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Um dos principais proble-
mas do ensino superior é a 
alocação de recursos, uma 
vez que envolve decisões 
contrastantes que afetam o 
desempenho das universida-
des, considerando que sua 
capacidade de emprestar 
fundos tem limites práticos. 
Universidades de todas as 
dimensões, tipos e objetivos 
enfrentam este problema. Nas 
universidades públicas, lidar 
com problemas orçamentá-
rios é ainda mais difícil, pois 
usam recursos de seus contri-
buintes para fornecer serviços 
educacionais. Assim, devem 
gerenciar seus processos de 
forma otimizada e manter seu 
desempenho para arrecadar 

recursos para fazer face às 
despesas necessárias. Os 
objetivos das instituições de 
ensino superior são diferen-
tes e conflitantes em muitos 
aspectos, e devem melhorar 
a oferta de resultados bené-
ficos para os interesses da 
sociedade, diante de um cená-
rio extremamente complexo 
e um ambiente competitivo. 
Nesse contexto, evidências 
circunstanciais sugerem que 
os Sistemas de Apoio à Deci-
são baseados na Web (We-
b-Based DSS) combinados 
com Métodos Multicritério de 
Apoio à Decisão (MCDA/M) 
são uma forma adequada de 
auxiliar os decisores na reso-
lução de problemas de aloca-

ção ou orçamentação. 
Na maioria das instituições 

de Ensino Superior, o recurso 
financeiro que recebem está 
relacionado ao desempenho. 
Portanto, a qualidade de todas 
as universidades depende 
fortemente de quanto finan-
ciamento recebem. Assim, foi 
proposto um modelo mul-
ticritério de apoio à decisão 
baseado na web para aloca-
ção de recursos em organi-
zações de ensino superior. 
Para tanto, o modelo MCDA foi 
baseado em um problema de 
seleção de portfólio de proje-
tos para definir o percentual 
do orçamento total que cada 
alternativa deve receber e o 
sistema de apoio à decisão é 
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baseado em um modelo de 
banco de dados para armaze-
nar e recuperar dados, definir 
a interface do usuário e usar 
uma plataforma web para 
transformar o protótipo em 
um sistema baseado na web.

 
O modelo 

O modelo adotado foi um 
procedimento de agregação 
aditiva para problemas de 
portfólio com racionalidade 
compensatória em função 
das características do pro-

blema. Ao se considerar uma 
universidade, as unidades 
administrativas não podem 
ficar sem receber uma parte 
do orçamento em razão do 

valor mínimo necessário para 
sua manutenção, em serviços 
como segurança, por exem-
plo. Assim, o problema de 
decisão reside na definição 
dos departamentos acadêmi-
cos receber parte do orça-
mento acima do valor mínimo 
que cada um deve receber, ou 
seja, o total orçamento soli-
citado por eles, levando em 
conta seu desempenho para o 
conjunto de critérios definidos 
pelo decisor, e este é o pro-
blema de seleção de portfólio 
de projetos. Foi realizada uma 

aplicação numérica para tes-
tar o SAD baseado na web. O 
objetivo da aplicação foi alo-
car um orçamento limitado a 
cada departamento acadêmi-
co, considerando os recursos 
disponíveis, para maximizar o 
valor geral do portfólio. Para 

tanto, foi realizada uma apli-
cação para avaliar como o 

orçamento divulgado pelo 
Ministério da Educação 

(MEC) no Brasil deveria 
ser alocado entre 21 
departamentos acadê-
micos de uma Uni-
versidade Federal do 
Brasil (denominadas 
unidades administra-

tivas universitárias ou 
“UAS”), que são divididas 

por áreas, como ciências 
humanas, ciências bioló-
gicas, engenharia, facul-
dade de medicina, entre 
outras. A ideia é de que 

o modelo MCDA possa 
indicar o valor total do 

orçamento que cada 
UAS deve receber. 

As unidades administrativas 
são as alternativas, projetos 
ou unidades orçamentárias 
do modelo MCDA. Para iden-
tificar os critérios, o decisor, 
auxiliado pelos analistas e 
funcionários da universida-
de, consideraram variáveis 
quantitativas e qualitativas já 
estabelecidas pelo MEC para 
alocar créditos orçamentários 
para atividades de custeio e 
investimento. Também foram 
adaptadas as variáveis do 
modelo inglês de alocação 
de recursos para universida-

des, desenvolvido pelo Higher 
Education Funding Council 
for England – HEFCE. Depois 
disso, os critérios foram vali-
dados para confirmar se eram 
razoáveis e consistentes com 
o decisor e outros objetivos e 
preferências dos atores deci-
sórios. Para integrar o modelo 
MCDA/M em um SAD base-
ado na web, foi desenvolvido 
uma plataforma web PHP no 
lado do servidor combinado 
com Python e um sistema 
de banco de dados MySQL 
foi aplicado para armazenar 
e recuperar dados usando 
a Linguagem de Consulta 
Estruturada (SQL). O desen-
volvimento de sistemas web 
dinâmicos traz a necessidade 
de acessar algum banco de 
dados relacional e PHP é uma 
das linguagens com maior 
disponibilidade de acesso 
a banco de dados. O nome 
definido para o sistema web 
foi: MDSSFRA (Multicriteria 
Decision Support System for 
Resource Allocation). 

Sistemas de Apoio à Decisão baseados na Web (Web-Based DSS) 
combinados com Métodos Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA/M) 

são uma forma adequada de auxiliar os decisores na resolução de 
problemas de alocação ou orçamentação
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Resultados 

Uma vantagem proporcio-
nada pelo sistema é que os 
usuários podem estimar o 
orçamento que poderiam 
ter em caso de alteração 
dos parâmetros (critérios de 
desempenho e orçamento) do 
Modelo MCDA/M. A partir des-
sas informações, cada depar-
tamento acadêmico pode es-
tabelecer um plano de ação, 
por exemplo, para melhorar 
seu desempenho e, conse-
quentemente, aumentar sua 
participação no orçamento. 
Assim, o decisor pode ter uma 
visão clara de como funciona 
o procedimento de alocação 
de recursos e todo o processo 
pode se tornar mais transpa-
rente para os que são afeta-
dos por ele, permitindo que 
eles tomem decisões mais 
seguras e confiáveis, bus-
cando 
reduzir 
incer-
tezas e 
maximi-
zando 
seus resultados. O objetivo 
geral do SAD multicritério 
baseado na web proposto foi 
alcançado quando há uma 
melhoria da racionalidade de 
um processo decisório, me-
lhorando a qualidade do pro-
cesso decisório. Além disso, 
os resultados alcançados são 
uma geração efetiva de in-
formações sobre o problema 
de decisão a partir de dados 
e ideias disponíveis, geração 
efetiva de soluções (alterna-
tivas) para um problema de 
decisão, e fornecendo uma 
boa compreensão da estru-
tura e conteúdo de um pro-
blema de decisão. Portanto, 
sistemas de apoio à decisão 

combinados com métodos 
multicritérios trazem bene-
fícios quando a combinação 

do sistema mais um decisor 
(ou decisores) é superior ao 
desempenho de software ou 
apenas humanos. Muitas ve-
zes, o benefício são melhores 
decisões, um melhor proces-
so de tomada de decisão, ou 
ambos. Em alguns casos, nem 
o resultado nem o processo 
são afetados, mas o mode-
lo e o sistema servem para 
documentar a qualidade do 
processo de uma forma que 
possa convencer as partes 
interessadas da correção de 
uma decisão.
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Os resultados alcançados são uma geração efetiva de 
informações sobre o problema de decisão a partir de 

dados e ideias disponíveis
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