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Resumo 

O setor industrial tem sido apontado como um dos principais responsáveis pelas emissões de 

gases de efeito estufa. O setor vem buscando diminuir seu consumo energético devido aos 

custos crescentes, bem como pela pressão do governo para reduzir as emissões decorrentes de 

seus processos. Embora diversas indústrias venham promovendo melhoria em seus processos, 

elas não possuem um instrumento que possa ser utilizado para posicionar o desempenho do seu 

consumo energético em relação a indicadores de eficiência. Desta forma, elas não podem 

informar ao mercado, a sociedade e ao governo qual o grau de eficiência em que se encontram 

seus processos. Dentro da pesquisa realizada neste estudo, não foi encontrado um método para 

classificar, de forma qualitativa e quantitativa, as empresas em relação ao desempenho 

energético. Este estudo apresenta uma proposta de método para classificar as indústrias em 

relação ao desempenho energético de seus processos posicionando essas indústrias dentro de 

classes que indicam o grau de eficiência em que se encontram. O método propõe que as 

indústrias sejam classificadas em 5 classes definidas de A até E, acompanhando a classificação 

do programa Procel, devido ao grande conhecimento por parte da população e sua fácil 

associação do conceito de que algo definido como Classe A é o mais eficiente energeticamente. 

O estudo se baseia no método ELECTRE TRI para realizar a classificação e nos dados de 

Balanços Energéticos Globais de indústrias do setor siderúrgico. O resultado da classificação do 

método proposto permite ainda que sejam identificados quais processos precisam ser 

melhorados para que a indústria alcance outro nível de classificação. 
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Abstract 

The industrial sector has been appointed as one of the major emitters of greenhouse gases. 

The industry has been seeking to decrease their energy consumption because of rising costs, 

as well as by government pressure to reduce emissions from their processes. Although various 

industries are promoting improvement in their processes, they do not have an instrument that 

can be used to position the performance of their energy consumption in relation to 

performance indicators. Thus, they can’t inform the market, society and government which 

degree of efficiency their processes are. Within the research conducted in this study, wasn’t 

found a method to classify companies, in qualitative and quantitative way, in relation to 

energy performance. This study proposes a method for classifying industries in relation to the 

energy performance of their processes positioning these industries within classes that indicate 

the degree of efficiency they are. The method suggests that industries are classified into five 

classes defined from A to E, following the classification of Procel program, because of the 

knowledge on the part of the population and its easy association of the concept of something 

defined as Class A is the most energy efficient . The study is based on ELECTRE TRI method 

to perform classification and data from industrial Global Energy Balance of the steel sector. 

The classification result of the proposed method still allows them to be identified which 

processes need to be improved for industry reaches another level of classification. 
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1 INTRODUÇÃO  

A avaliação do desempenho das indústrias em relação as suas práticas de conservação de 

energia, e consequente preservação ambiental, tem sido objeto de diversos estudos. 

(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2009) 

Em estudo recente da ACEEE – American Council for an Energy-Efficiency Economy, 

(YOUNG, et al., 2014) Pontuação Internacional de Eficiência Energética (International 

Energy Efficiency Scorecard), o Brasil é apontado como o 15º entre 16 países, indicando que 

temos que fazer um grande esforço para alcançarmos melhores níveis de utilização eficiente 

da energia. 

 

Figura 1.   Pontuação Internacional de Eficiência Energética - 2014. Fonte: (YOUNG, et 

al., 2014) 

Existe uma pressão sobre as indústrias e governos para substituírem fontes fósseis de geração 

de energia, como o petróleo e o carvão, por energias renováveis. Essa é uma estratégia não só 
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para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa - GEE, mas também para consolidar um 

crescimento econômico baseado em tecnologias sustentáveis e que não prejudiquem o 

planeta. (SCHAEFFER, et al., 2008). 

Esta dissertação apresenta um método para que as indústrias, o governo ou as entidades 

patronais possam classificar as indústrias em relação à eficiência energética de seus 

processos. A possibilidade de classificar as indústrias em relação à eficiência energética de 

seus processos pode ser uma importante ferramenta de auxilio na busca de melhores 

condições de financiamento de seus projetos, na redução da carga tributária e no 

reconhecimento por parte da população dos projetos implantados nas indústrias visando à 

redução de seus consumos energéticos e consequentemente, suas emissões. Esse 

reconhecimento pode ser alcançado através da concessão de uma etiqueta ou selo que indica, 

por um determinado período, o grau de eficiência dos processos daquela indústria. 

A classificação permite também reforçar a importância dos projetos de melhoria de processos 

dentro da própria indústria já que os indicadores ruins de consumos energéticos impactam na 

classificação final da indústria. Desse modo, os projetos de melhoria nos processos passam a 

ter maior peso na escolha final dos projetos a serem implantados. Um processo mais eficiente 

melhora os indicadores e pode colocar a indústria em um patamar de eficiência mais elevando 

em relação aos seus concorrentes. Ao enxergar os indicadores de consumo energético como 

algo estratégico para a visão do mercado, e não apenas como custo, as indústrias podem 

alterar os pesos da importância entre os projetos de aumento de produção e os projetos de 

melhoria da eficiência de seus processos. Desta forma, a classificação das indústrias em 

classes de eficiência, torna-se um instrumento importante para auxiliar as indústrias a 

aumentar a aprovação de projetos de melhoria de processos e redução de consumo. 
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Atualmente muitas indústrias se preocupam em adequar seus processos para reduzir suas 

emissões e consequentemente os impactos no meio ambiente. Apesar dessas preocupações, as 

alterações em seus processos, modificações de padrões pré-estabelecidos, a competição entre 

os projetos de eficiência energética e os projetos para aumento de produção, são algumas das 

barreiras que as indústrias e seus gerentes enfrentam no caminho pela busca de processos 

mais eficientes e com menos emissões. 

A Figura 2 apresenta as emissões totais de CO2 no ano de 2013. O setor industrial e 

responsável por 20,9% dessas emissões. 

  

Figura 2.   Emissões de CO2 em 2012 - Fonte: Síntese do Relatório Final do Balanço 

Energético Brasileiro – 2013 – EPE 

Apesar de não ser a maior emissora de GEE, a indústria tem sido a mais cobrada quanto à 

redução de suas emissões. 

A percepção de que os insumos energéticos não renováveis são finitos tem provocado 

diversas ações em todo o mundo. O grande desafio está em reforçar a visão de 

sustentabilidade dentro dos interesses do mundo econômico. 
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1.1 Objetivos 

Objetivo Geral 

Classificar indústrias segundo seu desempenho energético utilizando o método de Apoio 

Multicritério à Decisão ELECTRE TRI. 

Objetivos Específicos 

 Estruturar o problema para definir os Objetivos, Critério, Alternativas e 

parâmetros do método. 

 Utilizar o Método ELECTRE TRI para classificar as Indústrias quanto ao seu 

desempenho energético. 

 Recomendar ações de melhoria de processos visando uma melhor classificação 

final das empresas. 

1.2 Justificativa  

O setor industrial precisa encontrar um meio de mostrar para a sociedade, para o mercado e 

para o governo o resultado de suas ações relacionadas com a busca de processos mais 

eficientes e menos poluentes. Na pesquisa realizada durante esse estudo não foi encontrada 

uma metodologia que classificasse, de forma qualitativa e quantitativa, as indústrias em 

relação ao seu desempenho energético utilizando indicadores de consumo energético.  

A ACEEE – American Council for an Energy-Efficiency Economy utiliza uma metodologia 

chamada City Energy Efficiency Scorecard que utiliza uma ferramenta chamada Local Energy 

Efficiency Self-Scoring Tool, (MACKRES, et al., 2013) a partir de pontuação em planilhas, de 

ações de eficiência energética implantadas nas cidades. 
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Essa metodologia é utilizada para classificar as cidades americanas que possuem ações de 

eficiência energética utilizando indicadores escolhidos entre políticas públicas e ações no 

setor residencial e industrial. As cidades que possuem ações definidas pela metodologia 

recebem pontos e são ranqueadas conforme o total de seus pontos. 

Não foi possível utilizar essa metodologia porque está baseada em pontuação e no 

ranqueamento, não permitindo a comparação entre os critérios e a consequente classificação. 

Diferentemente dos métodos propostos, baseados em casos Ad Hoc, o método de classificação 

proposto poderá ser utilizado pelos diversos segmentos industriais já que as alternativas 

(indústrias) possuem dados que são usados como critérios (indicadores) e são comparados 

com perfis (classes). Desta forma, é possível fazer uma classificação posicionando as 

alternativas dentro de perfis pré-determinados e conhecidos pela população e pelo governo. 

1.3 Metodologia de pesquisa  

A metodologia de pesquisa utilizada neste estudo compreendeu os seguintes tópicos:  

Identificação do problema: A indústria precisa demonstrar para a sociedade, o mercado e o 

governo o resultado das ações que veem tomando para reduzir seu consumo de insumos 

energéticos, e também suas emissões de gases de efeito estufa. Assim sendo, o problema é 

como classificar as indústrias em relação ao seu consumo energético e posiciona-las em 

classes que sejam compreensíveis a todos. 

Levantamento de Literatura: Pesquisa sobre artigos, dissertações ou livros que abordassem 

o tema de classificação em primeiro lugar e em seguida sobre indicadores de eficiência 

energética na indústria e por fim sobre classificação de indicadores de eficiência energética na 

indústria. A pesquisa foi feita em sites de instituições nacionais e internacionais. 
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A metodologia: Devido ao grande numero de possíveis indicadores de consumo das 

indústrias, e devido também aos diferentes interesses dos stakeholders envolvidos, a 

metodologia utilizada foi a Apoio Multicritério à Decisão – AMD para identificar os melhores 

indicadores e atender aos diferentes interesses dos stakeholders e realizar uma classificação 

de forma robusta dos dados escolhidos. 

1.4 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está organizado em 6 capítulos onde no capítulo 1 tem-se a introdução e a 

justificativa desse estudo. 

O capitulo 2 aborda informações do contexto energético atualmente no Brasil e a visão e 

atuação dos diversos atores dentro desse processo de geração e consumo de energia. 

A fundamentação teórica utilizada na elaboração do método proposto é apresentada no 

capitulo 3. 

O capitulo 4 descreve o método proposto descrevendo as 4 fases e suas etapas. 

O capítulo 5 apresenta a aplicação do método proposto no setor siderúrgico com dados de 6 

empresas coletados dos Balanços Energéticos que foram publicados em um seminário no ano 

de 2013. 

No capítulo 6 são feitas as considerações finais com os resultados encontrados nesse trabalho. 
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2 CONTEXTO ENERGÉTICO  

Neste capítulo tem-se a apresentação do quadro atual da energia no Brasil, a característica de 

seu consumo, a visão da Confederação Nacional da Indústria em relação à energia e os 

estudos que são feitos atualmente visando o planejamento da energia para os próximos anos. 

A Energia é um insumo básico muito importante em qualquer indústria e seu consumo traz 

benefícios e também diversos problemas. Seus resíduos, quando não são destinados de forma 

correta, são despejados ou emitidos em forma de gases que afetam nosso meio ambiente. 

A matriz energética brasileira é composta de mais de 70% de fonte hidráulica, mas a geração 

termoelétrica triplicou nos últimos 10 anos. EPE (2103). O aumento da geração de energia 

pelas termoelétricas tem ocorrido devido à baixa precipitação pluviométrica nos últimos anos. 

Como o custo da geração termoelétrica é maior que o custo da geração hidroelétrica ocorre 

um aumento do custo do MW para a indústria. 

Desta forma, o esforço para um uso mais eficiente dos insumos energéticos deve ser uma 

constante no setor industrial e também na sociedade. 

2.1 Características do consumo de energia elétrica 

As indústrias encontram-se atualmente em um cenário onde precisam reduzir o consumo de 

seus insumos energéticos, devido a custos, e também reduzir as suas emissões. Soma-se a isso 

as condições hidrológicas de 2013 e 2014, associadas ao aumento do consumo de energia 

elétrica pelos setores residenciais e comerciais acima do estimado em 2013, culminaram com 

o quadro atual que aponta para um risco de racionamento para o segundo semestre de 2014. 

(EPE, 2014) 
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O setor residencial, junto com o setor comercial, tem apresentado um aumento percentual em 

2014 muito acima do aumento de consumo total brasileiro conforme mostrado na Tabela 1. O 

setor industrial, por outro lado, apresentou um decréscimo no consumo comparado com o 

mesmo período do ano anterior. O aumento no ano de 2014, apresentado na tabela 1, está 

acima do crescimento previsto do PIB brasileiro para 2014, que é estimado pelo governo em 

0,7%.(Fonte: site da revista exame: http://exame.abril.com.br/economia/noticias/bc-reduz-

projecao-de-expansao-do-pib-a-0-7-neste-ano)  

A tabela 1 apresenta os percentuais de consumo de energia elétrica, por setor, no Brasil em 

2014 e o percentual de crescimento em relação a 2013.  

 
REGIÃO/CLASSE 

 EM AGOSTO   ATÉ AGOSTO   12 MESES  
 

 

2014 2013 % 2014 2013 % 2014 2013 % 
 

 
 

 BRASIL 38.601 38.628 -0,1 314.441 305.893 2,8 471.883 457.752 3,1 
 

 RESIDENCIAL 10.522 10.279 2,4 87.894 82.687 6,3 130.103 122.596 6,1  

 INDUSTRIAL 15.066 15.880 -5,1 118.751 122.124 -2,8 181.236 183.569 -1,3  

 COMERCIAL 6.997 6.601 6,0 59.221 54.912 7,8 88.004 82.137 7,1  

 OUTROS 6.015 5.868 2,5 48.575 46.171 5,2 72.540 69.451 4,4  

Tabela 1. Percentuais de consumo de energia elétrica por classe 2014/2013. (EPE, 2014) 

Nota-se que o consumo de energia elétrica cresceu acima do aumento do PIB de 2013 (2,3%), 

o que indica um aumento real decorrente de novos hábitos da população e do setor comercial. 

