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RESUMO

É inegável o aumento de serviços de transações financeiras para operações
de crédito, débito e investimentos com uso de aplicações para dispositivos móveis e
computadores pelos clientes. Além disso, pelo lado das instituições financeiras,
destaca-se o uso de servidores de mensageria com gerenciadores de fila sob
demanda para atender requisições de aplicações geradas por estes mesmos
clientes. A infraestrutura de servidores com softwares de mensageria necessita de
configurações de segurança para proteger os objetos dos gerenciadores de filas e
os dados que circulam em formato de mensagens. Para entender os impactos da
configuração dos parâmetros de segurança nos objetos, este trabalho apresenta um
estudo comparativo de desempenho no processamento de diferentes tamanhos de
mensagens, em cenários diversificados e com a alternância de parametrizações de
segurança. A proposta faz uso do método de Análise Hierárquica de Processo (AHP)
para a seleção das melhores alternativas. Para realização desta pesquisa são
utilizadas infraestruturas de virtualização do tipo 2 e computação na nuvem. Para
fins de análise, são exploradas as características dos cenários distintos e como o
incremento de segurança interfere no desempenho das aplicações. Os resultados
mostram a viabilidade de aplicar a segurança de forma controlada nos
gerenciadores de filas, devido a uma análise de desempenho. Vale destacar que
estes resultados satisfatórios estão atrelados ao fato de o administrador do ambiente
aumentar ou reduzir os valores de peso nos cálculos do método AHP, de acordo
com a necessidade de negócios da organização.

Palavras-chave: Análise Hierárquica de Processo (AHP); Segurança versus
Desempenho; Gerenciador de Filas; Mensageria; Nuvem; Virtualização.

ABSTRACT
Application of the Analytic Hierarchy Process (AHP) method for evaluating of
security and performance in an environment with messaging servers

The increase in financial transaction services for credit, debit, and
investment transactions with the use of applications for mobile devices and
computers by customers is undeniable. Moreover, on the financial institutions view,
the use of messaging servers with queue managers on demand stands out to meet
application requests generated by these same customers. The server infrastructure
with messaging software needs security settings to protect the queue managers'
objects and the data that circulates in message format. To understand the impacts of
configuring security parameters on objects, this work presents a comparative study of
performance in the processing of different message sizes, in different scenarios and
with the alternation of security parameters. The proposal makes use of the Analytic
Hierarchy Process (AHP) method to select the best alternatives. To carry out this
research, type 2 virtualization infrastructures and cloud computing are used. For
analysis purposes, the characteristics of the different scenarios are explored and how
the increase in security interferes with the performance of applications. The results
show the viability to apply the security in a controlled manner in the queue managers,
due to a performance analysis. It is worth noting that these satisfactory results are
linked to the fact that the administrator of the environment increases or reduces the
weight values in the calculations of the AHP method, according to the organization's
business need.
Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP); Security versus Performance; Queue
Manager; Messaging; Cloud; Virtualization.
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1

INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico de hardware e software, nas Instituições Financeiras
(IFs) podem ser associados aos seguintes aspectos: (1) serviços em computação na
nuvem; (2) infraestruturas computacionais mais compactas para atender diversas
necessidades de negócio por meio de novas aplicações (por exemplo, soluções em
contêiner, do inglês docker); (3) novas linguagens de desenvolvimento; e (4)
soluções de armazenamento (disco) mais performáticas em relação a manipulação
dos

dados

gravados.

Esta

evolução,

permite

por

exemplo,

agilizar

o

desenvolvimento e entregas de novas aplicações aos usuários e clientes. Esta
evolução possui relação com a geração e a troca de mensagens entre diversas
aplicações.
As plataformas de mensageria disponibilizam a comunicação por meio de
mensagens entre diferentes serviços de aplicações. Essa é uma característica
essencial, que possibilita o cumprimento de regras definidas pelos gestores do
negócio, assim como o atendimento das requisições dos usuários feitas por meio de
aplicações. Para tanto, as aplicações utilizam objetos (por exemplo, filas e canais)
de gerenciadores de filas para transmissão de mensagens (dados).
A administração de ambientes computacionais com servidores de mensageria
requer parametrizações de segurança nos objetos dos gerenciadores de filas,
gerando mais estabilidade e proteção ao ambiente de mensageria utilizados pelos
serviços das aplicações. Entre os grupos de aplicações em uso por clientes das IFs,
destacam-se os seguintes meios de pagamentos: (1) Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB); e (2) Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX). Ambos os sistemas
são críticos e exigem qualidade no nível de serviço, independente da organização
que estejam disponíveis.
O IBM MQ (renomeado com este nome em 2014) é o software de mensageria
padrão definido pelo Banco Central do Brasil (BCB) para estabelecer o tráfego de
mensagens no SPB. Até o ano de 2002 esse software era chamado de MQSeries,
depois passou a ser chamado de WebSphere MQ e se juntou à família de produtos
do WebSphere. Ele permite que diferentes aplicações se comuniquem através do
envio de mensagens (IDATALABS, 2015a) (SARHAN; GAWDAN, 2017).
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A Tabela 1 apresenta a dimensão de uso do IBM MQ definido como software
padrão de mensageria pelo BCB para o SPB em relação a outros produtos que
permitem integrações de aplicações com troca de mensagens.
Tabela 1 – Empresas que utilizam Aplicações de Integrações Corporativas

Produto

Número de
empresas
usando as
aplicações

Porcentagem
de mercado

Mais informações

(%)
https://idatalabs.com/tech/products/ibm-websphere-mq

IBM
WebSphere
MQ

8.531

14%

BizTalk
Server

8.251

13%

Apache
Kafka

7.298

12%

Informatica
PowerCenter

6.583

10%

https://idatalabs.com/tech/products/biztalk-server

https://idatalabs.com/tech/products/apache-kafka.

https://idatalabs.com/tech/products/informatica-powercenter

https://idatalabs.com/tech/products/oracle-fusion-middleware

Oracle
Fusion
Middleware

5.957

9%

Mulesoft

4.227

6%

https://idatalabs.com/tech/products/mulesoft

https://idatalabs.com/tech/products/ibm-websphere-messageIBM
broker
WebSphere
2.357
< 5%
Message
Broker
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Idatalabs (2015b).

A comunicação entre as IFs e o Banco Central do Brasil utilizam uma rede
privada denominada de Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN) e o fluxo de
mensagens é realizado por meio de gerenciadores de filas configurados no
middleware IBM MQ.
A Figura 1 apresenta os números de transações realizadas por meio do PIX,
TED e Documentos de Ordem de Crédito (DOC). A Figura 1 mostra os reflexos da
entrada em produção do PIX frente a um ambiente dominado por transações
realizadas via TEDs e DOCs (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020).
A Figura 2 mostra, ao longo do período (de abr/02 a dez/18), o aumento da
quantidade de transações financeiras bem como o aumento no tráfego de valores
em milhões de reais publicados pelo BCB. O comportamento neste período ocorre
devido à redução dos valores da Transferência Eletrônica Disponível (TED) ao longo
dos anos desde o início da operação do sistema no Brasil. No ano de 2016, a TED
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deixou de ter valor mínimo. A TED permite aos clientes das IFs realizarem
movimentações financeiras com uso de serviços de aplicações disponibilizados
pelas IFs.
Figura 1 – Evolução de quantidade de transações

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Banco Central do Brasil (2020).
Figura 2 – Dados republicados considerando todas as ordens que resultam em
movimentação financeira, exceto recolhimentos compulsórios e meio circulante

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Banco Central do Brasil (2019).

Na Figura 3 pode ser verificado, por setor, as empresas que utilizam o IBM
WebSphere MQ, com destaque ao setor bancário que possui a infraestrutura e
aplicação do SPB. Com base na padronização do uso deste software no SPB, todas
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as IFs seguem o padrão estabelecido pelo BCB. Além disso, outras aplicações com
gerenciadores de filas configurados com o IBM WebSphere MQ trocam mensagens.
Estes cenários contribuem, por exemplo, para os números do setor bancário.
Figura 3 – Setores que utilizam o IBM WebSphere MQ

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Idatalabs (2015a, tradução nossa).

A Figura 4 mostra uma média de crescimento anual de 22%, em virtude da
redução progressiva do valor mínimo da TED, devidamente acordado entre as
instituições, e da consolidação da TED como mecanismo de bons resultados de
transferência de fundos (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018b).
Figura 4 – Evolução dos volumes de transferências de fundos no Sistema de
Transferência de Reservas (STR)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Banco Central do Brasil (2018b).
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A Tabela 2 mostra os cálculos em porcentagem de crescimento de
mensagens em relação aos valores apresentados na Figura 4. No ano de 2016, o
BCB eliminou o valor mínimo da TED e em 2018 a quantidade de mensagens
chegou a 78 milhões, enquanto o volume financeiro ultrapassou os 430 bilhões de
reais (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018b). A Tabela 2 destaca tendência de
crescimento da quantidade de mensagens, as respectivas porcentagens entre os
anos e a média de crescimento entre os anos de 2014 até 2018.
Tabela 2 – Porcentagens e média de crescimento da quantidade de mensagens
Quantidade Anual
Ano a Ano
Porcentagem de crescimento de ano a ano
(milhões de mensagens)
2014

37,43

19%

2015

43,33

16%

2016

70,35

62%

2017

75,22

7%

2018

78,98

5%

Média de crescimento entre o período

21,8%

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Banco Central do Brasil (2018b).

O aumento de sistemas computacionais que utilizam softwares de
mensageria considerados críticos por empresas financeiras, como o IBM MQ, traz
como vulnerabilidade o acesso indevido de usuários internos aos gerenciadores de
filas.
O acesso de usuários internos às filas dos gerenciadores costuma agilizar o
trabalho, porém, muitas vezes não é bem controlado. O problema é que este acesso
é realizado por meio de softwares genéricos e existem brechas de segurança que
permitem aos usuários, por exemplo, acessar e excluir mensagens das filas.
Os usuários internos, geralmente desenvolvedores das aplicações, justificam
que isso é feito para verificar se há acúmulo de mensagens nas filas ou algum tipo
de problema com o IBM MQ. Mas como esse tipo de acesso nem sempre é feito de
forma segura, já que utilizam ferramentas disponíveis na Internet, não homologadas
pela organização para acessar o gerenciador de fila e o uso destas ferramentas não
deixa rastros das ações realizadas no gerenciador. Além disso, há riscos reais nesta
forma de ação, como por exemplo, a indisponibilidade de serviços de aplicação e a
exclusão de objetos do gerenciador.
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Atualmente soluções de hardware como firewalls, sistemas de identificação
de invasões e esquemas de criptografia não são suficientes para identificar invasões
nas infraestruturas computacionais de mensageria (SINGH; JANGRA; VERMA,
2016). Um bom esquema para evitar ataques às infraestruturas computacionais é o
treinamento prático que simula invasões em ambientes semelhantes aos reais das
organizações (TANG et al., 2017). É necessário, portanto, aumentar o engajamento
dos usuários em relação à segurança da informação (MONTESDIOCA; MAÇADA,
2015), pois estes são o elo mais frágil no que diz respeito à manipulação destas
informações. Por esse motivo existe uma recomendação para estabelecer uma
Cultura de Segurança da Informação, do inglês Information Security Culture (ISC)
(AKHYARI; RUZAINI; RASHID, 2018). A ISC é uma maneira eficiente para alavancar
um comportamento seguro e administrar os riscos de segurança nas instituições
(NASIR et al., 2019).
Contudo, diante da imensa dificuldade que há em estabelecer controles que
funcionem sobre as pessoas, uma alternativa ao uso da ISC é a implementação de
controles de segurança que atuem diretamente na infraestrutura de mensageria
vigente. Por exemplo, realizando controle de tráfego e monitoramento das
aplicações de forma que fiquem evidentes as causas e efeitos das ações
implementadas nos aplicativos de mensageria (SHERIF; FURNELL; CLARKE,
2015).
É importante notar que a implementação de segurança nestes ambientes de
mensageria requer a manutenção da funcionalidade dos aplicativos, em virtude da
necessidade de alteração ou mesmo inclusão das credenciais (usuário e senha)
utilizadas pela aplicação para acessar os objetos do gerenciador, assim como, o
registro das informações dos nomes de canais utilizados pela aplicação para
estabelecer a conexão entre a camada da aplicação e o de mensageria.

1.1

Contextualização do problema
Sabe-se que os serviços1 disponibilizados por IFs utilizam cada vez mais

sistemas de mensageria para que aconteça a interação entre diferentes aplicações.

1

Aplicações para executar tarefas e transações disponíveis em interfaces acessíveis por navegadores (por
exemplo, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari etc.) ou aplicativos de celulares e tablets.
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Diante deste cenário de conectividade e exposição na rede interna de diversos
gerenciadores de filas sem a mínima configuração de segurança sobre os objetos
dos gerenciadores de filas permite a invasão e a destruição deles. Diante deste tipo
de ameaça interna, geradas por acessos indevidos nos gerenciadores de filas, se
faz necessária uma avaliação dos impactos das configurações de segurança sobre
os objetos dos gerenciadores de filas.

1.2

Questões de pesquisa, objetivo e hipóteses

Com base nas informações do problema exposto, as perguntas para as quais
se deseja encontrar respostas nesta dissertação são:
•

Há um método que permita medir o grau de causa e efeito entre as
ações e configurações implementadas em um ambiente de mensageria?

•

Como medir ou até mesmo equilibrar a segurança versus o desempenho
das aplicações?

O objetivo desta dissertação é implementar controles de segurança em um
ambiente de mensageria avaliando o impacto que estes controles geram no
desempenho das aplicações, de forma que seja possível tomar decisões sobre as
configurações mais adequadas.
A pesquisa de mestrado envolve a aplicação de um método que permita a
comparação de cenários pelo qual ocorram análises das correlações de causa e
efeito entre segurança versus desempenho, permitindo uma boa tomada de decisão.
O baixo grau de segurança (GS) em objetos de gerenciadores de filas
representa riscos para a disponibilidade dos serviços e o fluxo completo das
mensagens entre as aplicações de qualquer empresa. Diante disso, a intenção desta
proposta envolve a possiblidade de determinar os impactos de configurações de
segurança em objetos do gerenciador de filas em relação ao desempenho nas ações
de put e get de mensagens da aplicação, assim como a implementação de um
método que possa ser usada para essa funcionalidade.

1.3

Contribuições

A primeira contribuição é construir um plano de um conjunto de ações e
parametrizações e catálogo de avaliação de resultados dos experimentos em
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diferentes cenários de infraestrutura com a aplicação de segurança da informação,
que garanta a estabilidade do ambiente e não afete a implementação de outras
metodologias de segurança, como por exemplo, a ISC (MONTESDIOCA; MAÇADA,
2015).
A segunda é permitir que as configurações mais adequadas de segurança
sejam escolhidas e gerenciadas pelo administrador com base na comparação do
desempenho das aplicações.
E a terceira é avaliar a metodologia aplicada por mais de uma ferramenta
(software), gerando, assim, uma comparação entre diferentes programas que são
usados na mesma metodologia.
A quarta contribuição é a entrega de um código aberto de uma aplicação
desenvolvida em Java e disponibilizada no publicamente na Internet 2, que permite
realizar testes de put e get de mensagens em fila local no gerenciador de fila.

1.4

Método de trabalho

Essa

dissertação

está

relacionada

à

segurança

da

informação

de

computadores com gerenciadores de filas. O objetivo é propor o método de Análise
Hierárquica de Processo, do inglês Analytic Hierarchy Process (AHP), para
correlacionar configurações e equilibrar a implementação de segurança para
usuários internos em relação ao desempenho dos aplicativos. A Figura 5 especifica
os passos necessários para alcançar o objetivo da pesquisa de mestrado.

A decisão para o uso do método AHP surge em virtude da possibilidade de
avaliação da qualidade das informações e ao fato das estruturas hierárquicas e de
julgamento deste método disponibilizarem clareza aos profissionais envolvidos no
processo de tomadas de decisões.

Esta dissertação é um estudo sobre os aspectos técnicos dos ambientes que
têm gerenciadores de filas e uma proposta para aplicação de controles de
segurança computacionais. A ideia é medir e controlar a influência da aplicação dos
controles de segurança no desempenho dos aplicativos. Isso é realizado por meio
2

https://github.com/alexandresarto/Master2020.
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da simulação em um ambiente computacional com gerenciadores de filas em
ambientes com o sistema operacional Linux Ubuntu (vide Tabela 27) em máquinas
virtuais configuradas com o software VirtualBox3 e na computação em nuvem.
Figura 5 – Fluxo de pesquisa desta dissertação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dentro deste cenário, fazer a simulação de máquinas com o uso das atuais
configurações de acesso dos usuários administrativos locais aos aplicativos de
mensageria. Ao término dos testes, com as configurações dentro do cenário atual, a
ideia é propor recomendações e diretivas para elevar o GS e proteger os
gerenciadores ao mesmo tempo em que se mede a influência da implementação da
segurança no desempenho dos aplicativos.

1.5

Organização da dissertação

Esta dissertação está estruturada conforme a descrição apresentada a seguir:
•

Seção 2 - LEVANTAMENTO DA LITERATURA – mostra a relevância
da segurança da informação nos ambientes corporativos, a utilização

3

https://www.virtualbox.org/.
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de sistemas de mensageria e o uso do método AHP no processo de
tomada de decisão;
•

Seção 3 - TRABALHOS RELACIONADOS – destaca os trabalhos que
utilizaram o método AHP, características voltadas para a segurança da
informação e de aplicação que utiliza sistema de mensageria;

•

Seção 4 - APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP E DEFINIÇÃO DOS
ESTÁGIOS – apresenta o plano de trabalho desta dissertação utilizado
nos testes dos experimentos nos cenários, as definições da meta,
critérios, subcritérios e alternativas para o método AHP. Também
mostra as características dos julgamentos para montagem das
matrizes;

•

Seção 5 - EXPERIMENTO E RESULTADOS DO MÉTODO AHP –
registra a aplicabilidade do método AHP diante da estrutura hierárquica
definida

nesta

dissertação

para

reforçar

a

segurança

nos

gerenciadores de filas e os efeitos sobre o tempo de processamento
(put e get) de mensagens feito pela aplicação; e
•

Seção 6 - CONCLUSÃO – apresenta um resumo desta dissertação
com as contribuições e registros finais sobre os principais resultados e
a proposta para trabalhos futuros.
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2

LEVANTAMENTO DA LITERATURA

Nesta seção são apresentados os principais assuntos que formam esta
dissertação. A Subseção 2.1 dedica-se aos aspectos da cultura de segurança da
informação nas organizações. Na Subseção 2.2 são abordados os aspectos para
uso do método AHP. A Subseção 2.3 apresenta características do sistema de
mensageria IBM MQ. Na Subseção 2.4 são apresentados pontos em relação à
segurança da informação e os usuários internos. A Subseção 2.5 apresenta
características do SPB que tem por característica o uso do IBM MQ no processo de
troca de mensagens.

2.1

Cultura de segurança da informação nas organizações

Cultura é algo imensurável e estruturado no comportamento dos cidadãos,
caracterizada nas vidas das pessoas, não importando em qual classes estejam
vivendo, em muitos casos a cultura é soberana para as pessoas (SHERIF;
FURNELL; CLARKE, 2015).
É necessário implantar uma cultura de segurança da informação nas equipes
técnicas responsáveis pelo suporte, pelas instalações e configurações dos
servidores de mensageria e junto às equipes de sustentação das aplicações. São
equipes que trabalham muito próximas e a inclusão deste tipo de cultura no dia a dia
de suas atividades reduz o número de incidentes nas infraestruturas dos
gerenciadores de filas, diminui as ocorrências relacionadas às falhas, elimina
contratempos e ajuda a assimilar a cultura da política de segurança (SHERIF;
FURNELL; CLARKE, 2015). Segundo Sherif, Furnell e Clarke (2015) é necessário
um alinhamento da segurança da informação de acordo com cultura organizacional
que está afinada com a cultura nacional: “As culturas organizacionais imitam as
características

da

cultura

nacional

em

três

dimensões

bem

definidas:

compartilhamento de conhecimento, tradições e comportamento” (GULEV, 2009
apud SHERIF; FURNELL; CLARKE, 2015, p. 444).

2.2

Introdução ao uso do método de Análise Hierárquica de Processo
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A complexidade do mundo traz à tona o fato de muitos problemas possuírem,
entre si, um grau de relacionamento (SAATY, 2013). Por exemplo, a segurança de
um veículo depende das condições do sistema de freios e o sistema de freios
depende da qualidade dos materiais utilizados na fabricação das peças do freio.
Para Saaty (2013), um método de tomadas de decisões precisa ser de
construção fácil e clara, e que possa ser incluído em grupos heterogêneos de
pessoas e possa se adaptar ao comportamento dos componentes sem exigir
aperfeiçoamento exagerado no aprendizado:
•

A tomada de decisão abrange o conhecimento, a informação e aspectos
técnicos que envolvem especificações do problema a ser tratado, os
envolvidos e suas intenções, as regras, os elementos que influenciam
nos resultados e períodos, as perspectivas e as limitações.

O método AHP4 foi desenvolvido por Thomas Lorie Saaty, no início dos anos
70, e é uma técnica estruturada de multicritério muito utilizada para organizar e
analisar

o

processo

de

tomada

de

decisões

(SREWUTTANAPITIKUL;

MUENGCHAISRI, 2016). Segundo Saaty (2013), o método pode ser utilizado para
resolver problemas em diversas áreas de interesse dos seres humanos como por
exemplo, política, economia, social e de pesquisas técnicas. Segundo Li-Sheng e
Ru-Ping (2015), o método AHP constitui o uso da matemática e psicologia para o
processo de tomadas de decisões complexas. Na verdade, seu grande mérito é
dividir as decisões complexas de problemas em comparações estruturadas
elaboradas em pares (ANTON; NEDELCU, 2018).
Desse modo, as seguintes fases podem ser elencadas para a tomada de
decisão (SAATY, 2013):
a) Modelar o problema em uma estrutura hierárquica;
b) Criar a matriz de julgamentos;
c) Normalizar e calcular os pesos;
d) Definir prioridades para os critérios;
e) Definir prioridades para os subcritérios;
f) Definir prioridades das alternativas; e
g) Comparativo dos pesos das alternativas e dos critérios.
4

Pesquisas mostraram mais resultados utilizando a palavra método. As pesquisas feitas no site
https://scholar.google.com.br/ com as strings “ahp method” e "Analytic Hierarchy Process method".
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2.2.1 Modelar o Problema em uma Estrutura Hierárquica

A criação da hierarquia se fundamenta em um propósito ou meta principal, um
grupo de escolhas ou alternativas (soluções) utilizando múltiplos critérios. Os
critérios podem ser subdivididos em subcritérios e em quantos níveis forem
necessários para tratar o problema (SAATY, 1990).
Para facilitar o entendimento do método AHP, a Figura 6 mostra a divisão do
problema de tomada de decisão em uma hierarquia de meta, critérios, subcritérios e
alternativas. A Figura 6 mostra um exemplo de organização hierárquica no padrão
do método AHP definindo a meta, os critérios, as características (subcritérios) e as
alternativas. O ponto principal dessa estrutura hierárquica é a divisão por níveis. No
primeiro está a meta, que consiste na meta que se quer alcançar, por exemplo,
descobrir entre três empresas qual delas é a mais eficaz. No segundo, estão listados
os critérios e subcritérios que induzem a tomada de decisão, que são justamente os
pontos que são avaliados na comparação, como por exemplo, o valor das ações das
empresas negociadas na bolsa. E no terceiro, são descritas as alternativas, cujas
opções estão sendo comparadas para atingir a meta estabelecida (LAVYGINA;
RUSSO; DULAY, 2015).
Figura 6 – Hierarquia do método AHP para tomada de decisão

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Lavygina, Russo e Dulay (2015).
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2.2.2 Criar a Matriz de Julgamentos

Após a definição

da hierarquia,

a comparação dos

critérios

para

estabelecimento das prioridades é feita em pares (ANIKIN, 2015). O método AHP
emprega comparações ou julgamentos de forma pareada entre os elementos de
decisão (critérios, subcritérios e alternativas). A Tabela 3 exibe a escala fundamental
com valores absolutos usados nas comparações (SAATY, 2013).
Tabela 3 – A escala fundamental
Importância

Definição

Reciprocidade Explicação

1

Igual importância

1

2

Fraco

1/2

3

Moderada
importância

1/3

4

Mais moderado

1/4

5

Forte importância

1/5

6

Mais forte

1/6

7

Importância muito
forte ou
demostrada

1/7

8

Muito forte

1/8

Duas atividades contribuem
igualmente para o objetivo.
A experiência e o julgamento
visivelmente favorecem uma atividade
em detrimento de outra.
Experiência e julgamento favorecem
fortemente uma atividade em
detrimento de outra.
Uma atividade é favorecida fortemente
contra outra, dominância na prática.

