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RESUMO  
 

 
 
 

As Instituições científicas e tecnológicas - ICT têm um papel fundamental para que empresas 

industriais aumentem sua produtividade e desenvolvam inovações tecnológicas. Para uma 

atuação efetiva e relevante, as ICT precisam conduzir adequadamente o processo de decisão 

no âmbito da gestão do portfólio dos seus serviços tecnológicos. Nesse contexto, este trabalho 

tem como objetivo  apresentar uma abordagem multicritério de apoio à decisão para a seleção 

de serviços tecnológicos que devem compor o portfólio de uma Instituição de Ciência e 

Tecnologia – ICT. O trabalho faz inicialmente um levantamento bibliográfico sobre o tema e, 

em seguida, adota o estudo de caso como abordagem metodológica, considerando uma 

aplicação no Instituto SENAI de Tecnologia de Eletro-Metalmecânica. Os resultados indicam 

que as decisões relativas à gestão do portfólio devem considerar prioritariamente a relevância 

dos resultados para a empresa cliente e a sustentabilidade das operações da ICT, associada ao 

cumprimento de sua missão e capacidade de realização do serviço. A aplicação de um método 

multicritério de apoio à decisão na gestão do portfólio possibilitará migrar de uma análise 

empírica e subjetiva para um processo de tomada de decisão racional, sistemático, 

transparente e replicável. O estudo de caso apresentado neste trabalho demonstrou 

aplicabilidade em ICT e a possibilidade de replicar o método em outras instituições, sempre 

resguardando as características próprias das mesmas. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Institutions of Science and Technology - ICT have a key role to industrial companies to 

increase their productivity and develop technological innovations . For effective and relevant 

activities, the ICT must properly drive the decision making process in the management of its 

portfolio of technology services. In this context, this paper aims to present a multi-criteria 

decision support approach for selection of technological services that should make up the 

portfolio of an Institution of Science and Technology - ICT. The initial procedure is a 

literature research over the subject and then adopts a case study as a methodological approach, 

considering the application on SENAI Institute of Technology Electro-Metalmechanics. The 

results indicate that decisions relating to portfolio management should primarily consider the 

relevance of the results for the client company and the sustainability of ICT operations, on the 

fulfillment of its mission and ability to perform the service . Applying a multicriteria decision 

support method in managing the portfolio will enable to migrate from an empirical and 

subjective analysis to a decision process rational, systematic, transparent and replicable. The 

case study presented in this paper demonstrated the applicability in ICT and the ability to 

replicate the method in other institutions, always protecting their particular characteristics. 

 

 

Keywords: ICT, Industry, Technological Services, Analytic Hierarchy Process , Ratings 
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1 INTRODUÇÃO  

Segundo CNI (2013a), a economia brasileira não tem os baixos custos das economias 

asiáticas, nem o elevado grau de conhecimento das economias desenvolvidas. O desafio é reduzir 

o Custo Brasil e identificar e incentivar os nichos onde a indústria brasileira pode ter um papel 

significativo nas cadeias globais e galgar degraus na direção das etapas de maior valor agregado 

e intensidade tecnológica. 

Mesmo nos setores industriais tradicionais, a competição tem como determinante, 

cada vez mais, a capacidade de transformação de informação em conhecimento e deste em 

inovações e estratégias de negócio (CAVALCANTI, 2002). 

A competitividade tem caráter multidimensional e promovê-la passa por atuar nos 

seus determinantes. Segundo o mapa estratégico do sistema indústria, entre os fatores-chave 

capazes de garantir a competitividade da indústria brasileira na próxima década estão inovação e 

produtividade. 

Empresas inovam como parte de sua estratégia empresarial, seja para melhorar seu 

desempenho, seja para provocar o aumento da demanda ou para reduzir os custos de produção. 

Inovar depende de um ambiente institucional propício, formado por um conjunto de leis e 

regulamentos, incentivos, centros de pesquisa, universidades, laboratórios e fontes de 

financiamento. 

As ações para aumentar a produtividade têm origem em duas fontes: na empresa, 

fruto da estratégia e de ações na operação; e no ambiente externo à sua operação, passível de 

influência, mas não de decisão por parte do empresário.  

Entre 2000 e 2010, a produtividade do trabalho na indústria manufatureira do Brasil 

cresceu, em média, apenas 0,6% ao ano. Essa taxa é bastante inferior à registrada pela indústria 

de países como Coreia do Sul (5,6%), Estados Unidos (5,2%), Cingapura (3,4%), Reino Unido 

(3,1%) e Austrália (2,0%). Os gastos empresariais em pesquisa e desenvolvimento estão 

aumentando, porém, a comparação com outros países é desfavorável ao Brasil (CNI, 2013a).  