(EPE - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014) 

Outro fator que contribuiu para o aumento do consumo das classes residenciais e comerciais 

foi a redução da tarifa feita pelo governo no início de 2013. Esse aumento não chegou a 

beneficiar as grandes indústrias porque elas compram energia do mercado chamado Livre. Os 

pequenos consumidores que estão no mercado chamado Cativo, foram os beneficiados por 

essa redução da tarifa, mas que acabou provocando um aumento do consumo acima do 

esperado.  (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2014)  
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2.2 Confederação Nacional da Indústria - CNI 

A CNI é a entidade de classe patronal que representa as indústrias nacionais e procura 

defender os interesses do setor industrial. Dentre suas atribuições está a busca por melhores 

condições de competitividade para a indústria nacional.  

Dentro desse contexto, em 2013, a CNI solicitou a Rede SENAI de Energia que elaborasse 

estudo sobre a criação de um selo de sustentabilidade energética para a indústria. 

Nesse estudo sobre a criação do selo, foram utilizados os conceitos de mapas cognitivos, e o 

método Value Focused Thinking – VFT na definição dos objetivos fundamentais do selo para 

as indústrias. 

O mapa cognitivo congregado resultante desse trabalho está no anexo I.  

A proposta de criação do selo baseou-se no relatório elaborado pela CNI (BAJAY e 

SANT'ANA, 2010) indicando as experiências internacionais da indústria em eficiência 

energética descritas a seguir: 

 A quase totalidade dos programas de eficiência energética na indústria analisados 

foi concebida por órgãos governamentais e envolveu frequentemente parcerias 

com associações de classe. 

 Os acordos voluntários entre governo e indústria têm sido uma prática frequente 

na implementação de programas de eficiência energética nesse setor, sobretudo 

nos segmentos energo-intensivos. 

 O fomento à implementação de diagnósticos energéticos e estudos de otimização 

energética de instalações industriais, que envolvem com frequência o custeio total 

ou, mais comumente, parcial desses trabalhos. 
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 A existência de incentivos fiscais ou creditícios para equipamentos industriais 

eficientes na maioria dos países analisados. 

 A imposição de metas de conservação de energia, envolvendo medição e 

verificação. 

 Ganhos de eficiência a longo prazo, como saltos de competitividade sustentáveis, 

envolvem projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) com equipamentos e 

processos industriais eficientes. 

 Padrões mínimos obrigatórios de eficiência energética para alguns equipamentos 

de uso geral na indústria. 

 O relatório da CNI (BAJAY e SANT'ANA, 2010) mostra claramente que os 

programas de eficiência energética industrial de maior sucesso no exterior não são 

ações isoladas: existe uma coordenação entre os diferentes programas, órgãos 

governamentais e empresas. 

Conceito do selo proposto a CNI: 

 Definição - O “Selo de Eficiência Energética Industrial” é um Programa de 

identificação, chancela e reconhecimento das indústrias que praticam o uso 

eficiente da energia, em todas as suas formas, e que, com isso contribuem para a 

redução do consumo energético e, consequentemente das emissões de gases de 

efeito estufa (GEE). 

 Propósito - Divulgar e promover o uso eficiente da energia na indústria nacional, 

premiando as melhores práticas de gestão energética.  

 Público-alvo - Indústrias com operação no Brasil. 

 Características - Adesão = caráter voluntário; Foco = qualitativo (processos), não 

quantitativo (valores); Classificação = níveis de pontuação; Premiação = anual; 

Identificação = da empresa, não do produto; Proposição, organização e gestão = 
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ABRACE - Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de 

Energia e de Consumidores Livres e CNI; Concepção, consultoria e suporte 

técnico = Rede SENAI Energia; Avaliação = feita por organismos/programas 

reconhecidos, a exemplo de Inmetro, Procel - Programa Nacional de Conservação 

de Energia Elétrica, Conpet - Programa nacional da racionalização do uso dos 

derivados do petróleo e do gás natural, Aneel - Agência Nacional de Energia 

Elétrica etc.; Apoio/parceria a serem buscados = Governo Federal/instituições 

afins. 

Oportunidades estimadas com a implantação do selo: 

 Acesso a fundos de P&D para implantação de projetos de Eficiência Energética e 

consequente redução de emissões. 

 Divulgação e visibilidade das ações da Indústria, visando à redução de impactos 

ambientais e alcance das metas de redução de emissões de GEE. 

 No Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf) (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA - MME, 2011) existem determinações que podem ser atendidas com a 

implantação do Selo. Os itens 13 e 14 sinalizam para algumas delas. 

PNEf – Item 13 - Eficiência Energética e P&D  

13.3 – Linhas de ações propostas 

Ampliar o conceito de P&D para projetos na área de eficiência energética de 

forma a incluir temas, tais como o desenvolvimento de metodologias, gestão de 

recursos energéticos etc, para que estes temas possam ser contemplados com 

recursos financeiros tanto dos fundos setoriais, PEE gerido pela Aneel e demais 

recursos existentes. 
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PNEf – Item 14 - Medição e Verificação de Projetos de Eficiência Energética (M&V) 

14.5 – Linhas de ações propostas 

Criar diversos indicadores específicos para cada ação de eficiência energética 

bem como suas metodologias de medição. 

2.3 Dados do setor de Energia 

Empresa de Pesquisas Energéticas - EPE 

A EPE é uma empresa governamental que realiza estudos sobre a área energética no Brasil. 

Seus estudos servem de base para o planejamento energético brasileiro. 

Segundo o site da EPE - "A Empresa de Pesquisa Energética tem por finalidade prestar 

serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor 

energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, 

fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras." art. 2º da Lei 10.847 de 

15 de março de 2004. (Fonte: http://www.epe.gov.br/quemsomos/Paginas/default.aspx)  

Plano Nacional de Eficiência Energética – PNEf (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

- MME, 2011) 

A aprovação do Plano Nacional de Eficiência Energética – PNEf – Premissas e Diretrizes 

Básicas foram publicadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), no dia 19 de outubro 

de 2011 pela Portaria nº 594. O PNEf estabelece um conjunto de ações para as áreas 

industriais, edificações, prédios públicos, iluminação pública e saneamento com uma meta de 

economizar 106,6 mil GWH num período de 20 anos. O documento orienta as ações a serem 

implementadas visando atingir metas de economia de energia no contexto do Planejamento 

Energético Nacional. 
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Balanço Energético Nacional (Fonte: https://ben.epe.gov.br/) 

O Balanço Energético Nacional – BEN é o relatório anual que consolida a pesquisa e a 

contabilidade relativas à oferta e consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades 

de extração de recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, a 

importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia 

Plano Decenal de Expansão Energia – PDE (Fonte: 

http://www.epe.gov.br/pdee/forms/epeestudo.aspx) 

Segundo a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas 

e Energia os Planos Decenais elaborados no setor elétrico, constituem um dos principais 

instrumentos de planejamento da expansão eletroenergética do país. A partir de 2007 estes 

Planos ampliaram a abrangência dos seus estudos, incorporando uma visão integrada da 

expansão da demanda e da oferta de diversos energéticos, além da energia elétrica. 

(EMPRESA DE PESQUISAS ENERGÉTICAS - EPE, 2013) 

Anuário Estatístico de Energia Elétrica (Fonte: 

http://www.epe.gov.br/Estudos/Paginas/default.aspx?CategoriaID=363) 

O Anuário (ano base 2013) compila informações históricas e consolidadas sobre oferta e 

demanda de energia elétrica no país e no exterior. O Anuário amplia as informações que já 

são trazidas pelo Balanço Energético Nacional, anualmente, e pela Resenha Mensal do 

Mercado de Energia Elétrica, documentos produzidos pela EPE. 

A energia tem sido considerada em muitos casos como apenas mais um insumo, mas essa 

visão precisa ser repensada devido aos cenários de possibilidade de racionamento de energia, 

o aumento do custo dos insumos energéticos e as emissões que são decorrentes do seu uso.  
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Este capítulo apresenta um cenário onde mostra que a energia precisa ser avaliada como um 

insumo estratégico e que, sem ela, não existe produção nem geração de riquezas em um país. 

Desta forma é necessário promover mecanismos, tal como o apresentado nesse estudo, que 

possam classificar o uso da energia na indústria e indicar novos caminhos para uma utilização 

mais eficiente.  
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

O capítulo 3 apresenta uma revisão dos fundamentos teóricos que foram utilizados para 

desenvolver a proposta de método de classificação das indústrias segundo o desempenho 

energético. 

O processo de tomada de decisão é uma constante em nossas vidas e as decisões precisam ser 

mais fundamentadas de acordo com a responsabilidade dessas decisões. 

A classificação das indústrias, objeto de estudo pelo método proposto, precisa ser criteriosa na 

definição dos critérios, pesos e classes. Essas escolhas precisam estar bem fundamentadas 

para que a classificação seja reconhecida e o resultado seja aceito pelas indústrias do setor 

escolhido. 

3.1 Estruturação de Problemas 

Os métodos de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) procuram integrar medidas objetivas 

com juízo de valor gerenciando e tornando explícita a subjetividade (BELTON e STEWART, 

2002). 

Segundo Belton e Stewart (2002) a estruturação de um problema para a utilização de um 

AMD deve ser guiada pela consideração dos critérios, alternativas, incertezas e fatores 

ambientais ou restrições. 

3.2 Métodos de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) 

Segundo Ishizaka e Nemery (2013), problemas de decisão são muitas vezes complexos, pois 

geralmente envolvem vários critérios. Por exemplo, para construir relações de longo prazo, 

tomar decisões sustentáveis e ambientalmente amigáveis, as indústrias consideram múltiplos 

critérios no seu processo de decisão. 
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Estas decisões podem ser estratégicas, táticas ou operacionais, dependendo da perspectiva 

temporal das consequências. A tabela 2 mostra as três categorias de decisão (ISHIZAKA e 

NEMERY, 2013).  

Decisão Perspectiva de tempo Novidade Grau de estrutura Automação 

Estratégico  Longo prazo Novo Baixa Baixa 

Tático  Médio prazo Adaptativo Semi-estruturado Média 

Operacional  Curto prazo Todo dia Bem definido Alta 

Tabela 2. Categoria de problemas de decisão. (ISHIZAKA e NEMERY, 2013) 

Ainda segundo Ishizaka e Nemery (2013), os métodos de Apoio Multicritério à Decisão 

(AMD) foram desenvolvidos para apoiar o tomador de decisão no seu processo de decisão 

única e pessoal. Os métodos AMD fornecem técnicas para encontrar uma solução de 

compromisso, colocando o decisor no centro do processo. Não são métodos automatizados 

que levam à mesma solução para cada tomador de decisão porque eles incorporam 

informações subjetivas, também conhecidas como informações de preferência, fornecidas 

pelo tomador de decisão, o que leva ao compromisso da solução. 

O número crescente de publicações acadêmicas relacionadas à AMD evidencia um grande 

número de métodos que estão sendo desenvolvidos para resolver problemas de múltiplos 

critérios. Os softwares disponíveis, incluindo planilhas contendo métodos de cálculos, 

implementações ad hoc, de prateleira, web ou aplicativos de smartphone, tem tornado os 

métodos AMD mais acessíveis e contribui para o crescimento do uso de métodos AMD entre 

os pesquisadores e a comunidade de usuários. 

Segundo Ishizaka e Nemery (2013), os problemas de decisão são identificados em quatro 

tipos principais: 

 O problema de escolha. O objetivo é selecionar a melhor opção ou reduzir o 

grupo de opções para um subconjunto de "boas" opções equivalentes ou 
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incomparáveis. Por exemplo, um gerente selecionando a pessoa certa para um 

determinado projeto. 

 O problema de classificação. As opções são classificadas em grupos 

ordenados e pré-definidos, chamados categorias. O objetivo é, em seguida, 

reagrupar as opções com comportamentos semelhantes ou características por 

razões descritivas, organizacionais ou de previsão. Por exemplo, os 

funcionários podem ser avaliados para a classificação em diferentes 

categorias, tais como "funcionários com desempenho superior ','empregados 

com médio desempenho " e "'empregados com fraco desempenho '. Com base 

nessas classificações, podem ser tomadas as medidas necessárias. Eles 

também podem ser usados como uma seleção inicial para reduzir o número de 

opções para ser considerado num passo subsequente. 

 O problema de ranqueamento. As opções são ordenadas do melhor para o 

pior por meio de pontuação ou comparações par a par, etc. A ordenação pode 

ser parcial, se as opções incomparáveis são considerados, ou completa. Um 

exemplo típico é o ranqueamento das universidades de acordo com vários 

critérios, como a qualidade do ensino, conhecimentos de pesquisa e 

oportunidades de carreira. 

 O problema de descrição. O objetivo é descrever as opções e as suas 

consequências. Isso geralmente é realizado numa primeira fase de um 

processo de tomada de decisão para entender as características do problema. 

 

A tabela 3 apresenta os diversos métodos AMD indicados para os diferentes problemas ou 

problemáticas de decisão. 
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Métodos e Problemas de AMD 

Problemas de 

Escolha 

Problemas de 

Ranqueamento 

Problemas de 

Classificação 

Problemas de 

Descrição 

AHP  AHP  AHPSort  
 

ANP  ANP  
  

MAUT/UTA  MAUT/UTA UTADIS  
 

MACBETH  MACBETH  
  

PROMETHEE  PROMETHEE  FlowSort  
GAIA, FS-

Gaia  

ELECTRE I  ELECTRE III  ELECTRE-Tri  
 

TOPSIS  TOPSIS  
  

Goal Programming  
   

DEA  DEA  
  

Tabela 3. Métodos e Problemas de AMD, traduzido de Ishizaka e Nemery (2013). 