A evidência que favorece uma
atividade em detrimento de outra é da
9
1/9
mais alta ordem possível de
afirmação.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Saaty (2013).
Importância
absoluta

Além de mostrar que a comparação pode ser feita utilizando a escala
fundamental fixa de números absolutos que variam entre 1 e 9 (importância) com as
respectivas descrições, a Tabela 3 também mostra os valores de reciprocidade
(inverso da importância). O conteúdo da Tabela 3 é usado na criação da matriz de
julgamento.
A Figura 7 mostra a instanciação de um exemplo como apresentado na
Figura 6, com a estrutura hierárquica para fazer a seleção de uma instituição
financeira (IF) e apresenta uma estrutura hierárquica com a meta para escolher a
melhor IF, utilizando um único critério (avaliação dos valores das ações das
empresas) a partir de três alternativas (IF1, IF2 e IF3).
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A avaliação em pares permite definir a importância entre cada IF. Para isso
são utilizados os valores de importância e reciprocidade, descritos na Tabela 3. Os
valores usados para comparação entre as três IF estão listados na Tabela 4.
Figura 7 – Exemplo hierárquico de seleção de uma IF

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 4 – Comparação entre IF com valores da escala fundamental
Alternativas
(comparações)

Importância

Reciprocidade

IF1-IF2

9–7–5–3–1–3–5–7-9

1/3

IF1-IF3

9–7–5–3–1–3–5–7-9

1/7

IF2-IF3

9–7–5–3–1–3–5–7-9

1/9

Definição (vide Tabela 3)
IF1 é moderadamente
menos importante que IF2
IF1 é fortemente mais
importante que IF3
IF2 tem importância absoluta
sobre a IF3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Partindo das definições descritas anteriormente na Tabela 3 e de valores de
importância arbitrários escolhidos como exemplo, a primeira linha da Tabela 4
mostra que a IF1 é moderadamente menos importante que a IF2. Na segunda linha
é visualizado que a IF1 tem importância muito forte em relação a IF3 e a terceira
linha mostra que a IF2 tem importância absoluta em comparação com a IF3.
O próximo passo é o preenchimento da matriz de julgamento. Para a
definição dela é necessário verificar o número de elementos que estão sendo
comparados. A Tabela 5 mostra o número de comparações com base no número de
elementos dentro dos valores de importância (1 a 9). Com base nesses valores o
número de comparações necessárias é baseado na fórmula a seguir (DAKHOLE,
2019):
𝑛𝑐 =

𝑛(𝑛 − 1)
2

(1)
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Onde:
•

n = número de elementos;

•

nc = número de comparações.
Tabela 5 – Cálculo do número de comparações por número de elementos
Número de elementos (n)

1 2 3 4 5

6

7

8

9

Número de comparações (nc)

0 1 3 6 10 15 21 28 36

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Dakhole (2019).

Como mostra a Tabela 6, a matriz de julgamento é formada pelas IFs
comparadas (alternativas) nas linhas e colunas. A diagonal da matriz é formada por
números 1, pois não há como comparar as mesmas IFs. Isso divide a matriz em
triângulo superior e triângulo inferior (em destaque na Tabela 6). Há duas regras
essenciais para o preenchimento dos valores da matriz (DAKHOLE, 2019):

1) Se o valor da avaliação, mostrado na Tabela 4, estiver do lado
esquerdo do numeral 1 (meio da tabela de comparação), o valor da
avaliação deve ser adicionado no triângulo superior, enquanto o valor
recíproco deve ser adicionado no triângulo inferior (ambos na
intersecção correspondente); e
2) Se o valor da avaliação, mostrado na Tabela 4, estiver do lado direito
do numeral 1 (meio da tabela de comparação), o valor da avaliação
deve ser adicionado no triângulo inferior, enquanto o valor recíproco
deve ser adicionado no triângulo superior (ambos na intersecção
correspondente).
Tabela 6 – Criação da matriz de julgamento
Alternativas

IF1

IF2

IF3

IF1

1

Superior

Superior

IF2

Inferior

1

Superior

Inferior

Inferior

1

IF3
Fonte: Elaborado pelo autor
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A Tabela 7 é um exemplo de análise de importância entre as três IFs da
Tabela 4, do ponto de vista do critério único dos valores das ações de cada IF que
correspondem as alternativas. A Tabela 7 mostra a matriz de comparação entre os
pares de IF.
Tabela 7 – Exemplo de matriz de julgamento
Critério único

Avaliação dos valores das ações das empresas

Alternativas

IF1

IF2

IF3

IF1

1

1/3

7

IF2

3

1

9

1/7

1/9

1

IF3
Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2.3 Normalizar e Calcular os Pesos

A próxima fase consiste na normalização da matriz de julgamento, fazendo a
divisão de cada elemento da matriz pela soma de cada coluna conforme mostra a
fórmula a seguir:
𝑤𝑖𝑗 =

𝑎𝑖𝑗
∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑗𝑖

(2)

Onde:
•

w=valor normalizado;

•

a=valor original da matriz;

•

i=linha da matriz; e

•

j=coluna da matriz.

A Tabela 8 mostra os valores de cada elemento e a soma de cada uma das
colunas da matriz de julgamento e apresenta os valores usados para o cálculo de
normalização. A matriz de julgamento normalizada, e com as médias (peso final)
calculadas por linhas, é mostrada na Tabela 9.
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Tabela 8 – Valores dos elementos e somatório das colunas
Critério único

Avaliação dos valores das ações das empresas

Alternativas

IF1

IF2

IF3

IF1

1

0,3333

7

IF2

3

1

9

IF3

0,1429

0,1111

1

Soma das Colunas

4,1429

1,4444

17

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 9 traz a normalização dos valores da matriz (aplicação da fórmula
(2)). Os pesos da Tabela 9 representam a relevância de cada IF (alternativas) com
base no critério único utilizado. A soma das colunas com os valores normalizados e
de média-peso deve sempre ser igual a 1 (última linha).
Tabela 9 – Matriz com valores normalizados e a média-peso
Critério único
Alternativas

Avaliação dos valores das ações das
empresas
IF1
IF2
IF3

Média-peso

Porcentagem

IF1

0,2414

0,2308

0,4118

0,2946

29,5% para IF1

IF2

0,7241

0,6923

0,5294

0,6486

64,9% pra IF2

IF3

0,0345

0,0769

0,0588

0,0567

5,7% para IF3

1

1

1

100%

Soma
1
Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2.4 Definição das Prioridades das Alternativas
Para Saaty (2013) é importante calcular o Consistency Index (CI), pois as
comparações

feitas

pelo

administrador

podem

estar

sujeitas

à

alguma

intransitividade, ou seja, as comparações feitas por esse método são subjetivas. E
para isso o cálculo do CI é apresentado na fórmula (5). Antes do cálculo do CI é
necessário o cálculo do VC (descrito na fórmula (3)) que é utilizado para calcular o
valor do λmax (detalhado na fórmula (4)):
VC =

∑ (a ∗ peso_AiCj)
peso_AiCj

(3)
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∑(VC)
𝑚
λ max − 𝑛
CI =
n−1

(4)

λmax =

(5)

Onde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VC = vetor de consistência;
a = valor original da matriz de julgamento;
Ai = i-ésima alternativa;
Cj = j-ésimo critério;
Teta_max = média dos valores de VC;
m = quantidade de alternativas;
CI = Representa o Índice de consistência;
𝑛 = é a dimensão da matriz de julgamento;
λmax = corresponde ao máximo valor próprio da matriz de julgamento.

A Tabela 10 mostra um exemplo dos cálculos para a geração do valor do
λmax que é usado na sequência os cálculos do CI.
Tabela 10 – Cálculo do λmax das IF
IF1

IF2

IF3

Soma

VC

1x0,2946=0,2946

0,3333x0,6486=0,2162

7x0,0567=0,3972

0,9080

0,9080/0,2945=3,0819

3x0,2946=0,8839

1x0,6486=0,6486

9x0,0567=0,5107

2,0432

2,0432/0,6486=3,1501

0,1429x0,2946=0,0421

0,1111x0,6486=0,0721

1x0,0567=0,0567

0,1709

0,1709/0,0567=3,0119

Λmax (média do V.C.)

3,0815

Fonte: Elaborado pelo autor.

A próxima fase é a identificação do Random Index (RI), que é fixo e definido
de acordo com o número de alternativas, conforme apresentado na Tabela 11.
Tabela 11 – Random Index (RI)
Alternativas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RI

0

0

0,52

0,89

1,11

1,25

1,35

1,40

1,45

1,49

1,51

1,54

1,56

1,57

1,58

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Saaty (2013).

Na Tabela 11, em relação ao exemplo usado na Tabela 6, devem ser
consideradas três alternativas (IF1, IF2 e IF3), e assim o valor de RI é igual a 0,52.
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O Consistency Ratio (CR), que corresponde ao valor final da avaliação da
comparação, corresponde à divisão entre o CI e o RI, definindo assim a seguinte
fórmula (SAATY, 2013):
CI

CR = 𝑅𝐼 ≤ 0,1 = 10%

(6)

O CR é considerado consistente se for inferior ou igual a 10%, caso contrário,
o administrador precisa reavaliar as comparações que foram realizadas (SAATY,
1990).
A Tabela 12 mostra o resultado de valor consistente de CR (≤ a 10%) do
exemplo usado desde a Tabela 6.
Tabela 12 – Exemplo de cálculos do CI e do CR
Número de alternativas

3

CI

0,0406

RI

0,52

CR

0,0782

Fonte: Elaborado pelo autor.

Características de exemplo que possui mais de um critério podem ser
visualizadas no Apêndice A. A próxima fase compreende justamente a análise das
comparações com base na consistência do CR.
A Tabela 13 apresenta o valor do peso da alternativa em relação ao critério
único e mostra que a IF2 é a melhor IF entre as demais IFs. A IF1 é a segunda
melhor escolha e a IF3 é a última opção em relação ao critério utilizado.
Tabela 13 – Avaliação dos pesos das IFs

Valores das ações
(peso da alternativa)

IF1
IF2
IF3

29% (valor da Tabela 9)

Soma das colunas

100%

Fonte: Elaborado pelo autor.

65% (valor da Tabela 9)
6% (valor da Tabela 9)

40

2.3

Sistemas de mensageria com gerenciadores de filas

Esta dissertação abrange o sistema de mensageria conhecido como IBM MQ,
que é um software que utiliza estruturas de filas e canais para fazer a integração
entre sistemas com a troca de mensagens. É um software de elevada importância
nos processos de troca de mensagens entre aplicações.
O IBM MQ foi lançado no início dos anos 90 com o nome de IBM MQSeries,
depois o produto foi batizado de IBM WebSphere MQ e a partir da versão 8 passou
a ser chamado de IBM MQ.

2.3.1 Conceitos

Essa subseção apresenta os principais objetos definidos em um sistema de
mensageria.
Os gerenciadores de filas trocam dados (mensagens) entre si e constituem
os principais objetos de um sistema de mensageria, já que servem para
configuração das filas, dos canais e dos listeners5 de comunicação. Podem ser
implementados tanto em servidores diferentes, como em conjunto Sanchez-Clark
(2007).
Segundo Taylor (2012), a fila é um objeto de um gerenciador que funciona
como um repositório de mensagens. Existem os seguintes tipos de configurações de
filas:
•

Fila local – pode ser contextualizada como um diretório de arquivos
local;

•

Fila Remota – é um objeto que representa uma fila localizada em um
ponto remoto. Possui como propriedade o nome da fila e do
gerenciador remoto; e

•

Fila transmissão – é um tipo de fila que tem o recurso de enfileirar
mensagens para enviá-las no canal.

5

Parâmetro para configurações de portas TCP no gerenciador de fila, utilizadas por gerenciadores de
filas remotos e aplicações.
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O canal de comunicação é o objeto que estabelece a comunicação entre os
gerenciadores de filas de maneira unidirecional, para que seja estabelecida uma
comunicação bidirecional é necessário configurar dois pares de canais entre os
gerenciadores de filas (TAYLOR, 2012).

As mensagens são os objetos mais importantes para os gerenciadores.
Trata-se de dados gerados e consumidos por aplicações distintas que podem ser
enviados ou recebidos. As mensagens são gravadas nas filas (TAYLOR, 2012).

O objeto denominado de listener é utilizado para controlar a comunicação
entre gerenciadores de filas no envio e recebimento de mensagens com os canais
de comunicação. O listener de um gerenciador de fila é configurado em uma porta
Transmission

Control

Protocol/Internet

Protocol

(TCP/IP)

específica

(1414)

(TAYLOR, 2012).
Os arquivos de registros de recuperação6 de um gerenciador de fila são
elementos essenciais para o funcionamento do mesmo, é um recurso que traz a
solidez de funcionamento e segurança (SANCHEZ-CLARK, 2007).

A Figura 8 mostra um exemplo de uma infraestrutura com objetos de
gerenciadores de filas. Apresenta um fluxo de envio de mensagens entre dois
gerenciadores de filas e as características da estrutura lógica do uso de filas (locais,
remotas e filas de transmissão) e a exemplificação de pares de canais de
comunicação para estabelecer a comunicação entre os gerenciadores de filas. As
mensagens trafegam pelos canais para chegarem nas filas do gerenciador destino, e
assim, serem processadas pela aplicação ativa sob esse gerenciador. Na Figura 8
está subentendido o uso do comando mqput que grava mensagens na fila e o
comando mqget que por sua vez lê as mensagens da fila.

6

Na configuração do tipo circular, quando o arquivo estiver cheio, o arquivo será sobrescrito e no tipo
linear, um novo arquivo será criado.
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Figura 8 – Exemplo de envio de mensagens entre gerenciadores de filas

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 9 exemplifica uma estrutura entre cinco gerenciadores de filas e o
fluxo de comunicação entre eles. Este tipo de cenário permite o tráfego de
mensagens

entre

diferentes

aplicações

(desenvolvidas

em

linguagens

de

programação7 como Java, Python, Perl, etc.).

Este exemplo da Figura 9 possibilita a configuração dos gerenciadores de
filas em diferentes sistemas operacionais, inclusive no IBM's Mainframe Operating
System (z/OS) para ambientes com mainframes8, assim como, permite a definição
dos gerenciadores de filas em segmentos de redes segregadas (mais detalhes
podem ser vistos na subseção 5.1 e na Figura 22 desta dissertação), com uso, por
exemplo, de firewall9 e com as devidas liberações de comunicações configuradas
com o valor da porta TCP do listener do gerenciador de fila.

7

https://terminalroot.com.br/2019/10/linguagem-de-programacao.html.
Computadores com elevado poder de processamento e armazenamento.
9
Solução (física ou lógica) para definições de regras de controle de acesso de rede.
8
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Figura 9 – Exemplo de Comunicação entre Gerenciadores de Filas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Levando em consideração o exemplo da estrutura de gerenciadores de filas
da Figura 9 é possível descrever os seguintes exemplos de tipos de mensagens:
1) Registros de transações com erro no fluxo de processamento da
aplicação – Armazena mensagens com registros de erros e
apresentação de códigos de erro e geração de pontos de controle para
o reprocessamento da mensagem pela aplicação;
2) Renovação de certificados digitais – Permite troca de mensagens para
renovação de certificados digitais. Recurso utilizado pelo SPB na
RSFN;
3) Testes de comunicação entre gerenciadores de filas – Mensagens
geradas pela aplicação para validar o fluxo de troca de mensagens
entre gerenciadores de filas remotos;
4) Transações financeiras entre ambientes internos e externos – Troca de
mensagens com conteúdo financeiro para o negócio com uso de
diferentes camadas de redes;
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5) Dados entre diferentes bases de dados da organização – Mensagens
com dados para atualizar banco de dados 10;
6) Registros de transações de aplicações da organização – Mensagens
com uma cadeia de informações de transações executadas pela
aplicação; e
7) Dados de sistemas legados11 da organização – Mensagens de
consultas de sistemas antigos.
A Figura 9 mostra por exemplo, a possibilidade de comunicação direta entre
gerenciadores de filas (por exemplo, gerenciadores com números 2 e 3), assim
como, a troca de mensagens entre dois gerenciadores (4 e 3), mas antes que a
mensagem do gerenciador 4 chegue no gerenciador 3, é necessário que a
mensagem passe pelo gerenciador 1, onde a aplicação ou serviço manipula essa
mensagem para deixá-la no padrão ou formato necessário e requerido pela
aplicação configurada no servidor 3 (gerenciador 3).

2.4

Segurança da informação e usuários internos

A segurança da informação é essencial para as organizações cujos sistemas
estão continuamente sob ataque (BREWARD; HASSANEIN; HEAD, 2017).
Uma boa relação entre usuários, medidas de segurança da informação,
implantação de critérios de segurança e os usuários internos da instituição não é
uma missão das mais simples. Mesmo porque quando os gestores elevam o índice
de segurança dos sistemas, alguns usuários insistem em encontrar brechas para
continuar executando procedimentos à margem das definições de segurança
implantadas (DHILLON et al., 2016).
A invasão da infraestrutura computacional produz prejuízos financeiros e de
imagem para as organizações. Métodos de tomadas de decisões podem ser úteis no
processo de redução de tais riscos (MOETI; KALEMA, 2014).
Funcionários que agem à margem das regras de segurança geram
preocupação e representam um ponto fraco para a segurança da informação das
organizações.

10
11

Conjunto de dados utilizados por diferentes serviços das organizações.
Sistema obsoleto em uso na organização com integração com outras aplicações.
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Segundo Alotaibi, Furnell e Clarke (2019), os comportamentos humanos
intencionais são ações deliberadas para gerar prejuízos e o comportamento sem
intenção causa problemas devido à falta de conhecimento ou de consciência dos
funcionários sobre os sistemas e suas funcionalidades.
Pesquisa realizada pelo PricewaterhouseCoopers (2015) relata que 98% das
grandes organizações e 60% das pequenas organizações possuem suas regras de
segurança

documentadas.

Porém,

isso

não

garante

uma

organização

completamente protegida, pois a mesma pesquisa mostra o baixo entendimento das
regras de segurança por parte dos funcionários, destacando que 72% das
organizações sofreram com invasões internas.
Soluções técnicas de segurança para proteger os sistemas computacionais
não são suficientes para manter seguro os dados das empresas. Por isso, os
usuários internos precisam ser envolvidos nas definições de segurança das
empresas (AMANKWA; LOOCK; KRITZINGER, 2018). A satisfação e necessidades
sociais dos usuários muitas vezes devem ser levadas em consideração no processo
da segurança dos dados. Pressões do dia a dia podem levá-los a abandonar as
regras

de

segurança

em

detrimento

às

funcionalidades

do

sistema

(MONTESDIOCA; MAÇADA, 2015).
Portanto, a segurança da informação não pode ser encarada apenas como
um item técnico da infraestrutura computacional, deve tratar também dos aspectos
comportamentais dos funcionários (AHMAD et al., 2019).
A Figura 10 apresenta o resultado de uma pesquisa realizada em 159
organizações na América do Norte (Estados Unidos e Canadá), Europa, Oriente
Médio, África e Ásia-Pacífico (PONEMON INSTITUTE LLC, 2018). Segundo Sherif,
Furnell e Clarke (2015), as organizações precisam incluir rapidamente, nos altos
investimentos feitos de segurança, também os fatores humanos que afetam e
causam problemas aos dados. O comportamento interno dos usuários, o qual é
representado principalmente pelas trocas de mensagens e navegação na Internet,
com o uso de redes de relacionamento, fornecem dados para o entendimento ou
mesmo a previsibilidade de algum tipo de risco para a segurança da informação da
organização. O comportamento dos usuários caracteriza diferentes tipos de ações
deles, fato que reforça a importância de investimento sobre os usuários internos.
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Figura 10 – Resultado de Pesquisa em Países

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.5

Sistema de Pagamentos Brasileiro

A entrada em produção no Sistema Financeiro Nacional (SFN) do SPB foi em
22 de abril de 2002. O SPB é a normalização e estabilização definida pelo BCB para
o SFN que engloba as entidades financeiras do Brasil e que possibilita o
gerenciamento do BCB sobre o sistema financeiro do território nacional (BANCO
CENTRAL DO BRASIL, 2018a).

O software IBM MQ é a peça imprescindível na infraestrutura de tráfego de
mensagens na RFSN que é formado pelos cinco domínios de sistemas, conforme
descrito na Figura 11, e sintetiza os processos de dois domínios SPB01 e o SPB02
em relação ao Sistema de Pagamentos Brasileiro e os três domínios MES01,
MES02 e MES03 que correspondem à mensageria do Sistema Integrado ao Banco
Central (SISBACEN) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018a).

47

Figura 11 – Cinco domínios de Sistemas da RSFN

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 12 destaca a RSFN, que é a rede que estabelece a comunicação
entre as IFs, o BCB, e as Câmaras de Liquidação12 (Câmaras). Essa comunicação
utiliza o protocolo TCP/IP e o serviço de Domain Name System (DNS13) para
resolução dos nomes, conforme descrito na Figura 12 que apresenta a árvore
hierárquica do DNS da RSFN, a qual permite identificar todas as IFs, as Câmaras e
o BCB no domínio rsfn.net.br, por exemplo, IF1.RSFN.NET.BR. (BANCO CENTRAL
DO BRASIL, 2018a).
Figura 12 – Estrutura de DNS da RSFN

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Banco Central do Brasil
(2018a).
12

Responsáveis pelas compensações e liquidações de transações financeiras
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10214.htm#:~:text=L10214&amp;text=LEI%20
No%2010.214,%20DE%2027%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202001.&amp;text=Disp%C3%B5
e%20sobre%20a%20atua%C3%A7%C3%A3o%20das,brasileiro,%20e%20d%C3%A1%20outras%20
provid%C3%AAncias).
13
https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Hierarquia-dos-servidores-raizes-doDNS_fig2_307715471.
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A comunicação entre os gerenciadores de filas por meio dos canais de
comunicação das IFs, Câmaras e BCB conectados à RSFN são configurados com o
Fully Qualified Domain Name (FQDN) em relação aos domínios de sistema SPB e
mês, e às portas TCP/IP dos listener de cada gerenciador de fila, como mostra o
exemplo da Figura 13 de conectividade do domínio de sistema SPB01 na RSFN
envolvendo IFs, Câmaras, BCB e os números das portas TCP/IP dos gerenciadores
de filas padronizadas pelo BCB (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018a).

Figura 13 – Exemplo de Comunicação na RSFN

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.6

Síntese de seção
O objetivo desta seção foi o de conceber informações na Subseção 2.1 da

cultura de segurança da informação nas organizações frente à cultura nacional dos
funcionários na qual a organização está instalada e o requisito de equilíbrio entre
elas.
A Subseção 2.2 apresenta o método AHP, utilizado para tomadas de decisões
com a definição da estrutura hierárquica elaborada por meta, critérios, subcritérios e
alternativas. Com a estrutura hierárquica definida, julgam-se, em pares, os
elementos com uso da escala fundamental de valores de importância e os cálculos
para obter os valores das prioridades, assim como o valor do índice de consistência
dos julgamentos.
A Subseção 2.3 descreve características de sistemas de mensageria com a
configuração de gerenciadores de filas com a instalação do software IBM MQ, assim
como a definição de objetos como filas, canais, listeners e mensagens e exemplos
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de fluxos de uso de estruturas de gerenciadores de filas com aplicações e tipos de
dados de mensagens.
A Subseção 2.4 mostra a responsabilidade dos seres humanos como
responsáveis tanto pela geração dos incidentes de segurança quanto pela defesa
das infraestruturas computacionais das organizações.
A Subseção 2.5 apresenta definições do SPB que trata das transferências de
valores financeiros com uso de uma rede dedicada (RSFN) e o avanço que tal
sistema trouxe para o SFN após sua implantação. O SPB possui características
padronizadas e definidas pelo BCB junto as IFs.
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3

TRABALHOS RELACIONADOS

Esta seção apresenta os principais aspectos dos trabalhos que servem de
fundamento e comparação para esta pesquisa de mestrado: (1) os trabalhos utilizam
o método AHP em ambientes de segurança; (2) os trabalhos de avaliação do
comportamento humano na definição das regras de segurança da informação; e (3)
aqueles voltados para análise do método AHP junto ao comportamento humano em
ambiente com servidores de mensageria com gerenciadores de filas configurados.

