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RESUMO

Com o avanço da tecnologia, as pessoas mudaram a forma de se relacionarem umas com as

outras. Através das redes sociais elas escolhem pessoas que podem ser seus futuros parceiros

para se relacionarem. Neste contexto,  os métodos multicritério de apoio à decisão surgem

como uma ferramenta que pode auxiliar a pessoa na busca por seu parceiro(a) ideal. Com isso,

o trabalho em questão procura propor um framework para auxiliar os usuários de redes sociais

de relacionamento na escolha de um(a) melhor pretendente. O estudo definiu, junto ao decisor

selecionado,  os  critérios  pré-estabelecidos  e  pesos  adequados  para  a  seleção  de  um

pretendente  ideal.  O  modelo  foi  determinado  através  da  utilização  dos  métodos

PROMETHÉE  II  e  SMARTER.  A  pesquisa  fornece  ao  decisor  um  ranqueamento  das

potenciais  alternativas,  mostrando  os  pretendentes  que  apresentam mais  afinidade  com o

mesmo.     

Palavras-Chave: Métodos Multicritério de Apoio à Decisão, redes sociais de relacionamento,

melhor pretendente, PROMETHÉE II, SMARTER.

                  



ABSTRACT

With the advancement of technology people have changed slightly the way relate to each

other, through social networks they choose people who can be their future partners to relate

to. In this context, multicriteria decision support methods emerge as an important tool that can

assist  the  person  in  finding  their  ideal  partner. Therefore,  the  work  in  question  seeks  to

propose a framework to assist social networking users in choosing a best applicant. The study

defined, with the selected decision maker, the pre-established criteria and appropriate weights

for  the  selection  of  an  ideal  applicant.  The  model  was  determined  using  the  methods

PROMETHÉE II and SMARTER. The research provides the decision maker with a ranking of

potential alternatives, showing the applicants who have most affinity with him.

Keywords:  Multicriteria  decision  support  methods,  social  networking,  best  applicant,

PROMETHÉE II, SMARTER.
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1.1 INTRODUÇÃO

A grande variedade de informações disponíveis na internet influencia a formação de

sujeitos e contribuem para a formação das identidades. Além disso, a internet possibilitou a

todos os seus usuários encontrar oportunidades dos mais variados tipos, bem como construir,

por meio das redes sociais, um complexo canal de relacionamentos. O compartilhamento de

arquivos  torna  possível  a  circulação de qualquer  conteúdo digital.  Sendo assim,  as  redes

sociais são elementos presentes e determinantes capazes de influenciar o comportamento e as

relações  sociais  de  caráter  individual  e  grupal  (SILVA,  FRIZZI,  JÚNIOR,  SANTOS,

CABESTRÉ, 2013). 

O  aumento  no  volume  de  informação  disponível  e  o  desenvolvimento  de  novas

ferramentas tecnológicas assumem um papel significativo no desenvolvimento da sociedade.

As pessoas estão inseridas na sociedade por meio de novas formas de relação, comunicação e

organização, relações que desenvolveram durante toda sua vida (NASCIMENTO, 2011).

De acordo com Mizruchi (2006), as redes sociais influenciam o comportamento tanto

de indivíduos, quanto de grupos e a ação humana é afetada pelas relações sociais nas quais os

agentes estão imersos.

A evolução tecnológica dos últimos anos transformou a forma de se relacionar do

homem. Atualmente, uma grande parte dos relacionamentos acontecem por meio das redes

sociais, que tem por objetivo a interação entre pessoas diversas e de diferentes locais, muitas

das quais não poderiam se conhecer sem o auxílio de um aplicativo, podendo culminar em

amizades ou em encontros amorosos (SANTOS, 2017). Entre as diversas aplicações web para

relacionamentos, encontram-se aquelas voltadas para o favorecimento de encontros com o

intuito de fomentar uma relação amorosa, dentre as quais destacam-se os aplicativos Tinder e

Badoo.

Apesar do grande sucesso destes aplicativos, é questionável o método que utilizam

para auxiliar os usuários a escolherem seus pares, tendo em vista sua limitação no que tange à

modelagem das preferências do usuário no momento da escolha de um pretendente. Segundo

Carvalho (2017) um app como o Tinder  considera localização geográfica, uma biografia de

até 500 caracteres e escolaridade, além de algumas fotos para o perfil. Assim, constata-se a

necessidade de um sistema capaz de ajudar os usuários na escolha de seus pretendentes. Neste

sentido, a abordagem multicritério pode ser uma ferramenta útil para ranquear pretendentes
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em uma rede social  de  relacionamentos  com o objetivo  de maximizar  a  possibilidade do

usuário da rede social encontrar uma pessoa que represente uma maior probabilidade de um

relacionamento duradouro.

A abordagem multicritério  auxilia  na tomada decisão, em situações  onde nenhuma

escolha é “perfeita”, permitindo a comparação entre diversos critérios para então decidir qual

a melhor alternativa. De acordo com Parreiras (2006), os problemas de decisão podem ser

modelados por meio de uma função de maximização, onde a mesma permite atribuir uma nota

a cada alternativa e em seguida ordená-las de acordo com suas notas, da melhor para pior.

Assim, o objetivo deste trabalho é  propor uma abordagem a ser implementada em

redes sociais com o objetivo de auxiliar o usuário na escolha do pretendente ideal por meio da

modelagem multicritério de apoio à decisão. Para este tipo de situação, o estabelecimento de

rankings das alternativas, da melhor para a pior, chamada problemática do tipo Gamma ( ) éℽ

uma estratégia interessante que pode guiar o usuário. O trabalho está estruturado da seguinte

maneira: na sequência desta introdução, a revisão de literatura é apresentada, versando sobre

modelagem multicritério  de  apoio à  decisão e  redes  sociais  e  sua influência nas  relações

humana.  O  terceiro  tópico  compreende  a  metodologia  da  pesquisa.  Finalmente,  o  tópico

quatro discute os resultados alcançados, sendo finalizado o trabalho, com as considerações

finais. 

1.2 JUSTIFICATIVA

O crescimento em massa da utilização de redes sociais influenciou o surgimento de

diversas ferramentas de interação social virtual, dentre as quais os sites de relacionamentos,

onde as pessoas interagem virtualmente por meio de bate-papos e também pelas câmeras dos

próprios  computadores.  Assim,  foram  criados  aplicativos  de  relacionamentos,  onde  as

pessoas,  através  de seu próprio  aparelho celular, podem se conhecer  e  se  relacionar  com

outras  pessoas.  Assim,  os  aplicativos  de  relacionamento  têm o  objetivo  de  otimizar  essa

interação, muitos deles propondo soluções para facilitar a escolha de um pretendente por um

usuário.  Neste  sentido,  as  variáveis  mais  comumente utilizadas  são a  distância  em que o

pretendente(a) se encontra, idade, gênero, escolaridade e uma foto do pretendente.  

Segundo  Boyd  e  Ellison  (2007),  as  redes  sociais  permitem  que  os  indivíduos  se

apresentem uns  aos  outros  com o  objetivo  de  estabelecer  e  manter  relações,  sejam com

pessoas que já se conhecem ou com o intuito de conhecer novos indivíduos.
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Conforme Carvalho (2017), os aplicativos de relacionamento disponíveis atualmente

nos permitem escolher com quem o usuário deseja se relacionar, baseando-se, para tanto, na

aparência evidenciada em fotografias e nas descrições apresentadas pelo próprio sujeito, em

um primeiro momento.  Esses  apps se  baseiam em um novo conceito de interação social,

fundamentada principalmente nas características de velocidade e fugacidade. Assim, por meio

de uma análise superficial das fotos dos pretendentes e da descrição dos perfis, o usuário

avalia  empiricamente  se  aquela  pessoa  é  a  ideal  para  se  ter  ou  não  algum  tipo  de

relacionamento. Assim, considerando uma multiplicidade de critérios intrínsecos utilizados

neste processo decisório, o usuário toma uma decisão empírica acordo com sua percepção do

pretendente para assim, decidir com quem se relacionar, isto é, os usuários decidem quem terá

ou não a oportunidade de estabelecer um contato inicial.

Entretanto,  muitas  vezes  este  processo  de  socialização  pode  ser  negativo  pois,  de

acordo com Bauman (2004), a tecnologia torna as relações muito mais fáceis e práticas, e

consequentemente, as torna também mais descartáveis. A facilidade de buscar pessoas para se

relacionar através de critérios simples acaba esbarrando na questão da alta taxa de insucesso

com  relação  a  relacionamentos  duradouros  que  surgiram  através  destes  aplicativos  de

relacionamentos, de acordo com pesquisa realizada no Reino Unido pelo Instituto Global Web

Index (2015) divulgada pelo portal Tech Tudo (2015), dados do estudo mostram que 42% dos

usuários do Tinder não estão solteiros, destes, 12% namoram e outros 30% possuem relação

matrimonial,  reforçando a tese de insucesso nos  relacionamentos  que surgem através  dos

aplicativos de relacionamento.

Dessa  forma,  este  trabalho  se  justifica  pela  limitação  destas  redes  sociais  de

relacionamento  em auxiliar  o  usuário  no  processo  de  escolha  de  um pretendente.  Nestes

termos, a questão de pesquisa abordada neste trabalho é definida como: Inexistência de um

framework capaz de auxiliar os usuários de redes de relacionamento na escolha de parceiros

ideais segundo seus valores. Ao final do estudo será possível responder à questão anterior,

como também analisar os resultados que foram obtidos.
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1.3 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um framework para auxiliar o usuário de

redes  de  relacionamento  na  escolha  de  parceiros  ideais,  de  maneira  a  promover  o

estabelecimento  de  relacionamentos  mais  duradouros.  Para  atingir  o  objetivo  geral  são

delineados alguns objetivos específicos:

 Identificar as limitações existentes nos modelos de apoio à decisão utilizados em

aplicativos de relacionamento;
 Desenvolver um framework para ser utilizado em aplicativos desta natureza capaz

de modelar a subjetividade humana associada à escolha de um parceiro;
 Identificar  principais critérios  utilizados por pessoas do perfil  estudado quando

escolhem o relacionamento;
 Identificar as prioridades dos usuários do perfil na escolha do pretendente ideal;
 Validar o framework desenvolvido.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Com o objetivo de obter definições claras e objetivas a respeito dos termos e métodos

que serão  utilizados,  este  capítulo  apresenta  uma fundamentação teórica  com relação aos

conceitos associados aos MCDA (Métodos Multicritério de Apoio à Decisão), e ao assunto

que será abordado, como internet, redes sociais e os diversos conceitos que permeiam o tema.

