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Resumo 

Com o início da pandemia do coronavírus (COVID-19) ocorrido no final do ano de 2019 e 

início do ano de 2020, percebeu-se que houve um impacto gerado na aquisição de produtos e 

serviços, o que influenciou diretamente o e-commerce, mudando as perspectivas e maneiras do 

consumidor em adquirir bens de consumo e serviços. Segundo o International Data 

Corporation (IDC) o ano de 2020 foi o período com o maior crescimento, já registrado, no 

mercado global de monitores para computador, com aproximadamente 136 milhões de unidades 

vendidas no ano. A demanda por este tipo de eletrônico cresceu 8,3%, durante todo o ano de 

2020 em relação a 2019. O mercado cresceu 16,9%, ano a ano, ultrapassando 39,2 milhões de 

unidades vendidas no 4º trimestre de 2020, de acordo com o relatório Worldwide Quarterly PC 

Monitor Tracker. Visto a crescente procura por monitores para computador no ano de pandemia, 

em 2020, e com foco na produtividade em ambiente Home Office, para este artigo, o objetivo é 

realizar a seleção da melhor alternativa, entre alternativas pré-selecionadas, de monitores para 

computador, utilizando-se do apoio a tomada de decisão multicritério, área da Pesquisa 

Operacional (PO), com auxílio do método híbrido CRITIC-COPRAS. O resultado foi o monitor 

LG 24ML600M-B, que atingiu as expectativas do decisor, que realizou a aquisição de duas 

unidades para uso nos estudos e trabalho a distância, o que melhorou a produtividade na 

realização das tarefas rotineiras. 
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Resume 

With the triggers of the coronavirus pandemic (COVID-19) that occurred at the end of 2019 

and the beginning of 2020, it was noticed that there was an impact generated in the acquisition 

of products and services, which directly influenced e-commerce, changing consumer 

perspectives and ways of purchasing consumer goods and services. According to the 

International Data Corporation (IDC), 2020 was the period with the highest growth, ever 

recorded, in the global computer monitor market, with approximately 136 million units sold in 

the year. The demand for this type of electronics grew 8.3%, throughout the year 2020 

compared to 2019. The market grew 16.9%, year-on-year, surpassing 39.2 million units sold 

in the 4th quarter of 2020, according to the Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker report. 

Given the growing demand for computer monitors in the pandemic year, 2020, and with a focus 

on productivity in a Home Office environment, for this article, the objective is to select the best 

alternative, among preselected alternatives, for computer monitors, using support for multi 

criteria decision-making, in the area of Operational Research (PO), with the aid of the hybrid 

CRITIC-COPRAS method. The result was the LG 24ML600M-B monitor, which met the 

expectations of the decision maker, who purchased two units for use in studies and teleworking, 

which improved productivity in carrying out routine tasks. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o estopim da pandemia do coronavírus (COVID-19) ocorrido no final do ano de 

2019 e início do ano de 2020, percebeu-se que houve um impacto gerado na aquisição de 

produtos e serviços, o que influenciou diretamente o e-commerce, mudando as perspectivas e 

maneiras do consumidor em adquirir bens de consumo e serviços. Grande parte dos setores B2C 

(business-to-consumer), em português, venda da empresa para o consumidor final, se 

adequaram ao meio digital para proporcionar aos seus clientes uma nova maneira para adquirir 

seus produtos ou serviços sem precisarem sair da quarentena, estimulando o mercado. 

O Webshoppers, estudo realizado pela Ebit | Nielsen (2020), é um relatório com alta 

credibilidade sobre o comércio eletrônico no Brasil, sendo uma das principais referências para 

os profissionais deste segmento, o estudo mostrou o crescimento do comércio eletrônico no país 



 

nos últimos 20 anos, sendo o ano de 2020, um ano com crescimento expressivo devido ao fato 

da pandemia do COVID-19, onde houve um salto considerável na procura por compras online. 

As vendas online cresceram 47% no 1º semestre, foi a maior alta em 20 anos, sendo realizados 

90,8 milhões de pedidos entre os meses de janeiro e junho de 2020, sendo contabilizado 38,8 

bilhões de reais. 