O problema apresentado nesse estudo enquadra-se nos problemas de classificação e o método 

escolhido foi ELECTRE TRI-B, ou também mais conhecido como ELECTRE TRI. O tópico 

3.3 apresenta a família ELECTRE e suas diferenças bem como o ELECTRE TRI-B utilizado 

nesse trabalho. 

3.3 A Família ELECTRE 

A família de métodos ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalit´e) pertence aos 

métodos de superação. Os métodos de superação são baseados em comparações par a par de 

opções. Isto significa que cada opção é comparada com todas as outras opções. A principal 

característica e vantagem dos métodos ELECTRE é que eles evitam a compensação entre os 

critérios e qualquer processo de normalização.  (ISHIZAKA e NEMERY, 2013) 

Histórico 

O primeiro método ELECTRE, ELECTRE I, e suas variantes ELECTRE IV e ELECTRE Is 

(Tabela 4), foram desenvolvidos para resolver problemas de escolha. Em um problema de 

escolha o tomador de decisão selecionará, entre um determinado conjunto de opções, o menor 
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subconjunto que contém as melhores opções. A única diferença entre o ELECTRE I e o 

ELECTRE IV é a introdução do conceito de veto: se uma opção executa mal em um único 

critério em relação a outra opção, a opção será então considerada como desclassificada, 

independentemente do seu desempenho nos outros critérios. A novidade do ELECTRE Is é a 

utilização de pseudo-critérios. Pseudo-critérios são introduzidos para modelar o fato de que 

um tomador de decisão pode não ter uma preferência entre duas opções de um critério, se a 

diferença em seu desempenho é menor que o limite de indiferença. Por outro lado, também é 

utilizado para refletir uma situação em que a preferência pode ser forte, se a diferença é maior 

do que um limiar de preferência. Esses limiares permitem tratar situações em que os dados 

são imprecisos ou incertos. Hoje, os problemas de escolha são abordados principalmente com 

o método ELECTRE Is. (ISHIZAKA e NEMERY, 2013) 

O ELECTRE II, ELECTRE III e ELECTRE IV (Tabela 5) são métodos de classificação, que 

podem levar a uma classificação parcial de um conjunto de opções (ou seja, a classificação 

aceita que duas opções são incomparáveis), mas sem atribuir uma pontuação para as 

alternativas. A ordem de preferência entre as opções é a saída do método. O ELECTRE III 

distingui-se do ELECTRE II através da utilização de pseudo-critérios e graus de superação 

(em vez de relações de superação binárias). O ELECTRE IV, por outro lado, não requer a 

importância relativa dos critérios (por exemplo, os pesos). O ELECTRE III é o método de 

classificação mais usado na família ELECTRE e é aplicado juntamente com ELECTRE IV, no 

software Electre III e IV. 

O ELECTRE-Tri-B (conhecido como ELECTRE-Tri) e ELECTRE-Tri-C são métodos de 

classificação que permitem a atribuição independente de um conjunto de opções para uma ou 

várias categorias predefinidas. Estes são os métodos de classificação supervisionada, mas com 

a particularidade de uma relação de preferência entre as categorias, ou seja, eles podem ser 

ordenados do melhor para o pior. A diferença entre os dois métodos encontra-se na definição 
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das categorias: tanto pelos perfis limitantes ou fronteiras (borders - daí ELECTRE-Tri-B), ou 

por perfis típicos ou centrais (ELECTRE-Tri-C). 

Visão geral dos diferentes métodos ELECTRE. 

Problema de Decisão  Método Software 
   

Problema de Escolha  ELECTRE I -- 

 ELECTRE Iv -- 

 ELECTRE Is Electre Is 
   

Problema de Ranqueamento ELECTRE II -- 

 ELECTRE III Electre III–Electre IV 

 ELECTRE IV Electre III–Electre IV 
   

Problema de Classificação ELECTRE-Tri-B Electre-Tri 

 ELECTRE-Tri-C IRIS 
   

Problema de Elicitação Elicitação dos pesos no ELECTRE SRF 

 Elicitação pelo ELECTRE-Tri: IRIS 

 Método IRIS  Assistente Electre Tri  

 Outros métodos de elicitação   

Tabela 4. Os diferentes métodos da família ELECTRE (ISHIZAKA e NEMERY, 2013) 

3.4 Método ELECTRE TRI 

Segundo Mousseau e Slowinski, (1998) o ELECTRE TRI atribui alternativas para categorias 

pré-definidas. A designação de uma alternativa a resulta da comparação com os perfis que 

definem os limites das categorias. Tendo F o conjunto dos índices dos critérios g1, g2, ..., gm 

(F = {1, 2, ..., m}) e B o conjunto de índices dos perfis definindo p+1, categorias (B = {1,2, 

..., p}), b sendo o limite superior de categoria Ch e o limite inferior de categoria Ch+1 , h= 1, 2, 

..., p (ver Figura 3). Seguindo, define-se, sem qualquer perda de generalidade, que as 

preferências aumentam com o valor em cada critério.  

A figura 3 apresenta de forma gráfica as categorias na vertical, os critérios na horizontal e as 

linhas verticais representam os limites entre os critérios. 
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Figura 3.   Definição das categorias usando perfis limitantes ou fronteiras.  

Fonte: (MOUSSEAU e SLOWINSKI, 1998) 

O ELECTRE TRI constrói uma relação de superação S, ou seja, valida ou invalida a afirmação 

aSbh (e bhSa), cujo significado é "a é pelo menos tão boa quanto bh".  

Preferências restritas ao significado do eixo de cada critério são definidas através de pseudo-

critérios. Os limites de preferência e indiferença (qj(bh) e pj(bh)) constituem a informação 

preferencial intra-critério. Eles são responsáveis pela imprecisão das avaliações gj(a). qj(bh) 

especifica a maior diferença gj(a) - gj(bh) que preserva a indiferença entre a e bh no critério gj; 

pj(bh) representa a menor diferença gj(a) - gj(bh) compatível com uma preferência em favor de 

a no critério gj. Ao nível global de preferências, a fim de validar a afirmação de aSbh (ou 

bhSa), devem ser verificadas duas condições: 

 concordância: para uma superação de aSbh (ou bhSa) ser aceita, uma maioria 

"suficiente" de critérios deve ser a favor desta afirmação, 

 não discordância: quando a condição de concordância atende, nenhum dos 

critérios na minoria deve se opor à afirmação aSbh (ou bhSa) de uma forma 

"muito forte". 
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Dois tipos de parâmetros de preferência inter-critérios intervém na construção de S:  

 O conjunto de coeficientes de peso-importância (k1, k2, ..., km ) é utilizada no 

teste de concordância quando computado a importância relativa das coalizões 

dos critérios em favor das afirmação de aSbh. 

 O conjunto de limiares de veto (v1(bh), v2(bh), ..., vm(bh)), é utilizada no teste de 

discordância. vj(bh) representa a menor diferença gj(bh) - gj(a) incompatível 

com a afirmação aSbh. 

Segundo Mousseau, Slowinski e Zielniewicz, (2002) os passos para comparar uma alternativa 

(a) com um perfil concreto (b) são os seguintes: 

Passo 1 - Cálculo dos índices parciais de concordância cj(bh,a) e cj (a,bh). 

O Índice de concordância parcial cj(a,bh) (cj(bh,a), respectivamente), expressa em que medida 

a afirmação "a é pelo menos tão bom quanto bh (bh é pelo menos tão bom quanto a, 

respectivamente), considerando o critério gj ". 

Quando gj tem um sentido crescente de preferência, o índice cj(bh,a) e cj(a,bh) são calculados 

como se segue (p e q são, limiares de preferência e indiferença, respectivamente): 

Se gj(a) ≤ gj(bh) - pj(bh), então cj(a,bh) = 0 

Se (gj(bh) - pj(bh)) <gj(a) ≤ (gj(bh) - qj(bh)), 

Então, cj(a,bh) = (gj(a) - gj(bh) + pj(bh)) / (pj(bh) - qj(bh)) 

Se (gj(bh) - qj(bh)) <gj(a), então cj(a,bh) = 1  

Se gj(a) ≥ (gj(bh) + pj(bh)), então cj(bh, a) = 0 

Se (gj(bh) + qj(bh)) ≤ gj(a) < (gj(bh) + pj(bh)), 

Então, cj(bh, a) = (gj(bh) - gj(a) + pj(bh)) / (pj(bh) - qj(bh)) 

Se gj(a) < (gj(bh) + qj(bh)) , então cj(bh, a) = 1  
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Quando gj tem uma direção decrescente de preferência, o índice cj(a,bh) e cj(bh,a) são 

calculados como se segue: 

Se gj(a) ≥ (gj(bh) + pj(bh)), então cj(a,bh) = 0 

Se (gj(bh) + qj(bh)) ≤ gj(a) ≤ (gj(bh) + pj(bh)), 

Então, cj(a,bh) = (gj(bh) - gj(a) + pj(bh)) / (pj(bh) - qj(bh)) 

Se (gj(bh) + qj(bh)) > gj(a), então cj(a,bh) = 1  

Se gj(a) ≤ (gj(bh) - pj(bh)), então cj(bh, a) = 0 

Se (gj(bh) - pj(bh)) ≤ gj(a) < (gj(bh) - qj(bh)), 

Então, cj(bh, a) = (gj(a) - gj(bh) + pj(bh)) / (pj(bh) - qj(bh)) 

Se gj(a) > (gj(bh) - qj(bh)) , então cj(bh, a) = 1  

Passo 2 - Cálculo dos índices de concordâncias globais c(bh, a) e c(a, bh). 

Índices de concordância global c(bh,a) (c(a,bh), respectivamente) expressam em que medida 

as avaliações de a e bh em todos os critérios estão de acordo com a afirmação "a supera bh (bh 

supera a, respectivamente)". c(bh,a) e c(a,bh) são calculados da seguinte forma: 

        
              

      
 

        
              

      
 

Passo 3 - Cálculo dos índices de discordância parcial dj(a,bh) e dj(bh,a). 

Índice de discordância parcial dj(a,bh) (dj(bh,a), respectivamente), exprime para qual extensão 

do critério gj se opõe à afirmação "a é pelo menos tão boa quanto bh ". O critério gj é dito 

ser discordante com a afirmação "a supera bh se, neste critério, bh é preferido a a (bhPa, 
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ou seja, cj(bh,a) = 1 e cj(a,bh) = 0)." No caso de preferências crescentes, o critério gj se opõe a 

um veto quando a diferença gj(bh) - gj(a), exceder o limiar de veto vj(bh). 

Quando gj tem um sentido crescente de preferência, os índices de dj(a,bh) e dj(bh,a) são 

calculados como se segue (p e q são os limiares da preferência e indiferença, 

respectivamente): 

Se gj(a) > (gj(bh) - pj(bh)), então, dj(a,bh) = 0 

Se (gj(bh) - vj(bh)) < gj(a)) ≤ (gj(bh) - pj(bh)) 

Então, dj(a,bh) = (gj(bh) - gj(a) - pj(bh))/ (vj(bh) - pj(bh)) 

Se (gj(bh) - vj(bh)) > = gj(a) então dj(a,bh) = 1 

Se gj(a) ≤ (gj(bh) + pj(bh)), então dj(bh,a) = 0 

Se (gj(bh) + pj(bh)) < gj(a) ≤ (gj(bh) + vj(bh))  

Então dj(bh,a) = (gj(a) - gj(bh) - pj(bh))/ (vj(bh) - pj(bh)) 

Se gj(a) > (gj(bh) + vj(bh)), então dj(bh,a) = 1 

Quando gj tem um sentido decrescente de preferência, os índices de dj(a,bh) e dj(bh,a) são 

calculados como se segue: 

Se gj(a) ≤ (gj(bh) + pj(bh)), então, dj(a,bh) = 0 

Se (gj(bh) + pj(bh)) < gj(a) ≤ (gj(bh) + vj(bh)) 

Então, dj(a,bh) = (gj(a) - gj(bh) - pj(bh))/ (vj(bh) - pj(bh)) 

Se (gj(bh) + vj(bh)) < gj(a) então dj(a,bh) = 1 

Se gj(a) > (gj(bh) - pj(bh)), então dj(bh,a) = 0 

Se (gj(bh) - vj(bh)) < gj(a) ≤ (gj(bh) - pj(bh))  

Então dj(bh,a) = (gj(bh) - gj(a) - pj(bh))/ (vj(bh) - pj(bh)) 

Se gj(a) ≤ (gj(bh) - vj(bh)), então dj(bh,a) = 1 
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Passo 4 - Cálculo dos índices de credibilidade σ(a,bh) e σ(bh,a). 

O grau de credibilidade da relação de superação σ(a,bh) (σ(bh,a), respectivamente) expressa 

para qual estensão "a supera bh (bh supera a, respectivamente) de acordo com o índice 

global de concordância cj(a,bh) e para os índices de discordância dj(a,bh)". 

O cálculo do índice de credibilidade σ(a,bh) se fundamenta nos seguintes princípios: 

1) Quando nenhum critério é discordante, a credibilidade da relação de 

superação σ(a,bh) é igual ao índice de concordância c(a,bh), 

2) Quando um critério discordante opõe um veto à afirmação "a supera 

bh "(ou seja, dj(a,bh) = 1), então o índice de credibilidade σ(a,bh) 

torna-se nulo (a afirmação "a supera bh" realmente não é crível), 

3) Quando um critério discordante é tal que c(a,bh) <dj(a,bh) <1, o índice 

credibilidade σ(a,bh) se torna menor do que o índice de concordância 

c(a,bh), devido ao efeito da oposição neste critério. 