2.1 INTERNET E REDES SOCIAIS

A internet e as redes sociais  surgem como uma extensão do próprio ser e de seus

relacionamentos. Contudo, a disseminação do uso das redes sociais foi acelerado pela grande

velocidade  com  que  a  internet  evoluiu  nos  últimos  tempos.  Muito  mais  do  que  uma

tecnologia,  as mídias sociais  são um dos pontos marcantes da sociedade em que estamos

inseridos,  que  busca  sempre  a  qualidade  e  interatividade  (SILVA,  FRIZZI,  JÚNIOR,

SANTOS, CABESTRÉ, 2013).  

De acordo com Capra (2002), são redes de comunicação que envolvem a linguagem

simbólica,  os  limites  culturais,  as  relações  de  poder,  bem como  a  atuação  das  redes  de

solidariedade local no combate à exclusão social.

Atualmente, as redes sociais são o maior ambiente de trocas e interações de toda a

sociedade, segundo Degenne e Forsé (1999), que a consideram como um conjunto de atores e

suas  conexões.  A internet  não  apenas  auxilia  a  construção  de  novas  redes,  mas  também

contribui para a manutenção dos grupos sociais já estabelecidos por seus atores, fornecendo

um amplo ambiente para interação social (OLDENBURG, 1999).

 Para  Boyd  e  Ellison  (2007),  as  redes  sociais  permitem  que  os  indivíduos  se

apresentem uns aos outros, estabelecendo e mantendo relações dos mais variados tipos. O

objetivo de sua utilização baseia-se na interação entre pessoas que já se conhecem ou querem

encontrar desconhecidos.

Torres  (2009)  justifica  o  sucesso  das  mídias  sociais  com  a  associação  ao

comportamento básico presente e comum em todo ser humano: o desejo de se comunicar e
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interagir  com seus  semelhantes.  Segundo o mesmo autor, as  mídias  sociais,  por  meio  da

Internet, atendem a esse desejo dos indivíduos, ao permitirem a comunicação e a criação de

forma coletiva. 

As redes sociais, de acordo com Li e Bernoff (2009), têm como uma de duas principais

atividades o “friending”, um mecanismo pelo qual as pessoas constroem relações umas com

as outras. Assim, o usuário acompanha o que acontece com os membros que mantêm contato,

fazendo  das  redes  sociais  instrumentos  tecnológicos  que  facilitam  o  estabelecimento  e

manutenção de relacionamentos com outras pessoas.

            As pessoas estão inseridas na sociedade por meio das relações que desenvolvem

durante toda sua vida, primeiro no âmbito familiar, em seguida na escola, na comunidade em

que vivem e no trabalho; enfim, as relações que as pessoas desenvolvem e mantêm fortalece

as interações sociais. Nestes espaços, cada indivíduo tem sua função e identidade cultural. Sua

relação com outros indivíduos vai formando um todo coeso que representa a rede (TOMAÉL;

ALCARÁ; DI CHIARA, 2005)

Seja na época primitiva ou na contemporânea, a necessidade de se relacionar e garantir

contatos com os grupos é comum entre as duas. A diferença para os dias atuais é a velocidade

e a forma como isso tem acontecido, deixando de ser demorado e limitado. Tudo isso graças

ao  surgimento  de  mídias  de  relacionamento,  já  que  a  distância  deixou  de  ser  um  fator

impeditivo. É notório que os meios de comunicação deram uma contribuição enorme para o

desenvolvimento do ser humano, isso devido ao alcance significativo que têm. Com a chegada

da internet, a comunicação deixou de ser um elemento social importante e passou a ser algo

essencial (SAYMON, 2018).

A eclosão da Internet e sua popularização têm se firmado como um dos fenômenos

culturais mais relevantes da atualidade, porque atinge direta e indiretamente a vida social,

tornando-se no passar dos anos um espaço de importante função nas relações humanas. As

diversas formas de comunicar-se aproximaram os contatos entre as pessoas, tanto as próximas

quanto as distantes, possibilitando descobertas e interações dificilmente pensadas antes de seu

advento (MORAES e ALMEIDA, 2010).

            O homem é um ser social, e, por esse motivo, sente a necessidade de viver em

comunidade. A comunicação sempre foi um fator importante para sua sobrevivência e para

seu desenvolvimento (SAYMON, 2018). A configuração em rede é peculiar ao ser humano,

dado que ele se agrupa com seus semelhantes e vai estabelecendo relações de trabalho, de

amizade, enfim relações de interesses que se desenvolvem e se modificam conforme a sua
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trajetória. Assim, o indivíduo vai delineando e expandindo sua rede conforme sua inserção na

realidade social (TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005).

2.2 RELACIONAMENTOS E INTERAÇÕES VIRTUAIS 

Segundo o MIT TECHNOLOGY REVIEW (2019), os relacionamentos aconteciam por

meio  das  redes  de  pessoas  que  conhecíamos,  mas  os  relacionamentos  se  originavam

principalmente nos  pontos  soltos  de ligação dessas  redes.  Assim,  enquanto a  maioria  das

pessoas provavelmente não vai se relacionar com seus amigos mais próximos, a possibilidade

de sair com pessoas que estão ligadas a esse grupo de amigos é grande, por exemplo. De

acordo com o estudo e a teoria de rede1, parceiros em potencial estão nas nossas redes de

amigos e a nossa rede geográfica. Os serviços de encontros online mudaram isso. O referido

estudo revela um dado que encontros online são a segunda forma mais comum para que casais

heterossexuais se conheçam e a principal para casais homossexuais, que pode ser visto na

Figura 1 abaixo.

Figura 1: Maneiras de como as pessoas encontram seus parceiros muda drasticamente

Fonte: MIT TECHNOLOGY REVIEW (2019)

1 Segundo  Marteleto  e  Silva  (2004),  que  estudam  redes  sociais,  as  redes  são  sistemas
compostos por “nós” e conexões entre eles que, nas ciências sociais, são representados por sujeitos
sociais (indivíduos, grupos, organizações etc.) conectados por algum tipo de relação.
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 Sites  de  relacionamentos  virtuais,  ou  redes  de  relacionamento  virtual  são  uma

designação geral que é adotada por vários sites da internet que oferecem páginas pessoais de

relacionamento interpessoal. Ou seja, estes sites permitem que o usuário cadastre vários de

seus dados, como fotos e vídeos, de modo que esses dados possam ser acessados por todos os

outros usuários que utilizam o mesmo serviço, de maneira restrita ou não. Além disso, o que

torna estes aplicativos especialmente atraentes, é a possibilidade de integrar páginas de dados

pessoais de amigos e conhecidos construindo, dessa forma, uma rede de relacionamentos, pela

qual  é possível aumentar a quantidade de contatos por meio dos contatos de outras pessoas,

bem como comunicar-se através de mensagens, vídeos entre outros .         

              As relações  humanas,  e  principalmente  os  mecanismos  de relacionamento,

invariavelmente se modificam com o tempo. Os vínculos amorosos não fogem à regra. A

evolução do mundo digital encurtou as distâncias,  inundou o mercado de possibilidades e

aproximou as pessoas. O  Tinder exibe em seu site que mais de 10 bilhões de combinações

(ocorre quando o usuário tem interesse em uma pessoa que também mostrou interesse nele) já

foram formadas,  com mais  26 milhões  acontecendo diariamente  (AMARAL, BAPTISTA,

MEGA, LOPES, MATIOLI, 2016).

Os sites de namoro abraçaram a mobilidade virtual e investiram nos aplicativos para

seus produtos. Com os aplicativos, os usuários conseguem ter acesso aos serviços que essas

empresas  fornecem através  de  seus  smartphones.  Segundo  pesquisa  do  Datafolha  (2014)

aproximadamente  43 milhões  de  brasileiros  com 12 anos  ou mais  navegam pela  internet

utilizando dispositivos móveis. Neste sentido, percebe-se uma troca de experiências crescente

na rede. A internet tornou-se um dos principais meios de comunicação e socialização e novas

formas de conexão estão sendo criadas com a necessidade crescente de se comunicar. Com a

ajuda dos meios tecnológicos, as pessoas conseguem expressar seus sentimentos, demonstrar

seus interesses e flertar quando antes só era possível em um mesmo espaço físico.  Com a

evolução  tecnológica,  as  pessoas  mudaram  bastante  a  forma  como  se  relacionam, e,

atualmente, a  maioria  dos  encontros  que  são  marcados  e  casais  que  são  formados  são

realizados por meio de aplicativos que proporcionam esse tipo de serviço (PAURA, GASPAR,

2017). 

  Segundo  pesquisa  feita  pelo  G1  (2016),  pesquisadores  citam  que  buscar

relacionamentos online tornou-se hábito da geração denominada millennials, pessoas nascidas

a partir dos meados dos anos 1980. Esses jovens passam a sua trajetória universitária e, por

que não dizer, também profissional conectados a algum tipo de tecnologia, numa realidade
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saturada  de  linguagens  digitais,  que  se  tornaram  tão  constantes  e  espontâneas  como  a

comunicação face a face.  Os millennials utilizam as mídias sociais digitais como forma de

expressão  e  constroem  a  própria  história  profissional  partilhando  experiências  e  valores,

criando relacionamentos no ambiente virtual (MARTINS, 2018). 

  De acordo com estudo sobre o amor na era dos aplicativos feito pelo Instituto de

Psicologia da USP (2016), existe uma diferença clara e muito importante que segrega os dois

processos:  nos  encontros  presenciais,  primeiramente  as  pessoas  se  conhecem para  depois

captar informações sobre o outro. Nos virtuais, acontece justamente o oposto: o parceiro é

selecionado com base  em suas  características  e  só  depois  disso  um encontro  é  marcado.

Apesar  de  uma  parcela  considerável  das  pessoas  que  usam este  tipo  de  aplicativo  estar

procurando relações pontuais, muitas buscam relacionamentos sérios e duradouros. 

2.3 APLICATIVOS DE RELACIONAMENTO E SUAS LIMITAÇÕES 

Segundo Xavier (2014), os sites de relacionamento na internet sempre orbitaram em

torno de dois modelos, o mais popular deles é representado por empresas como Facebook e

LinkedIn  que se apoiam na ideia da reunião de amigos e/ou pessoas conhecidas.  O outro

modelo  é  o  dos  sites  de  namoro  como  Match.com e  E-harmony que  buscam aproximar

pessoas que não se conhecem, mas que procuram alguém para relacionamento duradouro,

nesta situação as pessoas, normalmente, deixam a rede quando iniciam um relacionamento.