3.1

Abordagem da Análise Hierárquica de Processo para a estrutura de

gerenciamento de métricas de segurança da informação

Este trabalho, de Moeti e Kalema (2014), consiste em um estudo que
confirma que a segurança da Tecnologia da Informação (TI) nas organizações se
mantém como um tema importante e desafiador para os administradores e gestores,
seja nas camadas de software seja nas camadas de hardware instaladas e
configuradas nas redes das pequenas, médias e grandes organizações.
E para existir uma fina e garantida sinergia nas organizações em questões de
segurança da informação é sugerida a implantação do Information Security
Management14 (ISM) com a definição de métricas que abranjam a infraestrutura
computacional.
Essa definição apresenta duas categorias: (1) as Métricas Ambientais (MA)
para o controle e proteção dos ambientes físicos e virtuais; e (2) as Métricas
Organizacionais (MO) que abrangem os aspectos estratégicos definidos para a
organização. Essas duas métricas formam os recursos e instruções para a formação
da Gestão de Contingências (GC) que mostram as características operacionais para
manter ou retomar as atividades da organização. A GC, por sua vez, estabelece
uma interação com as Métricas de Política de Segurança (MPS) que abrangem a
gestão da segurança da informação junto aos funcionários da organização. Estas,
por sua vez, atuam em conjunto com as Métricas de Controle Interno (MCI) que

14

https://www.bmc.com/blogs/introduction-to-information-security-management-systemsisms/#:~:text=What%20is%20an%20ISMS?,more%20focused%20on%20your%20industry.
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analisam incessantemente a infraestrutura computacional (hardware e software),
definindo os papéis e responsabilidades na organização. A GC também estabelece
uma ligação com as Métricas de Gerenciamento de Informação e Riscos (MGIR) que
controlam a implantação das regras de segurança na organização (vide Figura 14).
O uso do ISM implementa mecanismos e medidas para a segurança da informação
e aprimora a visão dos administradores da organização.
Figura 14 – Estrutura de Gerenciamento de Segurança da Informação

Fonte: Extraído do trabalho de Sherif, Furnell e Clarke (2015).

A implantação do ISM define as seguintes características: (1) melhores
práticas de segurança no ambiente operacional da organização; (2) um ambiente de
trabalho seguro; (3) análise de todos os riscos encontrados no ambiente; (4)
melhoria constante em relação a segurança da informação; e (5) preparação de
soluções para a manter a continuidade do negócio frente a eventos que gerem
impactos na disponibilidade de serviços.
O trabalho de Moeti e Kalema (2014) apresenta as características de cada
uma das métricas para a organização do ISM. O método AHP contribui para o
desenvolvimento da estrutura ISM, identificando as métricas essenciais e
descartando aquelas consideradas como não essenciais. Contudo, o trabalho não
aborda a implantação das métricas do framework ISM em uma infraestrutura
computacional de forma a medir individualmente os impactos no ambiente
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corporativo de cada uma delas. O trabalho também não apresenta um planejamento
ordenado de aplicação das métricas sob a infraestrutura. Por exemplo, não há a
definição de um guia detalhado de desenvolvimento de um Plano de Continuidade
de Negócios15 (PCN) para a organização.

3.2

Identificação de variáveis que influenciam o estabelecimento da cultura de

segurança da informação

O trabalho de Sherif, Furnell e Clarke (2015) mostra como as ações de
funcionários ou mesmo as resistências de aderência deles às regras de segurança
da organização acontecem, além de mostrar as implicações diretas destes aspectos
nas invasões de infraestruturas computacionais de informação.
O referido trabalho trata de uma revisão de literatura para a implantação de
uma cultura de segurança da informação que favorece a redução dos índices de
invasões causadas por funcionários. O trabalho também destaca a pesquisa do
Ponemon Institute LLC (2013), que mostra que 35% das violações globais de dados
acontecem devido às ações descuidadas de funcionários.
Os autores afirmam que uma cultura organizacional de segurança deve
abranger vários aspectos dos funcionários, por exemplo, a cultura de berço ou
família do ser humano representado pela figura do funcionário, a cultura da
organização que traz traços ou é fundamentada no estado ou país de origem e a
cultura nacional que afeta de maneira ampla os cidadãos. A implantação da cultura
de segurança da informação permite a redução dos riscos aos dados.
Os autores mostram os aspectos que estimulam a cultura de segurança da
informação na organização concretizando a formação de três modelos:
1) O modelo de conformidade de segurança, que envolve elementos
relacionados ao comportamento, à conscientização e à aceitação da
segurança;
2) O modelo de cultura organizacional, que diz respeito a aspectos
culturais internos das organizações; e
3) O modelo de cultura nacional, relacionado à cultura regional que
influencia uma organização.
15

https://www.ready.gov/business-continuity-plan.
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Este trabalho apresenta as características para organizar os valores da
segurança da informação para todos os profissionais da organização, e não importa
em qual regime de trabalho esteja registrado (funcionário da organização ou
prestadores de serviços) e neste cenário é necessário o engajamento de todos para
implantar uma cultura de segurança e tratar, por exemplo, de hábitos, costumes e o
próprio entendimento dos funcionários sobre segurança da informação.
A Figura 15 mostra os aspectos que estimulam a cultura de segurança da
informação na organização e caracteriza a formação de três modelos. A formação
da cultura de segurança da informação apresenta novos pontos de trabalho para a
equipe responsável por essa segurança na organização, para lidar com questões
imateriais16 e que não permite fazer uma mensuração como outros tipos de
vulnerabilidades17 de softwares e hardwares, mas terão que lidar, como por
exemplo, com um conjunto de crenças dos usuários.
Figura 15 – Conceitos para modelar a cultura de segurança da
informação

Fonte: Extraído do trabalho de Sherif, Furnell e Clarke (2015).
16
17

https://conceito.de/imaterial.
Defeitos na camada física ou lógica que permitem invasões.
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Mesmo com o bom desenvolvimento dos modelos, o trabalho não apresenta
um esquema para tomada de decisão que apoia a organização no processo de
definição de uma cultura de segurança da informação.
O trabalho não aborda uma avaliação nominal para identificar de fato a
influência da cultura nacional e organizacional sobre os comportamentos dos
funcionários para direcionar corretamente o investimento. Isso é importante para
analisar a relação e comportamento dos funcionários com a cultura nacional e
organizacional e os efeitos de ambos sobre a execução dos trabalhos diários
executados pelos funcionários.

3.3

Como tomar uma decisão – A Análise Hierárquica de Processo

O trabalho de Saaty (1990) mostra a implementação do método AHP para um
processo de tomada de decisão com múltiplos critérios em diversos segmentos de
trabalho. A partir de diversos cenários que requerem gerenciamento e tomadas de
decisão, o método providencia medidas para a criação da matriz de consistência,
define as prioridades entres os critérios e alternativas e facilita as classificações
entre os critérios utilizando comparações entre pares.
As alternativas não são comparadas entre pares, mas sim avaliadas com
cada critério. O método AHP dispõe duas formas para fazer medições:
•

Relativa – a comparação das alternativas leva em consideração cada
um dos critérios, com a definição da matriz hierárquica e uso da escala
fundamental de 1 a 9; e

•

Absoluta – utilizada para classificar as alternativas em um formato
conceitual ou de intensidade, como, por exemplo, excelente, muito
bom, bom, médio, abaixo da média, pobre e muito pobre.

O trabalho exemplifica diversas maneiras para tomadas de decisões:
1) Como comprar o melhor imóvel por meio da medição relativa;
2) Avaliação de funcionários com uso da medição absoluta; e
3) Como escolher o modelo de um carro em uma situação normal e em
uma emergência.
O trabalho também mostra a que grupos de objetos de diferentes classes não
podem ser comparados entre si.
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O método apresentado neste trabalho permite analisar e resumir as
avaliações entre os critérios para identificar a melhor alternativa e o uso de
estruturas hierárquicas, e identificar que qualquer variação dos valores de
julgamento entre os níveis superiores alteram os cálculos dos níveis inferiores. O
uso de estrutura hierárquica permite ter uma visão geral sobre todos os elementos
que formam o cenário para uma tomada de decisão e não um elevado grau de
complexidade para incluir ou remover qualquer elemento dela.
Este trabalho providencia instruções para compreender e estruturar situações
de decisões em estruturas hierárquicas pelas pessoas envolvidas no processo das
tomadas de decisões apresentadas em diversos cenários. A Figura 16 exemplifica
uma situação de características não técnicas nem corporativas, e mostra por meio
desta Figura 16 a facilidade de uso do método e a relevância da montagem da
hierarquia, que é um elemento essencial no ciclo de utilização do método.
Figura 16 – Estruturação do problema em uma estrutura hierárquica

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Saaty (1990).

O trabalho fornece informações preciosas para o entendimento e uso do
método AHP, mas não apresenta uma situação aplicável em ambiente corporativo
para proteção de infraestruturas computacionais, não aborda maneiras para aplicar
os resultados obtidos com os cenários simulados (compra de imóvel, avaliação de
funcionários e escolha de carro) e não apresenta uma combinação entre as formas
relativas e absolutas. Por fim, também não apresenta uma aplicação de uso de
medição absoluta em um cenário de ambiente técnico institucional.
É importante uma abordagem prática para ilustrar os passos de uso do
método AHP e a definição clara de qual formato de medição é apropriado para o
processo de tomada de decisão da organização.
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3.4

Análise e gerenciamento de riscos de segurança

O trabalho de Anton e Nedelcu (2018) mostra uma avaliação de riscos do tipo
qualitativa, na qual não é necessário fazer investimentos, e uma do tipo quantitativa,
que necessita de investimentos monetários para cada risco e aborda os processos
para identificação, análise, o gerenciamento e a avaliação dos riscos.
A definição do “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) abrange os aspectos para
localização e análise do problema (planejar), o desenvolvimento e execução de
ações (fazer), a análise dos resultados e o cumprimento o objetivo (checar) e
normalizar os resultados e as orientações para melhorias (agir). Esta padronização
de tarefas permite a implantação de novas demandas de projetos na organização
assim como o tratamento de situações de problemas.
O trabalho apresenta uma tomada de decisão com o AHP no gerenciamento
de riscos com três critérios (confidencialidade, integridade e disponibilidade) e três
alternativas (gerenciamento de acesso, segurança dos dados e controle de acesso e
monitoração contínua).
No trabalho, a melhor escolha resultante do método AHP é a alternativa de
gerenciamento de acesso (45%), seguida da alternativa de monitoração contínua de
segurança (39%) e da segurança de dados e controle de acesso (16%).
O trabalho de Anton e Nedelcu (2018) não inclui na análise hierárquica dos
critérios de aspectos humanos, culturais e econômicos que fortalecem a avaliação
dos riscos de segurança da organização e o trabalho não apresenta um
detalhamento de subcritérios. Esse tipo de análise apresenta e inclui informações
valiosas para o processo de implantação de segurança da informação e avaliação
de comportamentos das pessoas.

3.5

Estrutura para análise de ameaças e modelagem de ataques de protocolos de

segurança de rede

O trabalho de Athavale et al. (2017) apresenta detalhes de mecanismos
utilizados para invadir e roubar dados e as contramedidas para bloquear ou
minimizar estas ocorrências geradas por criminosos virtuais, como, por exemplo,
soluções de código aberto.
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O trabalho lida com diversos tipos de ataques computacionais, como Rogue
Access Point, Packet Sniffing, Man in the Middle Attack (MITM), Denial of Service
(DoS), Distributed Denial of Service (DDoS) e DNS Spoofing.
Os administradores de infraestruturas corporativas e os responsáveis pelos
departamentos

de

segurança

da

informação

das

organizações

enfrentam

constantemente estes tipos de ataques, os quais têm o intuito de abalar duramente o
correto funcionamento das aplicações que atendem os objetivos de negócio das
organizações. Assim, a proposta deste trabalho apresenta uma arquitetura de
sistema para aprimorar soluções existentes no processo de detecção de invasões e
manter a rede da organização protegida.
O trabalho aborda o treinamento de redes neurais e a monitoração de
arquivos de registros no processo de detecção de invasões e a implantação de
arquitetura de um Intrusion Detection System18 (IDS). Entretanto, os autores não
apresentam um método de análise dos tipos de ataques sobre infraestruturas
computacionais, nem uma avalição de tomada de decisão sobre os tipos de
soluções de análise e bloqueios de ataques. Este tipo de abordagem permite, por
exemplo, a criação de um ranking que mostra desde os ataques mais destrutivos
aos de menor impacto para as organizações e os procedimentos para implantar
segurança na infraestrutura.

3.6

Conectividade e risco sistêmico no Sistema de Pagamentos Brasileiro

O trabalho mostra os avanços técnicos e os impactos no sistema financeiro
nacional do Brasil com a implantação do SPB em 2002 (TABAK; MIRANDA; SOUZA,
2012).
O SPB representa a implementação de segurança tecnológica ao modelo
transacional definido pelo BCB junto às IFs do Brasil. Mostra toda a estrutura de
processamento das transações nesse sistema que utiliza a RSFN para o tráfego de
dados, assim como, as regulamentações legais das IFs com o BCB para o correto
processamento das transações financeiras.
O SPB possui uma divisão de sistemas de liquidação, como os sistemas de
transferência de fundos e os sistemas de liquidação de operações com títulos,
18

https://www.gta.ufrj.br/grad/16_2/2016IDS/conceituacao.html.
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valores mobiliários, derivativos e câmbio interbancário. Estes sistemas permitem ao
BCB controlar a movimentação financeira do Brasil, através da conta de Reservas
Bancárias19.
Este trabalho confecciona uma documentação relevante e atualizada da
estrutura do SPB, a qual mostra ações para minimizar o risco sistêmico e avaliações
da estrutura de comunicação que afeta as IFs. Ademais, o conteúdo deste trabalho
permite replicar este tipo de plano de trabalho para outros tipos de serviços de
aplicações.
O trabalho apresenta detalhes do conjunto da infraestrutura e os elementos
da RSFN, mas sem uma abordagem específica de proteção para a infraestrutura
dos gerenciadores de filas internos das IFs e dos participantes da RSFN. Esse tipo
de abordagem reduz os riscos de interrupção do funcionamento da aplicação junto
aos clientes e operadores do SPB.
O acréscimo deste tipo de abordagem permite a padronização e
apresentação de aspectos de segurança em relação ao uso dos objetos de
gerenciadores de filas. Estabelecendo segurança ao SPB e aos sistemas legados
que utilizam informações geradas, aumentando, como consequência, a estabilidade
do sistema na visão do cliente.

3.7

Modelo de decisão com múltiplos critérios para escolha de software de código

aberto e software de código fechado

O trabalho de Moraes e Santaliestra (2007) trata do uso do método AHP para
a seleção entre software de código aberto e proprietário. Os autores abordaram os
seguintes níveis da hierarquia do método AHP no trabalho: meta final (nível 1),
critérios e subcritérios (nível 2) e alternativas (nível 3).
O trabalho apresenta flexibilidade para atender aos critérios (estratégico,
tático e operacional) e subcritérios (total de 16) dos departamentos da empresa
contratante que permitem a adição de novos critérios durante o processo de
avaliações no método AHP, cuja meta final é escolher o melhor software entre duas
alternativas, definidas como Empresa A e Empresa B. As características dos

19

São depósitos dos bancos nas contas do BCB. (https://www3.bcb.gov.br/sisorf_externo/manual/0403-030-250.htm).
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subcritérios (subobjetivos) fornecem informações refinadas para a comparação
pareada das alternativas.
O trabalho de Moraes e Santaliestra (2007) mostra os valores diferentes dos
experimentos que são encontrados em diferentes trabalhos e recomenda a utilização
dos valores de RI renovados.
O trabalho define uma estrutura hierárquica que aborda detalhes preciosos no
processo de tomada de decisão de seleção de software. Porém, não inclui uma
análise dos equipamentos e dos aplicativos usados em laboratório para avaliação de
comportamento. Outro ponto que não é abordado no trabalho é uma avaliação sobre
o aspecto de segurança para identificar quais são as alterações no sistema
operacional do equipamento e eventuais ativações de portas em protocolos de
comunicação na rede da organização que podem possibilitar aberturas de brechas
de segurança na rede.
A aquisição de qualquer software precisa de análise de comportamento de
convivência com os sistemas, métricas ou regras de segurança em uso na
organização que minimiza ou evita prejuízos de aquisições de produtos
incompatíveis para a infraestrutura.

3.8

Avaliação

de

riscos

para

gerenciamento

de

mudanças

dentro

do

gerenciamento de projetos: Uma abordagem do modelo hierárquico de processo

O trabalho de Apostolopoulos (2015) aborda a análise de diversas técnicas de
gerenciamento de risco e metodologias de gerenciamento de projetos.
Esse estudo apresenta o modelo Change Risk Assessment Model (CRAM)
que consiste em uma árvore hierárquica que mostra os níveis (1) raiz; (2) parentes; e
(3) filhos, cada um com seus respectivos atributos. O modelo CRAM aplicado em
conjunto com o método AHP é utilizado devido à complexidade dos ambientes
corporativos, que tornam o gerenciamento de projetos uma atividade complicada,
fato que eleva o número de decisões tomadas durante o ciclo de vida dos projetos e
dessa forma transforma situações complexas em partes menores e a definição da
estrutura hierárquica.
A Figura 17 apresenta o fluxo de entrada de informações em um contexto
geral ao gerenciamento de mudanças das organizações, a camada de construção
das estruturas hierárquicas para compor dos resultados e a análise de risco.
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Figura 17 – Diagrama de alto nível do CRAM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Apostolopoulos (2015).

O trabalho apresenta um modelo de gerenciamento de projetos baseado em
sete tópicos: (1) definição; (2) sistemas; (3) pessoas; (4) atitudes; (5) patrocínio; (6)
organização; e (7) contexto.
A Tabela 14 mostra os diferentes valores do RI com base nos experimentos
realizados com os números de matrizes Apostolopoulos (2015).
Tabela 14 – Valores de RI de vários trabalhos
Experimento

Oka

realizado

Ridge

Wharton

Golden

Lane,

Wang

Verdini

1000

2500

Forman

Noble

Tumala,

Aguaron

Alonso,

Wan

et al.

Lamata

46000-

100000

100000

por:
Número de

100

500

matrizes

17672-

500

77478

470000

3

0,382

0,58

0,5799

0,52

0,5233

0,49

0,500

0,525

0,5245

4

0,946

0,90

0,8921

0,87

0,8860

0,82

0,834

0,882

0,8815

5

1,220

1,12

1,1159

1,10

1,1098

1,03

1,046

1,115

1,1086

6

1,032

1,24

1,2358

1,25

1,2539

1,16

1,178

1,252

1,2479

7

1,468

1,32

1,3322

1,34

1,3451

1,25

1,267

1,341

1,3417

8

1,402

1,41

1,3952

1,40

1,31

1,326

1,404

1,4056

9

1,350

1,45

1,4537

1,45

1,36

1,369

1,452

1,4499

10

1,464

1,49

1,4882

1,49

1,39

1,406

1,484

1,4854

11

1,576

1,51

1,5117

1,42

1,433

1,513

1,5141

12

1,476

1,5356

1,44

1,456

1,535

1,5365

13

1,565

1,5571

1,46

1,474

1,555

1,5551

14

1,568

1,5714

1,48

1,491

1,570

1,5713

15

1,586

1,5831

1,49

1,501

1,583

1,5838

1,54

1,57

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Apostolopoulos (2015).

O trabalho não apresenta uma simulação ou experimento com os resultados
obtidos na estrutura hierárquica em algum ambiente e não define um plano de
análise de desempenho.
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A análise hierárquica e de desempenho apresenta detalhes ordenados e de
impactos diante de alterações para a ordem no gerenciamento de projetos.

3.9

Exploração da decisão de emoção do computador baseada na inteligência

artificial

O trabalho de Shi e Li (2018) apresenta um processo com Inteligência
Artificial (IA) de captura e reconhecimento de características emocionais, utilizandose de resultados de experimentos psicológicos em ação de jogo infantil e um
gerador de emoção artificial. A implementação do modelo de memória associativa de
robôs mostra o uso do método AHP para o processo de julgamentos das
características emocionais dentro do processamento do algoritmo nas tomadas de
decisões. O trabalho apresenta testes em um cenário com cotidiano residencial com
a perspectiva de implantação em diversos outros campos.
O trabalho resume os desafios de processamento da inteligência artificial que
não se limita ao reconhecimento da fala humana e mostra a evolução tecnológica
que contempla, por exemplo, avanços dos novos serviços de computação,
manipulação de grandes volumes de dados, no campo da medicina, entre outros. A
IA é uma combinação destes avanços tecnológicos com associação aos aspectos
neurais dos seres humanos. A falta de características próximas a dos humanos afeta
a aceitação das pessoas para sistemas de robôs com IA.
O motor de verificação emocional dos testes está definido com base em
ações de jogos infantis que afetam diretamente os aspectos emocionais de crianças.
O trabalho apresenta a relevância da interação do ser humano e o
computador, o algoritmo fundamentado no motor (gerador de emoções artificiais), a
definição da estrutura hierárquica e o uso do método AHP para decisão do robô no
cenário doméstico. E apresenta também, como elemento regulador, a “energia da
emoção”. O agrupamento destes elementos é empregado na plataforma de
interação entre a máquina e o ser humano.
O trabalho apresenta características que permitem aplicação do algoritmo em
conjunto com o método AHP em outros tipos de cenários e situações de ambientes,
assim como a automação de todo o processo, garantindo desta forma, agilidade no
processo.
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O trabalho não apresenta detalhes do processo de julgamento e um exemplo
de uma estrutura hierárquica, nem a apresentação de fases para montagem de
experimentos. Também não apresenta características para configuração de cenários
e nem o desempenho para execução do algoritmo de IA.

3.10

Comparação dos trabalhos

A Tabela 15 mostra os trabalhos relacionados com a pesquisa desta
dissertação e seus principais atributos. As características dos atributos são descritas
na sequência.
Atributo A – (Uso do método AHP: (1) medição relativa; e (2) medição
absoluta) – O primeiro atributo está relacionado às formas disponíveis para
fazer as medições no método AHP ((1) relativa e (2) absoluta). Esta
dissertação adota o uso da medição relativa que traz simplicidade na
definição hierárquica e a comparação pareada. Mesmo com o limite do ser
humano em fazer inúmeras comparações, a medição relativa é amplamente
utilizada e atende o processo de tomada de decisão para elevar o GS de
gerenciadores de filas;
Atributo B – (Aplicação com uso de sistema de mensageria) – Destaca como
aplicação o SPB que possui elevado volume de mensagens de transações
financeiras e os elementos de uma infraestrutura de mensageria que permite
esta dissertação focar na definição hierárquica e uso do método AHP;
Atributo C – (Proteção da infraestrutura computacional: (1) proteção de rede;
(2) defesa contra usuários internos; e (3) proteção da informação) – Este
atributo abrange a proteção da infraestrutura computacional de usuários
internos e contempla softwares de proteção de infraestrutura de rede. Esta
dissertação utiliza critérios, subcritérios e alternativas para estabelecer os
parâmetros de segurança para proteção da informação de sistemas de
mensageria contra invasões internas, manter o funcionamento das aplicações
e medição do comportamento delas;
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Tabela 15 – Comparativo entre trabalhos
(C)

(A)

Trabalhos

Moeti e Kalema
(2014)
Sherif, Furnell e
Clarke (2015)
Saaty (1990)
Anton e
Nedelcu (2018)
Athavale et al.
(2017)
Tabak, Miranda
e Souza (2012)
Moraes e
Santaliestra
(2007)
Apostolopoulos,
C. (2015)
Shi e Li (2018)

(G)
(D)
(E)

(F)

Aplicação
com uso de
sistema de
mensageria

Proteção da
infraestrutura
computacional:
(1) proteção de
rede; (2) defesa
contra usuários
internos; e (3)
proteção da
informação

Objetos de
gerenciadores
de filas: (1)
gerenciador de
fila; (2) filas; (3)
canais; e (4)
listeners.