Isto resulta a partir dos princípios de que o índice de credibilidade σ(a,bh) corresponde ao 

índice de concordância c(a,bh) fraca pelo eventual efeito do veto. Mais precisamente, o valor 

de σ(a,bh) é calculado como se segue (σ (bh,a) é calculado de modo semelhante): 

σ(a,bh) = c(a,bh)  
          

              onde                            

Passo 5 - Consistência na Definição das Categorias 

As categorias p+1 ordenadas C1, C2, ..., Cp+1 são definidas no ELECTRE TRI por p perfis b1, 

b2, ..., bp, bh sendo o limite superior da faixa Ch e o limite inferior da categoria Ch+1, h = 1, 2, 

..., p. Os perfis devem cumprir as seguintes condições:  

Condição 1:                                 
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Categorias devem ser ordenadas (em outro caso, não é possível utilizar o 

método). 

 

Condição 2:                                          

         

A fim de definir categorias "distintas", é razoável impor que nenhuma 

alternativa pode ser indiferente a mais de um perfil, isto é,         

                                      (uma situação em que aIbh e 

aIbh+1 implicitamente significa que a categoria delimitada pelos perfis bh e bh+1 

é "insuficientemente grande"). A condição 2 é uma condição suficiente para a 

propriedade precedente atender. Em outras palavras, é possível executar 

ELECTRE TRI com perfis que não preencham a condição 2, mas, nesses casos, 

algumas alternativas podem ser indiferentes a dois perfis consecutivos 

 

O capítulo 4 apresenta o método proposto utilizando o método ELECTRE TRI. 
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4 PROPOSTA DE MÉTODO PARA CLASSIFICAÇÃO DE 

INDÚSTRIAS UTILIZANDO O ELECTRE TRI 

No capítulo 4 é feita a descrição das 4 fases do processo e suas etapas correspondentes. Nesse 

momento o método é apresentado de forma geral podendo ser utilizado e aplicado para outros 

setores. As fases orientam para a definição de pontos importantes para as escolhas, sejam do 

setor, das características de consumo energético ou da definição das variáveis que serão 

utilizadas na etapa de classificação. 

Nas pesquisas realizadas não foram encontrados métodos semelhantes para classificar 

indústrias quanto à sustentabilidade energética, nem informações sobre como classificar 

indústrias com o foco no consumo energético e redução de emissões. 

Muitos métodos têm sido propostos na literatura sobre AMD, para classificar alternativas 

avaliadas em vários atributos em categorias ordenadas, sendo que a maioria deles se refere a 

uma base ad hoc (BOUYSSOU e MARCHANT, 2004). Este estudo pretende ser uma 

aplicação de uso genérico onde as indústrias podem ser classificadas segundo seu 

desempenho energético. 

Neste capítulo é descrita a proposta de método para classificação de indústrias apresentada na 

Figura 4. A proposta, adaptada de Belton e Stewart(2002), compõe-se de quatro fases que são 

descritas nas próximas seções.  
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Figura 4.   Proposta de método para classificação de indústrias – Adaptado de Belton e 

Stewart (2002). 

A classificação das indústrias, proposto neste estudo, através de 4 fases, envolve a 

identificação de diversas variáveis que precisam estar bem definidas para que o resultado da 

classificação identifique as indústrias que possuem os melhores indicadores de consumo 

energético e as melhores práticas em seus processos industriais. 

As fases da metodologia são: fase de identificação do problema, fase de estruturação do 

problema, fase de construção e uso do modelo, fase de proposição de adequação e melhorias, 

descritas nas próximas seções. 

4.1 Fase 1 - Identificação do problema. 

A indústria nacional busca, por meio da CNI, meios para aumentar a competitividade. Uma 

das etapas desse processo está na identificação das melhores práticas e dos melhores 

processos dentro das indústrias. Junta-se a isso a publicação pelo governo de um decreto que 
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determina níveis cada vez menores de emissões para os processos industriais e tem-se um 

grande desafio para o setor industrial. 

Dentro dessa problemática de decisão os atores são as empresas de determinado setor 

industrial que se propuseram a participar do processo de classificação e os decisores são os 

organismos de certificação que recebem as informações, realizam a auditoria necessária das 

informações, aplica o método proposto neste estudo e apresenta a classificação final das 

empresas. 

A definição dos indicadores a serem utilizados deve ser muito criteriosa, pois as mudanças 

climáticas que se vivencia ou os desequilíbrios econômicos dos países alteram o peso 

percebido que alguns indicadores têm ao longo do tempo. 

Desta forma, a identificação desses indicadores relacionados com um setor industrial, está 

relacionada com a situação atual em que a indústria se encontra no Brasil. 

Nesta fase, busca-se definir quem são os atores e os decisores envolvidos com o problema. 

Em seguida são identificados os tipos de ações disponíveis e a problemática de referência. 

A identificação do problema é composta de 5 etapas, onde identifica-se o setor industrial a ser 

estudado, identifica-se as características de consumo deste setor, o consumo específico, os 

valores de Benchmarking e a legislação pertinente. 

Etapa 1 - Identificação do Setor Industrial 

A escolha das indústrias de um dado setor industrial que se pretende classificar deve, a 

princípio, ser um setor com alta demanda energética e/ou alto índice de emissões. Assim 

sendo a escolha desse setor industrial pode, por exemplo, ser feita pelo grau do consumo de 

insumos não renováveis, na capacidade de geração de energia elétrica ou pela capacidade de 

reaproveitar seus resíduos. 
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Como exemplo, temos o setor sucroalcooleiro que queima o bagaço da cana (geração de 

energia elétrica), o setor siderúrgico que queima os gases do Alto Forno, Coqueria ou da 

Aciaria (geração de energia elétrica), ou ainda o setor de celulose que queima o licor negro 

nas caldeiras e na geração de energia elétrica. 

Etapa 2 – Características de Consumo 

A identificação das características de consumo do setor escolhido torna-se determinante na 

etapa de definição dos critérios que serão utilizados na classificação das empresas. 

Os processos industriais dos diversos setores são muito diferentes e com muitos indicadores 

tornando difícil a escolha de critérios comuns a todos. 

Cada setor industrial possui indicadores específicos aos seus processos, mas possuem também 

indicadores que são comuns a todos os processos. Alguns desses indicadores podem ser: 

consumo específico de energia por tonelada de produto produzido, consumo específico de 

energia elétrica por tonelada de produto produzido, índice de reuso de água, cogeração, 

reaproveitamento de insumos no processo, utilização de energias renováveis, consumo de 

água por tonelada de produto produzido, dentre outros. 

Etapa 3 – Consumo específico do setor 

Dentre os critérios definidos para a classificação das indústrias é necessário definir o critério 

que está diretamente relacionado com o consumo específico do setor em estudo. 

Provavelmente esse critério será aquele que obterá o maior peso na avaliação dos 

especialistas. 
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Etapa 4 - Benchmarking 

Após a identificação do setor industrial e a definição dos critérios (indicadores), é necessário 

conhecer os dados de benchmarking do setor para poder identificar os melhores valores 

desses indicadores para servir de referência. 

Os dados de benchmarking do setor em estudo são referências em relação aos critérios 

(indicadores) que serão definidos para classificar as alternativas (empresas). 

Etapa 5 - Legislação 

A legislação também precisa ser levada em consideração, principalmente no que diz respeito 

ao meio ambiente e os indicadores de emissões e suas metas. 

 

4.2 Fase 2 - Estruturação do problema 

Nesta fase deve-se extrair a essência do problema a fim de serem definidos os parâmetros de 

entrada do modelo multicritério a ser utilizado. É dividida em quatro etapas. 

Etapa 1 - Definição dos critérios. 

Uma vez definidos o contexto decisório e os objetivos da decisão, nesta etapa são definidos os 

critérios responsáveis pela avaliação e comparação das alternativas. 

Essa etapa indica o tipo de dados e valores que serão utilizados na classificação das empresas. 

Os valores levantados indicarão os limites, as categorias e os pesos que influenciarão na 

classificação.  

A significância desses critérios está relacionada com as suas contribuições nos tópicos e suas 

justificativas da Tabela 6: 
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Tópico Justificativa 

Consumo energético 
Quanto menor o consumo energético menos recursos naturais 

são utilizados. 

Reaproveitamento de resíduos de 

processos 

Quanto maior o reaproveitamento dos resíduos de processos 

sejam gases, líquido ou biomassa, maior será o aproveitamento 

dos recursos. 

Reutilização de água 
Quanto menor o seu uso, ou quanto maior a seu reuso, menos 

recursos serão consumidos. 

Consumo de energia elétrica Quanto menor o uso menos emissões e menos perdas. 

Consumo de insumos renováveis 
Quanto maior o uso de insumos renováveis, menor o consumo 

dos recursos não renováveis. 

Geração de energia de fontes 

renováveis 

A utilização de geração de energia por fontes renováveis é mais 

sustentável.  

Emissões de gases de efeito estufa Quanto menor a emissão menos impacto no meio ambiente. 

Tabela 5. Tópicos para escolha dos indicadores. Fonte: o autor 

Os critérios estão relacionados com os perfis do ELECTRE TRI e representam os critérios 

mais relevantes do setor. Esses indicadores balizarão o estudo e posicionarão as indústrias 

dentro de classes pré-determinadas. 

Etapa 2 - Definição dos pesos dos critérios. 

Nesta etapa, estabelecem-se os pesos associados a cada critério. Estes pesos são obtidos por 

julgamentos de valor, coletados junto a especialistas. 

Os pesos dos critérios nos métodos ELECTRE representam o poder de veto do critério para a 

definição da relação de superação. 

Assim sendo a escolha dos Stakeholders, ou a escolha das pessoas que deverão opinar sobre 

os pesos dos indicadores, deve ser baseada na experiência e vivência que ela tenha no setor. 

Etapa 3 - Definição das categorias. 

As categorias representam como as indústrias serão classificadas. Neste estudo as categorias 

são associadas ao conceito de cinco classes de eficiência, tal como no programa PROCEL do 

INMETRO (Classes de A até E). Desta forma, o resultado da classificação pode ser bem 

compreendido pela sociedade, mercado e pelo governo. 
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As categorias são definidas a partir dos valores dos critérios. Os valores máximos e mínimos 

de cada critério são os limites que representam uma faixa de valores. Essas faixas de valores 

são divididas em 5 categorias com 4 fronteiras (Classes de A até E). 

Desta forma o desempenho da indústria é avaliado em cada critério adotando-se uma escala 

específica para cada critério. 

Etapa 4 – Definição dos Limites.  

Nesta etapa devemos transformar as ordenações qualitativas definidas nos critérios por 

valores numéricos. No momento da definição dos critérios pelo decisor, os diversos níveis são 

construídos com a preocupação de se obter uma classificação entre eles. Ao mesmo tempo são 

definidos os limiares discriminatórios de cada critério. 

4.3 Fase 3 - Construção e Uso do Modelo 

A construção e uso do modelo passa pela utilização do software ELECTRE TRI, 

(desenvolvido pelo LAMSADE - Paris-Dauphine University e o Institute of Computing 

Science - Poznan University of Technology, Poznan, Polônia), para obtenção dos resultados 

da classificação. Para a realização do estudo, foi solicitado ao Prof. Assistente. Brice Mayag 

da Paris-Dauphine University, uma cópia e autorização de uso. O Prof. Assistente. Brice 

Mayag não só autorizou como enviou todas as versões de softwares da família ELECTRE. 

O setor industrial possui um grande peso no PIB nacional bem como nos problemas advindo 

de seus processos e consumo de energéticos. Um dos problemas está relacionado com as 

emissões de seus processos, embora não seja o maior emissor (conforme mostrado no capitulo 

1, figura 01, o setor de transporte é o grande emissor de GEE). O consumo de energéticos, e 

no momento atual o consumo de energia elétrica, em seus processos são alvos de ações de 

cobrança pela redução de consumo, seja pela sociedade ou pelo governo. 
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Em pesquisa realizada, não foi encontrado método que pudesse indicar o quão eficiente as 

indústrias estão em relação aos seus processos. Portanto, a intenção desse método é apresentar 

uma maneira de classificar os processos das indústrias e posicioná-las em classes que indicam 

quais indústrias, que estão sendo avaliadas, possuem os processos com os melhores 

indicadores. Desta forma a sociedade, o governo e as próprias empresas podem identificar o 

esforço e o progresso realizado pelas indústrias na busca de processos mais eficientes com 

menor consumo energético e menor emissão.  

Etapa 1 - Avaliação dos Critérios.  

Nessa etapa é avaliado se os critérios escolhidos são acessíveis e disponibilizados pelas 

empresas. Uma fonte de informação para essa pesquisa são os Balanços Energéticos ou os 

Relatórios de Sustentabilidade das indústrias que são publicados nos seminários promovidos 

pelas associações dos setores.  

Etapa 2 – Análise dos Resultados. 

De posse dos resultados da classificação, avalia-se o desempenho da indústria à luz de cada 

critério. Esta etapa deverá ser preferencialmente, efetuada por especialista(s) que tenha(m) 

conhecimento profundo sobre o comportamento das indústrias do setor escolhido. Os 

avaliadores para um critério não são, necessariamente, os mesmos para os demais critérios. 

Essa avaliação, juntamente com os resultados, pode indicar quais indicadores as indústrias 

devem procurar melhorar para alcançar uma melhor classificação. 

Etapa 3 – Identificação dos potenciais de melhorias. 

Nesta etapa serão realizados os ajustes e a validação do modelo. Será testada a sua capacidade 

de apoiar a decisão e a sua utilidade. Caso o modelo apresente resultados que reflitam as 

ideias e os sentimentos dos envolvidos de forma satisfatória, o modelo é legítimo. 
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Definição do nível de credibilidade. 

É um valor mínimo estabelecido pelo decisor que deve ser ultrapassado pelo índice de 

credibilidade de uma relação de superação para esta ser validada. Admite valores entre 0,5 e 

1.  