            Em sua obra, Bauman (2004), fala sobre a modernidade líquida, que pode ser

classificada como o estado das relações sociais de hoje, pois não possuem caráter seguro e

definitivo, e que são marcadas pela instabilidade e fluidez. Para ele, as relações podem ser

iniciadas por vários aspectos, como econômico, social,  amorosos, mas há uma fragilidade

nessas  relações,  que  é  associada  ao  fato  do  ser  humano  contemporâneo  conectar  e

desconectar-se facilmente do outro, provando desta forma, o caráter vulnerável dos vínculos

afetivos.

Vale ressaltar que os aplicativos de relacionamento funcionam da seguinte forma: você

cadastra seu perfil e a partir disso aparecem diversas opções de “parceiros”, caso você goste

do perfil dele e ele do seu, acontece o chamado “match”, e então vocês podem iniciar uma

conversa  no  bate  papo.  Sabendo  disto,  percebe-se  que  o  usuário  pode  ser  decisor  ou

alternativa no processo de decisão.
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2.3.1 TINDER 

Em 2012, criado por Mateen, Sean Rad, Jonathan Badeen e Christopher Gulczynski,

alunos da Universidade do Sul da Califórnia (EUA), o Tinder foi inicialmente introduzido em

universidades do Vale do Silício. O intuito do app era realizar uma busca por parceiros com

base em um cruzamento de informações que eram obtidas no momento em que o usuário

realizava  login pelo  Facebook,  como localização,  amigos  em comum,  páginas  curtidas  e

interesses pessoais (MOURA, CÔRTES, 2015).

            Segundo Nogueira e Silva (2016), a descrição do aplicativo reflete a proposta e a

principal funcionalidade do aplicativo, que define as buscas a partir da distância geográfica

dos usuários,  o  que torna o Tinder  um aplicativo georreferenciado.  No Tinder  os  matchs

(combinações) são estruturados a partir da reciprocidade. Os usuários só ‘combinam’ e podem

estabelecer o diálogo caso ambos tenham interesse para o eventual flerte.

Dessa forma, o Tinder traz consigo uma ideia de outra forma de socialização, baseada

na instantaneidade dos acontecimentos, quando se diz respeito a busca por parceiros para se

relacionar, visto que são necessárias somente algumas informações para que um usuário possa

tomar sua decisão para a escolha de um pretendente. 

            No entanto,  o aplicativo também possui pontos negativos, como por exemplo,

possibilita  a  criação  de  um perfil  fake  por  parte  de  qualquer  usuário,  diferentemente  do

Badoo, onde o usuário deve tirar uma foto para que possa comprovar que realmente quem está

naquele perfil. Outro ponto importante é a questão das informações que são solicitadas no ato

da criação do perfil no aplicativo, onde é solicitado uma foto qualquer do usuário, sua idade,

localização e sua preferência sexual.  Isso faz com que as pessoas se atraiam somente por

causa  da  foto,  ou  até  mesmo  da  localização,  corroborando  para  o  estabelecimento  de

potenciais relacionamentos fracassados.
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2.3.2 BADOO 

            O Badoo tem seu sucesso atribuído pela descoberta de um ponto intermediário entre

esses modelos de redes sociais da internet predominantes até o momento. 
           O intuito do site é facilitar a mediação de contatos entre pessoas que não se conhecem

e  servir  de  intermediário  para  relacionamentos  em  geral  como  amizades,  sexo  casual,

relacionamentos estáveis, casamentos, cabendo aos usuários decidirem. Para ter um perfil no

Badoo o  usuário  deve  cadastrar  informações  pessoais  como  nome,  data  de  nascimento,

localização e endereço de e-mail. Em seguida, o usuário adiciona uma foto de sua preferência

e também descreve um pouco sobre ele mesmo, e alguns de seus interesses.
           Como aspectos negativos, o Badoo é limitado quanto à liberdade que os usuários tem

em  visitar  o  seu  perfil  e  coletar  muitas  informações.  O  usuário  pode  receber  inúmeras

mensagens indesejadas de várias pessoas em que ela nem sequer cogitou uma possibilidade de

contato. Além disso, alguns recursos adicionais do site que só podem ser adquiridos através de

assinatura ou pela compra de créditos para ter acesso a eles.

2.3.3 HAPPN 

 

           Este aplicativo tem um funcionamento bem diferente dos citados anteriormente.  O

Happn usa o GPS e estabelece potenciais relacionamentos baseado em interesses comuns:

lugares que ambos frequentam, por exemplo. “Por que devemos ir em sites de namoro (buscar

desconhecidos) quando encontramos tantas pessoas novas todos os dias, na vida real?”. Com

esse  pensamento,  Fabien  Cohen,  Didier  Rappaport  e  Antony  Cohen  decidiram  criar  um

aplicativo que, segundo o trio, dá aos usuários um novo super poder: o de encontrar uma

pessoa com quem você cruzou na rua. Foi assim que o Happn nasceu em janeiro de 2014, em

Paris. O Happn usa, o tempo todo, o seu GPS. Para aparecer na sua linha do tempo, a pessoa

deve estar conectada ao aplicativo, ter as mesmas preferências que você e terem se cruzado

em algum momento.  Você  não pode fazer  uma pesquisa  para  encontrar  alguém,  mas,  se
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souber aproximadamente o horário e local onde vocês se cruzaram, poderá percorrer a sua

linha do tempo para encontrar novamente a pessoa (TECNOBLOG, 2018).

          Assim como os aplicativos citados anteriormente, este também apresenta algumas

desvantagens. Sua primeira desvantagem vem do fato de só permitir a criação de um perfil se

o usuário possuir  uma conta no  Facebook,  isso ajuda um pouco com relação a  reduzir  a

criação de perfis  falsos, mas acaba sendo um pré-requisito para utilizar o aplicativo,  para

pessoas  que  preferem um pouco mais  de  privacidade  este  app  já  não  é  adequado.  Outra

desvantagem deste aplicativo, assim como todos os outros é a questão de pagar para usar

certas funções que ajudam o usuário a conseguir encontrar alguém de interesse de forma mais

eficaz. 

2.3.4 PARPERFEITO 

          O Par Perfeito é um aplicativo totalmente dedicado a quem busca um novo amor. Trata-

se de um App que ajuda o usuário a conhecer pessoas, começar um novo relacionamento ou

uma nova amizade, tudo de maneira simples e rápida. Ao baixar o App e abri-lo pela primeira

vez,  o usuário tem de fazer um cadastro,  informando características pessoais, interesses e

gostos. Tais informações serão utilizadas para sugestão de perfis compatíveis, aumentando a

chance de encontrar alguém interessante. O aplicativo permite, também, pesquisar perfis que

se encaixem naquilo que o usuário deseja. Para isso, basta utilizar o campo de busca do Par

Perfeito,  podendo  refinar  a  pesquisa  usando  os  filtros  da  ferramenta  (MELHORES

APLICATIVOS, 2019).

          O aplicativo citado acima também possui alguns pontos negativos, um deles é o

cadastro inicial extenso, o que pode ser cansativo para alguns usuários que têm em mente

utilizar  rapidamente  o  aplicativo  (MELHORES  APLICATIVOS,  2019).  Este  aplicativo

também possui algumas funções extras que, para serem utilizadas, necessitam do pagamento

do usuário.

No Quadro 1 abaixo, é apresentado um resumo das características dos aplicativos ou

sites  citados  acima,  como  uma  forma  de  verificar  em  que  pontos  podem  ser  vistos

oportunidades de melhoria, seja com relação a segurança, informações que são solicitadas e

disponibilizadas e etc.
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Quadro 1: Resumo das características de cada aplicativo

 

Aplicativo

ou Site

Cadastro

através de

outra rede

social

Número de

alternativas

encontradas

Quantidade

de filtros

(critérios)

Interação

segura entre

usuários

 Necessidade de

assinatura para

utilizar funções

especiais
Tinder Sim Alto Média Alta Sim
Badoo Sim Alto Boa Média Sim
Happn Sim Baixo Ruim Alta Sim

ParPerfeito Não Alto Boa Alta Sim
Alto – Mais de 100 alternativas encontradas;

Baixo – Menos de 30 alternativas encontradas;

Boa – Mais de 5 critérios utilizados;

Média – Mais de 3 critérios utilizados;

Ruim – Menos de 3 critérios utilizados;

Alta – Só pode ser iniciada uma conversa com a autorização das duas pessoas interessadas;

Média – Conversa pode ser iniciada somente por uma pessoa interessada.

Fonte: Autoria Própria (2019)

Com essas informações, percebe-se que há alguns pontos que podem ser otimizados,

como  por  exemplo  a  quantidade  de  critérios  que  são  disponibilizados  para  os  usuários

escolherem seus parceiros,  visto que são poucos filtros disponíveis e consequentemente a

tomada de decisão para a escolha de um pretendente não será eficiente na grande maioria das

vezes, pois a combinação de preferências dos usuários não será suficiente devido a carência

de informações mais específicas de cada um. 

Outro  ponto  a  ser  revisto  pelos  aplicativos,  seria  a  questão  da  necessidade  da

assinatura  por  um  valor  pré-estabelecido,  para  que  o  usuário  possa  usufruir  de  funções

especiais para ter uma maior probabilidade de encontrar um parceiro. Apenas com a adição de

mais informações como por exemplo preferências mais peculiares de cada usuário, é possível

criar  um  banco  de  dados  mais  robusto,  capaz  de  aumentar  a  probabilidade  do  usuário

encontrar um (a) pretendente que combine em vários aspectos, otimizando o serviço de destes

aplicativos e sites.
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2.4 APLICATIVOS DE RELACIONAMENTO E SUAS LIMITAÇÕES 

As pessoas estão constantemente tomando decisões das mais variadas e, uma delas

decisões  existem mais  de  uma possibilidade  de  escolha,  ou  mais  de  uma alternativa  que

podem ser escolhidas de acordo com algum tipo de critério utilizado pela pessoa (decisor) que

tomará a decisão, sejam critérios pré-estabelecidos ou não. Com relação à escolha de um

pretendente,  esta  situação  não  é  diferente  com  relação  as  demais  situações  de  escolhas

enfrentadas pelas pessoas frequentemente.

Normalmente,  os  métodos  de  apoio  à  tomada  de  decisão  envolvem  quatro

problemáticas: a) encontrar a melhor alternativa; b) agrupar as alternativas dentro de classes

bem definidas, c) ranquear as alternativas em ordem de preferência e d) descrever como cada

alternativa atende a todos os critérios simultaneamente, conforme estabelecido por Luiz et al.

