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Resumo: O artigo verifica a eficácia do método de Lawshe para seleção e elicitação de pesos de 

critérios em problemas multicritérios com múltiplos decisores. A metodologia de Lawshe foi 

aplicada em um estudo de caso sobre alocação de equipes de manutenção preventiva na indústria 

petrolífera. A eficácia da metodologia foi comparada com os métodos de “Rank-Order Centroid 

(ROC)” e “Linear-Slope Variable (VSL)”, e as diferenças encontradas na elicitação de pesos 

discutidas com base em análises de correlação linear, foi observado que os métodos ROC, VSL e 

Lawshe apresentaram correlação significativa (P≤0,05).  Existem altas correlação entre os métodos 

de Lawshe e ROC (r=0,841), Lawshe e VSL (r=0,879), ROC e VSL (r=0,915). O método Lawshe na 

ponderação de peso apresenta distinções dos outros métodos, tais como: a não exigência da 

ordenação dos critérios por nível de importância; os pesos de Lawshe representaram a importância 

das preferências dos especialistas em cada critério; e considera que dois ou mais critérios podem 

assumir pesos iguais. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Os problemas de decisão podem envolver um único decisor ou múltiplos decisores. Segundo 

Grošelj et al. (2015), os múltiplos desisores contribuem com experiências, conhecimentos e 

perspectivas, lidando melhor com os problemas complexos do que com um único decisor. Deste 

modo, um único especialista possui racionalidade limitada para tomar decisões complexas e incertas, 

face à dificuldade de lidar com todas as variáveis inerentes aos problemas de decisão. Portanto, para 

tomar decisões mais abrangentes e concisas, a melhor opção seria o uso de múltiplos decisores (QIN 

et al., 2017). 

Na tomada de decisão em grupo (Group decision making), os múltiplos agentes (decisores, 

especialistas) expressam suas preferências em relação aos elementos do processo decisório (BELTON 

e PICTET, 1997; YAN et al., 2017). Um aspecto importante no processo de decisão, que engloba 

múltiplos decisores é a etapa de elicitação de pesos de critérios, que tem como problema a agregação 

de diferentes preferências individuais em única função de valor ou peso final (XIA e CHEN, 2015).  

A elicitação de pesos pode influenciar o resultado final do processo decisório (WANG e LUO, 

2010; ALMEIDA et al., 2016; PARAVIDINO et al., 2017). Há na literatura inúmeros modelos para 

a elicitação de pesos YANG et al., 2017), sendo a maioria dos métodos desenvolvido para um único 

decisor. O processo de atribuição de pesos em problemas de AMD é muitas vezes problemático 

devido à subjetividade inerente a essa tarefa (HATEFI e TORABI, 2010).  

Neste contexto, propõe-se avaliar a eficácia do método de Lawshe para a elicitação de pesos de 

critérios em problemas com múltiplos decisores. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

O entendimento das preferências dos decisores na elicitação de pesos de critérios é uma tarefa 

fundamental, uma vez que, influenciam os resultados finais (FIGUEIRA e ROY, 2002; WANG e 

LUO, 2010;  ALMEIDA et al., 2016;).  Deste modo, existem inúmeros métodos de elicitação de pesos 

na literatura, sendo que muitos destes, apresentam similaridades em seus procedimentos, como por 

exemplo, o uso de cartas para avaliar as preferências dos decisores, tais como: Simos (Simos,1990a, 

b), Revised Simos (Figueira e Roy, 2002) e Robust Simos (Siskos e Tsotsolas, 2015). Determinados 

métodos usam a lógica Fuzzy em seus procedimentos, como nos casos de “Task oriented” (Yeh et al., 

1999), Cifpr (Liu et al., 2012), Fqfd (Wang, 2014). Outros métodos usam procedimentos de 

ordenação de pesos, tais como: “Roc (Barron, 1992); Croc method (Larsson et al., 2015); Rank Sum, 

Rank reciprocal e Rank exponente (Stillwell et al.,1981) e VSL (Alfares e Duffua,  2008)”. O trabalho 

de Zardari et al. (2015) abordam uma revisão sobre esta temática. 