Aplicação
dos
resultados
do método
AHP

1

Não

1, 2 e 3

Não

Não

Não

1, 2 e 3

1e2

Não

1

(J)

(H)

Regras para
definição
dos valores
de
julgamentos

Uso de
ferramentas
específicas
para o AHP:
(1) uma
ferramenta; e
(2) duas ou
mais
ferramentas

Proposta
com modelo
de
alternativas
de
segurança
de
informação

Sim

Não

Não

Sim

Não

3

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

1

Não

Não

Não

Não

3

Não

Não

Não

1

Sim

Não

1

Não

Não

1, 2 e 3

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

1, 2, 3 e 4

Não

Não

Não

Não

Não

Não

1

Não

Não

Não

Sim

Sim

1

Não

Não

Não

1

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

2

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

2e3

1, 2, 3 e 4

S

S

2

Sim

Não

Não

Uso do
método
AHP: (1)
medição
relativa; e
(2)
medição
absoluta

Essa
1
dissertação
Fonte: Elaborado pelo autor.

(B)

(I)
IA

Mesclagem de
padrões com o
AHP: (1) ISO
(ISO/IEC
27001: 2005 e
ISO/IEC
27005:2011));
(2) CRAM; e (3)
ISM
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Atributo D – (Objetos de gerenciadores de filas: (1) gerenciador de fila; (2)
filas; (3) canais; e (4) listeners) – Este quarto atributo está relacionado à
identificação das características dos objetos que pertencem ao fluxo de
mensagens, que permite ao administrador da infraestrutura de mensageria
identificar as propriedades dos objetos;
Atributo E – (Aplicação dos resultados do método AHP) – Este atributo
destaca-se pela aplicação dos resultados obtidos no processo de tomada de
decisão com uso do AHP, os impactos sobre os gerenciadores de filas e o
comportamento da aplicação em um eventual ambiente simulado construído;
Atributo F – (Regras para definição dos valores de julgamentos) – O sexto
atributo destaca o padrão para definição dos valores da matriz de julgamento,
enfatizando os cuidados e a clareza no preenchimento;
Atributo G – (Uso de ferramentas específicas para o AHP: (1) uma
ferramenta; e (2) duas ou mais ferramentas) – Este atributo está relacionado
ao uso de softwares para análise dos critérios, subcritérios e alternativas pelo
método AHP para colaborar na obtenção dos valores de CR. Nesta
dissertação foram avaliados trabalhos que apresentam o uso de softwares;
Atributo H – (Proposta com modelo de alternativas de segurança de
informação) – Mostra a relevância da aplicação da segurança em sistemas de
mensageria e a proteção dos dados que circulam por essa infraestrutura em
formato de mensagens;
Atributo I – (IA) – Apresenta atributos para o uso da IA em conjunto ao
método AHP para no processo de treinamento do sistema de reconhecimento
emocional, para geração de um modelo de memória associativa; e
Atributo J – (Mesclagem de padrões com o AHP: (1) ISO (ISO/IEC 27001:
2005 e ISO/IEC 27005:2011)); (2) CRAM; e (3) ISM) – apresenta trabalhos
que utilizam a convergência entre outros padrões e modelos com o método
AHP (Mesclagem de padrões e modelos com uso do método AHP: (1) ISO 20
(ISO/IEC 27001: 2005 e ISO/IEC 27005:2011); (2) CRAM; e (3) ISM. Este tipo
de abordagem não é abordado nesta dissertação, pois não faz parte do foco
20

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/o-queiso.asp#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20ISO?,de%20cerca%20de%20160%20pa%C3%ADses.&a
mp;text=Suas%20normas%20mais%20conhecidas%20s%C3%A3o,para%20gest%C3%A3o%20do%
20meio%20ambiente.

65

da pesquisa. Porém, trata-se de um atributo importante que alguns trabalhos
relacionados abordaram, sendo, portanto, válido de citação e comparação.
Todos estes atributos são importantes para esta dissertação, pois abrangem
elementos necessários para o uso do método AHP e a proteção dos gerenciadores
de filas contra ações de invasão de usuários internos da organização. A implantação
de novos sistemas de mensageria trocando mensagens entre si, estabelece no
cotidiano da organização uma padronização de comunicação de diversos sistemas
das mais variadas plataformas. Contudo, a implantação de novos sistemas com
tráfego de mensagens não leva em consideração os aspectos de segurança para
estabelecer a comunicação entre as aplicações e os gerenciadores de filas 21.

3.11

Síntese de seção

Esta dissertação propõe a criação de um catálogo de recomendações de
segurança para objetos de gerenciadores de filas, avaliação de resultados do
desempenho da aplicação nas ações de put e get de mensagens nos cenários (1 a
6). O uso de critérios (tempo e segurança), subcritérios de segurança (graus 1, 2, 3,
4, 5, e 6) e alternativas (cenários 1, 2, 3, 4, 5, e 6) para elaboração da estrutura
hierárquica, em que foram definidos os valores de julgamentos, cálculos dos valores
de normalizações e validação do índice de consistência. A abordagem envolve o uso
do método AHP como método para tomada de decisão nesta dissertação.
Os trabalhos relacionados relatam que o uso do método AHP permite
minimizar a complexidade nos processos de tomadas de decisões em diversos tipos
de categorias22. Esta dissertação exibe trabalhos que abordam a constante
necessidade das organizações em tratar temas da segurança da informação no
aspecto interno dos colaboradores. Inclui características do SPB que exemplifica o
uso de gerenciadores de filas e volumes de mensagens que pertencem aos fluxos
transações financeiras das IFs.
O agrupamento destes aspectos permite a elaboração da proposta desta
dissertação, que aborda melhorar as características de segurança dos objetos dos

21
22

Não foram encontrados trabalhos com referências ao software IBM MQ e gerenciadores de filas.
Administrativas, cenários políticos, técnicos, humanos, gestão de projetos entre outras.
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gerenciadores de filas, com avaliação de desempenho da aplicação nas tarefas de
put e get de mensagens.
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4

APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP E DEFINIÇÃO DOS ESTÁGIOS

Esta seção apresenta a proposta para elevação do GS em sistemas de
mensageria, considerando as configurações no gerenciador de filas, na camada de
software e na análise funcional da aplicação após a implementação das
configurações de segurança.
Para

isso,

são

criados

alguns

cenários

de

experimentos

para

o

processamento de mensagens com ações de put e get em fila local no gerenciador
de fila. O método AHP é usado para a definição dos cenários que tem mais
vantagem em relação à segurança e desempenho dentro todos os cenários
configurados, e a análise dos cenários leva em consideração a segurança aplicada e
o impacto no desempenho de cada um. A Figura 18 mostra a arquitetura com os
estágios para aplicação do método AHP.
Figura 18 – Características dos estágios desta dissertação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os estágios para a aplicação do método AHP, mostradas na Figura 18, são
descritas na sequência.

4.1

Criar cenários
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Este estágio serve para definir os cenários dos experimentos em um formato
otimizado para uso do método AHP – com alternativas, critérios e subcritérios. Os
cenários possuem características de servidores web, de aplicação e de mensageria.
É importante que neste estágio cada cenário exponha um determinado problema de
segurança, para que os experimentos sejam uma representação abrangente sobre
as ameaças internas. Para isso, é necessário que sejam consideradas as análises
técnicas dos profissionais do setor – este tipo de prática está alinhado com os
conceitos de tomada de decisão sugeridos no método AHP.

4.2

Desenvolver estrutura

Neste estágio são definidas as informações que auxiliam no processo de
tomada de decisão. O Quadro 1 explica a estrutura da Figura 19.
Quadro 1 – Características dos elementos da estrutura hierárquica
Meta
Qual é o cenário que tem mais vantagens em relação à segurança e desempenho dentro dos
cenários de testes?
Critérios
Apresenta os dois critérios usados nesta dissertação.
Tempo (desempenho) – C1

Segurança – C2

Subcritérios do critério de segurança
Mostra os seis subcritérios do Grau de Segurança (GS) para o critério de segurança e o
relacionamento com os gerenciadores de filas.
GS1

GS2

GS3

GS4

GS5

GS6

Nome do
gerenciador
de fila:
QMALT01

Nome do
gerenciador
de fila:
QMALT02

Nome do
gerenciador
de fila:
QMALT03

Nome do
gerenciador
de fila:
QMALT04

Nome do
gerenciador
de fila:
QMALT05

Nome do
gerenciador
de fila:
QMALT06

Configurações de segurança dos níveis de segurança em cada gerenciador de fila. Cada
configuração recebe a denominação: Queue Manager ALTernative <GS> (QMALT01, ...,
QMALT06)

QMALT01

É composto por três parametrizações de segurança: (1) identificador de usuários
agentes do canal; (2) identificador e senha do usuário; e (3) mapeamento de
autenticação de canal. Essas parametrizações validam as autenticações de
conexões no canal de acesso da aplicação no gerenciador de fila. Importante: esta
configuração é usada em todos os outros gerenciadores.

(cont.)
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(cont.)
QMALT02

Trata-se do parâmetro que confere privilégios apropriados aos objetos do
gerenciador. Por exemplo, comandos como put, get, pesquisar, publicar, colocar e
assinar.

QMALT03

Parâmetro de auditoria de segurança do MQ. É usado para auditar atividades nos
objetos do gerenciador de fila.

QMALT04

Registra eventos específicos, como a profundidade da fila. Este parâmetro foi
selecionado, pois caso ocorra um ataque de negação de serviço, ele pode inserir
diversas mensagens para estourar o limite de profundidade da fila local.

QMALT05

Gera estatísticas sobre os objetos do gerenciador de fila.

QMALT06

Emprega todos os GS anteriores neste gerenciador de fila.
Alternativas

Apresenta as seis alternativas de cenários.
Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

Cenário 5

Cenário 6

Alternativa
(A1)

Alternativa
(A2)

Alternativa
(A3)

Alternativa
(A4)

Alternativa
(A5)

Alternativa
(A6)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A definição dos cenários também abrange a constituição dos tamanhos das
mensagens que permitem avaliar o comportamento de processamento das mesmas
pela aplicação frente aos cenários definidos nessa dissertação. As mensagens são
categorizadas em três tamanhos diferentes, descritos no catálogo de serviços
disponibilizados pelo Banco Central do Brasil (2020), descritos na Tabela 16.
Tabela 16 – Características dos tipos de mensagens
Tamanho da mensagem
Tamanho (bytes)

Sigla

Pequena

2.768

Mensagem pequena (MP)

Média

30.000

Mensagem média (MM)

Grande

1.048.576

Mensagem grande (MG)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os julgamentos apresentam resultados para cada um dos tamanhos
mostrados na Tabela 16.

4.3

Criar estrutura hierárquica de decisão do método AHP
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Neste estágio constrói-se os níveis hierárquicos para a comparação das
alternativas em relação aos critérios e subcritérios escolhidos. A Figura 19
apresenta a estrutura hierárquica desta dissertação, bem como o seguinte
detalhamento de cada um dos níveis: (1) meta; (2) critérios; (3) subcritérios; e (4)
alternativas.
A Tabela 17 apresenta a matriz com os valores de julgamento entre os
critérios de tempo (desempenho) e segurança. Perceba que o peso distribuído entre
os critérios de tempo (desempenho) e segurança é de 50%. É importante perceber
que nesta dissertação o menor tempo representa a melhor nota de julgamento para
o cenário que processa as mensagens (MP, MM e MG).
Tabela 17 – Matriz com os valores normalizados
Critérios
Tempo Segurança Peso
Tempo

0,5

0,5

0,5

Segurança

0,5

0,5

0,5

Soma das colunas

1

1

1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além da comparação entre os critérios de tempo e segurança, vistos na
Tabela 17, também são criadas mais duas matrizes com valores normalizados com
pesos de 50%: (1) para a comparação entre alternativas (cenários A1 a A6) versus
critério tempo (desempenho); e (2) para a comparação entre alternativas (cenários
A1 a A6) versus subcritérios (GS1 a GS6).

4.4

Coletar dados

Na coleta dos dados o tempo de processamento de cada cenário é anotado.
Deve-se levar em consideração que há seis alternativas (cenários A1 a A6) para
cada um dos dois critérios (tempo e segurança) e os seis subcritérios (GS1 a GS6).
As alternativas (cenários A1 a A6) são comparadas separadamente em
relação ao critério tempo, o qual identifica a alternativa que teve o melhor tempo de
processamento das mensagens (put e get).
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Figura 19 – Estrutura hierárquica

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Existe também a comparação das alternativas em relação a cada um dos seis
GS. Portanto, de acordo com a fórmula (1), para cada alternativa (A1 a A6) há: (1)
seis comparações para cada um dos três tamanhos de mensagens (MP, MM e MG);
e (2) seis comparações para cada um dos subcritérios (GS1 a GS6). Os valores de
tempo de processamento são registrados nos arquivos de registro gerados por uma
ferramenta para cada uma das simulações executadas. Mais detalhes destes
registros

podem

ser

vistos

no

endereço

eletrônico:

https://github.com/alexandresarto/Master2020.

Para o cálculo dos pesos de julgamento (vide Tabela 3 (escala fundamental))
e dos valores de reciprocidade, é utilizado um Percentual de Amplitude (PA)
representado na fórmula (7):

PA = 100 −

menor valor do tempo de processamento∗ 100

(7)

maior valor do tempo de processamento

Para cada cenário há uma faixa de valores de tempo de processamento das
mensagens. O PA indica o percentual da amplitude entre o maior e o menor valor do
tempo de processamento. Para o cálculo das faixas de notas usadas nas matrizes
de julgamento do critério tempo, basta dividir o PA por 9: que é exatamente a
quantidade de importâncias usadas na atribuição de pesos (observe na Tabela 3
que há nove valores de importância). Por exemplo, supondo que os valores de
tempo coletados em cada cenário sejam os seguintes: 210, 192, 208, 220, 216, 240;
neste caso, os valores máximos e mínimos são respectivamente, 240 s e 192 s.
Neste caso, 𝑃𝐴 = 100 −

192 𝑥 100
240

= 20%, e cada faixa de nota =

20
9

= 2,22. Ou seja, o

PA indica que a diferença entre o valor máximo e o mínimo de tempo coletado é de
20%. Já a primeira faixa vai de 0 a 2,21; a segunda vai de 2,22 a 4,43; a terceira vai
de 4,44 a 6,63; ...

4.5

Comparação AHP

Há várias comparações que devem ser realizadas usando o método AHP.

4.5.1 Comparação: Alternativa versus Alternativa no Critério Tempo

73

O estágio de julgamentos serve para comparar as alternativas (cenários A1 a
A6) entre si, em relação ao critério tempo em uma matriz 6x6. Usando os exemplos
já citados dos tempos coletados (210, 192, 208, 220, 216, 240) os resultados
calculados podem ser vistos na matriz exposta na Tabela 18.
Tabela 18 – Matriz de julgamentos das alternativas em relação ao critério tempo
Critério tempo

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A1

1

0,25

1

3

2

6

A2

4

1

0,25

3

2

7

A3

1

4

1

6

6

9

1

1

4

1

1

5

A4
A5
A6

0,33333 0,33333 0,16667
0,5

0,5

0,16667

0,16667 0,14286 0,11111 0,25 0,2

1

Fonte: Elaborado pelo autor.

O exemplo mostrado na Tabela 18 se refere à comparação de alternativas
versus tempo. Os subcritérios consideram o aspecto de segurança nos
gerenciadores de fila. Os valores de julgamento da matriz da Tabela 18 são
definidos com os cálculos das nove faixas. O preenchimento da matriz ocorre da
seguinte forma:
Por exemplo, levando em consideração que o valor de tempo do cenário
(A1)=210 s e do cenário (A2)=192 s, utilizando a fórmula (7) tem-se: PA = 100 −
192 ∗ 100
210

= 8,57143%. Este valor se encaixa na quarta faixa de valores (6,66666 a

8,8887), tendo, portanto, valor de importância = 4. O cenário em que os testes
ocorrem em menor tempo (A2) recebe o valor integral da escala de importância (4)
na parte de inferior da matriz; e o de maior tempo (A1) recebe o valor recíproco
(1/4=0,25) na parte superior da matriz. Estes valores estão em destaque na Tabela
18.
Após as comparações, são realizados os cálculos dos pesos, de acordo com
a média da linha de valores. O cálculo dos pesos pode ser visto na última linha da
Tabela 18.
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4.5.2 Comparação: Subcritério versus Subcritério no Critério Segurança

As definições dos valores dos julgamentos entre os subcritérios (GS1 a GS6)
se baseiam nos parâmetros de segurança e registros de eventos em objetos de
sistema configurados nos objetos nos gerenciadores de filas (QMALT01, QMALT02,
QMALT03, QMALT04, QMALT05 e o QMALT06). As parametrizações para registro
destes eventos habilitam a gravação de mensagens em objetos de sistema23 que
são padrões nas configurações do gerenciador de fila.
Aqui se define numericamente o quanto um GS é mais relevante que outro
em relação à segurança. Por exemplo, a Tabela 19 exemplifica a definição dos
valores de importância entre os subcritérios GS1 versus GS2.
Tabela 19 – Exemplo de definição dos valores de importância entre os subcritérios GS1
versus GS2 em relação ao critério segurança
Comparação pareada dos subcritérios de
Escala de importância
segurança
GS1 versus GS1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS1 versus GS2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.

Perceba na primeira linha da Tabela 19 que o subcritério GS1 passa por um
julgamento consigo mesmo com valor 1. Já o julgamento GS1 versus GS2 mostra o
valor 3 à direita, mostrando que GS2 é mais relevante que GS1 – neste caso, este
valor aparece na parte inferior da matriz de julgamentos (vide Tabela 6).
Usando os exemplos da Tabela 19, os resultados calculados podem ser
vistos na matriz exposta na Tabela 20.
Tabela 20 – Exemplo de matriz de julgamento entre subcritérios em relação
ao critério segurança gerado a partir da Tabela 19
Critério segurança
GS1
GS2

GS1

1

0,33

GS2

3

1

Fonte: Elaborado pelo autor.

23

Possui mensagens geradas por eventos de desempenho. No gerenciador de filas todos os objetos
de sistemas iniciam com a palavra SYSTEM. Por exemplo, uma fila com nome
SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT é um objeto de sistema do gerenciador de filas.
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É importante lembrar que os valores de julgamento colocados na Tabela 20
são justamente o integral na parte inferior (valor 3 que está à direita na escala de
importância da Tabela 19); e o valor recíproco (1/3=0,3) que está na parte superior.

4.5.3 Comparação: Alternativa versus Alternativa no Subcritério Segurança

Os julgamentos entre as alternativas (A1 a A6) nos subcritérios de segurança
(GS1 a GS6) definem quais alternativas são mais seguras que as outras em relação
aos cenários utilizados. Os valores são fixos nas seis matrizes de julgamento e levase em consideração a relevância das características das configurações dos cenários
e o quanto estas características proporcionam proteção aos objetos dos
gerenciadores de filas.
A Tabela 21 retrata como são definidos os valores de importância quando são
comparadas as alternativas A1 versus A2 em relação ao subcritério de segurança.
Tabela 21 – Exemplo de definição dos valores de importância entre alternativas A1 versus
A2, a partir de um subcritério de segurança
Comparação pareada das alternativas
Escala de importância
em relação ao subcritério de segurança
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.

Perceba na primeira linha da Tabela 21 que a alternativa A1 passa por um
julgamento consigo mesma com valor 1. Já o julgamento A1 versus A2 mostra o
valor 3 à direita, mostrando que A2 é mais relevante que A1 – neste caso, este valor
aparece na parte inferior da matriz de julgamentos (vide Tabela 6).
Usando os exemplos da Tabela 21, os resultados calculados podem ser
vistos na matriz exposta na Tabela 22.
Tabela 22 – Exemplo de matriz de julgamento entre alternativas em relação
ao subcritério segurança gerado a partir da Tabela 21
Subcritério segurança
A1
A2

A1

1

0,33

A2

3

1

Fonte: Elaborado pelo autor.
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É importante lembrar que os valores de julgamento colocados na Tabela 22
são justamente o integral na parte inferior (valor 3 que está à direita na escala de
importância da Tabela 21); e o valor recíproco (1/3=0,33) que está na parte superior.

4.5.4 Cálculo dos Pesos das Comparações e dos Rankings

Após as comparações são realizados os cálculos dos pesos, de acordo com a
fórmula (2). O ranking indica o percentual do peso de cada subcritério em relação ao
valor do peso do critério usado.

A Tabela 23 mostra o cálculo da média-peso dos valores normalizados para
as alternativas A1 e A2 e do ranking, de acordo com o exemplo usado nas Tabelas
18, 20 e 22.
Tabela 23 – Exemplo com os pesos calculados para as alternativas A1 e A2 na
comparação de alternativas no critério tempo (relativo à Tabela 18)
Normalização
Cálculo dos pesos
Critério tempo
A1
A2
A1 A2 Média-peso

A1

0,25

0,2 0,2

0,2

A2

1
4

1

0,8 0,8

0,8

Soma

5

1,25

1

1

1

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 24 – Exemplo com os pesos das alternativas A1 e A2 na comparação de
subcritérios no critério segurança (relativo à Tabela 20)
Normalização
Cálculo dos pesos
Critério segurança
GS1
GS2
GS1
GS2 Média-peso

GS1

1

0,33

0,25

0,25

0,25

GS2

3

1

0,75

0,75

0,75

Soma

4

1,33333

1

1

1

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 25 – Exemplo com os pesos calculados para as alternativas A1 e A2 na
comparação de alternativas no subcritério segurança (relativo à
Tabela 22)
Normalização
Cálculo dos pesos
Subcritério segurança
A1
A2
A1
A2 Média-peso

A1

1

0,33

0,25 0,25

0,25

A2

3

1

0,75 0,75

0,75
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Subcritério segurança

Soma

Normalização
A1
A2

4

1,33333

Cálculo dos pesos
A1
A2 Média-peso

1

1

1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Especificamente na comparação dos subcritérios mostrada na Tabela 24 há
um cálculo adicional que precisa ser realizado. Após a definição do peso do critério
segurança em 50% (vide 3° linha da última coluna da Tabela 17) e da média-peso
de cada subcritério de segurança (última coluna da Tabela 24), é realizado o cálculo
para a definição do peso-final de cada subcritério em relação ao critério de
segurança.
É importante salientar que, em geral, o peso-final é gerado a partir de
matrizes de julgamento. Contudo, nos experimentos desta dissertação, os valores
utilizados no método AHP são obtidos a partir de medições dos tempos dos
experimentos. Isso implica que para a obtenção do peso final é gerada por meio da
seguinte multiplicação:

peso-final = peso do critério * média-peso

(8)

Portanto, usando o exemplo da Tabela 24:
Peso-finalGS1 = 0,5 * 0,25 = 0,125; e
Peso-finalGS2 = 0,5 * 0,75 = 0,375.

4.6

Calcular os valores de λmax, CI, RI e CR

Após as comparações (estágio 5) são calculados: (1) a média dos valores de
VC (valor do λmax); (2) a identificação do valor de RI conforme a Tabela 11; (3) o
valor de CI calculado pela fórmula (5); e (4) o cálculo do valor de CR conforme a
fórmula (6).
Na análise de consistência dos julgamentos o limite do valor de CR é ≤ 10%.
Caso CR > 10%, o método AHP sugere uma revisão dos julgamentos com a
repetição das comparações (estágio 5). Porém, como nesta dissertação os pesos
são previamente calculados (estágio 4), os valores de CR que ultrapassarem 10%
são enviados para uma tabela de Configurações Não Recomendadas (estágio 7).
Caso contrário, quando CR ≤ 10%, os valores seguem para classificação (estágio 8).
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Esta dissertação utiliza mais de uma ferramenta para fazer os cálculos deste
estágio do método AHP. A ideia é verificar se ocorrem inconsistências nos
resultados. Mais detalhes podem ser vistos no Apêndice B.

4.7

Classificar alternativas

Depois dos cálculos (estágio 8), ocorre a classificação das alternativas que
corresponde à análise final sobre os cenários definidos nesta dissertação com a
decisão gerada pelo método AHP que melhor satisfaz a meta definida, frente aos
três tamanhos de mensagens. A meta traçada e ilustrada O objetivo traçado e
ilustrado na Figura 18 apresenta o uso do método AHP para aplicação dos GS no
gerenciador de fila, levando em consideração o tempo de processamento
(desempenho) das mensagens em cada um dos cenários (alternativas).
A classificação final das alternativas (cenários) apresenta um ranking com
base nos seguintes valores: (1) peso do critério tempo em 50% (vide 2ª linha da
última coluna da Tabela 17); (2) média-peso das alternativas em relação ao tempo
(vide Tabela 23); (3) média-peso das alternativas em relação aos subcritérios (vide
Tabela 25); e (4) valores do peso-final dos subcritérios.
Com estes valores são definidos os valores de pré-classificação das
alternativas frente ao critério tempo e aos subcritérios. Com os valores de préclassificação é calculado e definido o ranking das alternativas para cada tamanho de
mensagens (MP, MM e MG) relacionado ao GS. Os valores de Classificação
Individual das Alternativas no critério Tempo (CIAnT) são calculados da seguinte
maneira:

CIAnT = média-peso do critério tempo * média-peso das alternativas em
relação ao critério tempo

Onde: n = número da alternativa (1 a 6).
Portanto, utilizando-se o exemplo das Tabelas 17 e 23 obtém-se:
CIA1T = 0,5 * 0,2 = 0,10; e
CIA2T = 0,5 * 0,8 = 0,40.