(2017). 

Vincke (1992) define um problema multicritério como sendo a situação na qual, existe

um conjunto de ações A e uma família de critérios F considerados pelo decisor no momento

que ele deseja: determinar um subconjunto de ações, consideradas, por ele, como sendo as

melhores alternativas de A (problemática de escolha); alocar as ações a diferentes categorias

definidas a priori a partir de um conjunto de regras aplicáveis ao conjunto A (problemática de

classificação); ordenar as alternativas de A da melhor para a pior (problemática de ordenação).

De  acordo  com  Belton  e  Stewart  (2002),  o  objetivo  dos  MCDA  é  auxiliar  os

tomadores de decisão a organizar todas as informações e opiniões de forma que os mesmos

estejam confiantes para a tomada da decisão, diminuindo, com isso, erros e arrependimentos

sobre a avaliação dos critérios que foram escolhidos no processo.

Belton e Stewart (2002) classificam os problemas analisados pela decisão multicritério

em seis categorias: 

 Problemática da escolha: efetua uma escolha simples dentre várias alternativas; 
 Problemática de classificação: agrupa ações em classes ou categorias; 
 Problemática da ordenação: estabelece uma ordem de preferência das ações; 
 Problemática da descrição: descreve as ações e suas respectivas consequências 

sistematicamente, de forma que facilite a avaliação do decisor; 
 Problemática de design: identifica ou cria novas alternativas de decisão visando atingir

metas expressas durante o processo; e 

Problemática de portfólio: trata da escolha de um conjunto de alternativas dentre um

conjunto maior de possibilidades.
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Com o objetivo de auxiliar o decisor (ou decisores) durante o processo de decisão, a

abordagem de Apoio Multicritério à Decisão é, conforme Gomes et al (2006), 

“uma  área  dinâmica  do  conhecimento  e  da  pesquisa,

orientada  para  apoiar  os  decisores  e  os  negociadores,

auxiliando  na  estruturação  dos  problemas,  permitindo

expandir  a  argumentação  e  ampliando  a  capacidade  de

aprendizagem e compreensão”.

Para  Almeida  (2013),  para  resolver  problemáticas  de  ordenação  é  comum  o uso

dos métodos de agregação aditivos, vistos como métodos compensatórios em que a avaliação

de uma alternativa considera os trade-offs entre os critérios, ou compensações como no caso

dos métodos Teoria  da  Utilidade  Multi-Atributo  (do inglês  Multi-Atribute  Utility  Theory –

MAUT),  SMART (do inglês Simple Multi-Attribute Rating Technique) e suas variações.

De acordo com Campos (2011), resolver um problema multicritério significa procurar

não apenas a solução escondida, mas consiste em auxiliar o tomador de decisão a dominar os

dados que geralmente são complexos e avançar para decisão final. Na literatura encontram-se

vários problemas MCDA e suas aplicações estão estritamente relacionadas com a natureza das

informações do problema. Vincke (1986) classifica os métodos multicritérios em três grupos:

programação  matemática  multiobjectivo;  teoria  da  utilidade  multiatributo;  e  métodos  de

superação (outranking methods).

A Teoria  da Utilidade Multiatributo ou  Multi-attribute Utility  Theory  (MAUT) faz

parte  de  uma  corrente  chamada  de  Escola  Americana,  fundamentada  nos  princípios

axiomáticos  que  provêm do  trabalho  de  von  Neuman  e  Morgensten.  A teoria  tem como

princípio o conceito de agregação dos diferentes critérios em única função-utilidade que deve

ser otimizada (CAMPOS, 2011).

O  Analytic Hierarchy Process  ou AHP foi um dos primeiros métodos de tomada de

decisão com múltiplos critérios, criado por Thomas L. Saaty durante a década de 1970. A

formulação matemática do AHP foi bastante alterada desde a sua primeira versão. O método

tem como propósito organizar os objetivos ou critério em uma hierarquia representada pela

preferência dos decisores e no nível inferior da hierarquia encontram-se as alternativas. As

comparações  entre  elas  são  feitas  par  a  par  entre  os  elementos  da  hierarquia  sejam  as
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alternativas e os critérios de decisão. Os cálculos da metodologia são guiados pelo teorema da

Álgebra Linear ou teorema de Perron-Frobenius (GOMES, 2007).

Campos (2011) cita que os métodos são inspirados pela Escola Francesa ou Escola

Europeia e utilizam as relações de superação ou  outranking.  Essas relações correspondem

àquelas em que duas ações são incomparáveis: em situações de decisão pelas quais o decisor

“não pode”, “não sabe como” ou “não quer decidir”.

A distinção entre os métodos compensatórios e não compensatórios está relacionada

com a comparação entre critérios. Para Yoon e Hwang (1995), a compensação questiona se as

vantagens de um atributo podem ser ou não trocadas pelas desvantagens de outro. No caso em

que  o  decisor  deve  optar  por  determinado  critério  em detrimento  de  outro,  é  necessário

estabelecer uma relação de trade-off ou compensação.

De acordo Gomes (2007), os métodos da Escola Norte-Americana têm o propósito de

agregar todas as informações através de síntese,  no caso do MAUT. Essa síntese vem da

função utilidade multiatributo; no AHP, a síntese resulta da sucessão de aplicações do teorema

de Perron-Frobenius até a obtenção final dos pesos globais das diversas alternativas. Já os

métodos  da  Escola  Francesa  agregam,  por  meio  de  conceitos  de  superação,  todas  as

informações provenientes do agente de decisão sem efetuar uma só operação de síntese.

Um ponto relevante com relação a diferenciação dos métodos multicritérios trata-se da

compensação  dos  atributos,  onde  estes  podem  ser  compensatórios  (teoria  da  utilidade

multiatributo)  ou  não  compensatórios  (métodos  de  superação).  Em  sequência,  serão

apresentadas duas classes de métodos que serão utilizadas no modelo multicritério para a

escolha  de  um  pretendente  em  uma  rede  social  de  relacionamentos:  PROMETHÉE  e

SMARTER. 

2.5 MÉTODO PROMETHÉE 
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O método PROMETHÉE foi escolhido devido a sua abordagem de superação que, de

acordo com Silva, Schramm e Carvalho (2014), permite construir e explorar uma relação de

superação que representa as preferências dos decisores. Uma perspectiva importante deste

método,  é  relativa  à  facilidade  dos  decisores  em compreender  os  conceitos  e  parâmetros

característicos do método, facilitando assim a modelagem de preferências e por consequência,

a efetividade da aplicação do método multicritério. Além disto, o método pode ser facilmente

implementado em uma linguagem computacional.

Entre  as  várias  metodologias  que  podem  ser  utilizadas,  estão  as  da  família

PROMETHEE,  que  utiliza  os  critérios  estabelecidos  e  as  preferências  dos  decisores  para

construir relações de superação de alternativas (ARAÚJO; ALMEIDA, 2009). De acordo com

Cavalcante e Almeida (2005), são de fácil compreensão, pelo fato de utilizarem conceitos e

parâmetros de definições  físicas  ou econômicas  de fácil  identificação pelos tomadores  de

decisão, razão pela qual foram adotados por este estudo.

Gomes (2007) estabelece que a família PROMETHÉE demonstra maior resistência

para variações nos parâmetros quanto comparados ao ELECTRE, estabelecendo maior solidez

nos resultados. 

As  alternativas  são  comparadas  entre  si  pelas  relações  binárias  que  indicam  o

desempenho  de  cada  uma  para  determinado  critério.  Brans,  Vincke  e  Mareschal  (1986)

definem as ações a e b  ϵ A, onde A é o conjunto de alternativas possíveis de um problema, e P

corresponde a uma função de preferência.

           A partir da definição da função preferência, calcula-se o grau de preferência da ação

potencial que tem maior desempenho. A metodologia do PROMETHEE faz uso de cinco tipos

de critérios generalizados (Figura 2), em que se tem a função P(d).

Figura 2: Funções de Preferência 
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Fonte: Adaptado de Souza (2018).

Para cada alternativa, serão calculados os fluxos de saída, Φ+(a) – que representa a

média de todos os graus de sobre classificação de a em relação às outras alternativas – e de

entrada, Φ–(a) – que representa a média de todos os graus de sobre classificação de todas as

outras alternativas sobre a –, utilizando as equações 1 e 2. Quanto maior o fluxo de saída de
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uma alternativa,  melhor  ela  será,  enquanto  em relação  ao  de  entrada,  a  alternativa  será

melhor quanto menor for este valor (SILVA; SCHRAMM; CARVALHO, 2014).

Equação 1: Cálculo do fluxo de saída de uma alternativa.

           Equação 2: Cálculo do fluxo de entrada de uma alternativa.

Fonte: Adaptado de SILVA; SCHRAM; CARVALHO,2014.

O método PROMETHEE possui seis formas distintas de ser aplicado, dentre as quais,

foi  selecionado o PROMETHEE II para aplicação neste  estudo.  Neste  caso,  ordena-se as

alternativas considerando o valor do fluxo líquido de importância (Φ(a)), que é dado pela

diferença  entre  o fluxo de  saída  e  o fluxo de  entrada,  fornecendo um ranking completo,

baseado no contrapeso dos dois fluxos de preferência e definindo a escolha da alternativa

mais adequada como aquela que possua o maior fluxo líquido de importância.  A equação

matemática para o fluxo líquido está representada pela equação 3 abaixo.

Equação 3: Cálculo do fluxo líquido de uma alternativa.

Fonte: Adaptado de SILVA; SCHRAM; CARVALHO,2014.

2.6 MÉTODO SMARTER 

O método  SMARTER usa  classificação  de  pesos  de  Baron  e  Barrett  (1995)  para

eliminar  a  etapa  de  julgamento  mais  difícil  na  SMARTS.  Com  isso,  o  SMARTER  é

considerado uma simplificação do SMARTS porque torna mais fácil  a  decisão de escala,

principalmente se o decisor não desejar efetuar a elicitação, utilizando um procedimento de

“peso por swing” para a obtenção das constantes de escala, além de considerar funções de

valor lineares para avaliação intracritério (avaliação de cada alternativa i para cada critério j),

o que simplifica as hipóteses no processo de análise (ALMEIDA,2013).