Após serem definidos os índices de credibilidade ( ) de todas as comparações par a par, cada 

um destes índices é comparado com o nível de corte (λ). Assim serão definidas as relações de 

superação. O nível de corte (λ) representa o valor mínimo escolhido para que o índice de 

credibilidade ( ) valide a superação. 

Estabelecer os limiares de preferência (p) e de indiferença (q) para cada critério.  

 Limiares: Existem três limiares: 

o Limiar de indiferença (I): O limiar de indiferença torna possível tratar um 

determinado valor, como um valor que é próximo do valor indicado pelo 

perfil. O número inserido mostra o valor que uma alternativa pode diferir 

do valor do perfil, a fim de ser tratado de forma igual. 

o Limiar de Preferências (<,>): Se um determinado valor atinge o limiar de 

preferência, ele será fortemente preferido em relação aos outros valores. O 

limiar de preferência indica a diferença entre o valor do perfil e o valor 

mais preferido. 

o Limiar de Veto (R): O limiar de veto indica qual o valor tem que ser 

alcançado para se certificar de que a alternativa vai fazer parte de uma 

determinada categoria. Como se trata de um valor de veto é o suficiente 

para que apenas o valor indicado por este limiar seja atingido, a fim de 

classificar a alternativa em uma categoria específica, não importando os 

valores dos outros critérios dessa alternativa. 
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Os limiares de preferência (p) e de indiferença (q) permitem considerar a natureza imprecisa e 

intrínseca das avaliações do desempenho das indústrias à luz dos critérios considerados. 

4.4 Fase 4 – Proposição de adequações para melhoria na classificação 

Baseado nos dados encontrados durante o processo de classificação pelo software do 

ELECTRE TRI verifica-se os melhores valores do nível de corte, dos limites de indiferença e 

preferência buscando um resultado da classificação sólido e que seja compreendido e aceito. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO DE CLASSIFICAÇÃO DE 

INDÚSTRIAS 

O objetivo deste capítulo é aplicar o método proposto, com dados reais coletados de balanços 

energéticos publicados pelo setor industrial escolhido, e poder avaliar o resultado dessa 

aplicação. 

A área industrial é dividida em diversos setores com características de consumo energético e 

emissões muito diferentes. Essa diversidade dificulta a escolha de indicadores únicos que 

representem todos os diferentes setores industriais. Deste modo, torna-se necessário escolher 

um setor para que os indicadores, seus pesos e critérios sejam coerentes com seus processos. 

5.1 Fase 1- Identificação do problema classificação de indústrias. 

A indústria é percebida como um grande agente poluidor, mas muito tem sido feito para 

minimizar esse impacto no meio ambiente. 

Apesar de muitas ações já terem sido implantadas em muitos processos industriais de diversas 

indústrias, estas não têm nenhum mecanismo que mostre para a população, mercado e 

governo, o quanto essas ações significam de aumento da eficiência de seus processos. 

Essa metodologia se propõe a classificar essas indústrias baseada em indicadores que 

representem o aumento de eficiência de seus processos e a consequente redução das emissões. 

A classificação também atua como um vetor indutor de novas melhorias nesses processos 

fomentando a implantação dessas melhorias na busca de uma melhor classificação dessas 

indústrias. 

Dentro da problemática de decisão, os atores neste estudo foram empresas escolhidas do setor 

siderúrgico pela disponibilidade de informações públicas que foram os balanços energéticos 
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globais publicados em seminário do setor em 2013. Os decisores neste estudo de caso foram 

pessoas com nível de gerência de grandes siderúrgicas e um consultor alemão de eficiência 

energética, Dipl. Ing. (FH) Helmut Krames da University of  Trier - Environmental Campus 

Birkenfeld Institute for  applied material flow management - IfaS. 

Etapa 1 - Identificação do Setor Industrial 

A metodologia se propõe a ser aplicável aos diversos setores industriais. Para este estudo, 

foram utilizados os dados do setor siderúrgico pelas seguintes razões: dados disponíveis e 

públicos, setor altamente demandante de insumos energéticos, setor com grande índice de 

emissões e também um setor com grande consumo de água. 

O setor siderúrgico apresenta seus indicadores anualmente através de Seminários de Balanços 

Energéticos Globais. Deste modo foi possível ter acesso aos números de seus Balanços 

Energéticos. 

As plantas do setor siderúrgico são projetadas com um horizonte de 20 a 30 anos de 

funcionamento e, portanto, carecem de melhorias ao longo de sua operação enquanto as 

tecnologias vão evoluindo. Devido às altas temperaturas de seus processos, essas plantas 

possuem grande potencial de reaproveitamento de energia térmica. 

Embora o setor industrial, indicado pela Figura 1, não seja responsável pela parcela maior de 

emissões de GEE (20,9% contra 48,8% do setor de Transportes), o setor siderúrgico apresenta 

um grande potencial de ganho de eficiência em seus processos, segundo relatório da CNI. 

(BAJAY e SANT'ANA, 2010) 

Deste modo o método aqui proposto visa também apoiar as indústrias siderúrgicas para 

alcançar suas metas de redução de emissões e indicar para o mercado o quanto seus processos 

podem ser considerados eficientes e sustentáveis. 
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Os gases gerados como subproduto de seus processos (nas siderúrgicas integradas) é um 

exemplo de reaproveitamento de resíduos que são reutilizados em outros processos através da 

geração de energia elétrica com termoelétricas. 

Dentro das diversas áreas industriais, destacadas pela Figura 5, a área de Metalurgia, onde o 

setor siderúrgico está situado, tem o maior percentual de consumo de Energia Elétrica. 

A autogeração por parte das indústrias tem sido um fator importante no planejamento e 

regulação do Sistema Integrado Nacional – SIN. Essa autogeração, a partir de termelétrica e 

hidrelétrica, foi responsável, em 2012, por 47% do total de energia elétrica consumida pelo 

setor industrial. O resultado representa um aumento de 13% em relação ao ano anterior. 

(INSTITUTO AÇO BRASIL, 2013) 

 

 

Figura 5.   Consumo industrial de energia elétrica (%) – Fonte: EPE – BEN – 2013 

A figura 6 mostra que, no crescimento do consumo de energia elétrica do setor siderúrgico, 

tem crescido o percentual de geração própria, que significa um reaproveitamento maior dos 

resíduos dos processos na geração de energia. Isso alivia a demanda por energia vinda da rede 

reduzindo a utilização das hidroelétricas. 
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Figura 6.   Fonte de consumo de energia elétrica do setor siderúrgico – EPE (2013) 

A escolha dos Stakeholders se deu pela pesquisa dos balanços energéticos apresentados no 

34º Seminário de Balanços Energéticos Globais e Utilidades da Associação Brasileira de 

Metalurgia, Materiais e Mineração – AMB, em 29 de agosto de 2013 – Vitória, ES. 

Neste seminário foram apresentados os balanços energéticos de 6 grandes indústrias do setor 

siderúrgico. 

Esses Stakeholders são responsáveis por parte das maiores plantas siderúrgicas nacionais que 

são grandes consumidores de insumos energéticos. 

Etapa 2 - Características de Consumo 

A característica de consumo do setor está diretamente relacionada com os seus processos 

produtivos e a idade da planta industrial. Os melhores valores dos indicadores de algumas 

indústrias podem ser os indutores de melhorias nos processos industriais de outras empresas. 

Para alcançar uma melhor classificação, os gestores terão de melhorar seus indicadores 

promovendo melhorias em seus processos buscando torna-lo mais eficientes e menos 

emissores.  
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Os gerentes das áreas industriais conhecem muito bem seus processos, e normalmente tem 

uma noção clara de onde esses processos podem ser melhorados. Os projetos de melhoria 

visando eficiência energética nas indústrias encontram normalmente vários obstáculos a 

serem superados. 

A implantação de melhorias de eficiência energética nos processos tem que superar a 

concorrência de projetos de aumento de produção, índice de endividamento da empresa e até 

o baixo custo dos insumos energéticos comparados com outros custos (em alguns casos). 

Segundo o relatório da CNI (BAJAY e SANT'ANA, 2010), existem oportunidades de 

eficiência energética e redução do consumo de energia dos processos nas indústrias que 

podem ser reduzidos com a aplicação de melhores práticas e, depois desse patamar, com 

ações de P&D conforme ilustrado na figura 7. 

 

Figura 7.   Potencial de melhoria do consumo de energia dos processos. Fonte: (BAJAY e 

SANT'ANA, 2010) 

Em relação às emissões, a taxa de geração de CO2 do setor siderúrgico situa-se, atualmente, 

numa faixa de 1.510 a 1.950 kg/tonelada de aço bruto nas usinas integradas a coque e de 450 

a 600 kg/tonelada de aço bruto nas usinas semi-integradas (Figura 8).  
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Figura 8.   Emissões de CO2 em rotas tecnológicas siderúrgicas (kg/tonelada de aço) - 

(DE PAULA, 2012) 

A etapa de redução responde por aproximadamente 85% das emissões de CO2 nas usinas 

integradas a coque. A emissão de CO2 representa 99% de todas as emissões de GEE da 

siderurgia mundial. (DE PAULA, 2012). 

Alguns exemplos de ações atualmente realizadas pelas siderúrgicas são o aproveitamento de 

gases de processo, a injeção de finos de carvão e a substituição de óleo combustível por gás 

natural.  

Essas iniciativas das indústrias têm sido importantes, tanto que alguns projetos estão em fase 

de análise ou já obtiveram certificados de emissão reduzida de gases de efeito estufa (GEE), 

via Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

O processo siderúrgico possui diversas etapas que geram subprodutos em forma de gases. 

Esses gases são gerados em grandes quantidades nas etapas de produção de coque, no alto 

forno e na aciaria. Esses gases podem e devem ser reaproveitados para geração de vapor e 

energia elétrica. O reaproveitamento desses gases impacta positivamente reduzindo os 

indicadores de emissões e na redução do consumo energético final do produto. 
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A figura 9 mostra a evolução do reaproveitamento dos gases do processo produtivo do setor 

siderúrgico. 

 

Figura 9.    Reaproveitamento de gases do processo produtivo (INSTITUTO AÇO 

BRASIL, 2013) 

Em 2012, houve um aumento no reaproveitamento dos gases de alto-forno e aciaria quando 

comparado com o ano anterior indicado na figura 9. O gás de coqueria manteve seu alto 

índice de reaproveitamento alcançando 99% 

Etapa 3 - Consumo específico do setor 

O setor a ser classificado deve possuir indicadores do consumo especifico de energia, 

consumo de água, reutilização de insumos, reuso de água, consumo de energia elétrica dentre 

outros. Os setores industriais têm associações que promovem a divulgação de seus Balanços 

Energéticos em seminários. Essa é uma fonte importante de auxílio na obtenção dos dados 

para realizar a aplicação do método. 
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O Balanço Energético (BE) das indústrias do setor siderúrgico é uma publicação das 

indústrias onde é possível identificar e comparar a evolução dos consumos energéticos bem 

como seus índices de utilização de insumos renováveis (quando são utilizados) e não 

renováveis. 

O BE possui informações básicas comuns a todas as indústrias e informações que estão 

relacionadas com seus processos produtivos. 

A estrutura do BE possui: Fluxograma dos principais Produtos e Insumos, Evolução dos 

Consumos de Insumos, Consumos Específicos dentre outros. 

Essas informações são apresentadas anualmente em Seminários da Associação Brasileira de 

Metalurgia, Materiais e Minerais (ABM) e são utilizadas para comparar os índices de 

eficiência entre as empresas. 

O contexto energético atual tem levado todos os setores, seja residencial, comercial e o 

industrial, a pensar em estratégias para redução do consumo energético. A compreensão desse 

cenário fornece os dados necessários para avaliar, dentro do setor industrial, quais são os 

indicadores que devem ser utilizados para classificar as indústrias e contribuir para a 

identificação de melhores práticas em seus processos e até servir como auxilio na hora de 

avaliar e aprovar projetos dentro das indústrias com objetivos de redução do consumo 

energético. 

Etapa 4 - Benchmarking 

Com os indicadores definidos pelas etapas anteriores, é necessário levantar junto às indústrias 

do setor, os valores considerados Benchmarking para esses indicadores. 

Esses valores são utilizados como os melhores valores na hora de definir as faixas e limites 

dos perfis (classes). 
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Caso não seja possível identificar os valores considerados Benchmarking, a própria utilização 

do método pode apontar os melhores valores de cada critério. A cada ano de aplicação do 

método irá reavaliar os valores indicando assim os novos valores que podem ser considerados 

como Benchmarking para o setor. 

Etapa 5 - Legislação 

O governo determinou como meta, através do Decreto 7.390/10 de 09 de dezembro de 2010, o 

patamar de 680 milhões de toneladas de CO2 de emissões absolutas do setor como um todo 

em 2020 e de manter o indicador de intensidade de carbono da economia em níveis não 

superiores ao valor registrado no ano 2005.  

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm 

Para que ocorra a redução das emissões, a indústria precisa tornar seus processos mais 

sustentáveis e menos consumidor de insumos energéticos. 

O setor siderúrgico é o que mais emite CO2 para a atmosfera embora o setor já tenha reduzido 

suas emissões em 55% nos últimos 50 anos. (DE PAULA, 2012). 

Deste modo a escolha dos critérios devem também ter como objetivo a redução das emissões 

de CO2 na atmosfera. 

A taxa de geração de CO2 situa-se, atualmente, numa faixa de 1.510 a 2.200 kg/tonelada de 

aço bruto nas usinas integradas a coque e de 450 a 600 kg/tonelada de aço bruto nas usinas 

semi integradas. A etapa de redução na produção do aço, responde por aproximadamente 85% 

das emissões de CO2 nas usinas integradas a coque. 