Segundo a Nielsen (2020), para as vendas em marketplaces1, no primeiro semestre de 

2020 foram registrados 64 milhões de pedidos contra 42 milhões no ano de 2019. Os segmentos 

de loja, de acordo com o protocolo da Nielsen, podem ser classificados em: Alimentos; 

Automotivo; Autosserviço; Bebidas; Casa e decoração; Departamento; Esportivo; Farma; 

Informática; Perfumaria; Petshop e; Roupas e calçados. 

Um dos mercados que receberam bastante atenção dos consumidores neste período de 

confinamento foi o de informática, onde a maioria das empresas e pessoas estruturaram o 

ambiente de Home Office, de seus funcionários ou de propósito pessoal, respectivamente. O 

crescimento das vendas de monitores, por exemplo, foi muito expressivo no ano de 2020, 

mesmo o usuário já possuindo uma unidade do dispositivo de saída (S) ou entrada e saída (E/S), 

a utilização de mais de uma unidade passou a ser tratado como essencial para a produtividade 

do serviço. 

Decorrente do crescimento das vendas de monitores, fica a pergunta, dentre uma grande 

diversidade de modelos e características, de que forma é possível ser mais assertivo, no processo 

de tomada de decisão, na seleção da melhor alternativa dentre os monitores de 24”? 

Dado questionamento, para este problema, foi utilizado um método de apoio a tomada 

de decisão multicritério híbrido CRITIC-COPRAS, a fim de, selecionar a melhor alternativa 

dentre um determinado número de alternativas e critérios. 

A seguir, neste artigo, será apresentado o desenvolvimento, a fundamentação teórica, a 

aplicação dos métodos de apoio a tomada de decisão multicritério híbrido, CRITIC-COPRAS, 

resultados e a discussão destes resultados.  

 

 

 

                                                           
1 Marketplace: loja virtual mediada por uma empresa, onde diferentes lojistas se cadastram e vendem seus 

produtos. O cliente tem a possibilidade de comprar itens de diferentes vendedores e pagar tudo junto. 



 

2. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com o dicionário, monitor, monitor de computador ou ainda monitor de 

vídeo, é o principal dispositivo de saída (interface) que exibe os dados ou as informações ao 

usuário, é um dispositivo físico ou lógico, que supervisiona, controla ou verifica as operações 

computacionais, sistema eletrônico ou afim. O monitor por muitos anos era apenas um 

dispositivo de saída (obtenção ou retorno de dados), porém, com o avanço da tecnologia passou, 

também, a ser um dispositivo de entrada (inserção de dados), tela touch. 

Segundo o International Data Corporation (IDC) o ano de 2020 foi o período com o 

maior crescimento, já registrado, no mercado global de monitores para computador, com 

aproximadamente 136 milhões de unidades vendidas no ano. A demanda por este tipo de 

eletrônico cresceu 8,3%, durante todo o ano de 2020 em relação a 2019. O mercado cresceu 

16,9%, ano a ano, ultrapassando 39,2 milhões de unidades vendidas no 4º trimestre de 2020, de 

acordo com o relatório Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker. 

Conforme o relatório do IDC (2020), o grande volume de vendas que ocorreu no 4º 

trimestre de 2020 foi fomentado por uma combinação de vários fatores provenientes da 

pandemia do COVID-19, já que houve uma alta por trabalhos e aprendizado em Home Office, 

onde trabalhadores e estudantes de todo o mundo passaram a executar suas atividades de forma 

remota. 

Com o crescimento exponencial da dissipação do coronavírus os governos ao redor do 

mundo adotaram políticas de lockdown (confinamento) onde trabalhadores e estudantes 

passaram a trabalhar e estudar de forma remota, a partir de suas residências, Home Office. Com 

isto, ocorreu a grande necessidade de se realizar melhorias nos ambientes de trabalho ou estudo, 

como melhoria na parte de ergonomia, no acesso a rede de internet, de equipamentos eletrônicos 

e de periféricos mais eficientes, entre outras. 

Focado em produtividade no ambiente Home Office, em relação aos eletrônicos, para 

este artigo, foi adotado o monitor de computador como um potencial objeto de estudo para 

realização da seleção da melhor alternativa de monitor 24” com auxílio do método híbrido 

CRITIC-COPRAS no apoio a tomada de decisão multicritério, área da Pesquisa Operacional. 