As etapas do SMARTER são as mesmas do SMARTS, com exceção de que enquanto

SMARTS requer a difícil segunda etapa de obter pesos de julgamento, SMARTER substitui

esta operação difícil por um cálculo com base no resultado da primeira etapa. Uma diferença
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adicional é que um método diferente é usado para calcular o peso relativo na etapa 8. O

método do centróide atribui pesos em que: é o peso do objetivo mais importante, é o peso do

segundo  objetivo  mais  importante,  e  assim  por  diante.  Para  os  objetivos,  tem-se  que  as

Equações 4, 5 e 6 abaixo, a importância dos respectivos critérios:

Equação 4: Cálculo do peso do critério 1.

Equação 5: Cálculo do peso para o critério 2.

Equação 6: Cálculo do peso para o critério k.

Fonte: Adaptado de ALMEIDA,2013.

          Pode ser visto na figura 3 abaixo, um exemplo da Tabela ROC com a distribuição dos

pesos em 8 cenários, onde o número de critérios (K) varia de 2 a 9.

Figura 3: Tabela ROC para 9 critérios 

Fonte: Roberts e Goodwin (2003)

            A soma desses pesos será igual a 1,0. Quanto mais objetivos existentes, menos erro de

aproximação envolve. Com isso, o método SMARTER envolve as seguintes etapas (OLSON,

1996; LOPES et ALMEIDA, 2008):

Na etapa 1, devem ser identificar o objetivo da elicitação dos valores, assim como o

indivíduo, organização ou organizações cujos valores devem ser elicitados.  Em seguida,  a

etapa 

2 consiste em elicitar uma hierarquia dos objetivos ou árvore de valores ou elicitar uma lista

de  atributos  potencialmente  relevantes  aos  propósitos  da  elicitação  dos  valores  de  cada

decisor ou grupo de decisores. Feito isto, a etapa seguinte consiste em identificar os resultados

de possíveis  ações,  é  um processo de coleta  de  dados.  Se os  objetivos  da elicitação não
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especificaram os objetos de avaliação, utilizar a estrutura de atributos definidas na etapa 2

para criá-los. Na etapa 4, deve-se formular uma matriz para avaliação de objetos por atributos.

Os dados de entrada devem ser  as  pontuações  relacionadas  com utilidades  ou valores.  A

matriz  consistiria  de  medidas  que  representam o  quão  bem  cada  alternativa  considerada

desempenhou-se  em  cada  objetivo.  As  pontuações  não  precisam  ser  utilidades

unidimensionais  numa  escala  cardinal,  precisam  apenas  ser  números  tais  que  um  maior

número seja preferível a um menor (utilidade ordinal). Já na etapa 5, deverão ser eliminadas

as opções ordinalmente dominadas. Dominância ordinal pode ser identificada por inspeção

visual,  enquanto  dominância  cardinal  é  mais  difícil  de  detectar,  mas  se  identificadas,  as

alternativas  dominadas  deverão  ser  eliminadas,  o  que  reduz  o  número  de  alternativas.  O

número de opções será reduzido, mas a escala de atributos não deve ser afetada. Se a opção

dominada eliminada afetar a escala de atributos,  é analisado se o atributo é digno de ser

considerado, se não for retorna-se a etapa 2 para eliminá-lo. Em seguida, a etapa 6 desenvolve

utilidades unidimensionais, onde ocorre a reformulação das entradas da matriz de objetos x

atributos para utilidades unidimensionais e converte as medidas de realização de cada objetivo

em uma pontuação de valor, com 0 representando a pior pontuação plausível possível e 1 a

melhor pontuação plausível possível.  As entradas da tabela são utilidades unidimensionais

numa escala cardinal. Na penúltima etapa, deve-se ordenar os objetivos, Consiste na etapa

inicial do “swing weights” em que se pergunta ao decisor qual dimensão ele melhoraria caso

existisse uma alternativa que tivesse a pior pontuação para todos os critérios analisados e

houvesse a oportunidade de trocar a avaliação de em uma das dimensões do pior valor para o

melhor  dentre  as  alternativas.  Essa  hipótese  se  repete  até  que  todas  as  dimensões  sejam

ordenadas. Finalmente, na etapa 8 ocorre a elicitação da utilidade multiatributo, nessa etapa

pode-se usar uma tabela fornecida por Edwards e Barron (1994) ou a equação para calcular os

pesos diretamente. Utilizam-se valores pré-determinados denominados ROC weights (Rank

Order Centroid weights) para os pesos, simplificando a obtenção das utilidades multiatributo.

Se w1 ≥  w2 ≥  … ≥  wk, então o “peso” do n-ésimo atributo é  .

Definidos os pesos do ROC, calculam-se todas as utilidades multiatributo . 
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3 METODOLOGIA

Para a realização do presente estudo, foi utilizada o  software Visual PROMETHÉE,

com o intuito de realizar a aplicação do método PROMETHÉE II. Para o método SMARTER

foi utilizado apenas os conhecimentos adquiridos pelo autor com relação a este método. Vale

salientar que todos os dados coletados com relação a todos os voluntários que participaram do

estudo, tratam-se de dados primários.

A pesquisa é classificada como exploratória e descritiva, uma vez que tem o objetivo

de levantar informações  sobre os critérios e  preferências usados para selecionar o melhor

pretendente, sendo os requisitos do decisor.  O estudo é de caráter qualitativo, sendo aplicado

uma revisão  de  literatura  sobre  o  tema  abordado.  E  também de caráter  quantitativo,  por

empregar métodos de apoio à decisão multicritério.   

Para metodologia do trabalho foi criado uma proposta de modelo, expresso na Figura

4, onde foram definidos pontos que devem ser seguidos até a apresentação dos resultados dos

dois métodos utilizados no estudo e a definição de ações. 

Figura 4: Fluxograma das etapas realizadas na pesquisa

Fonte: Autoria Própria (2019)
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O modelo tem como objetivo principal desenvolver  um framework para auxiliar  o

usuário de redes de relacionamento na escolha de parceiros ideais, visando estabelecer um

ranking que  ordenará  as  alternativas  (pretendentes)  pelo  desempenho destes  em todos  os

critérios estabelecidos. 

Foram realizadas as etapas citadas acima, onde primeiramente foi feita a estruturação

do problema. Posteriormente, foi definido um decisor e o analista envolvidos na problemática

bem como a função de cada um no modelo de apoio à decisão. Na terceira etapa, foi feito a

definição dos critérios de avaliação das alternativas (como orientação sexual,  faixa etária,

escolaridade, altura, peso, gêneros musicais, hobbies e etc.)  por parte do analista.

 Em seguida foi realizada a coleta de dados, também por parte do analista, onde foi

criado um formulário, que contou com 52 respostas, sendo 30 destas mulheres heterossexuais,

e na faixa de 18 a 30 anos, onde a grande maioria reside na cidade Mossoró-RN. Essas 30

alternativas foram escolhidas para fazer parte do processo de escolha da melhor pretendente

para  o  decisor.  Para  que  assim  pudesse  ser  feita  em seguida  a  construção  da  matriz  de

avaliação, onde pôde ser analisado o desempenho de cada pretendente em relação a cada

critério do modelo.

Após o decisor aprovar os critérios definidos em conjunto com o analista, foi realizado

também em conjunto  o estabelecimento  dos  pesos  de cada  critério.  Com isso,  foi  feita  a

aplicação  do  método  multicritério  PROMETHÉE  II,  visto  que  o  estudo  trata-se  de  uma

problemática de ordenação, uma vez que se deseja obter uma priorização de alternativas que

mais tenham afinidade com o decisor, provendo a ele uma melhor visualização da melhor

alternativa para a pior, e também pelo fato deste método ser bastante sensível a pequenas

mudanças e ajudando na melhor compreensão dos resultados por parte do decisor. Além dessa

aplicação, será realizada a implementação do método SMARTS/SMARTER, visto que este

método tem características distintas com relação ao método citado anteriormente, pois ele é

um método não compensatório, ou seja, um desempenho ruim de uma alternativa em um dado

critério não será compensado por um desempenho muito bom da mesma alternativa só que em

outro critério. 

Feito  a  aplicação  dos  dois  métodos,  será  realizada  a  comparação  dos  resultados

obtidos nas duas aplicações, podendo observar possíveis divergências entre os resultados das

mesmas. Por último, serão apresentadas as discussões sobre os resultados obtidos utilizando

as diferentes metodologias de multicritério, e serão definidas as ações em relação ao assunto

abordado.
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

Nesta sessão, serão explanados todos os pontos que foram citados anteriormente na

metodologia  do  trabalho  em  questão,  seguindo  na  ordem do  fluxograma  apresentado  na

Figura 2.

4.1   ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA

De acordo com a figura 1, a primeira etapa realizada foi a estruturação do problema.,

Para tanto,  foi  realizada a escolha de um decisor para validação do modelo.  No presente

estudo, os decisores são os próprios usuários do framework e o seu papel é definir  quais

alternativas combinam mais com o seu próprio perfil. O próprio autor é o analista responsável

pelo modelo,  utilizando métodos multicritério  de apoio à  decisão,  interpretando os  dados

coletados de modo a fornecer subsídios para que o decisor possa selecionar a alternativa mais

viável frente à sua situação, baseado nos critérios que foram definidos em conjunto com o

analista.

Para  viabilizar  este  estudo  foi  utilizado  um voluntário  como  decisor,  e  cinquenta

outros  voluntários  como  potenciais  alternativas  (pretendentes)  possíveis  para  a  coleta  de

dados e apresentação dos resultados. Vale salientar que todos os envolvidos residem na cidade

de  Mossoró-RN,  e  todos  os  voluntários  responderam  ao  questionário  desenvolvido  pelo

próprio autor, para que assim fosse possível realizar a análise desses dados e a comparação de

todos os desempenhos em todas os critérios que foram definidos, gerando dessa forma um
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ranking de preferências com o intuito de auxiliar o decisor a fazer a sua escolha de forma mais

elaborada.

4.2   DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS

Foram elaborados alguns critérios que não estão presentes em aplicativos de relacionamento

famosos, citados anteriormente, visando criar uma escala de afinidade para cada pretendente

com relação ao decisor, auxiliando-o no processo de tomada de decisão com a melhor da

compreensão  dos  critérios  e  seus  respectivos  subcritérios  que  serão  avaliados  cada

pretendente. Tudo isso para que no momento da escolha do usuário, o mesmo usufrua do

modelo desenvolvido da melhor forma possível. Visto a interface de vários aplicativos de

relacionamentos  analisados  neste  estudo,  foi  possível  realizar  algumas  deduções  do  que

poderia ser acrescentado com relação a critérios que ajudassem na escolha de uma ou outra

alternativa. Sabendo qual o objetivo do modelo e os seus principais atores no processo de

decisão, foi definido junto ao decisor então a árvore de critérios/subcritérios de avaliação, que

consta na Figura 5 abaixo.