(9)
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Os valores de Classificação Individual das Alternativas dos GS (CIAnGSp)
leva em conta a classificação de cada alternativa (A1 a A6) para cada GS (GS1 a
GS6) da seguinte maneira:

CIAnGSp = peso-final de cada GS * média-peso de cada alternativa

(10)

Onde:
•

n = número da alternativa (1 a 6); e

•

p = número do subcritério (1 a 6).

Portanto, utilizando-se o exemplo da Tabela 25 e os valores dos pesos-finais
dos GS (fórmula (8)), obtém-se:

CA1GS1 = 0,125 * 0,25 = 0,031;
CA1GS2 = 0,375 * 0,25 = 0,093;
CA2GS1 = 0,125 * 0,75 = 0,093; e
CA2GS2 = 0,375 * 0,75 = 0,281.

Em seguida é calculada a soma dos valores obtidos para cada CIAnGSp para
cada uma das alternativas (A1 a A6), por exemplo:

CIA1GS = CA1GS1 + CA1GS2 = 0,124; e
CIA2GS = CA2GS1 + CA2GS2 = 0,374.

Os cálculos para definições do ranking para cada alternativa são realizados
da seguinte forma:

An = CIAnT + CIAnGSp

(11)

Os exemplos de resultados das classificações permitem os seguintes cálculos
para definição do ranking das alternativas:

a) A1 = CIA1T + CIA1GSp = 0,224; e
b) A2 = CIA2T + CIA2GSp = 0,774.
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Diante dos exemplos, utilizando A1 e A2, o ranking de alternativas mostra A2
na primeira posição com 77,40% e A1 na segunda posição com 22,40%.

4.8

Síntese de Seção

A proposta desta dissertação abrange a validação dos GS de segurança nos
experimentos. Essa seção apresentou a hipótese para resolver o problema traçado
nesta dissertação com uso do método AHP, calculando os valores dos julgamentos
pareados dos elementos dos níveis de critérios, subcritérios e alternativas
registradas na estrutura hierárquica, assim como a meta e os cálculos para obter o
valor do CR.
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5

EXPERIMENTOS E RESULTADOS DO MÉTODO AHP

Nesta seção é apresentada os experimentos e resultados desta dissertação
para aplicação do método AHP para analisar as implementações de segurança em
objetos do gerenciador de filas, considerando o desempenho da aplicação. Para
isso, são criados seis experimentos, cada um representando um cenário de
infraestrutura interno com gerenciador de fila. Esses experimentos são realizados
com o uso de uma aplicação de pequeno porte desenvolvida para realizar operações
de entrada e saída de mensagens (put/get).
O propósito dos experimentos é usar o método AHP para comparar o
desempenho de processamento das mensagens pela aplicação nos gerenciadores
de fila em diferentes cenários, a partir da aplicação de controles de segurança em
três conjuntos de mensagens com diferentes tamanhos.
A Tabela 26 mostra detalhes da infraestrutura para realizar os experimentos.
Tabela 26 – Propriedades dos recursos do ambiente para os experimentos
Utilizado no(a)

Software/biblioteca

Versão

Camada de
aplicação

Java(TM) SE
Runtime Environment24

build 14.0.1+7

Camada de
aplicação

Biblioteca
(com.ibm.mq.allclient)25

9.1.2.0

Camada web

Apache Tomcat26

9.0.37

Camada de
mensageria

IBM MQ
(LicenseType:
Developer)27

9.1.4.0

Emulador de
administração
de Linux.

MobaXterm
Personal Edition28

20.3
Build 4396

Sistema
operacional das

Sysstat
(sar)29

11.6.1

24

https://www.java.com/pt-BR/download/help/whatis_java.html.
https://mvnrepository.com/search?q=+com.ibm.mq.allclient.
26
http://tomcat.apache.org/.
27
https://hub.docker.com/r/ibmcom/mq/.
28
https://mobaxterm.mobatek.net/
25

Descrição

Tecnologia que permite
desenvolver serviços de
aplicações.
Biblioteca da aplicação para
acesso aos objetos do IBM
MQ.
Software para implantar e
executar aplicações da
camada web.
Software para configuração
dos objetos de mensageria
(por exemplo, filas, canais,
etc.) (IBM, 2019).
Software que permite
acessar remotamente no
formato de terminal
máquinas com Linux.
O comando sar pertence ao
pacote sysstat. O sar
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Utilizado no(a)

máquinas
virtuais
Sistema
operacional das
máquinas
virtuais

Software/biblioteca

Versão

monitora o desempenho de
máquinas com Linux.
Ubuntu30

18.04.4 LTS

Contêiner

Docker-compose31

1.25.4
Build 8d51620a

Hospedeiro das
máquinas
virtuais

BlazeMeter Taurus
Tool32

1.14.2

WinSCP33

5.17.6
Build 10516

Apache JMeter34

5.3

Hospedeiro das
máquinas
virtuais
Hospedeiro das
máquinas
virtuais
Sistema
operacional da
máquina
hospedeira

Windows 1035

1909

Firewall

Iptables36

1.6.1

VPN (ipsec)

Linux StrongSwan37

U5.6.2/K5.4.0-42generic

Office 365

Microsoft Excel

16.0.12325.20328

Software para
cálculos do
método AHP

Decisor38

1.2.3

29

Descrição

Sistema operacional.
Docker compose permite
configurar parâmetros e
controlar diversos
contêineres (dockers).
Ferramenta permite realizar
testes de carga em
aplicações com uso de
arquivos (com extensão
jmx) com instruções de
testes definidos na
ferramenta Apache JMeter.
Software que realiza
transferências de arquivos
entre diferentes máquinas.
Ferramenta de testes de
carga.
Sistema operacional em
que as máquinas virtuais
foram configuradas no
VirtualBox.
Produto que permite fazer a
filtragem na comunicação
entre recursos
computacionais.
O StrongSwan instala o
IPSec na máquina.
Gerenciador de planilhas do
pacote do Office 365 para
cálculo manual do método
AHP.
Ferramenta com licença
gratuita para realizar os
cálculos do método AHP.

http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/tutorial.html.
https://ubuntu.com/.
31
Ferramenta que permite configurar e executar múltiplos de contêineres de aplicações
(https://docs.docker.com/compose/).
32
https://www.blazemeter.com/taurus.
33
https://winscp.net/eng/docs/introduction.
34
https://jmeter.apache.org/.
35
https://www.microsoft.com/pt-br/windows/get-windows-10.
36
https://www.hostinger.com.br/tutoriais/tutorial-iptables/.
37
https://www.strongswan.org/.
38
https://github.com/czekster/Decisor/wiki (Download feito em: 28/01/2020).
30
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Utilizado no(a)

Software para
cálculos do
método AHP
Software para
cálculos do
método AHP
Software para
configuração de
máquinas
virtuais de
diversos
sistemas
operacionais
Dicionário

Software/biblioteca

Versão

Rational Will39

2.6.3

Super Decisions40

3.2.0

Oracle VM VirtualBox

Descrição

Ferramenta licenciada para
calcular os valores do
método AHP.
Ferramenta com licença
gratuita, a qual permite
cálculos de subcritérios.

6.1.12 r139181

Gerenciador de máquinas
virtuais disponibilizado pela
Corporação Oracle.

1.0.9.0

Dicionário com nova
ortografia, conforme o
acordo ortográfico da língua
portuguesa.

Michaelis – Dicionário
Escolar da Língua
Portuguesa41

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 27 mostra características de configurações das máquinas virtuais
utilizadas nesta dissertação. As máquinas virtuais estão configuradas em
computador físico com a seguinte configuração: (1) 32 gigabytes de memória; (2) um
processador modelo Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz de 4 núcleo(s); e
(3) um volume de armazenamento de 3,5 terabytes de disco.
Tabela 27 – Propriedades de recursos das máquinas virtuais
Cenário

Cenário 1

IP

Interface

ALLINONE

192.168.56.33
172.17.0.1

Enp0s3
Docker0

127.0.0.1

Loopback

192.168.56.33
127.0.0.1
192.168.56.32
127.0.0.1
192.168.56.34
127.0.0.1
172.16.1.10
127.0.0.1
172.16.0.10
127.0.0.1
172.16.2.10
172.17.0.1

enp0s3
Loopback
enp0s3
Loopback
enp0s3
Loopback
enp0s3
Loopback
enp0s3
Loopback
enp0s3
Docker0

APP01
Cenário 2

WEB01
MQ01
APP01

Cenários
3, 5 e 6

Memória

Nome

WEB01
MQ01

(megabyte)

CPU42

Disco
(gigabyte)

Função
Web,

15360

2

45

aplicação e
mensageria

4096

2

12

Aplicação

2048

1

12

Web

4096

2

30

Mensageria

4096

2

12

Aplicação

2048

1

12

Web

4096

2

30

Mensageria

https://www.spicelogic.com/Products/Rational-Will-29 (Licença adquirida em – 02/02/2020).
http://www.superdecisions.com/ (Download feito em: 16/10/2020)
41
https://www.aandh-software.com/michaelis/baixar/.
42
Unidade Central de Processamento, do inglês Central Process Unit.
39
40
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Cenário

Nome

FIREWALL

VPN01

VPN02

Cenário 4

APP01

(Nuvem)
Cenário 4

BlazeMeter

(Nuvem)

Taurus Tool

Memória

IP

Interface

127.0.0.1
127.0.0.1
172.16.0.254
172.16.1.254
172.16.2.254
172.16.4.254
172.16.3.254
192.168.56.254
127.0.0.1
172.16.3.20
172.16.1.20
127.0.0.1
172.16.4.20
172.16.2.20

Loopback
Loopback
enp0s3
enp0s8
enp0s9
enp0s10
enp0s16
enp0s17
Loopback
enp0s3
enp0s8
Loopback
enp0s3

10.0.0.8

10.0.0.4

(megabyte)

CPU42

Disco
(gigabyte)

Função

6144

2

40

Firewall

3072

1

12

VPN

3072

1

12

VPN

enp0s8
Primary
VNIC

15336

Primary
VNIC

1024

1
(ocpu43)
1
(ocpu)

Web,
45

aplicação e
mensageria

47

Taurus
Tool

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 20 apresenta as características (web, aplicação e de mensageria),
em qual solução de virtualização estão configuradas (VirtualBox e OCI) e a
quantidade de máquinas de acordo com o cenário do experimento. No caso do
cenário 3, ambas máquinas estão na mesma rede na estrutura configurada no
VirtualBox.
Figura 20 – Máquinas virtuais dos cenários 1, 2 e 4

Fonte: Elaborado pelo autor.

43

Definição equivalente dos processadores das instâncias de computadores na nuvem da Oracle.
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A Figura 20 mostra as seguintes características: (1) o cenário 1 é constituído
por uma máquina virtual; (2) o cenário 2 está configurado com 3 máquinas virtuais; e
(3) o cenário 4 possui uma máquina virtual configurada na nuvem.
Em relação ao volume de mensagens enviadas em cada experimento, a
quantidade adotada está em 4.700 mensagens. A Tabela 28 apresenta as
quantidades de mensagens com base na média diária de TEDs (CÂMARA
INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS, 2020).
Tabela 28 – Definição das quantidades de mensagens
Quantidade de mensagens
(Média diária (23.07.2020 20.08.2020))

Quantidade de
mensagens no
período de 1 hora
(07:00 as 17:00)

5.627.624

562.762

Quantidade de
mensagens por
minuto
9.379

Volume
(30 segundos)

4.690

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.1

Descrição dos cenários
A Figura 21 mostra a lista dos cenários para os experimentos e detalhes de

cada um deles.

A Tabela 29 mostra os seis cenários de testes, cada um com 16
configurações, que são medidos e comparados com o método AHP. Nos testes dos
cenários de 1 a 4 a aplicação utiliza o padrão Java Message Service44 (JMS) para
acessar os objetos do gerenciador de fila, enquanto nos cenários 5 e 6, a aplicação
utiliza as bibliotecas da versão cliente do IBM MQ para acessar os objetos do
gerenciador de fila. O código da aplicação diferencia as opções de acesso com uso
de constantes45 de parametrização.

44

https://developer.ibm.com/components/ibm-mq/tutorials/mq-develop-mq-jms?s_tact=C39606UW.
Parâmetros para definir o tipo conexão.
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFKSJ_9.0.0/com.ibm.mq.javadoc.doc/WMQJMSCl
asses/com/ibm/msg/client/wmq/WMQConstants.html).
45
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Figura 21 – Detalhes sobre os cenários

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 29 – Detalhamento dos cenários dos experimentos
Cenários
Características
4

3

2

1

✓

✓

-

✓

✓

✓

RC

Rede corporativa

✓

✓

-

✓

-

-

RPC

Rede da primeira camada

-

-

-

✓

-

-

RSC

Rede segunda camada (ou camada do meio)

✓

✓

-

✓

-

-

SG

Segregação de rede

✓

-

-

-

-

-

USV

Uso de software de VPN

-

-

✓

-

-

✓

SU

Servidor único (web, aplicação e mensageria)

✓

✓

-

✓

✓

-

SW

Servidor web

✓

✓

-

✓

✓

-

SA

Servidor de aplicação

✓

✓

-

✓

✓

-

SM

Servidor de mensageria

-

-

✓

-

-

-

CN

Computação na nuvem

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ASGF

Aplicação de segurança no gerenciador de fila

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ASC

Aplicação de segurança no canal

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TSM

Teste de stress de mensagens

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AD

Análise de desempenho

✓

✓

✓

✓

✓

✓

GFC

Gerenciador de fila em contêiner

✓

✓

-

-

-

-

BCM

Biblioteca do cliente do MQ

Computadores

5

Rede

6

Fonte: Elaborado pelo autor.

No cenário 1 deste experimento são configurados, em um único servidor,
todos os recursos e softwares necessários para o funcionamento da aplicação e do
gerenciador de fila. A configuração deste cenário exemplifica um ambiente de
desenvolvimento de baixo investimento, onde são realizadas as configurações do
servidor em conjunto com os testes funcionais da aplicação. Trata-se de um cenário
de baixo tempo de uso que não requer alto poder de desempenho no
processamento das mensagens. O uso deste tipo de ambiente ocorre quando a
aplicação sofre atualização em virtude, por exemplo, de solicitações do negócio ou
de demandas de órgãos reguladores.
No segundo cenário, apesar de estarem na mesma rede, os servidores são
segregados fisicamente em camadas diferentes. Há um servidor web, um de
aplicação e um de mensageria. Este tipo de cenário possui características
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semelhantes ao cenário de produção e em homologação utiliza-se a segregação por
camadas, exceto pelo fato de estar em um ambiente de testes segregado.
No terceiro cenário são configurados três servidores. No entanto, ao contrário
do cenário 2, são incluídas configurações de firewall entre a comunicação dos
servidores web-aplicação-mensageria. Este cenário apresenta parametrizações de
redes diferentes entre as camadas com configurações de regras de firewall que
permitem a comunicação entre as camadas e o funcionamento da aplicação no
processo de put e get de mensagens. Trata-se de um ambiente segregado voltado
para testes em ambientes de homologação e para infraestruturas de aplicações
expostas para a Internet.
O cenário 4 é uma cópia da máquina virtual do cenário 1, configurado na
Oracle Cloud Infrastructure (OCI). O propósito é avaliar a influência de um ambiente
de computação na nuvem nos testes.
No quinto cenário, as configurações de rede e comunicação dos servidores
web, de aplicação e de mensageria são as mesmas apresentadas no cenário 3. A
diferença está na comunicação entre o servidor de aplicação e o servidor de
mensageria, que é realizada por meio de bibliotecas da versão cliente do IBM MQ.
Este cenário permite avaliar o desempenho de aplicações que acessam os objetos
do gerenciador de fila com uso do cliente do IBM MQ.
O sexto cenário também apresenta a comunicação entre o servidor de
aplicação com o servidor de mensageria por meio das bibliotecas da versão cliente
do IBM MQ. A diferença em relação ao quinto cenário é o uso de uma Virtual Private
Network (VPN) para fechar a comunicação entre essas duas camadas de servidores
(aplicação e mensageria) e o fato dos servidores web e de aplicação (segregados
fisicamente) estarem em uma rede diferente do servidor de mensageria. Este tipo de
cenário corresponde a situações em que as organizações possuem parceiros de
desenvolvimento externos que estabelecem conexão com uso de VPN.
A Figura 22 apresenta características da topologia lógica configurada para os
cenários 3, 5 e 6 (máquinas virtuais configuradas no VirtualBox). As configurações
do firewall estão parametrizadas com a ferramenta iptables e as configurações da
VPN estão definidas com o software StrongSwan. Nos testes do cenário 6, a
camada web e aplicação são ativadas no mesmo servidor, simulando o ambiente
corporativo.
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O Apêndice C contém detalhes sobre as configurações de infraestrutura
executadas nos gerenciadores de fila. Já o Apêndice D apresenta valores de
importância e de julgamento adotados nos experimentos.
Figura 22 – Topologia dos cenários 3, 5 e 6

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2

Resultados das comparações do método AHP
Esta subseção apresenta os resultados da execução da proposta.

Inicialmente a ênfase está na simples análise sobre quais são os cenários mais
relevantes em relação ao tempo (desempenho) e segurança, com a abordagem se
estendendo também para os GS. Em seguida são abordadas comparações entre os
tamanhos de mensagens utilizados: MP, MM e MG. Por fim, uma análise sobre os
resultados das ferramentas é apresentada.
Os resultados apresentados aqui estão sumarizados. Detalhes sobre os
resultados estão no Apêndice E.

5.2.1 Avaliação das Alternativas (Cenários)

A Tabela 30 mostra os cálculos para definição do peso-final de cada GS, com
base no peso do critério de segurança e na média-peso.
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Tabela 30 – Ranking dos subcritérios para o critério segurança
Subcritério Peso do critério de segurança Média-peso

Peso-final

GS1

0,5

0,04481

0,04481 * 0,5 = 0,02241

GS2

0,5

0,17371

0,17371 * 0,5 = 0,08686

GS3

0,5

0,07520

0,07520 * 0,5 = 0,03760

GS4

0,5

0,07520

0,07520 * 0,5 = 0,03760

GS5

0,5

0,07520

0,07520 * 0,5 = 0,03760

GS6

0,5

0,55588

0,55588 * 0,5 = 0,27794

Total
Fonte: Elaborado pelo autor.

0,5

Os valores de peso-final observados na Tabela 30 são utilizados na definição
das melhores alternativas.
As tabelas subsequentes mostram os resultados do método AHP para as
alternativas (cenários) em função dos tamanhos das mensagens em relação ao
tempo (desempenho) e segurança.
As Tabelas 31, 32 e 33 são relativas, respectivamente, aos tamanhos MP,
MM e MG. As tabelas mostram os valores de tempos (segundos) de processamento
das mensagens pela aplicação (put e get) para cada alternativa (cenário) e para
cada GS. O ranking representa a colocação que um determinado cenário obteve em
relação ao tempo (desempenho) e segurança. As Tabelas 31, 32 e 33 possuem um
destaque para a alternativa com o melhor tempo e a com o GS6. As Tabelas 77, 78
e 79 completas podem ser visualizadas no Apêndice E.
Tabela 31 – Resultados dos tempos de processamento e ranking de classificação
pelo método AHP para MP da melhor alternativa
Tamanho: MP
Grau de segurança
Cenários
Tempo
Ranking
%
(Subcritério)
(Alternativas) (Critério)
GS1
A2
226
1
26,05%
GS2
A2
219
1
25,55%
GS3
A2
217
1
26,86%
GS4
A2
218
1
28,65%
GS5
A2
222
1
27,40%
GS6
A2
226
1
27,62%
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 32 – Resultados dos tempos de processamento e ranking de classificação
pelo método AHP para MM da melhor alternativa
Tamanho: MM
Grau de segurança
Cenários
Tempo
Ranking
%
(Subcritério)
(Alternativas) (Critério)
GS1
A2
230
1
23,29%
GS2
A2
228
1
21,27%
GS3
A2
229
1
25,87%
GS4
A2
232
1
26,26%
GS5
A2
229
1
23,29%
GS6
A2
232
1
23,42%
Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 33 – Resultados dos tempos de processamento e ranking de classificação
pelo método AHP para MG das melhores alternativas
Tamanho: MG
Grau de segurança
Cenários
Tempo
Ranking
%
(Subcritério)
(Alternativas) (Critério)
GS1
A4
549
1
21,58%
GS2
A4
526
1
22,02%
GS3
A6
1463
1
20,56%
GS4
A6
1512
1
20,58%
GS5
A6
1520
1
20,56%
GS6
A6
1512
1
20,56%
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados da Tabela 31 mostram que para as MP, a alternativa A2 é o
melhor cenário, já que obtém o melhor posicionamento de ranking para todos os GS.
A alternativa A6 é o segundo melhor cenário. Tendo em vista que A6 é o cenário
mais seguro para o gerenciador de filas – concentra camadas de proteção de
perímetro com firewall e VPN – pode-se perceber que o cenário A2 é o de melhor
posição no ranking, justamente devido ao baixo tempo de processamento
(desempenho). Apesar de ter as camadas (web, aplicação e mensageria) divididas
em vários servidores, no cenário A2 todos os servidores estão na mesma rede.
As alternativas (cenários) A1 e A4 são as de pior desempenho no ranking. A
razão para isso é baixa segurança destes cenários.
Dentro do melhor cenário (A2) o GS3 é o que apresenta o menor tempo
(desempenho) de processamento, sendo recomendado para ambientes que tenham
como foco o desempenho. Em relação à segurança, o GS6 é o mais seguro, já que
concentra todas as implementações de segurança juntas. Estes resultados estão em
destaque na Tabela 31.
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Salvo pequenas diferenças pontuais, por exemplo, GS2 com o menor tempo
(desempenho), a Tabela 32 mostra para as MM praticamente os mesmos resultados
das MP, que estão em destaque na tabela.
A Tabela 33 mostra que para MG, a alternativa A4 se sobressai duas vezes
como o melhor cenário para o GS1 e o GS2, enquanto ocupa o segundo lugar para
os demais GS. A alternativa A6 alterna os posicionamentos com o cenário A4, já que
ocupa quatro vezes o melhor posicionamento do ranking, para os GS3 a GS6 e o
segundo lugar para o GS1 e o GS2. Na verdade, pouca diferença separa o
posicionamento de ranking dos cenários A4 e A6.
Por outro lado, há uma inversão em relação às mensagens menores (MP e
MM), com o cenário A2 ocupando a última posição do ranking. O bom
posicionamento de ranking do cenário A4 ocorre porque este está hospedado na
nuvem OCI, que conta com um poder processamento bem mais acentuado que o
usado nos outros cenários locais, que usam virtualização do tipo host46.
É importante observar que estes bons resultados do cenário A4 só acontecem
para as MG. Com isso, é possível concluir que o processamento acentuado
oferecido pela nuvem, só faz diferença quando são utilizadas as MG, ou seja, para
MP e MM o poder de processamento não é significativo. A explicação para este
comportamento é que para MG todas as camadas da infraestrutura (web, aplicação
e mensageria) são exigidas em termos de processamento. Conta muito, a favor do
cenário A4, o fato dele congregar todas essas camadas em um único servidor na
OCI.
Outra consequência observada a partir destes resultados é que o cenário A2,
por ter as camadas divididas em três servidores, exige um poder de processamento
e de comunicação (rede) alto, que não é provido pelo ambiente local com
virtualização do tipo host. Prova disso é que, apesar de usarem conexões diferentes
(JMS e client do IBM MQ), os cenários A3 e A5, que também contam com as
camadas separadas, também estão nas últimas posições do ranking.
Uma observação interessante é que os tempos (desempenho) dos cenários
A3 e A5 são, em média, superiores aos tempos do cenário A2. A primeira impressão
é que o cenário A2 deveria estar mais bem ranqueado que os cenários A3 e A5.