O objetivo deste artigo é realizar a seleção da melhor alternativa dentre diversas 

alternativas de monitores, escolhido os principais modelos de 24” no mercado nacional, a partir 

de uma determinada quantidade de critérios, os principais, de acordo com a opinião do decisor, 



 

considerados, também, como essenciais para a seleção. Os atributos foram selecionados 

previamente permitindo a coleta dos dados das alternativas (monitores) a partir dos sites dos 

fabricantes e seu preço (R$) médio no mercado nacional. 

Este artigo está compreendido na seleção de monitores a partir do método híbrido de 

apoio a tomada de decisão multicritério CRITIC-COPRAS, como já mencionado acima, a partir 

da observação do crescimento das vendas deste dispositivo, permitindo analisar a resposta 

obtida a partir do método, de modo a permitir a validação dos dados, pelos autores. O mapa 

cognitivo, figura 1, abaixo, exemplifica a busca pela seleção da melhor alternativa, a partir do 

uso do apoio a tomada de decisão multicritério. 

 

Figura 1 – Mapa cognitivo 

 
Fonte: Autores (2021) 

 

  

 

 

 



 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. TOMADA DE DECISÃO 

Para todo problema, que há a necessidade de se chegar a uma solução, há a necessidade 

de se tomar uma ação, de maneira que é realizado uma tomada de decisão. 

O fato de existir uma solução singular, de única resposta, a um problema, essa ligação 

entre problema e solução, dependerá da ação a ser tomada para que seja sanado tal desventura, 

já que a alternativa pode ser realizar ou não realizar tal ação. A viabilização para a solução a 

um determinado problema é dada quando se direciona o foco e esforços corretamente ao 

processo decisório. (GOMES; GOMES, 2019, p.1) 

O processo de tomada de decisão pode realizar-se por meio de apenas um único 

indivíduo, o decisor, ou um por grupo de indivíduos, os decisores, com o objetivo de alcançar 

o melhor resultado para um determinado problema, onde o problema a ser analisado, está 

contido entre definir o melhor resultado possível no processo decisório. (ROMERO, 1996 apud 

GOMES; GOMES, 2019, p.1) 

Alves et al. (2020) abordam a PO na otimização do mix ótimo de produção em uma 

associação atlética de engenharias, no setor de vendas, com o objetivo de chegar ao mix ótimo 

de produtos que será encomendado para um determinado evento universitário, de forma que foi 

possível maximizar o lucro considerando as restrições iniciais do problema. 

Tadaiesky et al. (2020) utilizam a PO no estudo sobre a realização de um plano de 

compra otimizado, em itens para a manutenção preventiva de caminhões, entre diversos 

critérios importantes ao processo decisório. 

Franco et al. (2020) fazem uso do processo de tomada de decisão multicritério para a 

realização da seleção de uma empresa terceirizada, dentre inúmeras alternativas e critérios, com 

atividade ao trabalho de manutenção e aferição em equipamentos hospitalares, selecionando a 

empresa que atendesse aos múltiplos requisitos impostos ao problema alcançando o resultado 

satisfatório. 

 

3.1.1. CRITIC 

O CRITeria Importance Through Intercriteria Correlation (CRITIC), foi introduzido 

por Diakoulaki, Mavrotas e Papayannakis em 1995, é um método utilizado, principalmente, 



 

para determinar o peso dos atributos. Por isso será importante sua utilização neste artigo. No 

método atual, os atributos não estão em contradição uns com os outros e os pesos dos atributos 

são determinados utilizando a matriz de decisão. (ALINEZHAD; KHALILI, 2019) 

O método CRITIC inclui as seguintes características, não há necessidade de 

independência de atributos e os atributos qualitativos são transformados em atributos 

quantitativos. A matriz de decisão é baseada na inserção do método e as alternativas e os 

atributos são baseados nas informações recebidas do decisor. (ALINEZHAD; KHALILI, 2019) 

A primeira etapa é realizar a normalização da matriz de decisão. A fim de normalizar os 

atributos positivos e negativos da matriz de decisão, são utilizadas, respectivamente. 