Figura 5: Árvore de critérios

Fonte: Autoria própria (2019)
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Nos  Quadro  2  abaixo,  é  possível  verificar  a  descrição  de  todos  os  critérios  e

subcritérios elencados na Figura 5 anteriormente.

Quadro 2: Descrição dos critérios elencados

Códig

o

Critério Descrição Máx./Min

.

Escala

C1 Faixa Etária Corresponde à faixa etária do pretendente a ser
avaliado.

Mín. Quantitativ

a

C2 Localização Corresponde à distância da localização do
pretendente em relação ao decisor.

Mín. Quantitativ

a

C3 Escolaridade Corresponde ao nível de escolaridade do
pretendente.

Máx. Quantitativ

a

C4 Faixa

Salarial

Corresponde a faixa salarial do pretendente. Mín. Quantitativ

a
C5 Altura Corresponde aos tipos de hobbies que o

pretendente possui.
Mín. Quantitativ

a

C6 Peso Corresponde ao peso que o pretendente possui. Mín. Quantitativ

a

C7 Gosto por

animais.

Corresponde ao gosto que o pretendente possui
com relação a pets.

Máx. Quantitativ

a

C8 Filmes/Série

s

Corresponde as preferências do pretendente
com relação a gêneros de filmes e séries.

Máx. Quantitativ

a

C9 Gêneros

Musicais

Corresponde as preferências do pretendente
com relação a gêneros musicais.

Máx. Quantitativ

a

C10 Hobbies Corresponde ao tipo de hobbies que o
pretendente possui.

Máx. Quantitativ

a
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Fonte: Autoria própria (2019)

Com o objetivo de demonstrar como cada alternativa será avaliada em cada um dos

critérios,  foi  definida a escala  de avaliação dos mesmos, representadas nas Figuras 6 e 7

abaixo.

Figura 6: Escalas de avaliação dos critérios

Figura 7: Escalas de avaliação dos critérios
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Fonte: Autoria própria (2019)

4.3   COLETA DOS DADOS

Para que se possa construir a matriz de performance das alternativas em cada critério,

é  necessário  coletar  os  dados  de  cada  uma  delas.  O  processo  de  coleta  de  dados  dos

pretendentes foi realizado através da aplicação de um questionário que após ser preenchido

pelos  pretendentes,  foram  analisadas  as  informações  de  desempenho  de  todos  em  cada

critério. Abaixo estão as questões que foram respondidas por todos os candidatos que são

alternativas deste processo de decisão. 

1) Qual a sua orientação sexual? 

2) Qual sua faixa etária?

3) Distância  da  sua  localização  (residência)  em  relação  ao  centro  de

Mossoró/RN?

4) Qual sua escolaridade?

5) Qual sua faixa salarial?

6) Qual a sua altura?

7) Qual o seu peso?
8) O quanto você gosta de pets?
9) Quais gêneros de filmes/séries você gosta?
10) Quais gêneros musicais você gosta?
11) Você tem algum tipo de Hobby?

Ao todo, foram estabelecidos 10 critérios (perguntas de 2 a 11). A primeira pergunta

funciona como um filtro para que seja feita a análise do modelo somente com os pretendentes

que tenham a mesma orientação sexual que o decisor. Para cada critério, existe uma escala de
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1 a  5  onde todos  os  pretendentes  marcam uma das  opções.  Cada critério  foi  decidido  e

analisado junto com o decisor, que também definiu as como se dariam as escalas para cada

critério estabelecido no modelo.

4.4 CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE AVALIAÇÃO

Após a coleta de dados foi possível construir a matriz de performance das alternativas

em cada um dos critérios. O Quadro 3 abaixo mostra a matriz de performance das alternativas,

que foram avaliadas de acordo com as preferências do decisor, e também pode ser visualizado

o desempenho de cada alternativa avaliada em cada um dos critérios considerados no modelo.

Quadro 3: Matriz de performance das alternativas 

Lógica do
Indicador

Mín. Mín. Máx. Mín. Mín. Mín. Máx. Máx. Máx. Máx.

Critérios/
Alternativas

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

A1 4 5 4 5 5 4 5 2 2 1

A2 4 4 3 5 4 5 3 2 1 5

A3 4 5 4 3 4 5 3 3 5 1

A4 4 5 3 5 3 4 3 3 2 5

A5 4 4 4 5 5 5 4 4 2 5

A6 5 5 3 3 4 5 2 4 5 2

A7 4 5 3 3 2 4 2 3 1 5

A8 4 5 4 5 5 5 4 4 3 1

A9 4 5 4 5 5 5 4 3 3 1

A10 5 1 3 5 3 4 3 4 1 1

A11 4 4 4 5 3 5 4 2 1 3

A12 4 5 4 3 3 2 2 5 5 5

A13 4 5 5 5 4 5 3 3 3 1

A14 4 5 4 5 4 5 3 4 2 2

A15 4 5 4 5 4 4 5 3 3 1

A16 4 4 3 5 3 4 4 1 1 1

A17 4 5 3 5 4 3 5 4 2 5

A18 4 4 3 5 2 3 3 4 2 1

A19 4 5 4 5 4 3 5 4 1 1

A20 4 4 3 5 3 4 4 3 4 2



44

A21 4 1 3 5 4 5 4 3 2 1

A22 4 1 4 5 4 2 2 2 2 1

A23 3 1 3 5 4 4 3 4 4 3

A24 4 1 2 5 5 5 4 1 1 2

A25 4 4 3 5 5 4 4 4 3 1

A26 5 4 3 5 3 4 4 1 1 5

A27 4 5 5 3 4 3 3 3 2 4

A28 4 4 4 5 5 5 4 3 2 3

A29 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5

A30 4 4 3 5 5 5 2 1 1 5

C1 – Faixa Etária;

C2 – Localização;

C3 – Escolaridade;

C4 – Faixa Salarial;

C5 – Altura;

C6 – Peso;

C7 – Gosto por animais;

C8 – Filmes/Séries;

C9 – Gêneros Musicais;

C10 – Hobbies.

Fonte: Autoria Própria (2019).

4.5 MODELAGEM DO SISTEMA DE PREFERÊNCIAS

Inicialmente, foi realizada a definição do tipo de problema, que neste caso é do tipo

Gamma ( ), que permite ranquear as alternativas da melhor para a pior. Dentre os possíveisℽ

métodos que podem ser  utilizados  diante  dessa  abordagem, foram escolhidos  os  métodos

SMARTER E PROMETHÉE II.

4.5.1 APLICAÇÃO DO MÉTODO SMARTER

Juntamente com o decisor, o autor deu início ao processo de modelagem do sistema de

preferências  de  acordo  com  o  método  SMARTER.  A primeira  etapa  do  método,  foi  a
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identificação do decisor, no qual o nome não será revelado; e o propósito do problema em

análise, que é  framework para auxiliar o usuário de redes de relacionamento na escolha de

parceiros  ideais,  de  maneira  a  promover  o  estabelecimento  de  relacionamentos  mais

duradouros. Já a segunda etapa é a obtenção da estrutura de atributos, onde foi construída a

arvore dos critérios, que pode ser vista na Figura 3.

Em seguida, foram coletados os dados dos pretendentes, para que assim pudesse ser

feita a matriz de avaliação do problema, que pode ser visualizada no Quadro 2. Após isso, foi

visto se havia alguma alternativa dominada, ou seja, uma alternativa que perdesse para todas

as outras em todos os critérios, mas no problema em questão, não foi encontrada nenhuma

alternativa  dominada.  Feito  essa  verificação,  foi  construída  a  matriz  de  avaliação  do

problema,  onde  nesta  etapa  é  feita  a  normalização  das  escalas,  que  neste  caso  não  foi

necessária pois todos os critérios estavam normalizados em escalas de 1 a 5. A Etapa 7 é a

implementação da parte 1 do Swing para ordenar os critérios em ordem de mais importante

para menos importantes, de acordo com as preferências do decisor. A Etapa 8 consistiu na

atribuição dos pesos de cada critério, obtidos através do ROC (Rank Order Centroid).  Os

procedimentos 7 e 8 podem ser observados pelo Quadro 5.

Quadro 4: Obtenção dos pesos - SMARTER  

Critérios Pesos dos critérios
C1 - Faixa Etária 0,292897
C2 - Localização 0,192897
C3 - Escolaridade 0,142897
C4 - Faixa Salarial 0,109563

C5 - Altura 0,084563
C6 - Peso 0,064563

C7 - Gosto por Animais 0,047897
C8 – Filmes/Séries 0,033611

C9 - Gêneros Musicais 0,021111
C10 - Hobbies 0,010000

  Fonte: Autoria Própria (2019)

             A Tabela 2 abaixo foi elaborada com a finalidade de deixar explicitas as alternativas e

as respectivas utilidades unidimensionais. Dessa maneira, essa tabela pode ser caracterizada

como uma matriz de alternativas de utilidade multiatributo, que consiste na agregação aditiva

do desempenho de cada alternativa em relação a cada critério, por fim, é feito um somatório
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destes desempenhos e obtém-se um ranking dos pretendentes com melhor desempenho geral,

gerado através do método SMARTER.