A partir da definição do setor siderúrgico como o setor em estudo e pela definição de como 

obter os dados que serão utilizados no método proposto inicia-se a fase 2 que é a estruturação 

do problema. 
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5.2 Fase 2 - Estruturação do Problema 

A fase de Estruturação do Problema de Classificação de um determinado setor industrial, 

dentro do método proposto, deve definir os Stakeholders, Critérios, Alternativas, Pesos, 

Classes e os Limites. 

Conforme apresentado na etapa 1 - Identificação do Setor Industrial da fase 5.1, foram 

escolhidas 6 empresas siderúrgicas que apresentaram seus balanços energéticos globais como 

as alternativas a serem classificadas pelo método. Como este estudo é uma proposta, optou-se 

por não identificar as indústrias e por não ter a autorização para publicar seus nomes no 

resultado final. 

Para a aplicação, a ser apresentada neste capitulo, serão usados os seguintes termos 

indistintamente: critérios/indicadores, alternativas/empresas e classes/perfis. 

Assim as alternativas/empresas são aquelas que apresentaram seus dados através de seus 

Balanços Energéticos. 

Etapa 1: Definição dos critérios/indicadores 

A definição dos critérios/indicadores baseou-se nos dados publicados dos Balanços 

Energéticos apresentados em seminário do setor siderúrgico - 34º Seminário de Balanços 

Energéticos Globais e Utilidades da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e 

Mineração – AMB, em 29 de agosto de 2013 – Vitória, ES. 

A tabela 7 mostra parte dos dados do balanço energético de seis siderúrgicas, referentes a 

2012, apresentados no seminário de 2013. Verifica-se que os dados apresentados não 

obedecem a um padrão. Como algumas indústrias apresentaram seus critérios/indicadores em 

valores percentuais foi necessária a conversão dos valores percentuais para valores em GJ/tab 
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(tonelada de aço bruto), kWh/tab e m³/tab a partir dos valores reais informados no final dos 

balanços energéticos. 

Os critérios/indicadores mais relevantes do setor foram definidos levando em consideração o 

consumo energético dos processos e de emissões de GEE. Esses critérios balizam o estudo e 

posicionam as indústrias dentro de classes pré-determinadas. 

As colunas da tabela 6 representam as indústrias com os valores e unidades que foram 

apresentados nos balanços energéticos. 

 

Tabela 6. Parte dos dados do balanço energético de 6 indústrias de 2013. Fonte: Tabela 

elaborada pelo autor a partir dos dados dos balanços energéticos. 

Os critérios/indicadores foram escolhidos também levando em consideração a questão 

energética atual de previsão de racionamento e apagões, bem como a escassez dos nossos 

recursos hídricos. Esses indicadores abrangem a maioria dos setores industriais que divulgam 

seus balanços energéticos, e possuem dados relacionados aos critérios/indicadores escolhidos. 
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Os critérios/indicadores escolhidos foram: Consumo Específico de Energia (GJ/tab), 

Consumo de Energia Elétrica (kWh/tab), Consumo de Água Captada (m³/tab), Índice de 

Recirculação de Água (%).  

O Consumo Específico de Energia (GJ/tab) representa o consumo especifico final de toda a 

energia consumida pelo processo por tonelada de aço bruto produzido. Esse indicador foi 

escolhido por representar todo o conjunto da matriz energética utilizada no processo de 

produção do aço. 

Embora exista correlação entre os dois indicadores de energia e os dois de água, o uso desses 

indicadores baseia-se em: 

 O indicador de Consumo de Energia Elétrica (kWh/tab) está atrelado à 

dificuldade de fornecimento de energia elétrica pelo Sistema Integrado 

Nacional. Quanto maior for o consumo de energia elétrica dentro das indústrias 

maior o impacto na necessidade de fornecimento de mais energia. Desta forma 

quanto menor o valor desse indicador melhor.  

 O Consumo de Água Captada (m³/tab) e o Índice de Recirculação de Água (%) 

também impactam com a questão hidrológica, pois além das indústrias, as 

empresas de saneamento também necessitam de muita água. 

A tabela 8 apresenta parte dos indicadores que constam nos balanços energéticos das seis 

siderúrgicas bem como os valores máximos e mínimos encontrados. Dentre eles os quatro que 

foram escolhidos para serem utilizados na classificação.  
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Indicador 
Empresas 

Escolha Mínimo Máximo 
1 2 3 4 5 6 

Consumo Energia Primária GJ/tab ok ok ok ok ok ok       

Consumo de Combustíveis nos Altos-Fornos ok ok ok ok ok ok       

Consumo de Energia Elétrica - kWh/tab ok ok ok ok ok ok sim 316,10 1027,00 
Consumo Energia Elétrica por Processo ok ok ok ok ok ok       

Consumo de Vapor por Processo ok ok ok ok ok ok       

Consumo de Água Captada - m³/tab ok ok ok ok ok ok sim 4,20 20,60 

Índice de Recirculação de Água - % ok ok ok ok ok ok sim 93,0% 97,6% 

Consumo Especifico de Energia - GJ/tab ok ok ok ok ok ok sim 23,07 27,50 

Tabela 7. Indicadores escolhidos do balanço energético – ano 2013.  

Fonte: o autor 

Etapa 2 - Definição dos pesos dos critérios. 

O peso indica a importância ou influência do critério no grau de eficiência energética dos 

processos. 

Nesta etapa, estabelecem-se os pesos associados a cada critério apresentados na tabela 8. 

Estes pesos são obtidos por julgamentos de valor, coletados junto a especialistas, com o 

auxílio de escala de julgamentos. Os valores informados foram normalizados para a obtenção 

da média e para que a soma dos pesos fosse igual a 1 (um). 

Min -Desvio Padrão = A 
Max + Desvio Padrão = B 

A B 
Faixa  

= Max - Min 
5 Níveis e 

4 fronteiras 
Pesos -Médios 

Consumo de Energia Elétrica - kWh/tab 75,00 1268,00 1193,00 238,6 0,233 

Consumo Especifico de Energia - GJ/tab 21,00 29,00 8,00 1,6 0,300 

Índice de Recirculação de Água - % 0,91 0,995 0,083 0,0166 0,200 

Consumo de Água Captada - m³/tab 0,00 28,00 28,00 5,6 0,267 

     
1,000 

Tabela 8. Faixa, Níveis e Pesos dos Indicadores.  

Fonte: o autor 

Etapa 3 - Definição das categorias/classes. 

A definição das categorias/classes segue o padrão definido pelo PROCEL. As classes são 

divididas em 5 sendo a primeira como Classe A, a mais eficiente, e a última como Classe E, a 

menos eficiente. Logo existem 4 limites que são as fronteiras entre as classes. 



66 

Etapa 4 - Definição dos Limites. 

Neste passo, estabelecem-se as classes de desempenho que servirão de padrões para 

classificar as indústrias sob análise. 

Os valores limites forma determinados a partir dos dados levantados dos balanços 

energéticos. Os maiores e os menores valores foram considerados inicialmente como os 

limites. Mas isso não significa que esses valores sejam os máximos e os mínimos do setor em 

estudo. Desta forma, para determinar os limites superiores e inferiores dos critérios, foi 

somado o desvio padrão, calculado a partir dos dados fornecidos de cada indicador, ao maior 

valor e subtraído o desvio padrão do menor valor. Assim, agora a diferença entre o novo 

limite superior e o novo limite inferior define a faixa de cada critério. Essa faixa é dividida em 

5, que representam as classes, com 4 valores limites. 

A tabela 9 apresenta os valores mínimos (  ), máximos (  ) e o desvio padrão (  ) de cada 

indicador. 

Critérios 
Consumo de Energia 

Elétrica - kWh/tab 

Consumo 
Especifico de 

Energia - GJ/tab 

Índice de Recirculação 
de Água - % 

Consumo de 
Água Captada - 

m³/tab 

Alternativas ConsEEl ConsEspE IRecH2O ConsH2O 

Empresa 01 1027,0 27,50 95,00% 20,60 

Empresa 02  528,0 25,48 97,60% 4,20 

Empresa 03 464,8 25,31 93,00% 19,00 

Empresa 04 316,1 23,07 96,00% 15,91 

Empresa 05 509,0 26,74 95,00% 12,80 

Empresa 06 597,0 27,62 98,00% 3,44 

Desv.Padrão 241,0 1,7 1,86% 7,4 

Tabela 9. Tabela de Alternativas e Critérios utilizados no estudo. Fonte: o autor. 

A tabela 10 mostra os indicadores com seus respectivos valores de fronteira para cada classe. 

Os valores identificados como benchmarking foram comparados com os valores dos balanços 

energéticos e substituídos para definição dos limites superiores e inferiores de cada classe. 
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           Classe 
Sigla A B C D E 

Critérios         

Consumo Energia 
Elétrica - kWh/tab    

ConsEEl ConsEEl<313,6 313,6 <ConsEEl< 552,2 552,2<ConsEEl<790,8 790,8<ConsEEl<1029,4 ConsEEl>1029,4 

Consumo Especifico 
Energia - GJ/tab   

ConsEspE ConsEspE<22,6 22,6 <ConsEspE< 24,2 24,2<ConsEspE<25,8 25,8<ConsEspE<27,4 ConsEspE>27,4 

Índice de Recirculação 
de Água - %   

IRecH2O IRecH2O>97,78 97,78 >IRecH2O> 96,11 96,11>IRecH2O>94,44 94,44>IRecH2O>92,77 IRecH2O<92,77 

Consumo Água 
Captada - m³/tab  

ConsH2O ConsH2O< 5,6 5,6 <ConsH2O< 11,2 11,2<ConsH2O<16,8 16,8<ConsH2O<22,4 ConsH2O>22,4 

Tabela 10. Classes de desempenho.  

Fonte: o autor. 

A figura 10 mostra, de forma gráfica, as classes e o sentido dos melhores valores. 

Como exemplo, tomemos os dados da empresa 02 (tabela 09): ConsEEl = 528; ConsEspE = 

25,48; IRecH2O = 97,60% e ConsH2O = 4,2.  

O indicador ConsEEl está na classe B porque, pela tabela 10, o valor de ConsEEl igual a 528 

encontra-se entre os limites de 552,19 e 313,59 que definem os valores da classe B desse 

critério. Já o ConsEspE está na classe C pois seu valor é maior que o limite da classe B que é 

de 24,19 e menor que 25,79 que é o limite da classe C. O IRecH2O é classe A e o ConsH2O é 

classe A também. 

 

Figura 10.   Limite das Classes. Fonte: o autor. 
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5.3 Fase 3 - Construção e Uso do Modelo ELECTRE TRI 

O ELECTRE-Tri-B (mais conhecido como ELECTRE-Tri) é um método reconhecido de 

classificação que permite a atribuição independente de um conjunto de opções para uma ou 

várias categorias predefinidas. É um método de classificação supervisionada, mas com a 

particularidade de uma relação de preferência entre as categorias, ou seja, elas podem ser 

ordenados do melhor para o pior. O método ELECTRE TRI-B possui a definição das 

categorias: pelos perfis limitantes ou fronteiras (daí ELECTRE-Tri-B). 

Esse estudo utiliza o software ELECTRE TRI e tem por objetivo facilitar a adoção de 

automação no processo de classificação. 

Depois de definidas as empresas/alternativas, os indicadores/critérios e as classes/categorias 

(ou perfis no ELECTRE TRI) inicia-se a etapa de entrada dos dados no software do ELECTRE 

TRI. 

O processo de entrada dos dados no software obedece a alguns critérios e são explicados no 

anexo 1 juntamente com mais informações sobre o software ELECTRE TRI. 

Utilização do software ELECTRE TRI 

O software ELECTRE TRI é relativamente simples e as suas funcionalidades estão descritas 

na figura 11 que mostra as opções da barra de menu e seus submenus. 
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Figura 11.   Descrição das opções principais do software ELECTRE TRI. 

Para realizar a classificação, o ELECTRE TRI usa três tipos de dados de entrada: alternativas, 

critérios e perfis. 

As alternativas são os dados reais que você deseja avaliar, que neste estudo são as empresas 

siderúrgicas. Eles podem ser tanto introduzidos um por um, ou por meio de um arquivo de 

texto. Possíveis alternativas podem ser indústrias diferentes que você quer classificar de 

acordo com seus indicadores em diferentes critérios. 

Os critérios indicam como avaliar as alternativas. Dentre os critérios podem existir alguns 

que são mais importantes que outros. Nesse caso, são atribuídos diferentes pesos para os 

diferentes critérios. Exemplos de critérios são: preço, qualidade, serviço, etc. 

Os perfis compõem os limites entre as diferentes categorias. As alternativas estão divididas 

dentre estas diferentes categorias. É necessário definir um perfil para cada critério. 

O uso do software começa com a edição de um novo projeto onde é colocado uma descrição 

do estudo e o nível de corte inicial como mostrado na figura 12. 
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Figura 12.   Tela Inicial 

Etapa 1 - Avaliação dos critérios/indicadores.  

Neste estudo os critérios (indicadores) escolhidos estavam acessíveis e foram disponibilizados 

pelas empresas através da divulgação dos balanços energéticos apresentados no Seminário da 

AMB realizado em Vitória, ES em 2013. 

Os dados divulgados não estavam todos com a mesma grandeza sendo que alguns estavam em 

MJ/tab enquanto outros estavam em %. Devido a isso foi necessário a conversão de todos os 

dados para uma mesma medida padronizada. 

Etapa 2 - Análise dos Resultados. 

De posse dos resultados da classificação, avalia-se o desempenho da indústria à luz de cada 

critério. Esta etapa deverá ser preferencialmente, efetuada por especialista(s) que tenha(m) 

conhecimento profundo sobre o comportamento das indústrias do setor escolhido. Os 

avaliadores para um critério não são, necessariamente, os mesmos para os demais critérios. 