Atributos positivos, equação (1): 

 

𝑋𝑖𝑗 =
𝑟𝑖𝑗 − 𝑟𝑖

−

𝑟𝑖
+ − 𝑟𝑖

−  ;    𝑖 = 1, … , 𝑚, 𝑗 = 1, … , 𝑛 (1) 

 

Atributos negativos, equação (2): 

 

𝑋𝑖𝑗 =
𝑟𝑖𝑗 − 𝑟𝑖

+

𝑟𝑖
− − 𝑟𝑖

+  ;    𝑖 = 1, … , 𝑚, 𝑗 = 1, … , 𝑛 (2) 

 

Onde xij representa um valor normalizado da matriz de decisão, para i-ésima alternativa 

em j-ésimo atributo e ri
maior = max (r1, r2, …, rm) e ri

menor = min (r1, r2, …, rm). 

O coeficiente de correlação entre atributos é determinado pela equação (3) abaixo. 

 

𝜌𝑗𝑘 =
∑ (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥�̅�). (𝑥𝑖𝑘 − �̅�𝑘)𝑚

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)
2

. ∑ (𝑥𝑖𝑘 − �̅�𝑘)2𝑚
𝑖=1

𝑚
𝑖=1

 (3) 

 

Onde �̅�𝑗 e �̅�𝑘 representam a média dos atributos j-ésimo e k-ésimo. O �̅�𝑗 é calculado a 

partir de equação abaixo (4). Da mesma forma, é obtido para �̅�𝑘. Além disso, 𝜌𝑗𝑘 é o coeficiente 

de correlação entre os atributos j-ésimo e k-ésimo. 

 



 

�̅�𝑗 =
1

𝑛
 ∑ 𝑋𝑖𝑗;     𝑖 = 1, … , 𝑚 (4)

𝑛

𝑗=1

 

 

Para o cálculo do índice (C), em primeiro lugar, o desvio padrão de cada atributo é 

estimado pela equação (5). 

𝜎𝑗 = √
1

𝑛 − 1
∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)

2𝑛

𝑗=1
;      𝑖 = 1, … , 𝑚 (5) 

 

A etapa seguinte, o índice (C) é calculado usando a equação (6). 

 

𝐶𝑗 = 𝜎𝑗 . ∑(1 − 𝜌𝑗𝑘);

𝑛

𝑘=1

    𝑗 = 1, … , 𝑛 (6) 

 

A próxima etapa, os pesos dos atributos (Wj) são determinados pela equação (7). 

 

𝑊𝑗 =
𝐶𝑗

∑ 𝐶𝑗
𝑛
𝑗=1

;     𝑗 = 1, … , 𝑛 (7) 

 

A última etapa é o ranqueamento final dos atributos, onde, os pesos dos atributos são 

dispostos em ordem decrescente para a classificação final dos atributos. 

 

3.1.2. COPRAS 

O COmplex PRoportional ASsessment (COPRAS), é um método introduzido por 

Zavadskas, Kaklauskas, e Sarka em 1994, é utilizado para avaliar os valores de índice de 

maximização e minimização, e o efeito de maximizar e minimizar os índices na avaliação dos 

resultados é considerado separadamente. (ALINEZHAD; KHALILI, 2019) 

Este é um método compensatório, os atributos são independentes e os atributos 

qualitativos são transformados em quantitativos. A matriz de decisão é formada a partir das 

informações inseridas pelo decisor. (ALINEZHAD; KHALILI, 2019) 

A primeira etapa consiste na normalização da matriz de decisão, equação (8). 



 

 

𝑟𝑖𝑗
∗ =

𝑟𝑖𝑗

∑ 𝑟𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 ;    j = 1, … , 𝑛   (8) 

 

Onde, 𝑟𝑖𝑗
∗  indica o valor normalizado da matriz de decisão, na i-ésima alternativa no j-

ésimo atributo. 

Com a matriz de decisão normalizada (8), a próxima etapa consiste em determinar os 

pesos, nesta etapa foi utilizado o CRITIC (7), em seguida os valores normalizados são 

multiplicados com os pesos, obtendo os valores da matriz de decisão normalizada ponderada, 

equação (9). Onde 𝑤𝑗 é o peso do atributo [w1, w2, …, wn]. 