Tabela 1: Matriz de Utilidade Multiatributo

Valores dos Atributos ou Dimensões
Alternativa

s
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Multiatributo

P1   1,1716    0,9645   0,5716    0,0500   0,2395   0,3383   0,1056     0,2191   0,0672    0,0646 3,7919

P2   1,1716    0,7716   0,4287    0,0500   0,1916   0,4228   0,0633     0,2191   0,0336    0,3228 3,6752

P3   1,1716    0,9645   0,5716    0,0300   0,1916   0,4228   0,0633     0,3287   0,1681    0,0646 3,9767

P4   1,1716    0,9645   0,4287    0,0500   0,1437   0,3383   0,0633     0,3287   0,0672    0,3228 3,8788

P5   1,1716    0,7716   0,5716    0,0500   0,2395   0,4228   0,0844     0,4383   0,0672    0,3228 4,1398

P6   1,4645    0,9645   0,4287    0,0300   0,1916   0,4228   0,0422     0,4383   0,1681    0,1291 4,2797

P7   1,1716    0,9645   0,4287    0,0300   0,0958   0,3383   0,0422     0,3287   0,0336    0,3228 3,7562

P8   1,1716    0,9645   0,5716    0,0500   0,2395   0,4228   0,0844     0,4383   0,1008    0,0646 4,1081

P9   1,1716    0,9645   0,5716    0,0500   0,2395   0,4228   0,0844     0,3287   0,1008    0,0646 3,9985

P10   1,4645    0,1929   0,4287    0,0500   0,1437   0,3383   0,0633     0,4383   0,0336    0,0646 3,2178

P11   1,1716    0,7716   0,5716    0,0500   0,1437   0,4228   0,0844     0,2191   0,0336    0,1937 3,6621

P12   1,1716    0,9645   0,5716    0,0300   0,1437   0,1691   0,0422     0,5478   0,1681    0,3228 4,1314

P13   1,1716    0,9645   0,7145    0,0500   0,1916   0,4228   0,0633     0,3287   0,1008    0,0646 4,0724

P14   1,1716    0,9645   0,5716    0,0500   0,1916   0,4228   0,0633     0,4383   0,0672    0,1291 4,0700

P15   1,1716    0,9645   0,5716    0,0500   0,1916   0,3383   0,1056     0,3287   0,1008    0,0646 3,8871

P16   1,1716    0,7716   0,4287    0,0500   0,1437   0,3383   0,0844     0,1096   0,0336    0,0646 3,1960

P17   1,1716    0,9645   0,4287    0,0500   0,1916   0,2537   0,1056     0,4383   0,0672    0,3228 3,9939

P18   1,1716    0,7716   0,4287    0,0500   0,0958   0,2537   0,0633     0,4383   0,0672    0,0646 3,4047

P19   1,1716    0,9645   0,5716    0,0500   0,1916   0,2537   0,1056     0,4383   0,0336    0,0646 3,8449

P20   1,1716    0,7716   0,4287    0,0500   0,1437   0,3383   0,0844     0,3287   0,1344    0,1291 3,5805

P21   1,1716    0,1929   0,4287    0,0500   0,1916   0,4228   0,0844     0,3287   0,0672    0,0646 3,0025

P22   1,1716    0,1929   0,5716    0,0500   0,1916   0,1691   0,0422     0,2191   0,0672    0,0646 2,7399

P23   0,8787    0,1929   0,4287    0,0500   0,1916   0,3383   0,0633     0,4383   0,1344    0,1937 2,9098

P24   1,1716    0,1929   0,2858    0,0500   0,2395   0,4228   0,0844     0,1096   0,0336    0,1291 2,7193

P25   1,1716    0,7716   0,4287    0,0500   0,2395   0,3383   0,0844     0,4383   0,1008    0,0646 3,6877

P26   1,4645    0,7716   0,4287    0,0500   0,1437   0,3383   0,0844     0,1096   0,0336    0,3228 3,7471

P27   1,1716    0,9645   0,7145    0,0300   0,1916   0,2537   0,0633     0,3287   0,0672    0,2583 4,0433

P28   1,1716    0,7716   0,5716    0,0500   0,2395   0,4228   0,0844     0,3287   0,0672    0,1937 3,9011
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P29   1,1716    0,9645   0,5716    0,0500   0,2395   0,4228   0,0844     0,4383   0,1344    0,3228 4,3999

P30   1,1716    0,7716   0,4287    0,0500   0,2395   0,4228   0,0422     0,1096   0,0336    0,3228 3,5924

Fonte: Autoria Própria (2019)

            Após estabelecer  a  matriz  deve-se deixar  claro que não existiam alternativas

dominadas e que as unidades já estão normalizadas. Os tipos de funções variam de acordo

com as características dos critérios. Por exemplo, no caso do critério 1 – faixa etária – quanto

menor for a idade da pretendente,  ou seja, maior será a utilidade unidimensional. Após a

realização do cálculo, foi obtido um ranqueamento das melhores alternativas de acordo com o

método SMARTER, como pode ser percebido na Tabela 3 abaixo.

Tabela 2: Ranking das alternativas - Método SMARTER

Ranking Utilidade Multiatributo

1º P29 4,3999

2º P6 4,2797

3º P5 4,1398

4º P12 4,1314

5º P8 4,1081

6º P13 4,0724

7º P14 4,0700

8º P27 4,0433

9º P9 3,9985

10º P17 3,9939

11º P3 3,9767

12º P28 3,9011

13º P15 3,8871

14º P4 3,8788

15º P19 3,8449

16º P1 3,7919

17º P7 3,7562

18º P26 3,7471

19º P25 3,6877

20º P2 3,6752

21º P11 3,6621

22º P30 3,5924

23º P20 3,5805

24º P18 3,4047

25º P10 3,2178

26º P16 3,1960

27º P21 3,0025

28º P23 2,9098
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29º P22 2,7399

30º P24 2,7193

Fonte: Autoria Própria (2019)

Diante dos dados expressos na tabela acima, a alternativa P29 (Pretendente 29) foi a

melhor colocada com utilidade multiatributo de 4,399, seguida por P6 com 4,2797, e por P5 e

P12  que  estão  tecnicamente  empatados.  Todas  estas  com  valor  de  unidade  multiatributo

superior a 4,1300. A alternativa P24 (Pretendente 24) obteve o pior desempenho, com um

valor de utilidade multiatributo de 2,7193.

O resultado obtido foi que a melhor escolha de uma pretendente para o decisor é a

Pretendente 29,  pois é a  alternativa que obteve melhor desempenho entre  todas as outras

levando em consideração todos os critérios em que estavam sendo avaliados, e também por

levar uma vantagem considerável em relação às alternativas que ficaram abaixo. 

4.5.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – SMARTER

Para a análise de sensibilidade,  os pesos dos critérios foram modificados para que

pudesse comparar com o cenário obtido anteriormente. Também foi utilizada a variação de

20% em cada  critério,  e  adicionado um novo cenário  onde todos os  critérios  possuem o

mesmo peso, para verificar a robustez do método aplicado. 

Após feitos os testes de variação em 20% em cada critério, foi visto que em nenhum

deles houve alteração na alternativa vencedora, em todas as variações a alternativa P29 seguiu

como a de melhor desempenho frente  todas  as outras.  Também não houve mudanças nas

partes  intermediária  e  inferiores  do  ranking,  onde as  alternativas  permaneceram em suas

posições de origem em todos os testes, da mesma forma ocorreu na parte inferior da tabela,

mesmo com a variação dos critérios, a alternativa P24 manteve o pior desempenho em todos

os cenários. 

Foi realizado também um teste onde os todos os critérios possuíam o mesmo peso,

houve alterações em algumas partes da tabela, como pode ser observado, na Tabela 4 abaixo,

algumas alternativas foram melhores neste cenário de pesos iguais com relação ao cenário

original, como as alternativas P5, P8, P9 E P17, destaque para estas duas pois o ganho de

posições  foi  considerável,  ao  contrário  dessas,  algumas  alternativas  consequentemente

perderam posições, como as alternativas P6, P12, P13 E P14. Contudo, a equalização dos
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pesos dos critérios não afetou o resultado do modelo, que persistiu com a alternativa P29

como a vencedora. 

Tabela 3: Análise de Sensibilidade – Método SMARTER

Posiçã
o

Cen.
1

Cen.
2

Cen.
3

Cen.
4

Cen.
5

Cen.
6

Cen.
7

Cen.
8

Cen.
9

Cen. 
10

Cen. 
11

1º P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29 P29

2º P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5

3º P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P17

4º P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P8

5º P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P28

6º P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P9

7º P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P6

8º P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P12

9º P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P14

10º P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P15

11º P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P13

12º P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P28 P4

13º P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P1

14º P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P3

15º P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P25

16º P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P27

17º P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P19

18º P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P2

19º P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P20

20º P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P30

21º P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P26

22º P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P30 P11

23º P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P23

24º P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P7

25º P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P21

26º P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P18

27º P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P10

28º P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P16
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29º P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P24

30º P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P22

Fonte: Autoria Própria (2019)

4.5.3 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROMETHÉE

Em conjunto com o decisor, o autor deu início ao processo da modelagem do sistema

de preferências de acordo com o método PROMETHÉE II. Os limiares de preferência foram

definidos juntamente com o decisor, solicitando ao mesmo que de acordo com as escalas de

avaliação dos critérios,  definisse os limites de indiferença (q) e de preferência estrita (p),

fazendo isso pra todos os critérios. 

            Para a definição dos pesos dos critérios, foi utilizada a abordagem ROC (Rank Order

Centroid), solicitando que o decisor ordenasse os critérios de acordo com a importância de

cada um, e em seguida aplicando a distribuição para definir os pesos.

Os resultados obtidos constam no Quadro 4 abaixo, na coluna “pesos”.

Quadro 5: Descrição e pesos dos critérios 

Parâmetros

Critérios Pesos 
Limiare

s Tipo de Critério
q p

C1 - Faixa Etária    0,292897 1 2 V
C2 - Localização    0,192897 1 3 V

C3 - Escolaridade    0,142897 2 - II
C4 - Faixa Salarial    0,109563 1 3 V

C5 - Altura    0,084563 1 2 IV
C6 - Peso    0,064563 1 2 IV

C7 - Gosto por Animais    0,047897 2 - II
C8 - Filmes/Séries    0,033611 1 3 IV

C9 - Gêneros Musicais    0,021111 1 4 IV

C10 - Hobbies    0,010000 1 2 IV

Fonte: Autoria própria (2019)
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As funções de preferência escolhidas foram a Quasi Criteria (II), a Level Criteria (IV)

e  a  Linear  With  Indifference  Zone  (V).  Para  o  C1,  C2  e  C5  foi  escolhida  a  função  de

preferência de número V, que é a linear com zona de indiferença, pois para o estes critérios o

decisor tem uma zona de indiferença entre o desempenho de uma alternativa e outra, desde

que a diferença seja de até de 1 faixa de idade, ou seja, de até 5 anos, pois sendo maior do que

esse intervalo ele irá preferir estritamente uma alternativa. Procedendo da mesma forma para

os critérios de localização e faixa salarial, só que a zona de indiferença entre uma alternativa e

outra é de 2 faixas de distância para o C2 e 2 faixas de salário para o C5. Para os critérios C3

e C7, a função de preferência escolhida foi a de número II ( Quasi Criteria), onde o decisor

tem uma zona de indiferença de até 2 faixas do C3, e também de 2 faixas do C7 , ou seja, se a

diferença for maior que isso nesses dois critérios, o decisor apresentará preferência estrita por

uma alternativa.