Essa avaliação juntamente com os resultados pode indicar onde as indústrias devem procurar 

melhorar para alcançar uma melhor classificação. 
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A figura 13 mostra o resultado da classificação das empresas com o nível de corte igual a 0,8 

e com os limiares de indiferença e de preferência indicados pelo ELECTRE TRI. 

 
Figura 13.   Resultado da classificação das 6 empresas pelo ELECTRE TRI. 

As figuras 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mostram os resultados de cada empresa indicando como 

estão em relação a cada um dos quatro critérios avaliados: consumo específico de energia, 

consumo de energia elétrica, consumo de água e índice de recirculação de água. 

Os gráficos representam os indicadores separados pelas fronteiras, linhas azuis (definem as 

faixas), e os dados da empresa estão indicados pela linha vermelha (cruzam as faixas). Os 

valores da direita representam a melhor pontuação, isto é, a classe A e os valores à esquerda 

representam os piores valores que vão até a classe E. 
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Figura 14.   Representação dos indicadores da empresa 1. 

Pela figura 14 percebe-se que a empresa 1 tem indicador de consumo de energia elétrica na 

classe D, consumo de água na classe D, consumo específico de energia na classe E e o índice 

de recirculação de água na classe C. A empresa 1 foi a que obteve a pior classificação geral, 

classe D.  

Pela figura 14 para melhorar sua classificação final a empresa 1 precisa melhorar os 

consumos de energia elétrica, consumo especifico de energia bem como o consumo de água 

em seus processos. 

 
Figura 15.   Representação dos indicadores da empresa 2. 
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Pela figura 15 percebe-se que a empresa 2 tem indicador de consumo de energia elétrica na 

classe B, consumo de água na classe A, consumo específico de energia na classe C e o índice 

de recirculação de água na classe A. A empresa 2 obteve a classificação classe B.  

Pela figura 15 para melhorar sua classificação final a empresa 2 precisa melhorar o consumo 

especifico de energia em seus processos para alcançar a classe A. Seus indicadores de consumo de 

água e índice de recirculação de água podem ser considerados como benchmarking pelo setor. 

 
Figura 16.   Representação dos indicadores da empresa 3. 

Pela figura 16 percebe-se que a empresa 3 tem indicador de consumo de energia elétrica na 

classe B, consumo de água na classe D, consumo específico de energia na classe C e o índice 

de recirculação de água na classe D. A empresa 3 obteve a classificação classe C.  

Para melhorar sua classificação final a empresa 3 precisa melhorar o consumo de água bem como 

o índice de recirculação de água em seus processos para alcançar uma classe B. 
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Figura 17.   Representação dos indicadores da empresa 4. 

Pela figura 17 percebe-se que a empresa 4 tem indicador de consumo de energia elétrica na 

classe B, consumo de água na classe C, consumo específico de energia na classe B e o índice 

de recirculação de água na classe C. A empresa 4 obteve a classificação classe B.  

Pela figura 17 para melhorar sua classificação final a empresa 4 precisa melhorar o consumo de 

água e o índice de recirculação de água em seus processos para alcançar a classe A. 

 
Figura 18.   Representação dos indicadores da empresa 5. 

Pela figura 18 percebe-se que a empresa 5 tem indicador de consumo de energia elétrica na 

classe B, consumo de água na classe C, consumo específico de energia na classe D e o índice 

de recirculação de água na classe C. A empresa 5 obteve a classificação classe B.  
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Para melhorar sua classificação final a empresa 5 precisa melhorar o consumo de água, o 

consumo especifico de energia e o índice de recirculação de água em seus processos para alcançar 

a classe A. 

 
Figura 19.   Representação dos indicadores da empresa 6. 

Pela figura 19 percebe-se que a empresa 6 tem indicador de consumo de energia elétrica na 

classe C, consumo de água na classe A, consumo específico de energia na classe E e o índice 

de recirculação de água na classe A. A empresa 6 obteve a classificação classe B.  

Para melhorar sua classificação final a empresa 6 precisa melhorar o consumo de energia elétrica 

e principalmente o consumo específico de energia em seus processos para alcançar a classe A. 

Etapa 3 – Identificação dos potenciais de melhorias. 

Nesta etapa são realizados os ajustes e a validação do modelo. Caso o modelo apresente 

resultados que reflitam as ideias e os sentimentos dos envolvidos de forma satisfatória, o 

modelo é legítimo. 

Definição do Nível de Corte (λ) no ELECTRE TRI. 

O nível de credibilidade é chamado de nível de corte no ELECTRE TRI. 
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Nesse estudo busca-se o valor mais próximo de 1 em que não ocorram incomparabilidades 

dos critérios. Quanto maior, ou mais próximo de 1 o valor no nível de corte maior a 

credibilidade mas os resultados serão mais pobres, isto é, haverá menos comparabilidade.  

Como é importante que sempre exista a comparabilidade entre todas as comparações par a 

par, o valor considerado neste estudo como ótimo é o maior valor antes que a matriz de 

comparação apresente incomparabilidades. 

Neste caso o maior valor de λ encontrado foi λ=0.8. As figuras 20 e 21 mostram a matriz de 

comparação com valores de λ=0.8 e λ=0.805. 

 

Figura 20.   Matriz de comparação para λ=0.8. 

Com o nível de corte definido em 0.8 é possível a comparação de todos os critérios com os 

perfis definidos. 
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Figura 21.   Matriz de comparação para λ=0.805. 

Quando o nível de corte passa para 0.805 aparece uma incomparabilidade da empresa 4 no 

limite 2. Desta forma a classificação fica prejudicada já que a intenção é que todos os critérios 

sejam comparáveis com os perfis definidos. 

Logo o nível de corte definido pelo estudo, para esse conjunto de dados de empresas e 

indicadores, é de 0.8. 

Estabelecer os limiares de preferência (p) e de indiferença (q) para cada critério.  

 Limiares: Existem três limiares: 

o Limiar de indiferença (I): O limiar de indiferença torna possível tratar um 

determinado valor, como um valor que é próximo do valor indicado pelo 

perfil. O número inserido mostra o valor que uma alternativa pode diferir 

do valor do perfil, a fim de ser tratado de forma igual. 

o Limiar de Preferências (<,>): Se um determinado valor atinge o limiar de 

preferência, ele será fortemente preferido em relação aos outros valores. O 

limiar de preferência indica a diferença entre o valor do perfil e o valor 

mais preferido. 
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o Limiar de Veto (R): O limiar de veto indica qual o valor tem que ser 

alcançado para se certificar de que a alternativa vai fazer parte de uma 

determinada categoria. Como se trata de um valor de veto é o suficiente 

para que apenas o valor indicado por este limiar seja atingido, a fim de 

classificar a alternativa em uma categoria específica, não importando os 

valores dos outros critérios dessa alternativa. 

Os limiares de preferência (p) e de indiferença (q) permitem considerar a natureza imprecisa e 

intrínseca das avaliações do desempenho das indústrias à luz dos critérios considerados. Não 

foi considerado o limiar de veto pelo estudo, pois não existe a necessidade de definir um valor 

a ser alcançado para se certificar de que a alternativa faça parte de uma determinada categoria. 

Nesse estudo o limiar de indiferença foi definido como o menor possível devido a necessidade 

de se obter resultados com menores níveis de dúvida possível. Como o método pretende 

classificar empresas a partir de indicadores de seus processos industriais, e essa classificação 

pode afetar a imagem dessas empresas no mercado, é importante que o limiar de indiferença 

seja o menor possível. 

Os valores utilizados na classificação foram os valores apresentados pelo ELECTRE TRI 

conforme a tabela 13. A figura 22 mostra os valores utilizados para o limiar de Indiferença = 

Min (Δgj) e Preferência = Min (gj) do critério (indicador) ConsEEl (consumo específico de 

energia elétrica por tonelada de aço bruto) calculado pelo software. 
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Figura 22.   Tela de limiares do perfil. 

Os valores dos limiares de indiferença e de preferência da tabela 13 foram retirados do 

software ELECTRE TRI. 

 
Limiares 

 
Indiferença - q Preferência. - p 

ConsEEl 19 316,1 

ConsEspE 0,12 23,07 

IRecH2O 0,01 0,93 

ConsH2O 0,76 3,44 

Tabela 11. Limiares de Preferência (p) e de Indiferença (q) utilizados na classificação. 

5.4 Fase 4 – Proposição de adequações para melhoria na classificação 

Durante a etapa de levantamento de dados, foi realizada uma reunião com o setor de 

utilidades das indústrias do estudo, para conversar sobre indicadores e a metodologia utilizada 

pelas siderúrgicas no cálculo dos valores dos indicadores utilizados na divulgação dos 

Balanços Energéticos Globais das siderúrgicas.  

Nessa reunião identificou-se que é necessário conhecer melhor a metodologia utilizada para a 

publicação dos dados do Balanço Energético Global pelo setor siderúrgico de modo a 

identificar se o método de cálculo dos números de consumo são em relação aos processos ou 

em relação a produção final. 
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Essa definição agrega na hora de identificar se os critérios são de setores ou se são globais. A 

determinação dessa metodologia não foi possível anteriormente devido à dificuldade de se 

obter essas informações pelo site da AMB. Dado que a metodologia de elaboração dos 

balanços energéticos é igual para todas as indústrias, foi solicitada a uma indústria que 

verificasse a possibilidade de informar qual a metodologia utilizada por ela. 

A indústria disponibilizou a metodologia utilizada por ela, mas solicitou que não fosse 

divulgado devido a outros dados de consumos específicos da indústria que ela considera 

estratégico.  

Baseado nas informações da metodologia apresentada pela indústria pode-se verificar que os 

critérios/indicadores são globais e, portanto, refletem os dados considerados finais dos 

consumos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos indicados no capitulo de introdução como classificar indústrias segundo seu 

desempenho energético, estruturar o problema para poder definir os critérios, pesos e limites, 

bem como poder identificar quais processos ou indicadores as indústrias precisam melhorar, 

foram alcançados com este trabalho. 

A utilização do método de apoio multicritério à decisão e o método de classificação 

ELECTRE TRI mostraram-se essenciais para a obtenção de resultados robustos na 

classificação proposta pelo método desse estudo. 

Atendendo a justificativa, descrita no capítulo 1, item 1.2, em que o setor industrial precisa 

encontrar um meio de mostrar, para a sociedade, o mercado e o governo, o resultado de suas 

ações relacionadas com a busca de processos mais eficientes e menos emissores, o método 

proposto de classificação de indústrias foi apresentado em reunião do Conselho Temático de 

Energia da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo – CONERG/FINDES no dia 

07 de agosto de 2014, que tem como integrantes representantes do governo estadual, 

instituições de ensino, de indústrias, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do ES – 

SENAI/ES e de empresas. 

A utilização e implantação do método está sendo avaliada pela Agencia de Serviços Públicos 

de Energia do Estado do Espírito Santo – ASPE, bem como pelo Conselho Temático de 

Energia da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo – CONERG/FINDES como 

um instrumento para a promoção de ações que venham a reduzir o consumo energético das 

indústrias do Estado do Espírito Santo e aumentar a sua competitividade. 

A implantação de um programa de classificação do desempenho energético para as indústrias 

no estado do Espírito Santo, está sendo avaliado como muito importante pelo 
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CONERG/FINDES, tendo em vista o quadro atual do setor elétrico nacional. O nível dos 

reservatórios das hidroelétricas, o índice pluviométrico atual, a defasagem tarifária da energia 

elétrica e os problemas de caixa das distribuidoras de energia indicam que as indústrias do 

estado devem buscar formas para reduzir o consumo energético de seus processos, 

contribuindo para reduzir o impacto em seus custos internos e também no SIN – Sistema 

Integrado Nacional de Energia Elétrica. 

Deste modo a adoção do método proposto pode ser um forte instrumento de incentivo às 

indústrias para a implantação de projetos de eficiência energética em seus processos, trazendo 

assim uma redução de consumo e melhora na competitividade industrial. 

Alia-se ainda a possibilidade do método poder indicar para as empresas quais indicadores, e 

seus processos, devem ser melhorados para que a indústria alcance uma melhor classificação 

do seu desempenho no consumo energético. 

Deste modo, o trabalho atingiu plenamente os objetivos previstos neste trabalho porque 

permite replicar o método para diferentes setores industriais, definir critérios, pesos e o 

resultado da classificação, alem de posicionar a indústria em relação aos melhores indicadores 

do setor, permite apontar onde deve ser investido para melhorar a classificação e obter a 

indicação de Classe A em sustentabilidade energética de seus processos. 

Recomendações para trabalhos futuros  

A implantação do método de classificação de indústrias segundo desempenho energético deve 

ser feito por setor industrial devido às características diversas de seus processos. 

A utilização do método proposto neste trabalho, também permite que se busque alcançar os 

seguintes pontos apontados no relatório da CNI/ELETROBRAS - Oportunidades de eficiência 

energética para a indústria, (BAJAY e SANT'ANA, 2010): 
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 Proporcionar meios para redução do consumo energético industrial; 

 Identificar os processos industriais com maiores potenciais de economia 

energética. 

 Identificar potenciais de reaproveitamento de resíduos de processos; 

 Identificar o índice de utilização de energia elétrica no produto final; 

 Identificar o grau de desenvolvimento dos processos industriais no que diz 

respeito ao seu desempenho energético. 

 Informar a população e o governo sobre as ações das indústrias em relação à 

redução do consumo energético e de emissões de seus processos. 

 Apoiar solicitações da indústria quanto a melhores condições de créditos, 

fomentos e regimes tributários. 

Como sugestão para trabalhos futuros, verificar a possibilidade de utilizar o método TODIM-

FS para realizar a classificação dentro da ideia proposta neste trabalho. 