 

�̂�𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗
∗ . 𝑤𝑗    (9) 

 

A etapa seguinte, é realizado a maximização e minimização dos índices de cada atributo, 

para atributos monotônicos de ganho, positivos, e monotônicos de custo, negativos, equações 

(10) e (11), respectivamente. 

 

𝑆+𝑖 = ∑ �̂�𝑖𝑗;    𝑖 = 1, … , 𝑚   (10)

𝑔

𝑗=1

 

 

𝑆−𝑖 = ∑ �̂�𝑖𝑗;    𝑖 = 1, … , 𝑚   (11)

𝑛

𝑗=𝑔+1

 

 

Onde g representa o número de atributos positivos e n-g o número de atributos 

negativos, Si descreve a maximização e minimização dos índices do i-ésimo atributo. 

Na etapa seguinte, é calculado o valor de significância relativa de cada atributo (12). 

 

𝑄𝑖 = 𝑆+𝑖 +
∑ 𝑆−𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑆−𝑖 ∑
1

𝑆−𝑖

𝑚
𝑖=1

   (12) 

 



 

A última etapa é a realização do ranqueamento, a partir dos valores obtidos com a 

significância relativa, em ordem decrescente, onde o maior valor é a melhor alternativa. 

 

4. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

A proposta de solução para a seleção da melhor alternativa de monitores, será a 

utilização do método híbrido de apoio a tomada de decisão multicritério CRITIC-COPRAS, o 

método CRITIC será utilizado para a obtenção do valor peso e o método COPRAS será 

utilizado para a obtenção da ordenação da melhor para a pior alternativa. 

As alternativas de monitores para computadores foram selecionadas a partir de modelos 

de 24” dentre diversas marcas e os atributos foram listados de acordo com a característica básica 

que deve estar presente no equipamento. 

Ao todo são 7 alternativas, que consiste em, ASUS VA24EHE (A1); PHILIPS 242V8A 

(A2); AOC 24G2HE5 (A3); LG 24ML600M-B (A4); AOC G2460VQ6 (A5); DELL 

SE2417HG (A6); e LENOVO S24e-03 (A7). 

Os atributos são, Preço (R$) (C1); Consumo de energia (w) (C2); Peso (kg) (C3); Tempo 

de resposta (ms) (C4); e Taxa de atualização (Hz) (C5). 

 

Tabela 1 – Matriz de decisão 

MATRIZ DE DECISÃO 

- Preço (R$) 
Consumo de 

energia (w) 
Peso (kg) 

Tempo de 

resposta (ms) 

Taxa de 

atualização 

(Hz) 

ASUS 

VA24EHE 
1177,67 15,7 3,18 5 75 

PHILIPS 

242V8A 
899,89 13,59 2,64 4 75 

AOC 

24G2HE5 
1073,58 21 3,68 1 75 

LG 

24ML600M-B 
1055,44 17,5 3,1 1 75 

AOC 

G2460VQ6 
1111,00 23 2,8 1 76 

DELL 

SE2417HG 
1739,99 17 3,4 2 60 

LENOVO  

S24e-03 
910,00 31 3,07 6 60 

Fonte: Autores (2021) 

 



 

Sendo assim, com todos os dados necessários, é realizado a montagem da matriz de 

decisão, tabela 1, que será utilizada no método híbrido de apoio a tomada de decisão 

multicritério. 

 

4.1 APLICAÇÃO CRITIC 

A primeira etapa foi a realização da normalização da matriz de decisão, tabela 2, abaixo. 

 

Tabela 2 – Normalização - CRITIC 

NORMALIZAÇÃO (Xij) 

- MIN MIN MIN MIN MAX 

- C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0,6693 0,8788 0,4808 0,8000 0,9375 

A2 1,0000 1,0000 1,0000 0,6000 0,9375 

A3 0,7933 0,5744 0,0000 0,0000 0,9375 

A4 0,8148 0,7754 0,5577 0,0000 0,9375 

A5 0,7487 0,4595 0,8462 0,0000 1,0000 

A6 0,0000 0,8041 0,2692 0,2000 0,0000 

A7 0,9880 0,0000 0,5865 1,0000 0,0000 

Fonte: Autores (2021) 

 

A próxima etapa é calcular o coeficiente de correlação entre os atributos, tabela 3, 

abaixo. 