 

2.1. Rank Order Centroid  
 

O Rank Order Centroid (ROC) é um método de informação parcial, que usualmente requer a 

ordenação dos critérios de acordo com sua importância relativa. O ROC foi proposto por Barron 

(1992) e formalmente apresentado em Barron e Barrett (1996). Este método  reduz o erro máximo de 

cada peso de critério, identificando o centroide de todos os pesos possíveis. Os pesos (W) são 

determinados para cada critério, tal que: w1≥w2≥w3...wn., onde 
n

j

j=1

w =1,j=1,2,...,n . A partir da 

equação (1) calcula-se os pesos dos critérios ordenados, em que n é o número de critérios e j=1,2,3...n 

é a posição do critério ordenado.              
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2.2. Variable-slope linear (VSL) 

 

O VSL desenvolvido por Alfares e Duffuaa (2008) é uma metodologia de elicitação de pesos 

baseados em procedimentos de ordenação.  Este método apresenta a relação entre os pesos e 

ordenação lineares dos critérios, assumindo uma função de inclinação linear em relação ao número 

de critérios. A expressão matemática para definir os pesos (W) é descrita na equação (2), onde, n: é 

número de critérios; r: posição do critério de acordo com a importância relativa. 
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2.3. Método de Lawshe 

 

 O método de Lawshe é utilizado para validação de itens de questionários. O método é aplicado 

para mensura a validade de conteúdo, sendo aplicado em diferentes áreas, como saúde, educação, 

entre outros (WILSON et al., 2012). O procedimento de Lawshe é fundamentado na aplicação de 

questionários a especialistas que avaliam cada critério do questionário em uma das três categorias: a) 

essencial; b) importante, mas não essencial; e c) não importante (LAWSHE, 1975). A princípio, as 

respostas são agrupadas como essenciais ou não essenciais. Conforme Ayre e Scally (2014) a validade 

de conteúdo pode ser alcançada mediante um conjunto de especialistas que julgam a preferência de 

cada critério individualmente, de acordo com o tema abordado. O método de Lawshe ou “Content 

Validity Ratio (CVR)” foi revisado por Wilson et al. (2012) que verificou incoerência na tabela de 

CVRcrítico e propôs uma nova tabela a partir das distribuições de probabilidades de aproximação 

normal à binominal.  Ayre e Scally (2014) posteriormente, sugerem novo método para cálculo inicial 

de valores críticos, e tabelas de probabilidades binomiais exatas. 

Segundo Wilson et al. (2012), a metodologia proposta por Lawshe é um procedimento robusto, 

de fácil utilização e apresenta modelos matemáticos simples. O procedimento, calcula o CVR, para 

cada critério do questionário, conforme fórmula a seguir: 

 

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝑒−

𝑁

2
𝑁

2

                                         (3) 

 

Onde, CVR: Content Validity Ratio; ne: número de especialistas que consideram o critério como 

“essencial”; N: número total de especialistas que participaram da pesquisa. Os valores CVR variam 

entre -1 e +1, em que -1 caracteriza discordância perfeita e +1 caracteriza concordância perfeita 

(AYRE E SCALLY, 2014). Quando mais de 50% dos respondentes percebem o critério como 

“essencial” o CVR é positivo. Por outro lado, quando o CVR é negativo, expressa que menos de 50% 

dos especialistas informaram o critério como essencial. No caso do CVR ser igual a zero, isso indica, 

que a metade dos especialistas responderam o critério como “essencial” e a outra metade não 

(LAWSHE, 1975). Para a verificação dos itens que serão mantidos na composição final, Lawshe 

menciona que valores CVR, abaixo do limiar crítico (CVRcrítico) podem ser excluídos da composição 

final.  Para o cálculo do CVRcrítico considera-se a aproximação da distribuição binomial (distribuição 

discreta) pela distribuição normal (distribuição contínua). Esta abordagem, considera os parâmetros 

como média, variância e desvio padrão 

 

 

                
.u n p=

                   (4) 

     
2 . .(1 )n p p = −               (5) 

             
( ). 1 )n p p = −

  (6) 

Onde, n: representa o número de respondentes; p:  a probabilidade de assinalar o item como 

essencial (𝑝 = 1
2⁄ ). Os níveis de 1% e 5% de significância ou probabilidade de erro, são os mais 

utilizados. Assume-se o nível de significância de 5% na distribuição normal padrão, determinando o 

valor de z-score = 1,96. Considerando-se o necrítico= μ + z., que corresponde ao mínimo de 

especialistas que precisa considerar o item como essencial para que ele seja válido. O cálculo do 

CVRcrítico é obtido pela seguinte formula: 
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𝐶𝑉𝑅𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑛𝑒𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜−

𝑁

2
𝑁

2

        (7) 

 

3. METODOLÓGIA 
 

Adotou-se a metodologia de Lawshe (1975), revisada por Wilson et al. (2012) para avaliar 

simultaneamente a seleção e elicitação de pesos de critérios. O método reflete a importância da 

preferência dos especialistas em cada critério, quanto ao seu nível de importância como forma de 

captar a subjetividade. Assume-se que o conjunto dos agentes de decisão D= {d | d é o número de 

decisores tal que d>5}.  