46

A virtualização do tipo host, também chamada de tipo 2, é aquela que usa um hypervisor instalado
sobre o sistema operacional. Por exemplo, VirtualBox (BRANDÃO, 2018).
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Porém, a explicação para este comportamento é que justamente o cenário A2 é
menos seguro que os referidos cenários A3 e A5, mostrando a eficácia e utilidade do
método AHP que leva em conta ambos os parâmetros: desempenho e segurança.
Para as melhores alternativas o cenário A4 tem melhores tempos que o
cenário A6. O melhor tempo ocorre no GS2 no cenário A4. Apesar dos altos tempos
(desempenho), o GS6, para o cenário A6, é o que oferece mais segurança – isso
justifica os bons posicionamentos de ranking do cenário A6 em todos os GS. Estes
resultados estão em destaque na Tabela 33.
Um aspecto relevante está relacionado aos resultados, que foram obtidos
utilizando-se inicialmente a MP (2.768 bytes) que possui um tamanho superior ao
que é utilizado por alguns sistemas considerados como críticos, no qual possuem
um tamanho médio de 562 bytes e que correspondem a 70% do tamanho de
mensagens diárias, mostrando assim, a viabilidade de implantação da segurança
com valor de peso superior ao do critério de desempenho.
Na avaliação dos valores calculados do CR (≤ 10%), todos os valores de
julgamentos apresentam consistência. Caso contrário, os valores dos pesos e as
comparações deveriam ser reconsiderados. Estes valores de consistências mostram
coerência nos julgamentos, assim como o uso da fórmula (7) para definição dos
valores de comparações nas matrizes (6x6) das alternativas (cenários A1 a A6) entre
si, em relação ao critério tempo.

5.2.2 Avaliação dos Tamanhos das Mensagens

Os resultados da aplicação do método AHP podem ser vistos pela ótica dos
cenários em relação ao ranking na Tabela 34.
Tabela 34 – Média do ranking das alternativas
Alternativas
MG
MM
MP
Cenário 1 (A1)

3,33

4,83

5,00

Cenário 2 (A2)

6,00

1,00

1,00

Cenário 3 (A3)

4,17

3,33

3,33

Cenário 4 (A4)

1,67

5,83

6,00

Cenário 5 (A5)

4,50

4,00

3,67

Cenário 6 (A6)
1,33
Fonte: Elaborado pelo autor.

2,00

2,00
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O ranking é o posicionamento decrescente que o método AHP atribui a cada
cenário com base nos critérios usados: desempenho e segurança. Por exemplo, o
cenário que obtiver os melhores resultados de desempenho e segurança indicados
pelo método AHP recebe o valor 1 no ranking. Essa lógica é seguida até último
cenário que recebe o valor 6, que é portanto, o mais mal colocado em relação aos
critérios de segurança e desempenho.
A Tabela 34 contém a média do ranking de cada um dos seis cenários
separados pelo tamanho das mensagens (MG, MM, MP). Essa separação é
interessante já que os cenários com menores médias de ranking são justamente
aqueles que alcançaram os primeiros lugares. A Figura 23 permite uma análise mais
apurada dos resultados apresentados na Tabela 34.
Figura 23 – Ranking dos cenários

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico da Figura 23 mostra as curvas com as médias de ranking de cada
cenário mostradas na Tabela 34 para os três tamanhos de mensagens.
No gráfico é possível perceber que as curvas referentes às MP e MM
apresentam o mesmo comportamento. O cenário A2 é o que obteve os melhores
valores de ranking (possui os pontos mais baixos da curva). Isso se repete para
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todos os seis níveis de segurança aplicados para o cenário A2, que não é
necessariamente o mais seguro.
Tendo em vista que os pesos de desempenho e segurança estão equilibrados
em 50%, é possível concluir que o cenário A2 é o cenário mais bem ranqueado pelo
método AHP para as mensagens MM e MP justamente pelo baixo tempo (alto
desempenho) de processamento, não pela segurança. As curvas confirmam também
que o cenário A6 obtém o segundo lugar para MP e MM, justamente por ser o mais
seguro. Por fim, as curvas também demonstram os bons resultados do cenário A4
(que divide as primeiras posições de ranking com o cenário A6) para as MG em
contrapartida com os maus resultados obtidos pelo A4 para os demais tamanhos de
mensagens. Isso ocorre devido ao desempenho superior do processamento na
nuvem onde é executado o cenário A4. Este comportamento condiz com as
explicações adicionadas na Subseção 5.3.1.
A Figura 23 apresenta resultados que estão relacionados à utilização dos
valores do posicionamento das alternativas no ranking de alternativas e expor a
frequência em que elas estão no ranking, em um formato simples. Trata-se de um
tipo de apresentação de valores muito úteis para avaliação dos resultados obtidos.

5.2.3 Avaliação das Ferramentas

Esta dissertação trata da avaliação e comparação de ferramentas que
auxiliam no processo de tomada de decisão com o uso do método AHP. A lista
destas ferramentas abrange: (1) Planilha Eletrônica do Microsoft Excel; (2) Software
Decision Matrix (SDM); (3) Software Super Decisions (SSD); e (4) Software Decisor
(SD). As duas primeiras são proprietárias e as duas últimas são de código aberto
(mais detalhes podem ser vistos no Apêndice B).
As ferramentas Excel e o SSD permitem a modelagem de uma estrutura
hierárquica com critérios e subcritérios. Ao contrário das outras duas ferramentas
(SD e SDM) que não permitem a inclusão de subcritérios na definição da estrutura
hierárquica.
No caso das ferramentas que não permitem a inclusão de subcritérios (SD e
SDM), são realizadas simulações parametrizando os seguintes níveis: (A) critérios
(tempo e segurança) e (B) alternativas (cenários A1 a A6). Os resultados dos testes
utilizando SD e SDM apresentam as mesmas posições de ranking para as
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alternativas (cenários) que as ferramentas Excel e SSD, fato que possibilita a
inclusão de subcritérios. O SD possui uma interface (design) simples e amigável de
uso, no registro da meta, critérios, alternativas, assim como, para o preenchimento
das matrizes de comparações e ambas possuem opções de geração de relatórios
com resultados do método AHP (por exemplo, pesos, CR, valores de porcentagem
no ranking das alternativas e destaques para a melhor alternativa). O SD possui a
característica de ser portátil (não requer instalação no sistema operacional).
O SDM possui um nível de complexidade maior que o SD no registro das
informações e oferece algumas opções interessantes na geração dos relatórios dos
resultados, como por exemplo, uma opção no menu da ferramenta para gerar um
relatório em formato de matriz junto com um gráfico de recomendação com os
índices (porcentagens) de cada alternativa. Possui um bom nível de documentação
e permite abertura de chamados para tirar dúvidas e o fornecedor provém
atualizações do software.
As ferramentas Excel e o SSD possuem um nível maior de complexidade no
uso em comparação às ferramentas SD e SDM. O Excel exige o preenchimento
manual de todas as informações relacionadas à estrutura hierárquica, matrizes de
julgamentos,

normalizações,

pesos-médios,

pesos-finais

dos

subcritérios,

classificação das alternativas segundo os critérios e subcritérios e ranking das
alternativas (cenários). Quanto mais complexo (maior volume de dados) for a
estrutura hierárquica, maior é a complexidade no uso de planilhas. O SSD permite
modelar os elementos dos níveis da estrutura hierárquica (critérios, subcritérios e
alternativas) com um formato de caixas interligadas, apresentando o relacionamento
entre cada uma delas, por exemplo, o nível de critérios com o nível de alternativas.
Todas as ferramentas não apresentam complexidade no uso, pequenas
diferenças nos resultados dos valores das médias-peso e ambas apresentam os
resultados de consistências. O Apêndice F apresenta os resultados de cada
ferramenta.
5.3

Síntese da seção

Esta seção apresentou as características da infraestrutura computacional
(hardware e software), a definição do volume e tamanho das mensagens (MP, MM e
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MG) processadas pela aplicação (put e get), o detalhamento de cada um dos
cenários (alternativas). Foram destacadas informações sobre o uso do método AHP.
Para cada GS e tamanho de mensagens foram realizados testes com a
aplicação para cada uma das seis alternativas (cenários A1 a A6). Os dados
gerados em relação ao tempo de processamento das mensagens foram
classificados de acordo com os valores definidos na escala fundamental (Tabela 3).
Em seguida foram realizados os julgamentos e o preenchimento das matrizes
de comparações entre os elementos dos níveis da estrutura hierárquica (Figura 20),
que subsequentemente geram os pesos-médios, pesos-finais entre as comparações.
A análise dos resultados foi dividida entre os resultados das comparações do
método AHP para os GS que foram detalhadas separadamente. Foi destacada para
MP e MM a alternativa A2 como o melhor cenário, pois a A2 obteve o melhor
posicionamento

no

ranking

das

alternativas.

No

ranking

das

alternativas

relacionadas a MG foram obtidas diferenças em relação aos outros tamanhos de
mensagens (MP e MM). Isso evidencia os efeitos do tipo de hardware no
processamento das mensagens em ambiente computacional na nuvem. Este é o
caso dos bons posicionamentos do cenário A4, que conseguiu ficar em segundo
lugar para quatro GS, atrás apenas do cenário A6 (o mais seguro), e sobrepujá-lo
para dois GS no primeiro lugar do ranking.
E sob a ótica dos resultados do ranking de alternativas é calculada a média
de valores mostrando o quanto cada alternativa mais ocupou determinada posição
no ranking para cada uma das alternativas (cenários A1 a A6) para cada um dos
tamanhos de mensagens. E, diante do volume de dados, são apresentados os
resultados gerados com o uso de ferramentas que utilizam o método AHP para
tomada de decisões, e, também, como um comparativo entre ambas que permite
determinar que algumas das ferramentas podem ser utilizadas em situações menos
complexas e com baixa exigência de relatórios, enquanto outras possuem mais
recursos, entre eles a possiblidade de inserir subcritérios na estrutura hierárquica.
Todos os códigos e resultados desta dissertação podem ser consultados em:
https://github.com/alexandresarto/Master2020.
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6

CONCLUSÃO

Esta seção apresenta a conclusão desta dissertação de mestrado,
apresentando as contribuições, limitações e trabalhos futuros.
O desenvolvimento proposto para esta dissertação considerou a ampla
utilização de sistemas de mensageria em sistemas críticos da organização e a falta
de aplicação de parâmetros de segurança sobre os objetos de mensageria.
O objetivo foi propor um conjunto de ações, parametrizações e um catálogo
de avaliação de resultados tendo como base o uso do método AHP a partir do
auxílio de um conjunto de ferramentas. Além de permitir a seleção de configurações
de segurança para os gerenciadores de filas, em virtude da relevância na proteção
de ambientes de mensageria. O principal aspecto gerador da motivação desta
dissertação, foi verificar o quanto a implementação de segurança nos gerenciadores
de filas influência o desempenho (processamentos de mensagens pela aplicação)
nos cenários propostos nesta dissertação.
A proposta desta dissertação abrange a coleta e avaliação de dados
coletados em conjunto com os processos de julgamentos e cálculos para a definição
final do ranking apresentando as melhores alternativas frente aos cenários
propostos.

6.1

Contribuições

A metodologia adotada nesta pesquisa permitiu a identificação dos impactos
gerados pela implementação de segurança em ambientes de mensageria no
desempenho da aplicação. Os resultados mostraram a viabilidade de implementação
de segurança neste tipo de infraestrutura.
Entende-se também como contribuição a comparação entre um ambiente de
mensageria em uma infraestrutura tida como convencional (máquinas virtuais em
solução de virtualização do tipo 2) e um ambiente de computação na nuvem para o
processamento de mensagens pela aplicação.
Cabe ressaltar o entendimento da importância na flexibilização dos processos
de julgamentos do método AHP. Nesta proposta, os pesos do método AHP podem
ser ajustados para atender diferentes tipos de necessidades, por exemplo, frente à
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solicitação de configuração de um novo ambiente com elevado poder de
processamento, pode-se reduzir o peso relacionado ao desempenho e aumentar o
peso da segurança.
Como ponto positivo, destaca-se a geração de um roteiro detalhado do uso do
método AHP, com cálculos, montagem e análise das matrizes de julgamento, em
diferentes ferramentas Excel, SD, SSD e o SDM. As informações apresentadas no
roteiro produzem esclarecimentos para o uso do método AHP em outros processos
de tomada de decisões.
Destaca-se, no desenvolvimento desta dissertação, o uso de servidores com
o Sistema Operacional Linux (código aberto), a versão para desenvolvedores do IBM
MQ e demais softwares para configurações dos cenários não possuem custos. A
divisão de camadas de servidores para web, aplicação e mensageria também
contribuiu para a análise dos critérios de tempo (desempenho) e segurança frente as
alternativas. Este tipo de característica traz uma granularidade de informações
valiosas para o processo de comparações, até mesmo pelo fato de serem
configurações amplamente utilizadas em cenários reais.
Outra contribuição diz respeito ao uso do servidor configurado na nuvem que
apresenta resultados diferenciados no processamento de mensagens grandes em
comparação com as demais alternativas de mensagens pequenas e médias. Neste
cenário específico, o método AHP indica que o bom desempenho gerado devido ao
processamento acentuado da nuvem chega a ultrapassar o custo-benefício trazido
pelos cenários mais seguros. Este tipo de comportamento não chega a ser
prejudicial, já que a proposta traz a possiblidade de alteração dos valores de
julgamentos. De acordo com os tamanhos das mensagens processadas, um
administrador pode dar mais peso para o critério de segurança ou de desempenho a
fim de equilibrar este tipo de situação.
A entrega de um código fonte aberto da aplicação para realizar testes (put e
get) em servidor com gerenciador de fila configurado, agrega outra contribuição
desta pesquisa.
O registro de que a configuração de gerenciadores de fila sem o mínimo de
configuração de segurança para facilitar ou mesmo agilizar a execução de tarefas de
desenvolvedores e administradores deste tipo de infraestrutura não pode ser uma
justificativa para tais tipos de implantações em virtude da elevada importância dos
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gerenciadores de filas para as aplicações e do volume de dados (mensagens) que
circulam em servidores de mensageria.

6.2

Limitações

Há algumas limitações na proposta. A pesquisa se baseou em uma camada
de aplicação para o processamento das mensagens (put e get) e os cenários foram
selecionados de forma arbitrária de acordo com o conhecimento profissional do
autor. Faz-se necessário a definição e o uso de ambientes com outras camadas, que
permitam que uma camada de aplicação execute o put em determinada fila e outra
aplicação realize o get das mensagens. Com isso é possível o uso de mais de um
objeto ou gerenciador de fila ao mesmo tempo.
Outra limitação desta dissertação, diz respeito aos experimentos, que não
contaram com Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) para que a
aplicação realizasse a gravação e a manipulação dos dados. Da mesma forma, não
foram utilizados certificados digitais na camada web nem em qualquer outro tipo de
criptografia na camada do serviço aplicação. Em ambientes reais são recursos
tecnológicos amplamente utilizados.
Como uma terceira limitação, a pesquisa também não contemplou o uso de
serviço de balanceamento de carga que permitiria, por exemplo, ter dois ou mais
servidores em cada uma das camadas.

6.3

Trabalhos Futuros

Com os resultados alcançados no desenvolvimento desta dissertação e com o
conhecimento obtido, é possível sugerir alguns trabalhos futuros.
Já que os experimentos foram realizados com apenas um tipo de sistema
operacional, e diante do atual cenário da tecnologia da informação que atende
diversos tipos de aplicações e seus requisitos, sugere-se que a aplicação do mesmo
processo em outros tipos de cenários, como por exemplo, o uso de diferentes tipos
de sistemas operacionais e softwares de virtualização de servidores. De maneira
complementar, ao uso de outros cenários, seria importante implementar a
configuração de servidores dedicados para as camadas web, aplicação e
mensageria no ambiente de computação em nuvem.

101

Ademais, e diante da criticidade do tema de segurança para os gerenciadores
de filas e a alta demanda para configuração de novos ambientes, faz-se necessária
a definição do processo de tomada de decisão com o uso de soluções de
aprendizado de máquina, para o processo de definição da estrutura hierárquica.
Essa iniciativa pode gerar flexibilidade para a definição de metas, critérios,
subcritérios e alternativas, bem como acrescentar qualidade e agilidade nas
atividades realizadas pelo administrador. Tudo isso permitiria a implantação de um
processo automatizado para configuração e realização de manutenção sobre os
ambientes de mensageria, reduzindo ou eliminando intervenções manuais nos
ambientes.
Outra sugestão para a evolução desta proposta aborda a inclusão de outros
critérios na estrutura hierárquica e nos testes da aplicação. A ideia é que a estrutura
seja desenvolvida para gravar os dados das mensagens em um SGBD e conte com
uma infraestrutura de servidores configurada no provedor de serviços de
computação na nuvem, utilizando-se das imagens de servidores disponíveis neste
tipo de ambiente.
Durante o desenvolvimento desta pesquisa, o BCB implantou no início do mês
de novembro de 2020 o sistema de pagamento instantâneo brasileiro (PIX), que
apresenta as seguintes características: (1) seguro; (2) rápido; (3) custo reduzido; e
(4) prático. O PIX engloba participantes como IFs e fintechs47 com mais de 500 mil
clientes e apresenta os seguintes benefícios: (1) pagamentos e transferências
remotas entre pessoas; (2) redução da circulação de papel moeda; (3) redução no
uso de cartões; e (4) menor exposição aos riscos gerados por vírus de
computadores (GONZALEZ et al., 2020). Diante deste novo sistema, sugere-se como
trabalho futuro a implantação das definições dos GS no gerenciador de fila
configurado e testes de avaliação de desempenho da aplicação.

47

https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/PE/article/view/472.
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APÊNDICE A – EXEMPLO DE USO DO MÉTODO AHP

Este Apêndice apresenta um exemplo de uso do método AHP com a definição
das sete fases definidas na subseção 2.2.

Modelar o problema em uma estrutura hierárquica

A Figura 24 mostra a estrutura hierárquica do modelo AHP definindo a meta,
os critérios e as alternativas, para fazer a seleção da instituição financeira para abrir
uma conta.
Figura 24 – Exemplo hierárquico de seleção de IF para abrir uma conta

Fonte: Elaborado pelo autor.

Criar a matriz de julgamentos

A Tabela 35 mostra à análise de importância entre os três critérios e os
cálculos para normalização deles para seleção da IF.
Tabela 35 – Matriz de julgamento de critérios de IFs
Critérios
Taxa
Atendimento

Aplicativos

Taxa

1

7

5

Atendimento

0,1429

1

0,3333

Aplicativos

0,2000

3

1

Soma das colunas

1,3429

11

6,3333

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Normalizar e calcular os pesos

A Tabela 36 apresenta os valores normalizados e os pesos em relação aos
critérios taxa, atendimento e aplicativos na meta de seleção de IFs, nos quais os
valores de cada célula da matriz correspondem a divisão do valor de cada célula da
Tabela 35 pelo somatório da coluna correspondente da Tabela 35. Já os valores da
coluna Média-peso contêm a média de cada linha.
Tabela 36 – Matriz de valores normalizados e a média dos pesos
Alternativas
Taxa Atendimento Aplicativos
Média-peso

Porcentagem

Taxa

0,7447

0,6362

0,7895

0,7235

72%

Atendimento

0,1064

0,0909

0,0526

0,0833

8%

Aplicativos

0,1489

0,2729

0,1579

0,1932

19%

1

1

1

1

100%

Soma das
Colunas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Definir prioridades para os critérios
A Tabela 37 mostra os cálculos para a geração do valor do λmax dos critérios
da estrutura hierárquica da Figura 24. A Tabela 37 também apresenta a soma
ponderada na coluna de VC que o cálculo da divisão entre os valores da coluna de
soma da matriz da Tabela 37 com os valores da coluna de média da matriz da
Tabela 36, por exemplo, 2,2727 / 0,7235 = 3,141.
Tabela 37 – Cálculo do λmax dos critérios
Taxa

Atendimento

Aplicativos

Soma

VC

1x0,7235=0,7235

7x0,0833=0,5831

5x0,1932=0,9660

2,2726

2,2726/0,7235=3,1411

0,1429x0,7235=0,1034

1x0,0833=0,0833

0,3330x0,1932=0,0644

0,2511

0,2511/0,0833=3,0137

0,2000x0,7235=0,1447

3x0,0833=0,2499

1x0,1932=0,1932

0,5878

0,5878/0,1932=3,0427

λmax (média do VC)

3,081

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 38 mostra o cálculo para geração dos valores de CI e CR e
apresenta os valores de n que corresponde a dimensão da matriz dos critérios que
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na Tabela 35 é igual a 3. Nesta fase, calculam-se os valores do CI e depois o valor
do CR que também utiliza o valor do RI (0,52) encontrado na Tabela 11. O valor do
CR ≤ 10%, mostra que a matriz de julgamento é consistente.
Tabela 38 – Cálculos do CI e CR de IFs
Cálculos do CI e CR
3

CI

0,03

RI

0,52

CR

0,0633

Fonte: Elaborado pelo autor.

Definir prioridades das alternativas

O Quadro 2 mostra a matriz de julgamentos entre as alternativas de IFs em
relação aos critérios (taxas, atendimento e aplicativos).
Quadro 2 – Avaliação pareada das IFs

Taxas

Atendimento

Aplicativos

Privada versus pública

Privada versus pública

Privada versus pública

Privada versus digital

Privada versus digital

Privada versus digital

Pública versus digital

Pública versus digital

Pública versus digital

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 39 apresenta a matriz de julgamento das alternativas de IFs dos
tipos privada, pública e digital para o critério de taxa.
Tabela 39 – Matriz de avaliação das IFs para o critério de taxas
Critério
Taxas
Critério
Alternativas Privada Pública Digital

Taxas

Alternativas Privada Pública

Digital

Privada

1

1/5

1/7

Privada

1

0,2000

0,1429

Pública

5

1

1/3

Pública

5

1

0,3333

Digital

7

3

1

Digital

7

3

1

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Tabela 40 mostra os pesos das alternativas em relação ao critério de taxas.
Tabela 40 – Matriz dos pesos entre alternativas e o critério de taxas
Critério - taxas
Alternativas

Privada Pública

Digital

Média-peso

Porcentagem

Taxa

0,0769

0,0476

0,0968

0,0738

7%

Atendimento

0,3846

0,2379

0,2258

0,2828

28%

Aplicativos

0,5385

0,7143

0,6774

0,6434

64%

1

1

1

1

100%

Soma das
Colunas

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 41 mostra os cálculos dos VCs para a geração do valor do 𝜆𝑚𝑎𝑥 das
alternativas em relação ao critério de taxas.
Tabela 41 – Cálculo do λmax das alternativas – critério taxas
Privada

Pública

Digital

Soma

VC

1x0,0738=0,0738

0,200x0,2828=0,0566

0,1420x0,6434=0,0919

0,2223

0,2223/0,0738=3,0127

5x0,0738=0,3689

1x0,2828=0,2828

0,3330x0,6434=0,2145

0,8662

0,8662/0,2828=3,0624

7x0,0738=0,5164

3x0,2828=0,8485

1x0,6434=0,6434

2,0083

2,0083/0,6434=3,1215

Λmax (média do VC)

3,0655

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 42 apresenta o valor da CR (0,06) que mostra que há consistência
no processo de comparações, pois o valor deve ser menor ou igual a 0,1 (10%).
Tabela 42 – Avaliação de consistência – critério taxa
Cálculos do CI e CR
3
CI

0,0316

RI

0,52

CR

0,0630

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 43 apresenta a matriz de julgamento das alternativas de IFs dos
tipos privada, pública e digital para o critério de atendimento.
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Tabela 43 – Matriz de avaliação das IFs para o critério de atendimento
Critério
Atendimento
Critério
Atendimento
Alternativas Privada Pública Digital

Alternativas Privada Pública

Digital

Privada

1

3

1/7

Privada

1

3

0,1429

Pública

1/3

1

1/9

Pública

0,3333

1

0,1111

Digital

7

9

1

Digital

7

9

1

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 44 mostra os pesos das alternativas em relação ao critério de
atendimento.
Tabela 44 – Matriz dos pesos entre alternativas e o critério de atendimento
Critério – atendimento
Alternativas

Privada Pública

Digital

Média-peso

Porcentagem

Taxa

0,1200

0,2308

0,1139

0,1549

15%

Atendimento

0,0400

0,0769

0,0886

0,0685

7%

Aplicativos

0,8400

0,6923

0,7975

0,7766

78%

Soma das Colunas

1

1

1

1

100%

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 45 mostra os cálculos dos VCs para a geração do valor do 𝜆𝑚𝑎𝑥 das
alternativas em relação ao critério de atendimento.
Tabela 45 – Cálculo do λmax das alternativas – critério de atendimento
Privada

Pública

Digital

Soma

VC

1x0,1549=0,1549

3x0,0685=0,2055

0,1429x0,7766=0,1109

0,4714

0,4714/0,1549=3,0431

0,3333x0,1549=0,0516

1x0,0685=0,0685

0,1111x0,7766=0,0863

0,2064

0,2064/0,0685=3,0131

7x0,1549=1,0843

9x0,0685=0,6166

1x0,7766=0,7766

2,4775

2,4775/0,7766=3,1902

Λmax (média do VC)

3,0821

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 46 apresenta o valor da CR (0,08) que mostra que há consistência
no processo de comparações, pois o valor deve ser ≤ 0,1 (10%).
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Tabela 46 – Avaliação de consistência – critério de atendimento
Cálculos do CI e CR
3
CI

0,04

RI

0,52

CR

0,0789

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 47 apresenta a matriz de julgamentos das alternativas de IFs dos
tipos privada, pública e digital para o critério de aplicativos.
Tabela 47 – Matriz de avaliação das IFs para o critério aplicativos
Critério
Aplicativos
Critério
Aplicativos
Alternativas Privada Pública Digital

Alternativas Privada Pública

Digital

Privada

1

4

1/5

Privada

1

4

0,2000

Pública

1/4

1

1/9

Pública

0,2500

1

0,1111

Digital

5

9

1

Digital

5

9

1

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 48 mostra os pesos das alternativas em relação ao critério de
aplicativos.
Tabela 48 – Matriz dos pesos entre alternativas e o critério de aplicativos
Critério - aplicativos
Alternativas

Privada Pública

Digital

Média-peso

Porcentagem

Taxa

0,1600

0,2857

0,1525

0,1994

20%

Atendimento

0,0400

0,0714

0,0847

0,0654

7%

Aplicativos

0,8000

0,6429

0,7627

0,7352

73%

Soma das Colunas

1

1

1

1

100%

Fonte: Elaborador pelo autor.