O Global Competitiveness Report, publicado por WEF (2012), coloca o Brasil na 

113ª posição no que se refere à disponibilidade de cientistas e engenheiros. Nos demais fatores 

relacionados à inovação, o país ocupa a 33ª posição considerando o gasto privado em pesquisa e 

desenvolvimento e a 34ª colocação em termos de capacidade de inovar, em uma lista de 144 

países. 
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Nesse contexto, as soluções de ordem tecnológica assumem um papel relevante. É 

preciso reconhecer também que as empresas possuem necessidades diferentes de estímulo à 

inovação a depender do setor ao qual pertencem. Cada setor possui dinâmicas próprias de 

inovação, de concorrência e de regulação. Por isso, será preciso avançar em agendas que 

contemplem as especificidades setoriais. 

Para atingir níveis de competitividade satisfatórios, as empresas necessitam de 

suporte tecnológico e de gestão. Para isso, tem a sua disposição Instituições Científicas e 

Tecnológicas - ICT capazes de prover soluções tecnológicas para seus produtos e processos. 

Desta forma, as ICT´s são desafiadas a fornecer serviços de maior impacto e relevância para os 

resultados de seus clientes.  

Tais serviços devem ser competitivos a medida em que atendem condições de 

qualidade e custo às demandas do setor industrial. Devem ainda ser relevantes para os resultados 

dos clientes a medida em que possuem atendimento em escala, prazo adequados e proporcionam 

altas taxas de retorno dos investimentos realizados. 

Desta forma, o processo de gestão do portfólio torna-se fundamental para as ICT, a 

medida em que permite selecionar os melhores serviços, dentro de um contexto de limitação de 

recursos. A gestão do portfólio deve ter uma abordagem clara, transparente e sistematizada, 

considerando fatores relacionados às decisões de incorporar, manter, adequar e excluir serviços 

da sua carteira de produtos. 

Essas decisões têm impacto direto na sustentabilidade dessas instituições, exigindo 

dessa forma métodos que apoiem o processo de tomada de decisão. 

Esse trabalho traz uma abordagem voltada para aplicação do método Multicritério de 

Apoio a Decisão AHP com ratings, de forma a sistematizar a escolha dos serviços que devem 

compor a carteira de produtos de uma ICT, em razão de que a seleção e priorização de serviços 

representa um problema complexo envolvendo inúmeros critérios, tanto quantitativos quanto 

qualitativos. 

Pretende-se propor um método objetivo, claro, transparente e replicável para 

utilização pelas ICT que necessitam gerir a carteira de seus produtos de forma a ampliar seus 

resultados e de seus clientes.  
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1.1 Problema e questão de pesquisa 

As ICT têm como grande desafio apoiar o desenvolvimento do país através do 

suporte tecnológico às empresas. Conduzir adequadamente seu processo de gestão do portfólio 

torna-se uma ação fundamental para obter êxito nesse sentido. 

Esse processo torna-se complexo por depender de variáveis fortemente associadas à 

dinâmica do mercado, novas tecnologias, concorrência, regulamentações, competências internas, 

infraestrutura, entre outras.  

A definição da carteira de serviços feita através de métodos subjetivos e empíricos 

aumentam as chances de decisões equivocadas, visto que aumenta a dependência de decisões 

individuais, e elevam significativamente os riscos de operação da ICT. Nesse cenário, é 

fundamental que a ICT desenvolva capacidade de identificar serviços que atendam a todos os 

aspectos necessários para garantir os resultados esperados pela própria instituição e pelos seus 

clientes. 

A aplicação de ferramentas e métodos de apoio à decisão apresentam-se como o 

meio para que essas instituições migrem suas decisões de um campo empírico e subjetivo para 

um que seja sistemático, transparente, racional e replicável. Desta forma, pessoas-chave poderão 

tomar as melhores decisões para composição da carteira de produtos. 

Considerando o cenário acima, a problemática identificada nesse trabalho levanta a 

seguinte questão: Como sistematizar as decisões realizadas no âmbito da gestão do portfólio 

de Instituição de Ciência e Tecnologia que presta serviços a empresas industriais que 

atuam em mercados competitivos? 

 

1.2 Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo geral propor uma abordagem multicritério de 

apoio à decisão para seleção de serviços tecnológicos que devem compor o portfólio de uma 

Instituição de Ciência e Tecnologia - ICT, à luz do AHP com ratings. 

Assim, alguns objetivos específicos devem ser alcançados: 

− Identificar e estruturar o problema de forma a aproximá-lo do problema real 

observado em uma Instituição Científica e Tecnológica; 
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− Identificar critérios relevantes para a seleção de serviços tecnológicos com base na 

percepção e valores dos especialistas entrevistados; 

− Realizar estudo de caso de forma a demonstrar a aplicabilidade do método 

proposto às decisões associados à seleção de serviços tecnológicos em uma ICT; 

− Propor conjunto de ações para melhoria dos serviços tecnológicos analisados no 

estudo de caso, à luz dos julgamentos realizados; 

 

1.3 Justificativa 

Uma empresa que deseja inovar, qualquer que seja seu porte ou segmento, precisa ter 

clareza sobre sua estratégia de negócio e necessidades de desenvolvimento que irão sustentá-la 

ao longo do tempo, incluindo capacitação para novas competências e desenvolvimento ou 

aquisição de novos conhecimentos e tecnologias. Esta análise e autoconhecimento nortearão os 

esforços da empresa para busca das competências necessárias à execução de sua estratégia 

ANPEI (2007). 