 

Tabela 3 – Coeficiente de correlação - CRITIC 

COEFICIÊNTE DE CORRELAÇÃO (Pjk) 

- MIN MIN MIN MIN MAX 

 C1 C2 C3 C4 C5 

C1 1,0000 -0,2903 0,4551 0,3040 0,4448 

C2 -0,2903 1,0000 0,0884 -0,2398 0,4678 

C3 0,4551 0,0884 1,0000 0,2766 0,2344 

C4 0,3040 -0,2398 0,2766 1,0000 -0,3834 

C5 0,4448 0,4678 0,2344 -0,3834 1,0000 

1 - COEFICIÊNTE DE CORRELAÇÃO (1-Pjk) 

- MIN MIN MIN MIN MAX 



 

 C1 C2 C3 C4 C5 

C1 0,0000 1,2903 0,5449 0,6960 0,5552 

C2 1,2903 0,0000 0,9116 1,2398 0,5322 

C3 0,5449 0,9116 0,0000 0,7234 0,7656 

C4 0,6960 1,2398 0,7234 0,0000 1,3834 

C5 0,5552 0,5322 0,7656 1,3834 0,0000 

Fonte: Autores (2021) 

 

O coeficiente de correlação é calculado e foi realizado a subtração de 1 do coeficiente 

de correlação, obtendo (1-Pjk). 

Para a etapa seguinte, é realizado o cálculo a fim de se obter o índice (C), tabela 4. 

 

Tabela 4 – Índice - CRITIC 

ÍNDICE (C) 

- MIN MIN MIN MIN MAX 

 C1 C2 C3 C4 C5 

σj 0,3382 0,3362 0,3357 0,4231 0,4641 

Σ(1-Pjk) 3,0864 3,9739 2,9455 4,0425 3,2365 

Cj 1,0438 1,3362 0,9887 1,7106 1,5021 

Fonte: Autores (2021) 

 

A partir do índice (C) é possível realizar o cálculo dos pesos (Wj) de cada atributo, tabela 

5. 

 

Tabela 5 – Pesos - CRITIC 

PESOS (Wj) 

- MIN MIN MIN MIN MAX 

 Preço (R$) 
Consumo de 

energia (w) 
Peso (kg) 

Tempo de 

resposta (ms) 

Taxa de 

atualização (Hz) 

Wj 0,1586 0,2030 0,1502 0,2599 0,2282 

Wj (%) 15,86% 20,30% 15,02% 25,99% 22,82% 

Fonte: Autores (2021) 

 

De acordo com o método CRITIC, o critério, ou atributo, com maior importância, em 

ordem crescente, é Tempo de resposta (C4); Taxa de atualização (C5); Consumo de energia 



 

(C2); Preço (C1); e Peso (C3). Com a obtenção dos pesos de cada atributo é possível realizar a 

aplicação do método COPRAS. 

 

4.2. APLICAÇÃO COPRAS 

A primeira etapa do método COPRAS é realizar a normalização da matriz de decisão, 

tabela 6. 

Tabela 6 – Normalização - COPRAS 

NORMALIZAÇÃO 

- 

MIN MIN MIN MIN MAX 

C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0,148 0,113 0,145 0,250 0,151 

A2 0,113 0,098 0,121 0,200 0,151 

A3 0,135 0,151 0,168 0,050 0,151 

A4 0,132 0,126 0,142 0,050 0,151 

A5 0,139 0,166 0,128 0,050 0,153 

A6 0,218 0,122 0,155 0,100 0,121 

A7 0,114 0,223 0,140 0,300 0,121 

Wj 0,1586 0,2030 0,1502 0,2599 0,2282 

Fonte: Autores (2021) 

 

Com a matriz de decisão normalizada, os pesos obtidos com o método CRITIC, são 

utilizados para obter a matriz de decisão normalizada ponderada, tabela 7. 