A Tabela 49 mostra os cálculos dos VCs para a geração do valor do 𝜆𝑚𝑎𝑥 das
alternativas em relação ao critério de aplicativos.
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Tabela 49 – Cálculo do λmax das alternativas – critério de aplicativos
Privada

Pública

Digital

Soma

VC

1x0,1994=0,1994

4x0,0654=0,2616

0,2000x0,7352=0,1470

0,6080

0,6080/0,1994=3,0490

0,2500x0,1994=0,0499

1x0,0654=0,0654

0,1111x0,7352=0,0817

0,1969

0,1969/0,0654=3,0116

5x0,1994=0,9971

9x0,0654=0,5885

1x0,7352=0,7352

2,3208

2,3208/0,7352=3,1567

λmax (média do VC)

3,0724

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 50 apresenta o valor da CR (0,07) que confirma que há consistência
no processo de comparações, pois o valor deve ser ≤ 0,1 (10%).
Tabela 50 – Avaliação de consistência – critério de aplicativos
Cálculos do CI e CR
3
CI

0,04

RI

0,52

CR

0,0696

Fonte: Elaborado pelo autor.

Comparativo das médias-pesos das alternativas com os critérios

Aqui são apresentados os cálculos para finalizar a tomada de decisão para
atender a meta de seleção de uma IF para abrir uma conta que foi estabelecida na
Figura 24.
A Tabela 51 apresenta os cálculos de cada IF com base em cada um dos
critérios definidos na estrutura hierárquica da Figura 24.
Tabela 51 – Agrupamento dos critérios das alternativas
Critérios
Taxas
Atendimento
Alternativas

Aplicativos

Privada

7,38%

15,49%

19,94%

Pública

28,28%

6,85%

6,54%

Digital

64,34%

77,66%

73,52%

Soma

100%

100%

100%

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Tabela 52 apresenta o ranking da alternativa de uma IF privada em relação
aos critérios de taxa, atendimento e aplicativos calculados sobre o produto da
média-peso dos critérios e alternativa (IF privada).
Tabela 52 – Resultados dos cálculos da IF Privada
Alternativa

Média-peso

Média-peso

(Privada)

do critério

da alternativa

Taxas

0,7235

0,0738

0,0534

Atendimento

0,0833

0,1549

0,0129

Aplicativos

0,1932

0,1994

0,0385

Soma

%

0,1048

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 53 apresenta o ranking da alternativa de uma IF pública em relação
aos critérios de taxa, atendimento e aplicativos calculados sobre o produto da
média-peso dos critérios e alternativa (IF pública).
Tabela 53 – Resultados dos cálculos da IF Pública
Alternativa

Média-peso

Média-peso

(Pública)

do critério

da alternativa

Taxas

0,7235

0,2828

0,2046

Atendimento

0,0833

0,0685

0,0057

Aplicativos

0,1933

0,0654

0,0126

Soma

Resultado

0,2230

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 54 apresenta o ranking da alternativa de uma IF digital em relação
aos critérios de taxa, atendimento e aplicativos calculados sobre o produto da
média-peso dos critérios e alternativa (IF digital).
Tabela 54 – Resultados dos cálculos da IF Digital
Alternativa

Média-peso

Média-peso

(Digital)

do critério

da alternativa

Taxas

0,7235

0,6434

Resultado
0,4655
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Alternativa

Média-peso

Média-peso

(Digital)

do critério

da alternativa

Atendimento

0,0833

0,7766

0,0647

Aplicativos

0,1932

0,7352

0,1420

Soma

Resultado

0,6722

Fonte: Elaborado pelo autor.

Levando em consideração os valores obtidos nas Tabelas 52, 53 e 54, é
apresentada a alternativa de IF digital com prioridade de 67% para fazer a abertura
de conta e é a melhor decisão, a segunda opção é a IF pública com 22% e a terceira
e última opção é a IF privada com 11% da importância.
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APÊNDICE B – EXEMPLO DE FERRAMENTAS PARA O MÉTODO AHP

Este Apêndice apresenta os cálculos gerados por duas ferramentas que
utilizam o método AHP para fazer os julgamentos.
Para esta dissertação, além dos cálculos gerados com o uso do Microsoft
Excel do pacote do Office 365, foi adotado o uso de duas ferramentas, uma delas é
distribuída de forma gratuita e outra foi adquirida uma licença de uso.
Seguem informações das ferramentas utilizadas para os cálculos do método
AHP utilizadas nesse trabalho:
•

Microsoft

Excel

para

assinatura

do

pacote

Office

365

MSO

(16.0.12325.20328) 64-bit:
o Versão 1912 (Build 12325.20344);
o Site para download – https://www.microsoft.com/pt-BR/microsoft365/buy/compare-all-microsoft-365products?&ef_id=EAIaIQobChMImvXGmYe75wIVygmRCh08cA
qnEAAYAiAAEgLWyvD_BwE:G:s&OCID=AID2000750_SEM_Iiv
2LHuL&MarinID=sIiv2LHuL|294926824536|%2Boffice|b|c||60300
019918|kwd597936864&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=EAIaIQobCh
MImvXGmYe75wIVygmRCh08cAqnEAAYAiAAEgLWyvD_BwE&
activetab=tab:primaryr1;
•

Software com licença de uso gratuito – Decisor versão 1.2.3 (estável) –
(SD):
o Versão estável de 16 de março de 2018 para plataforma de
Microsoft Windows (CZEKSTER et al., 2019);
o Site para download e documentação –
https://github.com/czekster/Decisor/wiki;
o Download feito em: 28/01/2020.

•

Software com custo de licenciamento (SpiceLogic Inc) – Rational Will
versão 2.6.3 – (SDM) - (SPICELOGIC INC, 2020):
o Site para download –
https://www.spicelogic.com/Products/Rational-Will-29;
o Licença adquirida em – 02/02/2020; e
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o Valor do licenciamento – USD 79,00.
•

Software com licença de uso gratuito (Creative Decisions Foundation) –
Super Decisions versão 3.2.0 – (SSD) - (CREATIVE DECISIONS
FOUNDATION, 2019):

o Site para download: http://www.superdecisions.com/.
o Download feito em: 16/10/2020.
Cálculos do método AHP utilizando a Ferramenta Decisor – Figura 6

Essa seção apresenta os cálculos do SD com base na hierarquia descrita na
Figura 7 da seção 2. Essa ferramenta salva modelos com as informações inseridas
no processo de configuração dos níveis do método AHP.
A Figura 25 apresenta os campos para a criação dos níveis do método AHP,
com a entrada das informações do Objective, Criteria e Alternatives na aba Model.
Trata-se de uma interface simples para inclusão das informações.
Figura 25 – Registros dos critérios e alternativa – SD

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SD.

A Figura 26 mostra os detalhes da aba Criteria e a interface para fazer os
julgamentos dos critérios, nesse exemplo não existem os julgamentos, pois existe
somente um critério (valores de ações) e apresenta também os cálculos dos pesos
dos critérios.
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Figura 26 – Aba de julgamento e peso dos critérios

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SD.

A Figura 27 mostra os julgamentos entre as IFs e a matriz de julgamentos
entre as IFs (alternativas) conforme Tabela 4 da seção 2 e os cálculos dos pesos
para cada IF.
Figura 27 – Julgamentos das IFs no SD

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SD.

A Figura 28 mostra os valores finais calculados pelo SD e os pesos de cada
alternativa:
•

Peso para IF1 igual à 0,2946 (29%);

•

Peso para IF2 igual à 0,6486 (65%);

•

Peso para IF3 igual à 0,05674 (6%);

•

Lambda Max igual à 3,081;

•

CR igual à 0,07822 (7,8%).
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Figura 28 – Cálculos do SD para o método AHP

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 29 mostra uma extração final do SD sobre o modelo que foi criado
para os julgamentos através do método AHP.
Figura 29 – Quadro com valores finais do projeto de IFs

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SD.

Cálculos do método AHP utilizando a ferramenta Rational Will – Figura 7

A Figura 30 apresenta o ícone para acessar o SDM do software Rational Will.
Essa ferramenta salva as informações inseridas no processo de configuração dos
níveis do método AHP como projetos.
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Figura 30 – Opção de acesso a ferramenta do método AHP

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 31 mostra a primeira interface de configuração do SDM e as opções
de configuração inicial do SDM, para configuração do critério.
Figura 31 – Primeira tela de configuração do SDM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 32 mostra a interface para inserir as informações dos objetivos que
corresponde aos critérios do método AHP na ferramenta.
Figura 32 – Console de configurações dos critérios

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 33 mostra as opções para modelar o objetivo e os três tipos de
modelos que podem ser utilizados na ferramenta. Para o método AHP é utilizado a
opção Subjective Type.
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Figura 33 – Console para definir o tipo de modelo de análise

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 34 mostra o questionamento para adicionar ou não um novo objetivo
(critério) para a sequência de julgamento. A estrutura hierárquica da Figura 7 da
seção 2 trata de um critério (valores de ações).
Figura 34 – Mensagem para acionar outro objetivo (critério)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 35 mostra a tela inicial para inserir os valores das opções, que está
relacionado às alternativas do método AHP.
Figura 35 – Tela inicial de entrada dos objetivos (alternativas)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 36 mostra as três telas para adicionar as alternativas da Figura 7 da
seção 2 com a seguinte ordem de entrada das alternativas e ao inserir a última
alternativa, clique no botão Proceed:
1. A1 – inserção da primeira alternativa (IF1);
2. A2 – inserção da segunda alternativa (IF2);
3. A3 – inserção da terceira alternativa (IF3).
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Figura 36 – Agrupamento ordenado de telas de entrada de alternativas

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 37 mostra o início do processo de julgamento entre a IF1 e IF2 em
relação ao único critério de valores de ações no SDM.
Figura 37 – Valores originais de julgamentos entre a IF1 e IF2 do SDM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 38 mostra os valores de julgamento entre a IF1 e IF2 no formato de
balança e exibe o valor inicial de CR.
Figura 38 – Valores de julgamentos do autor entre a IF1 e IF2

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.
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A Figura 39 mostra a quantidade de julgamentos definidos no projeto no SDM
e apresenta em cores diferentes os julgamentos concluídos (cor verde) e os não
realizados (cor cinza).
Figura 39 – Quantidade de julgamentos do projeto seleção de IFs

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 40 mostra os valores de julgamento entre a IF1 e IF3 em relação ao
critério de valores de ações no SDM.
Figura 40 – Valores originais de julgamentos entre a IF1 e IF3 do SDM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 41 mostra os valores de julgamento entre a IF1 e IF3 no formato de
balança e exibe o valor atualizado de CR, contemplando esses valores de
julgamentos acrescido dos valores de julgamentos entre IF1 e IF2.
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Figura 41 – Valores de julgamentos do autor entre a IF1 e IF3

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 42 mostra o console de opções de comparações atualizado e
finalização da comparação entre IF1 com IF2 e da IF1 com IF3.
Figura 42 – Atualização de comparações de IFs

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 43 mostra os valores de julgamento entre a IF2 e IF3 em relação ao
critério de valores de ações no SDM.
Figura 43 – Valores originais de julgamentos entre a IF2 e IF3 do SDM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.
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A Figura 44 mostra os valores de julgamento entre a IF2 e IF3 no formato de
balança e exibe o valor atualizado de CR, contemplando esses valores de
julgamentos acrescido dos valores de julgamento entre IF1 e IF2 e do julgamento
entre IF2 e IF3.
Figura 44 – Valores de julgamentos do autor entre a IF2 e IF3

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 45 mostra a tela de conclusão dos julgamentos entre as alternativas
em relação ao critério único de valores de ações e a recomendação da IF2 e os
valores no formato de gráfico de barras dos pesos entre as três alternativas. Vale
destacar que os valores obtidos SDM batem com os valores calculados no Microsoft
Excel apresentados na Figura 6.
Figura 45 – Finalização do processo de julgamentos

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 46 mostra o cálculo final da IF1 o valor do peso calculado pelo SDM
para a IF1 (30 Utils) e um ícone de emoção mostrando que o valor não possui o
melhor peso ( ).
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Figura 46 – Valor final da alternativa da IF1

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 47 mostra o cálculo final da IF2 e o valor do peso calculado pelo
SDM para a IF2 (65 Utils) e um ícone de emoção mostrando que o valor possui o
melhor peso (

).

Figura 47 – Valor final da alternativa da IF2

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 48 mostra o cálculo final da IF2 e o valor do peso calculado pelo
SDM para a IF3 (6 Utils) e um ícone de emoção mostrando que o valor não possui o
melhor peso ( ).
Figura 48 – Valor final da alternativa da IF3

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.
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A Figura 49 mostra um quadro com os valores dos pesos das IF1, IF2 e IF3,
nos quais o melhor peso é da IF2 com o valor de 65%.
Figura 49 – Exportação dos valores dos pesos do SDM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

Cálculos do método AHP utilizando o SD – Apêndice A

Essa seção apresenta os cálculos do SD com base na hierarquia descrita na
Figura 24 no Apêndice A.
A Figura 50 mostra a tela inicial de entrada das informações para definição
dos níveis do método AHP e apresenta os registros utilizados para a tomada de
decisão da ferramenta, com as seguintes informações:
a) Objetivo – escolher a melhor IF;
b) Critérios – taxa, atendimento e aplicativos; e
c) Alternativas – privada, pública e digital.
Figura 50 – Registros dos critérios e alternativas – Decisor

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SD.
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A Figura 51 mostra a matriz de julgamento utilizando o SD para o exemplo do
Apêndice A e os valores de julgamento para os critérios: taxa, atendimento e
aplicativos.
Figura 51 – Julgamentos dos critérios do Apêndice A

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SD.

A Figura 52 mostra a matriz de julgamento das alternativas em relação ao
critério taxa e os valores de julgamento entre as alternativas de IFs do tipo privada,
pública e digital em relação ao critério de taxa e o cálculo dos pesos.
Figura 52 – Julgamento das alternativas para taxa

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SD.

A Figura 53 mostra a matriz de julgamento das alternativas em relação ao
critério atendimento e os valores de julgamento entre as alternativas de IFs do tipo
privada, pública e digital em relação ao critério de atendimento e o cálculo dos
pesos.
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Figura 53 – Julgamento das alternativas para atendimento

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SD.

A Figura 54 mostra a matriz de julgamento das alternativas em relação ao
critério aplicativos e os valores de julgamento entre as alternativas de IFs do tipo
privada, pública e digital em relação ao critério de aplicativos e o cálculo dos pesos.
Figura 54 – Julgamento das alternativas para aplicativos

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SD.

A Figura 55 mostra os valores finais calculados pelo SD com o método AHP e
apresenta os seguintes valores:
a) Peso para IF privada igual a 0,1048 (10%);
b) Peso para IF pública igual a 0,223 (22%);
c) Peso para IF digital igual a 0,6722 (67%);
d) Lambda Max igual a 3,072; e
e) CR igual a 0,06338 (6,338%).
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Figura 55 – Cálculos do SD para alternativas com o método AHP

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SD.

A Figura 56 mostra uma extração final do SD e os julgamentos através do
método AHP do exemplo do Apêndice A.
Figura 56 – Quadro com valores finais do projeto de IFs – Apêndice A
Objective:
Matrizes:

Escolhe melhor IF

Taxa
Atendimento
Aplicativos

Taxa
1
0.1429
0.2

Atendimento
7
1
3

Aplicativos WVector
CR
5
0.7235 0.0633846
0.3333
0.0833157
1
0.193185

Taxa
Privada
Publica
Digital

Privada
1
5
7

Publica
0.2
1
3

Digital
0.1429
0.3333
1

WVector
CR
0.7235 0.0630914
0.0833157
0.193185

Atendimento
Privada
Publica
Digital

Privada
1
0.3333
7

Publica
3
1
9

Digital
0.1429
0.1111
1

WVector
CR
0.7235 0.0789867
0.0833157
0.193185

Aplicativos
Privada
Publica
Digital

Privada
1
0.25
5

Publica
4
1
9

Digital
0.2
0.1111
1

WVector
CR
0.7235 0.0696169
0.0833157
0.193185

Results:
Privada
Publica
Digital

0.104812
0.222968
0.67222

Lambda Max

30724

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SD.
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Cálculos do método AHP utilizando a ferramenta Rational Will – Apêndice A

Essa seção mostra os valores dos cálculos com base no modelo hierárquico
do Apêndice A.
A Figura 57 mostra os pesos dos critérios e os valores dos critérios definidos
no projeto do SDM (taxa, atendimento e aplicativos) e dois tipos de gráficos (pizza e
colunas) com os seguintes valores dos pesos dos critérios:
•

Taxa igual a 73,03%;

•

Aplicativos igual a 19,04%; e

•

Atendimento igual a 7,93%.
Figura 57 – Cálculos dos pesos dos critérios

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 58 mostra o julgamento entre os critérios de taxa e atendimento no
console do SDM em um formato de balança e mostra que o critério taxa é muito
importante em relação ao critério de atendimento.
Figura 58 – Interface do SDM de julgamento entre taxa e atendimento

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 59 mostra o julgamento entre os critérios taxa e aplicativos no
console do SDM em um formato de balança e mostra que o critério taxa possui forte
importância em relação ao critério de aplicativos.
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Figura 59 – Interface do SDM de julgamento entre taxa e aplicativos

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 60 mostra o julgamento entre os critérios atendimento e aplicativos
no console do SDM em um formato de balança e mostra que o critério de aplicativos
possui moderada importância em relação ao critério atendimento.
Figura 60 – Interface do SDM de julgamento entre atendimento e aplicativos

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 61 mostra o gráfico com os valores dos pesos das alternativas da IF
privada (10,3%), pública (23,61%) e digital (66,09%).
Figura 61 – Valores dos pesos das alternativas do SDM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.
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A Figura 62 mostra os julgamentos das alternativas privada, pública e digital
em relação aos critérios taxa, atendimento e aplicativos definidos na estrutura
hierárquica da Figura 24 no Apêndice A no SDM.
Figura 62 – Valores de julgamentos das alternativas no SDM

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Figura 63 mostra os valores dos pesos das alternativas, calculados pelo
SDM e os valores dos pesos das alternativas (Options) em relação aos Critérios
(Features).
Figura 63 – Interface do SDM com os valores dos pesos das alternativas

Fonte: Elaborado pelo autor com dados gravados no SDM.

A Tabela 55 mostra os resultados obtidos com uso das ferramentas Excel, SD
e SDM no exemplo para selecionar as IFs (IF1, IF2 e IF3) com uso do método AHP
com o Critério de melhor valor de ações.
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Tabela 55 – Resultados das ferramentas para seleção das IFs
Alternativas

Excel

SD

SDM

IF1

29%

29%

30%

IF2

65%

65%

65%

IF3

6%

6%

6%

CR
7,82%
7,82%
7,81%
Fonte: Elaborado pelo autor com informações das ferramentas (Excel, SD e SDM).

A Tabela 56 mostra os resultados para obtidos com o uso das ferramentas
Excel, SD e SDM no exemplo para escolha do melhor tipo de IF (privada, pública e
digital) em relação aos critérios, atendimento, taxas e aplicativos.
Tabela 56 – Resultados das ferramentas para seleção dos tipos das IFs
Alternativas

Excel

SD

SDM

Privada

11%

10%

10%

Pública

22%

22%

24%

Digital

67%

67%

66%

CR
7,0%
7,06%
7,03%
Fonte: Elaborado pelo autor com informações das ferramentas (Excel, SD e SDM).
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APÊNDICE C – INFRAESTRUTURA PARA OS EXPERIMENTOS

Neste Apêndice são apresentadas as características das estruturas dos
gerenciadores de filas, os quais são configurados na versão 9.1.4.0 na licença do
tipo developer e estruturas dos gerenciadores de filas configurados na ferramenta
docker-compose. Os seguintes arquivos “docker-compose.yml” e o env-mq
possuem os parâmetros para iniciar os gerenciadores de filas (vide nomes do
Quadro 1).
A Figura 64 mostra a estrutura do diretório (/docker-stack) nos servidores de
mensageria e apresenta a estrutura de subdiretórios que armazenam as estruturas
de cada um dos gerenciadores de filas.
Figura 64 – Estrutura de diretório e arquivos do docker-compose

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 65 apresenta a definição do gerenciador de filas QMALT01 ativado e
a versão nos servidores com função de mensageria.
Figura 65 – Gerenciador de fila QMALT01

Fonte: Elaborado pelo autor.
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As configurações dos objetos dos gerenciadores de filas e os parâmetros de
segurança

foram

configurados

utilizando

o

“runmqsc”48,

o

qual

permite

administração do gerenciador de fila. A configuração é a mesma para os demais
gerenciadores de filas.
O Quadro 3 apresenta as parametrizações dos campos da ferramenta
Apache JMeter utilizadas para geração dos arquivos com extensão jmx e que são
requisitos para execução dos testes de put e get nos experimentos e nos cenários
definidos.
Quadro 3 – Configuração dos arquivos do Apache JMeter
Nome do Thread Group

Campo

Parâmetro

HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT

Protocol
Server Name or IP
Port Number
HTTP Request
Path
Hostnamesvc

HTTP
O IP da camada web.
Porta TCP/IP (web).
POST
/sarto/sendform
Endereço IP da camada
da aplicação (serviço).
Número da porta TCP do
serviço da aplicação.
_put (coloca mensagens
na fila).
jms
Endereço IP da camada
de mensageria
(gerenciador de fila).
Número da porta TCP/IP
do listener do gerenciador
de fila.
Nome do gerenciador de
fila.
Nome do canal de
conexão da aplicação.
Nome da fila local
Nome do usuário
autorizado a conectar-se
no gerenciador.
Senha do usuário.
Caminho do arquivo com
o conteúdo da mensagem.
_get (pega/retira
mensagens da fila).

HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT

Portsvc
Método
Conntype
Hostnamemqm

HTTP Request_PUT
Portmqm
HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT

Queuemanager
Channel
Queue
Username

HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT
HTTP Request_PUT
HTTP Request_GET

Password
Message
Método

Fonte: Elaborado pelo autor.

48

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/pt-br/SSFKSJ_9.1.0/com.ibm.mq.adm.doc/q020670_.htm.
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O item denominado como thread group possui as mesmas configurações de
campos com exceção do campo método, cujo valor é igual a _get, em referência a
tarefa da aplicação de pegar a mensagem da fila. O campo conntype é preenchido
com as opções jms ou wmq_client e o campo message possui as seguintes
variações:
•

Para testes de MP é configurado com o caminho do arquivo e o nome do
arquivo tmsg_3kb.csv, por exemplo, /home/app/msgs/tmsg_3kb.csv;

•

Para MM é configurado com o nome do arquivo tmsg_30kb.csv, o qual
representa

o

conteúdo

da

mensagem,

por

exemplo,

arquivo

tmsg_1024kb.csv

/home/app/msgs/tmsg_30kb.csv; e
•

E

para

MG

o

nome

do

é

(/home/app/msgs/tmsg_1024kb.csv). O conteúdo dos arquivos com extensão
csv foram preenchidos com um gerador49 on-line de caracteres.

