação das alternativas às categorias definidas pelo decisora 

priori, além de uma etapa que diz respeito a retroalimentação do modelo caso o decisor não 

esteja satisfeito com a classificação obtida. A Figura 1 representa o modelo proposto. 
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Figura 1 - Modelo de Classificação de projetos 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

 

Para inicialização, na Etapa 1, identifica-se o problema a ser estudo, ou seja, qual contexto de 

aplicação bem como quais os atores estarão envolvidos no processo. 

Na Etapa 2 Identificação do decisor que estará envolvido no problema. Essa etapa é 

importante, pois é o decisor escolhido que fornecerá todas as informações necessárias nas 

próximas etapas e quanto maior o seu conhecimento, mais promissor será o resultado do 

problema tratado. 

Na Etapa 3 define-se juntamente com o decisor as classes do problema, de maneira que não 

fiquem repetitivas, mas que englobem todos os possíveis cenários, ou seja, categorias 

exaustivas e excludentes. 

Durante a Etapa 4, são definidos os parâmetros que serão utilizados, isto é, os critérios, os 

pesos de cada critério e as alternativas a serem avaliadas.  

A Etapa 5, diz respeito a aplicação do método PROMSORT.Dentro desta etapa, serão 

definidos os perfis limitantes das classes definidas na Etapa 2, o ponto de vista do decisor 
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(otimista ou pessimista) e todo o procedimento do PROMSORT é feito até que as alternativas 

sejam designadas as suas devidas categorias.  

Por fim, a Etapa 6, tem como objetivo verificar junto ao decisor, se este concorda com a 

alocação das alternativas as categorias correspondentes. Caso seja dado um feedback positivo, 

o processo é finalizado com as classificações feitas, caso contrário, o modelo é 

retroalimentado para a definição dos parâmetros, para que o decisor revise as informações 

fornecidas e o procedimento de classificação é refeito.  

A seguir é apresentado um Estudo de Caso em que esta metodologia foi aplicada, de modo a 

evidenciar que mesmo uma empresa que trabalha sob demanda e que não possui nenhum tipo 

de previsão de demanda, e nem qualquer conhecimento em multicritério por parte de seus 

colaboradores consegue suportar a aplicação de um método multicritério de apoio à decisão, 

que neste caso é o PROMSORT, com o auxílio de um analista. 

 

4. Estudo de caso 

Nesta seção é apresentada uma aplicação numérica com o intuito de ilustrar o modelo de 

decisão multicritério utilizado para classificar propostas de projetos através do método 

PROMSORT.  

O estudo foi realizado em uma empresa de consultoria jurídica que está no mercado desde 

2016,situada na cidade Caruaru. Atualmente seu quadro de funcionários é composto por três 

consultores e um estagiário de direito. 

Para esta aplicação foi realizada uma entrevista informal com um decisor, uma das 

consultoras e fundadora da empresa. Durante a entrevista observou-se que dada a natureza de 

seus interesses e expectativas, os métodos de classificação não compensatórios, eram mais 

adequados a realidade da empresa, visto que não era interessante aceitar um projeto que 

possuísse um alto desempenho em alguns critérios e em outros uma performance muito baixa.  

Sendo assim, o método PROMSORT foi escolhido, pois é um método de classificação não 

compensatório, além de poder ser utilizado perfis limitantes que refletem as preferências do 

decisor acerca das classes definidas a priori. 

Juntamente ao decisor, inicialmente foi definido os parâmetros necessários para aplicação do 

PROMSORT, e a identificação da visão do decisor (pessimista ou otimista).Através da 

entrevista, o conjunto de critérios identificados foram: a adequação da proposta com a área de 

atuação dos colaboradores da empresa, a complexidade de cada caso, o número de pessoas 

que será designado para cada projeto, a rentabilidade do caso e o tempo médio para sua 
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conclusão. A seguir são explicados o que cada critério significa para o decisor, bem como as 

escalas utilizadas.  

-Adequação da proposta com a área de atuação dos colaboradores da empresa: Busca refletir o 

quanto a proposta tem similaridade com a especialização da área de atuação dos consultores. 

O desempenho do critério foi avaliado através de uma escala nominal, a qual foi definida de 

acordo com o Quadro 1. 

Quadro 1 - Definição da escala do critério adequação a área de atuação 

 
Fonte: Os Autores (2019) 

-Complexidade do caso: Reflete o nível de conhecimento que deverá ser buscado para atender 

a necessidade da proposta. O Quadro 2 apresenta a descrição da escala utilizada para este 

critério. 

Quadro 2 - Definição da escala de complexidade do caso 

 
Fonte: Os Autores (2019) 

-Número de pessoas na equipe: É relativo ao número de pessoas que estarão envolvidas no 

processo. Esta mensuração foi feita através de valores numéricos. 

-Rentabilidade : Diz respeito ao valor recebido ao final da execução da proposta. O 

desempenho foi avaliado através de valores monetários em reais (R$);  

-Tempo médio para conclusão: Reflete a previsão do número de dias que serão designados 

para o caso, desde coleta de informações até a resolução. A mensuração foi feita também 

através de valores numéricos. 