         Após isso a definição dos pesos, e a determinação dos limites de indiferença (q) e de

preferência  estrita  (p),  foi  realizado  o  cálculo  para  determinar  o  ranking  de  alternativas,

gerando a simulação de acordo com a Tabela abaixo:

Tabela 4: Ranking das Alternativas e os fluxos do PROMETHÉE II  

Posição Alternativa Φ Φ+ Φ-
1 P29 0,1022 0,1022 0
2 P5 0,0933 0,0955 0,0021
3 P8 0,0859 0,0916 0,0056
4 P9 0,0859 0,0916 0,0056
5 P28 0,0825 0,0883 0,0059
6 P25 0,0769 0,0825 0,0056
7 P1 0,0663 0,0812 0,0149
8 P13 0,0659 0,0721 0,0062
9 P14 0,063 0,0686 0,0056
10 P15 0,0607 0,0669 0,0062
11 P30 0,0561 0,0885 0,0324
12 P2 0,0556 0,0687 0,0131
13 P17 0,0372 0,071 0,0337
14 P4 0,0254 0,0564 0,0309
15 P20 0,0237 0,056 0,0323
16 P19 0,0228 0,0639 0,0411
17 P6 0,0215 0,0806 0,0591
18 P11 0,0161 0,0606 0,0445
19 P3 0,0122 0,0659 0,0537
20 P26 0,0105 0,0641 0,0535
21 P16 -0,0111 0,047 0,0581
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22 P27 -0,0312 0,0517 0,0828
23 P18 -0,0481 0,0494 0,0976
24 P12 -0,072 0,066 0,138
25 P7 -0,0737 0,0467 0,1204
26 P21 -0,1399 0,0312 0,1711
27 P24 -0,144 0,0487 0,1926
28 P23 -0,1491 0,0579 0,207
29 P10 -0,1703 0,0312 0,2015
30 P22 -0,2245 0,0153 0,2399

Fonte: Autoria Própria (2019)

Após aplicada a ferramenta, foi obtido um  ranking  final expresso na Tabela 1, que

demonstra  os  fluxos  líquidos  que  cada  pretendente  obteve  e  sua  devida  classificação

comparado  as  demais  alternativas.  É  possível  observar  que  a  Pretendente  29  (P29)  foi  a

melhor colocada, com fluxo líquido superior a 0,100. A Pretendente 22 (P22) obteve o pior

desempenho,  com fluxo líquido de -0,2245. A Figura 4 abaixo mostra  um gráfico com a

posição das pretendentes ranqueadas pelo valor do fluxo líquido de cada uma.

Figura 8: Análise dos Fluxos Líquidos pelo PROMETHÉE II 

Fonte: Autoria Própria (2019)

Com  o  auxílio  deste  gráfico  é  possível  visualizar  melhor  as  posições  de  cada

pretendente e os quão próximos ou distantes estão uma das outras. Vemos na figura 4 acima,

que a vantagem considerável que a P29 têm sobre as demais, da mesma forma, vemos a
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grande desvantagem com relação a todas as outras que possui a P22, além disso pode-se

perceber o empate técnico entre as alternativas P8 e P9, e a pequena diferença nos fluxos

líquidos de P1, P13 e P14.

4.5.4 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – PROMETHÉE II

           Para a análise de sensibilidade, os pesos dos critérios foram modificados em 20%,

distribuindo esta variação proporcionalmente para os outros critérios, sendo feito um critério

de cada vez, para que pudesse comparar com o cenário obtido anteriormente. 

Após feitos os testes de variação em 20% em cada critério, foi visto que em nenhum

deles houve alteração na alternativa vencedora, em todas as variações a alternativa P29 seguiu

como a  de  melhor  desempenho  frente  todas  as  outras.  Também não houve mudanças  na

primeira parte do ranking, onde as alternativas permaneceram em suas posições de origem em

todos os testes, da mesma forma ocorreu na parte inferior da tabela, mesmo com a variação

dos critérios,  a alternativa P22 manteve o pior desempenho em todos os cenários.  Foram

notadas algumas mudanças de posição na parte intermediária da tabela, quando foi variado os

critérios C4 e C6, influenciando na movimentação das alternativas P4, P20, P19, P6, P11 e

P3. 

Foi realizado também um teste onde os todos os critérios possuíam o mesmo peso,

houve alterações em algumas partes da tabela, mas nada que afetasse o resultado do modelo,

que persistiu com a alternativa P29 como a vencedora. 

Com isso, podemos concluir que a abordagem ROC (Rank Order Centroid) que foi

utilizada  na  definição  dos  pesos  é  eficiente,  e  percebe-se  também a  robustez  do  método

PROMETHÉE II, que mesmo com as variações feitas, mostrou que a alternativa vencedora,

obteve o melhor desempenho frente todas as outras em vários cenários.

4.5.5 COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS

A intenção  de  realizar  a  aplicação  de  dois  métodos  foi  de  verificar  se  haveriam

divergências no ranqueamento das alternativas, visto que o PROMETHÉE II é um método

não  compensatório,  onde  o  desempenho  abaixo  da  média  de  uma  alternativa  em  um

determinado critério, não será compensado por um desempenho acima da média desta mesma

alternativa  em  outro  critério,  e  em  contrapartida,  o  método  SMARTER  possui  caráter



54

compensatório,  onde  o  desempenho  baixo  de  uma  alternativa  em  um  critério  pode  ser

compensado em um alto desempenho desta alternativa em um outro critério. 

Com as análises dos dados realizada, percebe-se que os dois métodos convergiram

para  o  mesmo  resultado,  a  alternativa  vencedora  P29  é  a  mesma  tanto  no  método

PROMETHÉE II quanto no método SMARTER, uma das poucas diferenças que devem ser

destacadas, foi a alternativa que obteve o pior desempenho, onde no primeiro método foi a

alternativa P22, já no segundo método a alternativa de pior desempenho foi a P24 isso mostra

que os dois métodos adotados para o trabalho em questão atenderam muito bem aos requisitos

e  as  características  do  problema,  que  contava  com  várias  alternativas  e  um  número

considerável de critérios.

Após a realização da análise de sensibilidade nos dois métodos, também foi visto que

nos cenários diferentes de cada método, houve alterações com relação a algumas trocas de

posições entre algumas alternativas,  mas nada que afetasse diretamente no resultado final,

continuando com a mesma alternativa vencedora também nos novos cenários estabelecidos.

Pode-se  perceber  que  o  método  PROMETHÉE  II  é  mais  robusto  que  o  método

SMARTER,  visto  que  este  não  possui  algumas  informações  que  possam dar  uma  maior

confiabilidade no resultado do problema, mas também deve ser levado em consideração que

primeiro método contou  com o auxílio do software, o que torna mais embasada a análise dos

dados.  Em  contrapartida,  pelo  fato  do  segundo  método  ser  mais  simplório  que  o

PROMETHÉE II, fica mais fácil ser compreendido pelo decisor com relação aos conceitos e

parâmetros inerente ao método, simplificando o processo de modelagem de preferências.

5 CONCLUSÕES

Avaliando os resultados do trabalho apresentado, é possível perceber que o objetivo

inicial foi alcançado, ou seja, foi comprovado que pode ser desenvolvido um framework para

auxiliar o usuário de redes de relacionamento na escolha de parceiros ideais. Para tanto, foram

aplicadas  as  ferramentas  de  multicritério  PROMETHÉE  II  e  SMARTER,  apoiada  pelo

software,  o  que  permitiu,  a  partir  dos  critérios,  e  respectivos  graus  de  importância,

estabelecidos em consonância com as preferências do decisor, a elaboração do  ranking  das

melhores alternativas (pretendentes) para auxiliar em sua escolha final.
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Os modelos  de  análise  multicritério  promoveram um auxílio  para  a  resolução  do

problema que foi estabelecido inicialmente. Os resultados da incorporação do  software e a

utilização do método SMARTER no presente estudo com a análise de sensibilidade, o teste

realizado em diferentes cenários, com a mudança dos pesos ou tornando-os iguais mostrou

que não houve alterações na alternativa vencedora. Além disso, os dois métodos convergiram

para a mesma alternativa vencedora, mostrando consistência e robustez no resultado, dando

suporte junto ao decisor, para que possibilitasse a ele a escolha de uma solução ótima. É

válido ressaltar que os métodos refletem as preferências do decisor, de acordo com o grau de

importância que o mesmo deu a cada critério, dessa forma, esta não é a solução ótima para

todos os usuários que estão em busca de um parceiro ideal.

Para  simplificar  a  decisão  do  investidor,  tornando  claras  suas  preferências,  foi

realizada,  na aplicação do software,  uma interação de critério-peso.  Os critérios de maior

importância  para  o  decisor  foram  a  Faixa  Etária  e  a  Localização.  Levando  isso  em

consideração, utilizou-se os fluxos líquidos de cada pretendente para obtenção do  ranking

final, que apontou a Pretendente 29 (P29) como sendo a de melhor preferência frente aos

critérios que foram definidos. 

A realização  do  estudo  comprovou  a  aplicabilidade  de  métodos  multicritério  para

auxiliar na buscar por um parceiro ideal. O decisor aprovou o desenvolvimento do modelo e

concordou que o resultado que foi gerado pelo framework auxilia em grande parte na tomada

de decisão de um parceiro(a) ideal, devido o método dispor de informações específicas que

podem ser analisadas e comparadas umas com as outras.

Pode  ser  citado  como  dificuldades  na  realização  da  pesquisa,  a  resistência  dos

voluntários  que  preencheram  o  questionário,  em  disponibilizar  algumas  informações  que

poderiam deixar a pesquisa mais robusta, dotada de mais informações e consequentemente de

mais critérios a serem analisados pelo decisor, dessa forma, tivemos que trabalhar com estas

informações que os voluntários se sentiram à vontade em repassar.

Com  relação  a  limitações  da  pesquisa,  pode-se  destacar  a  forma  como  foram

modelados os alguns dos critérios do modelo, dificultando um pouco a compreensão destes

critérios e limitando o modelo de possuir informações mais ricas e consequentemente análises

mais embasadas.

Como sugestões para trabalhos futuros, propõe-se a elaboração de mais critérios para o

framework,  visando refinar  ainda  mais  as  preferências  do decisor, para  que o modelo dê

subsídios  suficientes  para  que  ele  possa  tomar  a  melhor  decisão  possível  com relação  à
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escolha de uma pretendente, com a intenção de ter um relacionamento duradouro, e também

possa ser flexível  o suficiente para ser utilizado por qualquer pessoa que tenha o mesmo

intuito de possuir um relacionamento, com a adição de novos critérios, escalas, filtros em

geral.  Pois  quanto  mais  informações  o  modelo  possuir,  mais  robusto  ele  será,  e  mais

embasada e eficiente será a escolha feita pelo decisor do modelo.
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