 

Tabela 7 – Matriz de decisão normalizada ponderada – COPRAS 

MATRIZ DE DECISÃO NORMALIZADA PONDERADA 

- 

MIN MIN MIN MIN MAX 

C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0,023 0,023 0,022 0,065 0,035 

A2 0,018 0,020 0,018 0,052 0,035 



 

A3 0,021 0,031 0,025 0,013 0,035 

A4 0,021 0,026 0,021 0,013 0,035 

A5 0,022 0,034 0,019 0,013 0,035 

A6 0,035 0,025 0,023 0,026 0,028 

A7 0,018 0,045 0,021 0,078 0,028 

Fonte: Autores (2021) 

A próxima etapa é a obtenção de S+ e S-, ou seja, a maximização e minimização, 

respectivamente, dos índices de cada atributo, tabela 8. 

 

Tabela 8 – Maximização e minimização dos índices – COPRAS 

 

 S-  S- 

A1 0,035 A1 0,133 

A2 0,035 A2 0,108 

A3 0,035 A3 0,090 

A4 0,035 A4 0,081 

A5 0,035 A5 0,088 

A6 0,028 A6 0,109 

A7 0,028 A7 0,163 

Fonte: Autores (2021) 

 

Após a realização do cálculo da maximização e minimização, a última etapa é realizar 

o ranqueamento das alternativas, a partir do cálculo do valor da significância relativa de cada 

atributo, Qi, tabela 9. 

 

Tabela 9 – Significância relativa – COPRAS 

RANQUEAMENTO 

Q1 (A1) 0,1211 6 

Q2 (A2) 0,1414 4 

Q3 (A3) 0,1622 3 



 

Q4 (A4) 0,1771 1 

Q5 (A5) 0,1661 2 

Q6 (A6) 0,1336 5 

Q7 (A7) 0,0986 7 

Fonte: Autores (2021) 

 

O resultado é exposto em ordem decrescente do valor obtido na significância relativa de 

cada atributo, onde Q4 é a melhor alternativa (0,1771). O ranqueamento final então é: Q4; Q5; 

Q3; Q2; Q6; Q1; e Q7. 

 

5. RESULTADOS 

Os resultados obtidos foram satisfatórios e dentro do esperado, o monitor com a melhor 

performance de acordo com o método híbrido de apoio a tomada de decisão multicritério 

CRITIC-COPRAS é o a alternativa Q4 (A4), o LG 24ML600M-B, figura 2.  

 

Figura 2 – Resultado (LG 24ML600M-B) 

 
Fonte: Autores (2021) 

 



 

Este monitor foi adquirido, ou seja, o método utilizado neste artigo serviu de apoio a 

decisão, ajudando o decisor em sua escolha final. Visto a existência de uma grande variedade 

de modelos e características entre as alternativas, foi necessário a utilização da Pesquisa 

Operacional para se chegar a uma solução. 

Uma outra possível alternativa além do monitor LG 24ML600M-B (A4), poderiam ser 

os monitores AOC G2460VQ6 (A5) ou AOC 24G2HE5 (A3), segundo e terceiro, 

respectivamente. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Independentemente do que se queira selecionar, do problema em si, ou importância, 

todo problema há a necessidade de se obter uma resposta, onde necessite do apoio a decisão, a 

PO poderá, em muitos casos, ajudar ao decisor chegar na melhor alternativa possível.  

Neste caso dos monitores, para os autores, foi de extrema importância a utilização do 

método híbrido de apoio a tomada de decisão multicritério CRITIC-COPRAS para se chegar 

na melhor alternativa que foi o monitor LG 24ML600M-B, figura 2. 

Como já dito, o resultado foi mais que satisfatório, o decisor realizou a compra de 2 

monitores para melhorar a produtividade no ambiente de Home Office, uma vez que as 

demandas por serviços e, também, estudos, aumentaram e a utilização de dois monitores 

melhora em 80%, para o decisor, a realização das atividades com utilização do computador.  

Os métodos utilizados, CRITIC e COPRAS, foram muito significativos no apoio a 

tomada de decisão, o CRITIC principalmente, pois trata-se de um método focado 

principalmente na obtenção do valor peso sem a necessidade do decisor em dar sua opinião. O 

COPRAS foi importante para a ordenação das alternativas.  

Como proposta para futuros trabalho a utilização do CRITIC para dar valor aos pesos 

será bem-vindo, em muitos casos, e junto a este método, pode-se utilizar o SAPEVO-M. 
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