Os procedimentos do método de Lawshe seguem cinco passos. No primeiro, levanta-se um 

conjunto de critérios iniciais por meio de pesquisa na literatura e/ou especialistas. Em sequência, 

avalia-se as preferências dos decisores, aplicando questionários aos decisores D= (d1, d2..., dn) que 

jugam cada critério do conjunto C= (c1, c2..., cn), em uma das três categorias: a) essencial; b) 

importante, mas não essencial; c) não importante. No terceiro passo, para cada critério, a quantidade 

de decisores que o consideram “essencial” é computado para o cálculo do CVR pela equação (3). No 

quarto passo, o CVR calculado de cada critério é comparado com seu respectivo limiar de corte 

CVRcrítico, com uma probabilidade de 5% de significância pela equação (7). Por fim, no quinto passo, 

os critério e pesos selecionados são o que obtiveram valores CVR acima dos respectivos CVRcrítico.  

O método de Lawshe foi comparado a outros métodos de ponderação de pesos com intuito de 

validá-los.  A técnica foi comparado com  Rank Order Centroid  (BARRON, 1992; BARRON e 

BARRETT, 1996)  e Variable-Slope Linear  (ALFARES e DUFFUAA 2008). Para a aplicação dos 

dois métodos os critérios foram ordenados a partir da seguinte expressão /ne N , onde ne: número de 

especialistas que consideram o critério como “essencial”; N: número total de especialistas, extraídos 

da Tabela 1 

 

4. ESTUDO DE CASO 
 

 Para avaliar a funcionalidade desta metodologia foi conduzido um estudo de casos, aplicado à 

área petrolífera, descrito em Neto et al. (2015). O estudo de caso foi aplicado a uma empresa 

petrolífera no Brasil, em sua principal base localizada no Norte Fluminense, o cenário de estudo foi 

a região da Bacia de Campos. O trabalho tem como objetivo a seleção de critérios para priorização 

da manutenção preventiva de telecomunicações em plataformas de petróleo. 

Os critérios selecionados estão apresentados na Tabela 1, onde se obtém a relação de importância 

ou não de cada critério. A decisão de manter o critério decorre quando o valor do CVR calculado é 

superior ao valor do CVR crítico equação (7). Os pesos dos critérios nos métodos ROC, VSL e 

Lawshe estão apresentados na Tabela 2. Em seguida, para comparações dos métodos foi aplicado 

correlação linear de Pearson (r, P≤0,05). 
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Tabela 1 – Critérios e pesos selecionados pelo método Lawshe.  

Cód. Critério ne N necrítico CVRcalc  CVRcrít Decisão Pesos 

C1 Ausência de Link de 

Contingência 

14 23 
16,2 

0,217 0,409 Excluir - 

C2 Circuito Fechado de TV 7 22 15,6 -0,364 0,418 Excluir - 

C3 Custos 6 20 14,4 -0,400 0,438 Excluir - 

C4 Caixa de Passagem, Conexão, 

Distribuição 

9 23 
16,2 

-0,217 0,409 Excluir - 

C5 Dificuldades Logísticas (vôo, 

vaga, etc) 