Outra sugestão para trabalhos futuros, refere-se a utilização de mapas cognitivos e VFT para 

identificar os objetivos fundamentais dos setores antes da aplicação do método de 

classificação. Deste modo, os indicadores serão escolhidos de forma mais fácil por estarem 

alinhados com esses objetivos. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO I 

 

Figura 23.   Mapa Cognitivo congregado da proposta do Selo de Sustentabilidade 

Energética 

 

8.2 ANEXO II 

Etapas do software ELECTRE TRI 
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Figura 24.   Tela Inicial 

Atribuição por Categoria 

Para mostrar os resultados do projeto ordenados por categoria, o usuário pode clicar no botão 

"Resultados> Atribuição por categoria. Essa janela mostra três colunas. 

A primeira tem as diferentes categorias, enquanto que as do meio e da direita mostram as 

alternativas atribuídas às categorias selecionadas pelo procedimento de atribuição pessimista e 

otimista. 

 
Figura 25.   Tela Atribuição por Categoria 
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Atribuição pela Alternativa  

Para mostrar os resultados do projeto ordenados por alternativa, o usuário pode clicar no 

botão "Resultados> Atribuição pela alternativa". Em seguida, uma janela como a da Figura 26 

será aberta. 

 
Figura 26.   Tela Atribuição pela Alternativa 

Na coluna da esquerda encontram-se os nomes das alternativas, na do meio as atribuições 

pessimistas e na direita as atribuições otimistas. 

Comparação com o Perfil 

Este comando exibe os resultados intermediários referentes às comparações de todas as 

alternativas para cada perfil de limite. 

Os símbolos utilizados são:  

• <(ou>) para uma preferência  

• I para indiferença.  

• R para incomparabilidade. 
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Figura 27.   Tela comparação com o Perfil 

Desempenho das Alternativas 

Este comando mostra a matriz de desempenho do projeto. Ele resume todos os valores que 

foram atribuídos a cada uma das alternativas para cada critério. 

 
Figura 28.   Tela desempenho das alternativas 

 

Graus de Credibilidade 

Mostrar o grau de credibilidade da relação de superação entre cada perfil bh e cada alternativa 

a. Cada célula da tabela contém dois valores s(a,bh) e s(bh,a). O valor na parte superior da 

célula corresponde a s(a,bh), o outro no parte inferior da célula corresponde à s(bh,a). 
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Figura 29.   Tela graus de credibilidade 

Os valores apresentados dos graus de credibilidades estão relacionados com o Nível de Corte 

(λ) escolhido. Quanto mais próximo de 1 for o nível de corte mais crível é o resultado mas 

também será mais pobre em relação a comparabilidade. 

Visualização de Alternativa 

Este comando fornece uma representação visual de uma alternativa e os perfis. A 

representação permite visualizar uma alternativa de cada vez (em vermelho) em conjunto com 

os perfis que especificam os limites das categorias (em azul). 

 
Figura 30.   Tela visualização de alternativas 
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Estatísticas de Atribuição 

Este comando dá a proporção de alternativas atribuídas a cada uma das categorias para ambas 

as regras de atribuição (otimista e pessimista). 

 
Figura 31.   Tela estatística de atribuição 

 

Projeto 

Existem duas guias: 

 Informação: Podemos escrever uma breve descrição do projeto e o nome dos 

seus desenvolvedores. 

 Método: O nível de corte λ (λ deve estar no intervalo de 0,5 e 1,0) indica 

quantos dos critérios têm de ser cumpridos, a fim de atribuir uma alternativa 

para uma categoria específica. λ é considerado como o menor valor do índice 

da credibilidade compatível com a afirmação de "a supera bh ". 
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Figura 32.   Tela das Informações do Projeto. 

Exemplo: Se o nível de corte é, por exemplo, 0,75, ¾ das alternativas terão que responder às 

regras que compõem essa categoria. 

O valor padrão do nível de corte λ é fixado em 0,76. 

Quanto mais baixo o nível de corte λ, mais as alternativas atribuídas como pessimista e 

otimista serão parecidas. 

O λ deve estar no intervalo [0.5, 1]. Quanto maior for o valor de corte, mais a relação 

outranking  é credível, mas mais pobre, devido ao fato de que o número de 

incomparabilidades aumenta. Quando λ tende para 0,5, esta relação torna-se menos credível, 

mas mais rico. 
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Figura 33.   Definição do nível de corte do projeto. 

ELECTRE TRI irá certificar-se que cada um dos critérios, perfil ou alternativas obtenha 

automaticamente um código. 

8.2.1 Critérios 

Os critérios são as propriedades das alternativas. 

 

Figura 34.   Tela dos critérios. 
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Existem duas guias: 

 Informações: Ele retoma o número de critérios que o usuário tenha 

adicionado. 

 Pesos: Isso mostra a importância (peso) de todos os critérios. 

 

Quando o usuário insere um novo critério, ele será capaz de configurar suas propriedades, e 

seus valores serão refletidos na guia de informação e pesos. 

 

Figura 35.   Tela de Inserção de critérios. 

Se você definir os valores das alternativas de forma crescente, isso significa que você vai 

pensar que os maiores valores para as alternativas são os melhores (Por exemplo, notas de 

prova; quanto maior melhor). Se você optar por decrescente, será o contrário (Por exemplo, 

Índice de poluição, quanto menor melhor). 

O peso de um critério indica a importância deste critério em relação aos outros. 
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Qualquer critério pode ser excluído, se o usuário desejar, clicando no botão "Delete". Do 

mesmo modo, qualquer número de critérios pode ser inserido clicando no botão "Inserir". 

 

Figura 36.   Guia de performance do critério. 

A guia performances mostra os valores deste critério para todas as alternativas, e que pode ser 

modificado para cada alternativa. 

8.2.2 Perfis 

Os perfis definem os limites entre as diferentes categorias. 
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Figura 37.   Tela dos perfis (profiles). 

 

Existem duas guias: 

 Informação: Mostra um resumo de todos os perfis existentes. 

 Categorias: A guia Categorias dá acesso às diferentes categorias, se houver 

alguma. Você também pode alterar o nome das categorias aqui. Estes nomes 

aparecerão se você mostrar a atribuição. O primeiro nome na lista tem que ser 

o nome da melhor categoria, e o último nome tem que ser o da pior categoria. 
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Figura 38.   Tela para categoria dos perfis (profiles). 

Para inserir um novo perfil, clique no botão "Inserir". Um perfil vazio vai aparecer. Os perfis 

devem ser sempre inseridos a partir do melhor para o pior. 

 

Figura 39.   Tela para inserção dos perfis (profiles). 
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Existem três guias: 

 Definição: Ele mostra o nome e código do perfil. 

 Desempenhos (Performances): Permite modificar os valores dos fronteiras para 

cada critério. 

 

 

Figura 40.   Tela performance do perfil 

Uma alternativa que tem o mesmo valor de um perfil, será classificado na categoria acima do 

limite que indica o perfil. 

 Limiares: Existem três limiares: 

 

o Limiar de indiferença (I): O limiar de indiferença torna possível tratar um 

determinado valor, como um valor que é próximo do valor indicado pelo 

perfil. O número inserido mostra o valor que uma alternativa pode diferir 

do valor do perfil, a fim de ser tratado de forma igual. 
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o Limiar de Preferências (<,>): Se um determinado valor atinge o limiar de 

preferência, ele será fortemente preferido em relação aos outros valores. O 

limiar de preferência indica a diferença entre o valor do perfil e o valor 

mais preferido. 

o Limiar de Veto (R): O limiar de veto indica qual o valor tem que ser 

alcançado para se certificar de que a alternativa vai fazer parte de uma 

determinada categoria. Como se trata de um valor de veto é o suficiente 

para que apenas o valor indicado por este limiar seja atingido, a fim de 

classificar a alternativa em uma categoria específica, não importando os 

valores dos outros critérios dessa alternativa. 

 
Figura 41.   Tela de limiares do perfil. 

Se você entrou com alternativas para o projeto, haverá três diferentes critérios de valores para 

cada alternativa. Você encontra esses valores no canto superior esquerdo da guia Limiares 

(Threshold). 

 Min (gj): indica o menor valor que foi inserido para o critério escolhido. 

 Max (gj): indica o maior valor que foi inserido para o critério escolhido. 

 Min (Δgj): indica a menor diferença de valores para o selecionado critério. 
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8.2.3 Alternativas 

A aba "Geral" especifica o número total de alternativas, o número de alternativas definidas 

(aqueles completamente definidos) e o número de alternativas habilitadas. O botão "Ativar 

todos", permite ativar todas as alternativas. 

 

Figura 42.   Tela de alternativas 

Para inserir uma nova alternativa vazia basta clicar sobre o botão "Insert", e um janela 

como a da Figura 43 aparecerá. 

 

Figura 43.   Tela inserir alternativa. 
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Existem duas guias: 

 Definição: O nome e o código das alternativas têm que ser especificados aqui. 

 Desempenhos (Performances): O valor da alternativa para todos os critérios 

tem que ser especificado aqui. 

 

Figura 44.   Tela performance da alternativa 

O Assistente do ELECTRE TRI 

Segundo Mousseau, Slowinski e Zielniewicz, (2000) uma das principais dificuldades que um 

analista deve enfrentar ao interagir com um Decisor, a fim de construir um processo de apoio 

à decisão é o levantamento de vários parâmetros do modelo de preferência do Decisor. No 

método ELECTRE TRI, o analista deve atribuir valores aos perfis, pesos e limiares. Mesmo se 

esses parâmetros podem ser interpretados, é difícil fixar diretamente os seus valores e ter um 

entendimento geral claro das implicações desses valores em termos de produção do modelo. 

Mousseau e Slowinski, (1998) propuseram uma metodologia que evita esse problema 

substituindo exemplos de atribuição para a divulgação direta dos parâmetros do modelo. Os 

valores dos parâmetros são inferidos através de certa forma de regressão em exemplos de 
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atribuição. O Assistente do ELECTRE TRI implementa esta metodologia de uma forma que 

exige do Decisor muito menos esforço cognitivo: o levantamento dos parâmetros é feito 

indiretamente, por meio de informações holística dada pelo Decisor através de exemplos de 

atribuição, ou seja, alternativas atribuídos pelo Decisor para categorias de acordo com o seu / 

suas preferências abrangentes. 

 

Figura 45.   Esquema geral do uso do Assistente do ELECTRE TRI. 

Supondo-se que um subconjunto específico de parâmetros (possivelmente todos eles) deve ser 

avaliado a partir de exemplos de atribuição, um programa matemático infere os valores desses 

parâmetros que melhor repõe os exemplos de atribuição. Isto é feito, no decurso de um 

processo interativo, cujo esquema geral é apresentado na figura 10. Seu objetivo é encontrar 

um modelo ELECTRE TRI o mais compatível possível com os exemplos de atribuição dadas 

pelo Decisor.  

Inicio 

atribua alternativas de A * 

às categorias 

Escolher A* 

Informações adicionais sobre os 

mesmos parâmetros do modelo? 

 

Otimizar para 
obter um modelo 

Modelo aceito? 

Fixar o valor ou 
intervalo de variação 

para um ou vários 
parâmetros 

Parar 

revisar exemplos 
de atribuição 

sim 

não 

sim 

não 
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Os exemplos de atribuição dizem respeito a um conjunto A*, da chamada alternativas de 

referência, para as quais o Decisor tem opinião clara, ou seja, as alternativas que o Decisor 

pode facilmente atribuir a uma categoria, tendo em conta a sua avaliação em todos os 

critérios. As alternativas de referência podem corresponder a decisões anteriores do Decisor 

ou alternativas fictícias destinadas a tornar as atribuições hipotéticas. 

A compatibilidade entre o modelo ELECTRE TRI e os exemplos de atribuição é entendido 

como a capacidade de o método ELECTRE TRI utilizar este modelo para reatribuir as 

alternativas de A *, da mesma forma como o fez Decisor. 

Um procedimento de otimização é usado a fim de minimizar a diferença entre as atribuições 

feitas pelo ELECTRE TRI e as atribuições feitas pelo Decisor. O Decisor pode sintonizar o 

modelo no curso de um processo interativo e pode: (1) revisar os exemplos de atribuição ou 

(2) alterar o conjunto de parâmetros a serem otimizados ou (3) fixar valores (ou intervalos de 

variação) para alguns parâmetros do modelo. 

No primeiro caso, o Decisor poderá: 

 Remover e / ou adicionar algumas alternativas de / para A*,

 Alterar a atribuição de algumas alternativas de A*.

No segundo caso, pode remover e / ou adicionar alguns parâmetros a partir do conjunto dos 

que estão sendo otimizados. 

No último caso, o Decisor pode dar informações adicionais sobre a faixa de variação de 

alguns parâmetros do modelo com base em sua própria intuição. Por exemplo, ele pode 

especificar: 

 Informação ordinal sobre a importância de critérios,

 Diferenças notáveis nas escalas de critérios,
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 Definição incompleta de alguns perfis que definem os limites entre as

categorias. 

Figura 46.  Esquema geral do uso do ELECTRE TRI. 

Quando o modelo não é perfeitamente compatível com os exemplos de atribuição , o 

procedimento é capaz de detectar todos os "casos difíceis" , ou seja , as alternativas para as 

quais a atribuição calculada pelo modelo difere fortemente da atribuição do Decisor . O 

Decisor é solicitado, então, para reconsiderar seu julgamento. 

Para obter um modelo representativo, o subconjunto A* deve ser definido de tal forma que o 

número de alternativas atribuídos às categorias são quase iguais e suficientemente grande para 

"conter informação suficiente". O comportamento empírico do procedimento de inferência foi 

estudado em Mousseau, Figueira e Naux (1997). Estas experiências mostram que 2m (m é o 

número de critérios) é um número suficiente de exemplos de atribuição para inferir os pesos kj 

e o nível de corte λ (os outros parâmetros que são fixados). 
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