
Resumo 

Com o intuito de melhorar a qualidade e a eficácia dos processos decisórios, cada vez mais as 

decisões são tomadas por grupos de indivíduos, provenientes de uma ou mais, organizações (em 

geral, separados fisicamente). As vantagens da tomada de decisão em grupo são várias: um grupo 

reúne mais conhecimento que qualquer dos seus membros isoladamente, a detecção de erros nas 

alternativas é melhorada, a propensão ao risco é ponderada, os elementos do grupo são mais 

solidários com decisões nas quais tomaram parte. No entanto, há também aspectos negativos que é 

necessário minimizar: pressões no sentido da conformidade, custos elevados, morosidade, 

dificuldades na argumentação (negociação).  

Por outro lado, no âmbito desta dissertação os problemas de decisão em grupo são encarados como 

sendo multi-critério, por forma a representar algumas das situações práticas com que as 

organizações se deparam diariamente (por exemplo, selecção de um entre vários equipamentos 

possíveis).  

É neste contexto que foi desenvolvido o trabalho apresentado nesta dissertação. Assim, com o 

objectivo de apoiar um grupo que tem como tarefa a resolução de um problema multi-critério, foi 

especificado um sistema informático com o qual se pretende maximizar as vantagens e minimizar as 

desvantagens inerentes à tomada de decisão em grupo. Como ponto de partida para a especificação 

do sistema desenvolvido, foi utilizado o estudo que se realizou a três SADG (Sistema de Apoio à 

tomada de Decisão em Grupo) comerciais.  

De acordo com a especificação elaborada, foi desenvolvido o protótipo WebMeeting cujas 

características principais são: ser assíncrono, permitir múltiplos participantes, possibilitar a 

distribuição geográfica dos agentes de decisão e proporcionar um acesso fácil através de um 

"browser" na Internet.  

O WebMeeting suporta as três fases de uma reunião: (i) pré-reunião - onde proporciona ao 

organizador da reunião ajuda na sua preparação: envio de convites aos participantes, determinação 

de regras de decisão, configuração do problema de decisão; (ii) reunião - onde assiste o grupo nas 

tarefas de ordenação e selecção das alternativas e, essencialmente, oferece uma plataforma que 

permite a elaboração e envio de argumentos e contra-argumentos de apoio ou contra determinada(s) 

alternativas; (iii) pós-reunião - onde permite a elaboração de algumas estatísticas relativas ao 

desempenho do grupo.  

A utilização do WebMeeting na resolução de um caso de estudo permitiu avaliar de forma positiva, o 

seu potencial e aplicabilidade.  



Abstract 

In order to enhance decision making, decisions are often taken by groups of individuals coming from 

one or more organizations (usually geographically disperse). There are several advantages in group 

decision making: a group produces a larger amount of knowledge than any of its individual 

participants; a group performs better in detecting inconsistencies and errors in the alternatives under 

analysis; risk taking is shared and balanced; group elements feel more responsible concerning 

decisions in which they have participated. However, there are also problems that should be minimized: 

conformity pressure, high costs, very time consuming processes, argumentation and negotiation 

difficulties.  

Moreover, in general decision problems faced by organizations are not trivial, as they usually involve 

multiple and conflicting criteria (multi-criteria decision problems).  

This is the context for the work developed in this dissertation. In order to support groups in solving 

multi-criteria decision problems, we have designed the WebMeeting system. As starting point for this 

work, a comprehensive requirement analysis was performed based on a study of three commercial 

GDSS (Group Decision Support Systems).  

Taking into account those requirements, we have implemented the WebMeeting prototype with the 

following main features: it is asynchronous, it allows multiple participants, and participants may be 

geographically distributed, having access to the WebMeeting system through the Internet.  

The WebMeeting prototype supports the three phases of a meeting: (i) pre-meeting - it supports the 

activities carried out by the meeting organizer: sending of invitations, definition of decision rules, 

configuration of multi-criteria decision problems; (ii) meeting - it helps the group elements in the 

process of establishing preferences and supports the exchange of arguments between participants, in 

a structured and clear way; (iii) post-meeting - it produces some statistics related to the group 

performance.  

Preliminary experimentation of the prototype in a case study has shown the potential of the approach 

and the advantages of the system in supporting group decision making involving multiple criteria.  