10 23 
16,2 

-0,130 0,409 Excluir - 

C6 Enlace rádio 21 22 15,6 0,909 0,418 Manter 0,909 

C7 Equipamentos GMDSS 18 22 15,6 0,636 0,418 Manter 0,636 

C8 Facilidade de manutenção 2 22 15,6 -0,818 0,418 Excluir - 

C9 Facilidade de Operação 1 19 13,8 -0,895 0,450 Excluir - 

C10 Histórico de 

falhas/Disponibilidade 

16 22 
15,6 

0,455 0,418 Manter 0,455 

C11 Impacto ao Negócio da 

Empresa 

19 23 
16,2 

0,652 0,409 Manter 0,652 

C12 Importância Estratégica 20 23 16,2 0,739 0,409 Manter 0,739 

C13 Internet Cultural 1 23 16,2 -0,913 0,409 Excluir - 

C14 Lazer 1 23 16,2 -0,913 0,409 Excluir - 

C15 Link Satélite com Antena 

Estabilizada 

19 23 
16,2 

0,652 0,409 Manter 0,652 

C16 Proteção elétrica 9 23 16,2 -0,217 0,409 Excluir - 

C17 Quantidade de clientes a bordo 4 23 16,2 -0,652 0,409 Excluir - 

C18 Rádio Farol 10 22 15,6 -0,091 0,418 Excluir - 

C19 Radio operacional 9 22 15,6 -0,182 0,418 Excluir - 

C20 Repetidor Ativo 18 21 15 0,714 0,428 Manter 0,714 

C21 Rede SDH-NG / Backbone 

óptico 

18 22 
15,6 

0,636 0,418 Manter 0,636 

C22 Segurança (Interna) 20 21 15 0,905 0,428 Manter 0,905 

C23 Serviços de dados- Rede 

Integrada Corporativa 

15 23 
16,2 

0,304 0,409 Excluir  

C24 Serviços de voz – Rede de 

Ramais internos 

15 23 
16,2 

0,304 0,409 Excluir  

C25 Sistema Intercom 23 23 16,2 1,000 0,409 Manter 1,000 

C26 Sistema de Energia 22 23 16,2 0,913 0,409 Manter 0,913 

C27 Sistema de Telessupervisão 6 23 16,2 -0,478 0,409 Excluir  

C28 Sistema Trunking 9 22 15,6 -0,182 0,418 Excluir  

C29 Substituir Equipamentos por 

tempo de uso 

5 23 
16,2 

-0,565 0,409 Excluir  

C30 Suporte à Automação 7 23 16,2 -0,391 0,409 Excluir  

C31 TV Online/ Cabo 1 21 15 -0,905 0,428 Excluir  

C32 Radio VHF aeronáutico 19 23 16,2 0,652 0,409 Manter 0,652 

C33 Videocon 4 23 16,2 -0,652 0,409 Excluir  

Fonte: adaptado de Neto et al. (2015). 
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Tabela 2 – Pesos dos doze critérios em diferentes métodos em suas escalas padrões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 3 - Correlação linear de Pearson (r) dos diferentes métodos de pesos 

      Métodos Observação Correlação 

Lawshe   e      ROC 12 0,8419 

Lawshe   e    VSL 12 0,8791 

Roc         e      VSL 12 0,9152 

*Significância (P≤ 0,05). Fonte: Elaboração Própria 

 

Foi possível observa que os métodos ROC VSL e Lawshe (Tabela 3) tiveram correlação 

significativa (P≤0,05). O coeficiente de correlação de Pearson (r) identificou que há entre os métodos 

ROC e VSL, alta correlação positiva (r=0,915), ou seja, a variáveis são significativamente 

dependentes. Esta relação positiva forte pode ser explicada pois os métodos ROC e VSL são métodos 

de informações parciais conhecidos como “surrogate weights”. Conforme  Almeida Filho et al. 

(2018) o decisor considera sua preferência sobre os critérios mediante uma ordenação de importância 

para estabelecimentos dos pesos. A correlação entre os métodos de Lawshe e ROC (r=0,841), Lawshe 

e VSL (r=0,879) apresentam uma relação mais baixa quando comparada com a correlação do ROC e 

VSL.  Os resultados podem ser explicados pelo fato dos métodos serem classificados igualmente nas 

seguintes características: métodos subjetivos, de procedimentos indiretos e de informações parciais. 

Na metodologia de Lawshe os pesos refletem a importância das preferências dos especialistas em 

cada critério de maneira não compensatória. Nos métodos não compensatórios os pesos refletem o 

grau de importância dos critérios, ou seja, não sofrem trade-off entre os critérios (GUITOUNI e 

MARTEL 1998;  ALMEIDA FILHO et al. 2018). A metodologia de Lawshe consegue mitigar a 

elicitação de preferências imprecisas ou não cooperativismo por parte dos decisores, pois a avaliação 

Criterio 
Método 

Lawshe ROC VSL 

C6 0,909 0,1336 87,3168 

C7 0,636 0,0321 49,2672 

C10 0,455 0,0229 30,2423 

C11 0,652 0,0683 68,2919 

C12 0,739 0,1058 80,9752 

C15 0,652 0,0544 61,9504 

C20 0,714 0,0229 42,9256 

C21 0,636 0,0069 36,5839 

C22 0,905 0,0850 74,6336 

C25 1,000 0,2586 100,000 

C26 0,913 0,1753 93,6584 

C32 0,652 0,0425 55,6087 
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individual de cada critério por parte de múltiplos agentes, torna consensual a opinião subjetiva de 

cada decisor. Conforme Deng (2017) processo de deriva pesos em modelos multicritérios é passível 

de manipulação por parte dos agentes de decisão para seu próprio interesse, visando a influencias das 

alternativas.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

O artigo indica, pela primeira vez, o método de Lawshe com a finalidade de elicitação de critérios 

e pesos implementados aos modelos multicritérios de auxílio a decisão. O procedimento apresentado 

considera múltiplos agentes de decisão levando em consenso a opinião subjetiva de cada decisor, de 

modo, a reduzir a imprecisão na elicitação de pesos. Essa aplicação do método de Lawshe foi bem 

sucedida, em um estudo de caso para priorização da manutenção preventiva de telecomunicações em 

plataformas de petróleo no Brasil. O método foi capaz de selecionar dozes critérios considerados 

essências para manutenção preventiva de telecomunicações Offshore.  

O método de Lawshe comparado aos métodos ROC e VSL, quanto aos pesos de critérios 

escolhidos, apresenta as seguintes vantagens: não precisa ordenar os critérios por importância; 

consegue captar a subjetividade do decisor de forma mais concisa ou precisa; e permite que cada 

critério seja avaliado individualmente por cada decisor, consequentemente, dois ou mais critérios 

podem assumir pesos iguais.  
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