Para o decisor, é desejável que os critérios de número de pessoas que serão designadas para 

cada projeto e o tempo médio para cada conclusão sejam minimizados, ou seja, deseja-se que 

os valores em suas respectivas escalas sejam menores, enquanto para os demais, deseja-se que 

seus valores sejam os maiores possíveis, ou seja, maximizados.  

A seguir, a Tabela 1 resume as informações coletadas junto ao decisor na forma de uma 

Matriz Consequência. Esta apresenta a avaliação das alternativas para cada um dos critérios 

avaliados.Além disto, são informados para cada critério os valores dos pesos; os tipos de 
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função de avaliação de preferência, que neste caso apenas o critério de rentabilidade foi 

classificado como Pseudocritério, visto que para o decisor existe um valor mínimo (q) de 

aceitação e um valor de preferência (p), ou seja, a partir deste valor com certeza o decisor 

aceita a alternativas.Além destas informações, tem-se ainda os perfis limitantes das classes, 

que nesta análise foi denominado como B1 e B2. 

Tabela 1 - Matriz Consequência 

 
Fonte: Os Autores (2019) 

 

De acordo com o decisor, algumas propostas que chegavam à empresa poderiam ser 

vantajosas, devendo-se ser aceitas imediatamente; ou que não acarretavam nenhum tipo de 

vantagem, devendo-se então rejeitá-la; ou ainda, existiam aquelas que deveriam ser melhor 

avaliadas para então decidiraceita-la ou rejeitá-la. Assim, foram definidas três categorias para 

alocação das propostas de projetos, a saber: C1 - rejeitar a alternativa, C2 - analisar melhor ou 

C3 – aceitar a alternativa.  

As classificações geradas pela primeira e a segunda fase do PROMSORT são apresentadas no 

Quadro 3. Ressalta-se que o decisor apresentou um ponto de vista pessimista, ou seja, para ele 
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é preferível que uma alternativa seja alocada em uma classe inferior quando há hesitação na 

alocação de uma proposta entre duas classes.  

Quadro 3 – Classificação das Alternativas 

 
Fonte: Os Autores (2019) 

 

Na primeira fase do PROMSORT, as alternativas 10 e 18 apresentaram incomparabilidades, 

assim, apenas na alocação final, na terceira fase estas foram designadas para suas respectivas 

classes, de acordo com a visão pessimista do decisor.  

Assim, dada a classificação final do PROMSORT, indicou-se ao decisor que rejeitasse as 

alternativas 7,8, 18 e21, pois elas não acarretam uma vantagem significativa para a 

empresa.Diferentemente das alternativas 12,13,16 e 19, que deveriam ser aceitas, visto que 

são propostas que atendiam aos objetivos estratégicos da organização. Já as alternativas que 

não se enquadram a nenhuma destas categorias, deveriam seguirpara uma análise mais 

detalhada considerando as restrições de recursos e os riscos de aceitação associados de cada 

uma.  

5. Discussões dos resultados  

Uma característica importante dos métodos de classificação é conseguir identificar elementos 

que possuam algum tipo de similaridade. No caso abordado, as classes conseguem sinalizar 

para o decisor,o grau de relevância de cada alternativa avaliada e as implicações destas de um 

modo geral para a empresa. 

As alternativas classificadas em C1 (rejeitar) e C3 (aceitar)não necessitam de uma análise 

mais detalhada, pois tal classificação já indica se a proposta agrega valor ou não a empresa, 

ou seja, se deve ou não ser aceita. Com isto, reduz-se o esforço cognitivo do decisor, podendo 

realocar osrecursos da organizaçãoonde é realmente necessário. 

Desta forma, propostas classificadas em C1 são descartadas imediatamente;na C3 são aceitos, 

se houver recursos disponíveis; e, os da classe C2 seguem para uma análise mais detalhada, 

visto que não podem ser aceitos ou rejeitados imediatamente, pois possuem vantagens, mas 

não são tão impactantes quanto as da classe C3 e nem são tão desvantajosos como os da C1. 

Para analisara aceitação ou rejeição daspropostas alocadas em C2, criou-se regras de decisão 

que relaciona o tempo necessário para a conclusão dosprojetos com o númeronecessário de 

capacidade produtiva disponível no momento de chegada das propostas.  
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Para isto, quanto maior o tempo para finalização de tal projeto, maiscapacidade produtiva 

deve estar disponível, visto que o recurso ficará retido não podendo ser alocado para outros 

projetosque poderiam ser mais vantajosos. O Quadro 4 apresenta estas informações.  

Quadro 4 - Regras de decisão para a classe C2 

 
Fonte: Os Autores (2019) 

 

Na empresa onde o presente estudo foi aplicado, um consultor pode trabalhar em mais do que 

do 1 caso, mas não mais do que 2. E o estagiário apenas fornece suporte aos consultores, não 

podendo ficar responsável por nenhum projeto. Desta forma, existe uma capacidade produtiva 

humana disponível para até 6 casos simultaneamente. 

