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Problemas de seleção de 
portfólio são bastante co-
muns em organizações pú-
blicas e privadas. Selecionar 
um portfólio de projetos, 
em particular, é uma tarefa 
complexa e que demanda 
uma cautelosa avaliação dos 
gestores e tomadores de 
decisão. A existência de múl-
tiplos e conflitantes critérios 
inerentemente envolvidos 
em problemas de seleção 
de portfólio trazem à tona a 
necessidade do desenvolvi-
mento de técnicas e modelos 
de matemáticos para apoiar o 
processo decisório.

Por se tratar de um proble-
ma de natureza combinatória, 
a resolução de problemas de 
portfólio considerando o tra-

dicional problema da mochila 
carrega consigo uma alta 
complexidade computacional. 
Assim, é comum recorrer a 
heurísticas que simplifiquem 
a resolução do problema, 
tratando-o de maneira mais 
prática, sem a necessidade 
de dispêndio de alto esforço 
computacional para resolver 
modelos de otimização desta 
natureza. Uma heurística que 
se mostra bastante promis-
sora para resolver problemas 
de seleção de portfólio como 
alternativa ao problema 
clássico de otimização é o 
chamado modelo baseado 
na razão custo benefício. Tal 
modelo consiste em efetuar o 
ranqueamento de projetos em 
ordem decrescente de suas 

razões custo-benefício, sendo 
estas calculadas através da 
razão entre o benefício de um 
projeto – atrelado ao valor que 
este projeto traz para a orga-
nização, considerando múlti-
plos critérios de decisão – e o 
custo daquele projeto. A esco-
lha do portfólio é feita através 
da seleção dos projetos mais 
bem ranqueados, em ordem 
decrescente de razão custo 
benefício, até que o orçamen-
to definido pela organização 
seja exaurido.

Entretanto, surge um de-
safio relacionado ao cálculo 
da razão custo-benefício dos 
projetos, quando avaliados de 
acordo com múltiplos cri-
térios através do modelo de 
agregação aditivo no escopo 
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da Teoria do Valor Multiatri-
buto (MAVT): o benefício dos 
projetos deve ser calculado 
através de uma soma ponde-
rada dos pesos dos critérios 
pelos valores dos projetos 
nos respectivos critérios; 
entretanto, surge o desafio de 

como determinar as constan-
tes de escala dos critérios, 
já que estes parâmetros não 
têm o significado de grau de 
importância, mas carregam 
consigo um fator de escala 
associado aos atributos do 
problema.

Modelo para problema de 
portfólio

Neste contexto, um modelo 
para resolução de problemas 

de portfólio com base na ra-
zão custo benefício foi desen-
volvido neste trabalho, consi-
derando informações parciais 
acerca das preferências dos 
decisores, no que tange o 
estabelecimento das cons-
tantes de escala. O modelo é 
baseado no método FITrade-
off (www.fitradeoff.org) para 
elicitação de preferências, 
o qual conduz o processo 
decisório com base em uma 
abordagem flexível, intera-
tiva, e que demanda menos 

esforço cognitivo do decisor 
comparado a métodos que 
exigem o estabelecimento 
de informação completa. 
O processo de elicitação é 
conduzido com base em uma 
sequência de perguntas e 
respostas feitas ao decisor ao 
longo de um processo inte-
rativo. Após cada pergunta 
respondida pelo decisor, a in-
formação preferencial obtida 
é incorporada em modelos de 
programação linear através 

dos quais busca-se computar 
relações de dominância entre 
pares de projetos, consideran-
do a máxima diferença entre 
as razões custo-benefício dos 
mesmos. A partir das relações 
de dominância encontradas, 
um ranking de projetos é 
formado, e o portfólio pode 
ser obtido selecionando-se os 
projetos mais bem ranquea-
dos até que o orçamento seja 
esgotado. O método FITra-
deoff para problemática de 
portfólio é operado por meio 

de um Sistema de Apoio a 
Decisão flexível e interativo, o 
qual pode ser baixado gratui-
tamente para uso em http://
fitradeoff.org/download/. 

Aplicação do método FITra-
deoff

O método proposto foi aplica-
do a um problema de seleção 
de portfólio de projetos de 
Pesquisa & Desenvolvimento 
em uma empresa do setor 

A escolha do portfólio é feita através da seleção dos projetos mais 
bem ranqueados, em ordem decrescente de razão custo benefício, 

até que o orçamento definido pela organização seja exaurido
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elétrico de Minas Gerais, con-
siderando um total de quinze 
critérios, divididos em cinco 
áreas estratégicas: 1) crité-
rios impostos pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL); 2) critérios estraté-
gicos; 3) critérios de mercado; 
4) critérios relacionados à 
competência do time de exe-
cução do projeto; 5) critérios 
de impactos sociais, econô-
micos e ambientais. Um total 
de quarenta e seis projetos 
candidatos foram avaliados 
em termos de uma escala de 
Likert, construída de 1 a 5, por 
engenheiros e consultores da 
empresa. O processo de elici-
tação teve início com a orde-
nação as constantes de esca-
la dos critérios; em seguida, 
uma pergunta de preferências 
entre consequências hipotéti-
cas foi respondida pelo deci-
sor, e um ranking parcial com 
16 níveis foi formado. Como 
trata-se de um problema de 
portfólio - cujo objetivo é a 
seleção de um subconjun-
to de projetos sujeita a um 
orçamento restrito -, e não de 
uma problemática de orde-
nação – cujo objetivo é obter 
uma ordem completa dos 
projetos -, este ranking parcial 
com 16 níveis já foi suficiente 

para selecionar o portfólio, 
satisfazendo às expectativas 
do decisor. 

Resultados

A aplicação do método pro-

posto a este problema do 
setor elétrico mostrou que, 
com pouca informação pre-
ferencial fornecida – apenas 
a ordenação das constantes 
de escala e a resposta a uma 
única pergunta de elicitação 
-, já foi possível chegar a uma 
recomendação satisfatória 
para o decisor, com baixo 

esforço cognitivo dispendido. 
Ademais, destaca-se ainda 
a economia em termos de 
esforço computacional, tendo 
em vista que, através desta 
abordagem, não é necessário 
solucionar o problema através 

de uma abordagem combi-
natória. Por fim, cabe ressal-
tar que o sistema de apoio a 
decisão também conta com 
ferramentas de visualização 
gráfica que são úteis para 
auxiliar o processo de seleção 
do portfólio final.

Este trabalho foi vence-
dor do prêmio MCDM Junior 

Researcher Best Paper Award, 
no INFORMS Annual Mee-
ting 2021, o qual ocorreu em 
formato híbrido, em Anaheim, 
Califórnia, de 24 a 27 de outu-
bro de 2021.
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