49

http://www.unit-conversion.info/texttools/random-string-generator/.

139

APÊNDICE D – VALORES DE IMPORTÂNCIA E DE JULGAMENTOS

Este Apêndice mostra detalhes sobre os valores de importância e de
julgamentos adotados nos experimentos.
Os valores dos julgamentos entre as alternativas (cenários) em relação aos
subcritérios de segurança (GS) estão definidos com as seguintes justificativas:
•

(GSA1=0,33333 e GSA2=3) – A2 possui um GS um pouco mais alto em
relação à A1, porque os objetos do gerenciador de fila estão
configurados em um servidor dedicado, sem o risco de que alguma
tarefa (atualizações de softwares, aplicação e manutenção de
hardware) na camada web ou de aplicação comprometa a integridade
destes objetos;

•

(GSA1=0,14286 e GSA3=7) – A3 possui maior relevância de segurança
para o gerenciador de filas que A1. Isso ocorre porque que o
gerenciador de fila pode receber conexões com base na liberação de
acesso na porta TCP/IP do listener. Este tipo de configuração limita
conexões ao gerenciador de fila conforme a regra do firewall. Este
cenário utiliza o JMS como parâmetro de conexão da aplicação com o
gerenciador;

•

(GSA1=1 e GSA4=1) – As configurações das máquinas virtuais das
alternativas (A1 e A4) são as mesmas. Exceto pelo fato da A4
(máquina virtual) estar alocada na nuvem da OCI no experimento;

•

(GSA1=0,14286 e GSA5=7) – A5 possui maior relevância de segurança
para o gerenciador que a A1, porque o gerenciador recebe conexões
com base na liberação de regra de firewall no acesso a porta TCP/IP
do listener. Este cenário utiliza o cliente do IBM MQ;

•

(GSA1=0,11111 e GSA6=9) – A6 possui relevância absoluta em termos
de segurança para o gerenciador, pois congrega todas as soluções de
segurança implementadas de forma conjunta;

•

(GSA2=0,25 e GSA3=4) – A3 possui uma relevância de segurança um
pouco mais alta para o gerenciador de fila em relação a A2, porque
possui a configuração e uso de firewall;
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•

(GSA2=2 e GSA4=0,5) – A2 possui uma relevância de segurança um
pouco maior para o gerenciador que A4, justamente porque, ao
contrário da A4, na A2 o gerenciador está configurado em servidor
dedicado;

•

(GSA2=0,25 e GSA5=4) – A5 possui uma relevância de segurança um
pouco maior para o gerenciador que A2, porque possui a configuração
e uso de firewall;

•

(GSA2=0,16667 e GSA6=6) – A6 possui maior relevância de segurança
para o gerenciador que A6, porque possui configurações e uso de
firewall e VPN;

•

(GSA3=6 e GSA4=0,16667) – A3 possui maior relevância de segurança
para o gerenciador que A4. Isso ocorre porque a A3 utiliza firewall e
segregação das camadas web, aplicação e mensageria em diferentes
servidores, ao contrário da A4 que possui todas as camadas
configuradas no mesmo servidor;

•

(GSA3=1 e GSA5=1) – A5 e A4 possuem a mesma relevância de
segurança para o gerenciador, porque ambas utilizam firewall na
comunicação da aplicação com o gerenciador de fila. A5 utiliza a
biblioteca do cliente IBM MQ e A3 usa JMS;

•

(GSA3=0,5 e GSA6=2) – Por congregar as configurações de firewall e
VPN, a A6 possui relevância de segurança para o gerenciador de filas
um pouco maior que A3;

•

(GSA4=0,16667 e GSA5=6) – A5 possui maior relevância que A4,
porque além da segregação de servidores para as camadas web,
aplicação e mensageria, A5 também possui configurações de firewall e
na A4 as camadas web, aplicação e de mensageria estão configuradas
no mesmo servidor;

•

(GSA4=0,125 e GSA6=8) – A6 possui relevância elevada de segurança
que A4, porque a A6 congrega as configurações de firewall e VPN; e

•

(GSA5=0,5 e GSA6=2) – A6 possui relevância de segurança um pouco
maior que A5, por congregar o uso de firewall e VPN.

A estrutura hierárquica apresenta os subcritérios (GS) que representam os
parâmetros de segurança. Cada par de subcritérios de segurança é comparado. Um
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valor de peso do subcritério de segurança é gerado desta comparação. Este valor de
peso do subcritério de segurança é então multiplicado pelo peso do critério de
segurança (50%).
Nas tabelas subsequentes estão os resultados dos cálculos de julgamentos
entre cada um dos subcritérios de segurança, além das comparações das
alternativas em relação ao critério tempo e a comparação entre as alternativas e os
subcritérios. Também são apresentados os valores calculados em diferentes
ferramentas com eventuais pequenas variações nos resultados.
A Tabela 57 mostra a escala de importância formada a partir da coleta dos
tempos, para a comparação de alternativas em relação ao critério tempo. Há 18
Tabelas de 57 a 74 subdivididas entre as 36 comparações de alternativas (A1-A6),
entre os seis GS (GS1-GS6) e entre os três tamanhos de mensagens (MP, MM e
MG), perfazendo um total de 648 comparações de alternativas em relação ao critério
tempo.
Tabela 57 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MP e GS1
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 3

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,25

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,16667

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 0,33333

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,2

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 2

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,33333

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,2

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 2

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 1

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,14286

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,11111

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,25

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,16667

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,16667

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 58 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MM e GS1
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 2

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,25

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,2

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 0,5

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,33333

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 3

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,25

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,16667

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,33333

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,125

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,11111

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,2

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,14286

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,2

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 59 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MG e GS1
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 0,33333

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,16667

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,25

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 2

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 4

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 6

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,2

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,25

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,16667

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,11111

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,125

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,16667

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,11111

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,16667

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 60 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MP e GS2
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 2

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,25

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,16667

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 0,25

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,16667

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 1

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,25

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,16667

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 1

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,125

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,11111

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,2

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,25

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,2
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 61 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MM e GS2
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 1

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,25

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,2

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 0,33333

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,25

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 2

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,2

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,2

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,5

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,11111

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,11111

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,16667

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,14286

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,2

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 62 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MG e GS2
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 0,5

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,2

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,25

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 2

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 4

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 6

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,2

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,25

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,16667

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,11111

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,125

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,16667

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,11111

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,16667

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 63 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MP e GS3
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 4

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 1

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,25

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 0,5

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,2

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 0,5

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,14286

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,11111

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 0,14286

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,2

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,25

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,14286

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,25

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,33333

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 3

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 64 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MM e GS3
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 3

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,5

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,2

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 1

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,25

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 2

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,2

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,14286

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 0,33333

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,25

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,14286

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,11111

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,16667

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,14286

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,25

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 65 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MG e GS3
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 0,5

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,16667

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,2

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 1

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 3

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 6

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,16667

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,2

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,16667

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,11111

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,125

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,16667

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,11111

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,16667

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 66 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MP e GS4
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 5

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,33333

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,125

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 0,33333

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,14286

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 1

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 1

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,25

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 4

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 4

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,2

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,11111

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,33333

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,33333

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,16667
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 67 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MM e GS4
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 4

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,25

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,14286

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 1

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,25

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 5

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 1

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,25

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 4

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 1

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,14286

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,11111

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,33333

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,14286

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,14286

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 68 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MG e GS4
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 0,33333

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,16667

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,2

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 1

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 3

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 7

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,16667

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,25

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,16667

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,11111

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,125

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,2

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,11111

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,16667

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 69 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MP e GS5
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 4

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,5

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,2

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 0,25

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,16667

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 0,33333

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,33333

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,16667

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 0,5

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 1

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,14286

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,11111

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,16667

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,25

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,2

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 70 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MM e GS5
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 2

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,33333

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,2

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 0,5

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,33333

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 2

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,25

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,2

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,5

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,125

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,11111

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,16667

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,14286

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,2

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 71 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MG e GS5
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 0,5

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,16667

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,25

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 1

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 3

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 6

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,16667

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,25

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,16667

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,11111

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,125

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,16667

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,11111

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,16667

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.

159

Tabela 72 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MP e GS6
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 4

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,5

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,2

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 0,25

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,16667

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 0,5

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,33333

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,16667

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 1

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,14286

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,11111

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,16667

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,25

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,2

160

Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 73 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MM e GS6
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 2

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,33333

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,2

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 0,5

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,33333

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 2

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,33333

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,2

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,5

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,125

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,11111

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,16667

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,14286

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,16667

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 74 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação ao critério
tempo para MG e GS6
Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A2 = 0,5

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 0,2

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A3 = 0,25

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 1

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 3

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 6

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareados das
alternativas em relação ao critério

Escala de importância

de tempo
A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 0,16667

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 0,2

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 0,14286

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 0,11111

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 0,125

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 0,16667

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 0,11111

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 0,16667

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 75 apresenta os valores de julgamentos entre os subcritérios do
critério de segurança. Estes valores são iguais para todos os cálculos do método
AHP para todos os três tamanhos de mensagens (MP, MM e MG) e GS.
Tabela 75 – Definição dos valores de importância dos subcritérios de segurança
Julgamentos pareado dos subcritérios de
segurança.

Escala de importância

GS1 versus GS1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS1 versus GS2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS1 versus GS3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS1 versus GS4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS1 versus GS5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS1 versus GS6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS2 versus GS1

Valor recíproco de GS1 versus GS2 = 3

GS2 versus GS2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS2 versus GS3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS3 versus GS4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS2 versus GS5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS2 versus GS6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS3 versus GS1

Valor recíproco de GS1 versus GS3 = 2

GS3 versus GS2

Valor recíproco de GS2 versus GS3 = 0,33333
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Julgamentos pareado dos subcritérios de
segurança.

Escala de importância

GS3 versus GS3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS3 versus GS4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS3 versus GS5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS3 versus GS6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS4 versus GS1

Valor recíproco de GS1 versus GS4 = 2

GS4 versus GS2

Valor recíproco de GS2 versus GS4 = 0,33333

GS4 versus GS3

Valor recíproco de GS3 versus GS4 = 1

GS4 versus GS4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS4 versus GS5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS4 versus GS6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS5 versus GS1

Valor recíproco de GS1 versus GS5 = 2

GS5 versus GS2

Valor recíproco de GS2 versus GS5 = 0,33333

GS5 versus GS3

Valor recíproco de GS3 versus GS5 = 1

GS5 versus GS4

Valor recíproco de GS4 versus GS5 = 1

GS5 versus GS5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS5 versus GS6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

GS6 versus GS1

Valor recíproco de GS1 versus GS6 = 9

GS6 versus GS2

Valor recíproco de GS2 versus GS6 = 6

GS6 versus GS3

Valor recíproco de GS3 versus GS6 = 7

GS6 versus GS4

Valor recíproco de GS4 versus GS6 = 7

GS6 versus GS5

Valor recíproco de GS5 versus GS6 = 7

GS6 versus GS6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 76 apresenta os valores de julgamentos entre as alternativas em
relação aos subcritérios. Estes valores são iguais para todos os cálculos das seis
alternativas. A definição dos valores de julgamentos entre os cenários (alternativas)
em relação às configurações de segurança aplicada nos gerenciadores de filas
mostra qual cenário é mais importante (vide Tabela 3) nos julgamentos pareados.
Tabela 76 – Definição dos valores de importância das alternativas em relação aos
subcritérios de segurança
Julgamentos pareado das alternativas
em relação aos subcritérios.

Escala de importância

A1 versus A1

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9
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Julgamentos pareado das alternativas
em relação aos subcritérios.

Escala de importância

A1 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A1 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1versus A2 = 3

A2 versus A2

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A2 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A3 = 7

A3 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2versus A3 = 4

A3 versus A3

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A3 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A4 = 1

A4 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A4 = 0,5

A4 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A4 = 0,16667

A4 versus A4

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A4 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A5 = 7

A5 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A5 = 4

A5 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A5 = 1

A5 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A5 = 6

A5 versus A5

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A5 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

A6 versus A1

Valor recíproco do julgamento de A1 versus A6 = 9

A6 versus A2

Valor recíproco do julgamento de A2 versus A6 = 6

A6 versus A3

Valor recíproco do julgamento de A3 versus A6 = 2

A6 versus A4

Valor recíproco do julgamento de A4 versus A6 = 8

A6 versus A5

Valor recíproco do julgamento de A5 versus A6 = 2

A6 versus A6

9–8–7–6–5–4–3–2–1–2–3–4–5–6–7–8–9

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE E – RESULTADOS E DADOS

Este Apêndice mostra em detalhes os cálculos e os resultados obtidos a partir
de planilhas do Excel. A disposição dos valores e cálculos está mantida para que
possa ser utilizada como um guia para os leitores ou pesquisadores que se
interessarem por utilizar o método.
As Tabelas 77, 78 e 79 apresenta o ranking completo relativo aos tamanhos
das mensagens (MP, MM e MG).
Tabela 77 – Resultados dos tempos de processamento e ranking de classificação
de todas as alternativas pelo método AHP para MP
Tamanho: MP
Grau de segurança
Cenários
Tempo
Ranking
%
(Subcritério)
(Alternativas) (Critério)
GS1
A2
226
1
26,05%
GS2
A2
219
1
25,55%
GS3
A2
217
1
26,86%
GS4
A2
218
1
28,65%
GS5
A2
222
1
27,40%
GS6
A2
226
1
27,62%
GS1
A6
287
2
20,74%
GS2
A6
289
2
20,77%
GS3
A6
279
2
22,08%
GS4
A6
285
2
20,96%
GS5
A6
283
2
20,75%
GS6
A6
288
2
20,76%
GS1
A5
253
3
17,21%
GS2
A3
254
3
16,05%
GS3
A3
244
3
20,28%
GS4
A5
242
3
20,93%
GS5
A3
246
3
18,60%
GS6
A3
251
3
17,49%
GS1
A3
261
4
15,10%
GS2
A5
254
4
16,05%
GS3
A5
308
4
13,04%
GS4
A3
269
4
14,81%
GS5
A5
254
4
15,78%
GS6
A5
257
4
16,27%
GS1
A1
240
5
13,40%
GS2
A1
231
5
15,50%
GS3
A1
243
5
10,34%
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Tamanho: MP
Grau de segurança
Cenários
Tempo
(Subcritério)
(Alternativas) (Critério)
GS4
A1
248
GS5
A1
240
GS6
A1
244
GS1
A4
253
GS2
A4
258
GS3
A4
259
GS4
A4
263
GS5
A4
259
GS6
A4
263
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ranking

%

5
5
5
6
6
6
6
6
6

9,47%
11,92%
12,10%
7,50%
6,08%
7,40%
5,19%
5,55%
5,76%

Tabela 78 – Resultados dos tempos de processamento e ranking de classificação de
todas as alternativas pelo método AHP para MM
Tamanho: MM
Grau de segurança
Cenários
Tempo
Ranking
%
(Subcritério)
(Alternativas) (Critério)
GS1
A2
230
1
23,29%
GS2
A2
228
1
21,27%
GS3
A2
229
1
25,87%
GS4
A2
232
1
26,26%
GS5
A2
229
1
23,29%
GS6
A2
232
1
23,42%
GS1
A6
294
2
20,69%
GS2
A6
300
2
20,63%
GS3
A6
299
2
20,70%
GS4
A6
302
2
20,71%
GS5
A6
302
2
20,67%
GS6
A6
308
2
20,65%
GS1
A3
261
3
15,62%
GS2
A1
233
3
17,85%
GS3
A3
258
3
17,30%
GS4
A5
255
3
19,37%
GS5
A3
261
3
16,32%
GS6
A3
262
3
16,33%
GS1
A5
262
4
15,50%
GS2
A3
257
4
16,01%
GS3
A5
275
4
14,49%
GS4
A3
283
4
14,17%
GS5
A5
262
4
15,93%
GS6
A5
262
4
16,33%
GS1
A1
240
5
14,44%
GS2
A5
261
5
15,64%
GS3
A1
245
5
11,09%
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Tamanho: MM
Grau de segurança
Cenários
Tempo
(Subcritério)
(Alternativas) (Critério)
GS4
A4
252
GS5
A1
240
GS6
A1
245
GS1
A4
247
GS2
A4
249
GS3
A4
249
GS4
A1
255
GS5
A4
248
GS6
A4
252
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ranking

%

5
5
5
6
6
6
6
6
6

10,05%
14,25%
13,69%
10,46%
8,59%
10,56%
9,44%
9,55%
9,59%

Tabela 79 – Resultados dos tempos de processamento e ranking de classificação de
todas as alternativas pelo método AHP para MG
Tamanho: MG
Grau de segurança
Cenários
Tempo
Ranking
%
(Subcritério)
(Alternativas) (Critério)
GS1
A4
549
1
21,58%
GS2
A4
526
1
22,02%
GS3
A6
1463
1
20,56%
GS4
A6
1512
1
20,58%
GS5
A6
1520
1
20,56%
GS6
A6
1512
1
20,56%
GS1
A6
1481
2
20,55%
GS2
A6
1518
2
20,56%
GS3
A4
552
2
18,75%
GS4
A4
561
2
18,89%
GS5
A4
548
2
18,98%
GS6
A4
549
2
19,31%
GS1
A1
596
3
15,82%
GS2
A3
903
3
15,24%
GS3
A1
593
3
17,25%
GS4
A1
590
3
18,26%
GS5
A1
577
3
17,50%
GS6
A1
585
3
16,92%
GS1
A5
916
4
15,20%
GS2
A5
922
4
15,24%
GS3
A3
929
4
15,04%
GS4
A5
923
4
15,13%
GS5
A3
922
4
15,15%
GS6
A3
903
4
15,22%
GS1
A3
920
5
15,13%
GS2
A1
589
5
14,67%
GS3
A5
922
5
15,04%
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Tamanho: MG
Grau de segurança
Cenários
Tempo
(Subcritério)
(Alternativas) (Critério)
GS4
A3
992
GS5
A5
921
GS6
A5
963
GS1
A2
699
GS2
A2
687
GS3
A2
665
GS4
A2
698
GS5
A2
664
GS6
A2
677
Fonte: Elaborado pelo autor.

A

planilha

que

Ranking

%

5
5
5
6
6
6
6
6
6

14,78%
15,15%
15,00%
11,74%
12,28%
13,36%
12,37%
12,66%
13,00%

contém

os

dados:

https://github.com/alexandresarto/Master2020.
As seguintes planilhas estão disponíveis no arquivo:
•

Dados – possui os registros de todos os valores de tempos (segundos)
dos testes nos experimentos e características dos cenários;

•

Resultados – apresenta o agrupamento dos resultados dos valores de
tempo, o ranking das e índices de porcentagem das alternativas para
os tamanhos de mensagens (MP, MM e MG);

•

MP_GS1, MM_GS1 e MG_GS1 – apresentam os resultados dos
cálculos do método AHP e definições dos valores de importância para
os tempos de processamento das mensagens para MP, MM e MG para
GS1;

•

MP_GS2, MM_GS2 e MG_GS2 – registram os resultados dos cálculos
do método AHP e definições dos valores de importância para os
tempos de processamento das mensagens para MP, MM e MG para
GS2;

•

MP_GS3, MM_GS3 e MG_GS3 – mostram os resultados dos cálculos
do método AHP e definições dos valores de importância para os
tempos de processamento das mensagens para MP, MM e MG para
GS3;

•

MP_GS4, MM_GS4 e MG_GS4 – agrupam os resultados dos cálculos
do método AHP e definições dos valores de importância para os
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tempos de processamento das mensagens para MP, MM e MG para
GS4;
•

MP_GS5, MM_GS5 e MG_GS5 – congregam os resultados dos
cálculos do método AHP e definições dos valores de importância para
os tempos de processamento das mensagens para MP, MM e MG para
GS5; e

•

MP_GS6, MM_GS6 e MG_GS6 – mostram os resultados dos cálculos
do método AHP e definições dos valores de importância para os
tempos de processamento das mensagens para MP, MM e MG para
GS6.

Meios para acessar a pasta compartilhada na Internet com as seguintes
subpastas:
•

Aplicação – possui a fonte da aplicação utilizada neste trabalho;

•

Gráficos – possui os arquivos com informações de uso dos recursos
das máquinas virtuais utilizada nos experimentos; e

•

Mensagens – possui os arquivos para cada um dos tamanhos
utilizados (MP, MM e MG).

Para acessar repositório na Internet com estes conteúdos, pode-se utilizar os
seguintes recursos:
1) Endereço eletrônico - https://github.com/alexandresarto/Master2020; e
2) A Figura 66 apresenta código de resposta rápida, do inglês Quick Response
Code (QRC).
Figura 66 – QRC de acesso ao repositório na Internet

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE F – COMPARATIVOS NO USO DE FERRAMENTAS

Este Apêndice mostra os resultados brutos das ferramentas utilizadas para o
cálculo AHP. Apesar das diferenças entre as configurações e interfaces de cada
ferramenta, é importante ressaltar que os resultados obtidos são muito parecidos em
todas elas. Esse comportamento se repete mesmo nas ferramentas que não
possuem opção do uso de subcritérios e que são utilizadas apenas com a opção de
critérios e alternativas. As Figuras 67 a 84 apresentam os resultados dos pesosmédios e o ranking das alternativas para o SDM.
Figura 67 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS1 – SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 68 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS2 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 69 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS3 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 70 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS4 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 71 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS5 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 72 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS6 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 73 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MM e GS1 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 74 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MM e GS2 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 75 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MM e GS3 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 76 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MM e GS4 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 77 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MM e GS5 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 78 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MM e GS6 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 79 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS1 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 80 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS2 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 81 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS3 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 82 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS4 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 83 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS5 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 84 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS6 - SDM

Fonte: Elaborado pelo autor.

As Figuras 85 a 102 apresentam os resultados dos pesos-médios e o ranking
das alternativas para o SD.
Figura 85 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS1 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 86 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS2 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 87 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS3 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 88 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS4 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 89 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS5 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 90 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MP e GS6 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.

178

Figura 91 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MM e GS1 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 92 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MM e GS2 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 93 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MM e GS3 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 94 – Ranking das alternativas (A1 e A6) para MM e GS4 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 95 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MM e GS5 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 96 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MM e GS6 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 97 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS1 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 98 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS2 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 99 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS3 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 100 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS4 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 101 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS5 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 102 – Ranking das alternativas (A1 a A6) para MG e GS6 - SD

Fonte: Elaborado pelo autor.
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As Figuras 103 e 104 apresentam os rankings das alternativas para uma
estrutura hierárquica com subcritérios (GS). A Figura 103 apresenta o ranking das
alternativas com uso do SSD para MP e todos os GS.
Figura 103 – Ranking das alternativas para MP - SSD

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 104 mostra o ranking das alternativas com uso do Microsoft Excel
para MP e todos os GS.
Figura 104 – Ranking das alternativas para MP - Excel

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Levando em consideração os valores obtidos nas Figuras 105 e 106 para
definição das melhores alternativas com uso de MP para todos os GS tem-se a
alternativa 2 (A2) com a melhor posição no ranking que as demais alternativas.
A Figura 105 apresenta o ranking das alternativas com uso do SSD para MM
e todos os GS.
Figura 105 – Ranking das alternativas para MM - SSD

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 106 mostra o ranking das alternativas com uso do Microsoft Excel
para MM e todos os GS.
Figura 106 – Ranking das alternativas para MM - Excel

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Considerando os valores obtidos nas Figuras 107 e 108 para definição das
melhores alternativas com uso de MM para todos os GS tem-se a alternativa 2 (A2)
com a melhor posição no ranking que as demais alternativas.
A Figura 107 apresenta o ranking das alternativas com uso do SSD para MG
e todos os GS.
Figura 107 – Ranking das alternativas para MG - SSD

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 108 mostra o ranking das alternativas com uso do Microsoft Excel
para MG e todos os GS.
Figura 108 – Ranking das alternativas para MG - Excel

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Considerando os valores obtidos nas Figuras 107 e 108 para definição das
melhores alternativas com uso de MG para os GS tem-se a alternativa 4 (A4) com a
melhor posição no ranking no GS1 e GS2, enquanto para G3, GS4, GS5 e GS6
apresenta a alternativa 6 (A6) com a melhor posição no ranking.