Inicialmente, foi delimitado um horizonte de análise de 156 semanas. Após isto, gerou-se 

aleatoriamente o tempo entre chegadas de propostas, formando-se assim a data de início e 

finalização de cada projeto, de acordo com seu tempo de duração. 

O Gráfico 1 expõe a capacidade disponível quando cada alternativa é proposta a empresa, que 

neste caso incialmente é 6; a capacidade alocada a cada projeto quando aceito; a capacidade 

acumulada alocada, que corresponde a soma dos recursos em uso; e por fim, a capacidade 

liberada, ou seja, o recurso que fica disponível a medida que os projetos são finalizados. Além 

de apresentarquais propostas foram aceitas ou rejeitadas após a aplicação das regras de 

decisão do Quadro 4. 

 

Gráfico 1 – Análise da capacidade de recursos humanos 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

Observa-se que a alternativa 12 é rejeitada por não ter recursos suficientes, mesmo 

classificada na classe C3, ou seja, na melhor classe avaliada. As alternativas da classe C1 não 
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serão aceitas, pois a avaliação dela é para que haja a rejeição imediatamente. Alternativas da 

classe C2 podem tanto ser aceitas quanto rejeitadas, dependendo do número de recursos 

disponíveis, como nos casos deA1 e A4, respectivamente.  

A seguir, o Gráfico 2 apresenta a utilização da capacidade dos recursos, que neste caso será o 

número de profissionais alocados por semanas, bem como os recursos ociosos no mesmo 

período. 

Gráfico 2 - Capacidade alocada x Capacidade ociosa 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

A partir das informações coletadas, obteve-se uma média de alocação de 3projetossemanais, 

uma miníma de 1 projeto e ummáximo de 6 projetos sendo analisados pela equipe.  Ou seja, é 

provável que cada consultor esteja executando pelo menos um projeto semanal, equilibrando 

assim a capacidade produtiva e ociosa da empresa. 

Para prover maior robustez as informações coletadas, simulou-se cenários com as regras de 

decisão da classe C2, os quais são apresentados no Quadro 5.   

Quadro 5: Análise de Cenários 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

0

2

4

6

8

1 6

1
1

1
6

2
1

2
6

3
1

3
6

4
1

4
6

5
1

5
6

6
1

6
6

7
1

7
6

8
1

8
6

9
1

9
6

1
0

1

1
0

6

1
1

1

1
1

6

1
2

1

1
2

6

1
3

1

1
3

6

1
4

1

1
4

6

1
5

1

1
5

6

Capacidade alocada Capacidade ociosa



 
XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “Os desafios da engenharia de produção para uma gestão inovadora da Logística e Operações” 
Santos, São Paulo, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2019. 

 
   

 

12 

A primeira conclusão evidenciada foi de que quanto menosfrouxa as regras de decisão,mais 

seleto é procedimento, ou seja, rejeita-se uma boa parte dos projetos da classe C2, e com 

consequência há uma maior ociosidade de recursos que permitem aprovar mais facilmente 

projetos prioritários da classe C3. A segunda foi que de maneira contrária a primeira, quanto 

maisfrouxa as regras de decisão, maior a chance de aceitaçãodos projetos da classe C2, o que 

aproveita melhor a capacidade produtiva, reduzindo a ociosidade, mas há uma maior chance 

de rejeitar projetos prioritários por falta de recursos. 

 

6. Considerações finais  

A proposta deste artigo foi aplicar um método multicritério de apoio a decisão em uma 

empresa de consultoria jurídica, em que não havia nenhum tipo de estruturação no processo 

decisório a respeito da aceitação ou rejeição de alternativas.  

O método aplicado foi o PROMSORT, que se mostrou bastante útil por apresentar uma 

classificação não compensatória, o que era de interesse da empresa.Este conseguiureduzir o 

tempo de análise de cada alternativa, dado que algumas das propostas podem ser designadas 

já em um primeiro momento.Apenas as que estiverem alocadas na classe de “analisar melhor” 

deverão ser avaliadas de forma mais minuciosa para a decisão então ocorrer. 

Neste trabalho para a “análise melhor” das alternativas foi proposta uma regra de decisão 

baseada na duração de cada proposta bem como no número necessário de capacidade humana 

para o projeto e a capacidade disponível quando o projeto é analisado. 

Por fim, apresentou-se uma análise de cenários para as possíveis variações da regra de 

decisão, as quais podem ser mudadas de acordo com a visão otimista ou pessimista do 

decisor.  

O decisor apresentou-se bastante satisfeito com o resultado, além de acharo levantamento de 

dados relativamente fácil, exceto na descrição de cada critério, principalmente no tempo 

médio para conclusão, na complexidade do caso e na adequação a área de atuação.  

Para trabalhos futuros, novos critérios podem ser acrescidos, juntamente com mais 

alternativas,ou ainda, acrescentar outras classes.Além disso, pode-se aplicar este método em 

outras áreas, visto que muitas empresas preferem uma classificação a ordenação ou escolha de 

alternativas. 
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