Com base nessa abordagem, além de cumprir com o papel de apoiar as empresas na 

busca da competitividade, as Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT devem também contar 

com uma estratégia de negócio clara que permita uma operação sustentável e competitiva. 

Mesmo considerando suas especificidades, essas instituições necessitam aplicar um modelo de 

negócio e práticas de gestão que garantam a oferta de serviços tecnológicos relevantes para 

apoiar o processo de inovação e de aumento da produtividade das empresas brasileiras. 

Dentre outras práticas importantes, a gestão do portfólio de serviços é uma atividade 

de extrema relevância para essas instituições, pois permite o alinhamento e redirecionamento dos 

esforços para oferta de serviços que são efetivamente demandados pelo mercado, que possuem 

relevância tecnológica e são sustentáveis financeiramente sob o ponto de vista da ICT. 

A definição da carteira de serviços estabelece os critérios e os direcionadores tático-

operacionais que serão considerados pelas equipes técnicas para alocação dos recursos. Decisões 

equivocadas na escolha de serviços certamente comprometerão os resultados da ICT e, por 

conseguinte, de seus clientes. 

 



1.4 Relevância do trabalho

A definição da carteira de serviços é 

incerteza, decorrente da velocidade 

mercado se alteram com o tempo. 

importância para subsidiar as decis

A figura 1 apresenta 

interações necessárias para realizar uma gestão do portfólio de serviços adequada, consid

o ambiente em que as ICT estão inseridas

Figura 1.  

A relevância deste estudo é de ordem teórica e prática. Teórica pela necessidade de 

relacionar os temas Gestão do portfólio de produtos 

Quanto à relevância prática, tem

de uma análise empírica, subjetiva e não uniforme para um processo de tomada de decisão 

racional, sistemático e replicável. 

A proposta apresentada neste trabalho, busca proporcionar aos decisores uma 

metodologia que seja: a) flexível, para permitir que atualizações de cenário possam ser 

facilmente inseridas no modelo considerado; b) simples, para facilitar o entendime

a do trabalho 

definição da carteira de serviços é uma atividade complexa, dinâmica 
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 Interações necessárias à gestão do portfólio de 

Fonte: O autor 

A relevância deste estudo é de ordem teórica e prática. Teórica pela necessidade de 

relacionar os temas Gestão do portfólio de produtos e métodos de apoio à decisão multicritério. 

Quanto à relevância prática, tem-se a possibilidade de migrar a gestão do portfólio dos serviços 

de uma análise empírica, subjetiva e não uniforme para um processo de tomada de decisão 

licável.  

A proposta apresentada neste trabalho, busca proporcionar aos decisores uma 

metodologia que seja: a) flexível, para permitir que atualizações de cenário possam ser 

facilmente inseridas no modelo considerado; b) simples, para facilitar o entendime
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proporcionar economia de tempo em sua implementação; e c) robusta, para garantir a 

confiabilidade e repetitividade dos resultados. 

O uso do método AHP com ratings justifica-se neste trabalho, entre outras 

vantagens, pela pequena quantidade de julgamentos necessários para rever os critérios e as 

alternativas do modelo de apoio à decisão. Essa característica é importante para aplicação na 

gestão do portfólio de serviços tecnológicos devido a dinâmica com que as variáveis a serem 

consideradas mudam. 

 

1.5 Limitações do trabalho 

Este trabalho envolve serviços tecnológicos que são caracterizados por aplicar o 

conhecimento existente através de soluções de baixa, média e alta complexidade, cujo resultado 

esperado pode ser previsto considerando um baixo risco. Nesse conjunto, pode-se considerar as 

consultorias especializadas, serviços metrológicos (calibração e ensaios) e serviços de natureza 

operacionais (fabricação, medição, prototipagem). 

Não são considerados neste trabalho, as atividades de pesquisa aplicada e 

desenvolvimento tecnológico, onde tais serviços constam geralmente no portfólio das ICT. Essas 

atividades, devido sua natureza específica, devem considerar a abordagem aplicada à gestão de 

projetos de P&D&I. Entretanto, pode-se apontar uma forte correlação entre essas atividades com 

os serviços tecnológicos, visto que a execução de projetos de P&D&I depende da realização de 

serviços tecnológicos necessários para as fases de design, experimentação, prototipagem e 

validação de produto ou processos.  

A aplicação do método de apoio à decisão multicritério AHP com ratings à 

problemática deve seguir as prerrogativas do método. Entre outras, pode-se citar como 

principais: a) o estudo só se faz viável se for verificada ou assumida a independência entre os 

critérios identificados para a seleção dos serviços; b) os resultados obtidos dependem das 

expectativas dos decisores e; c) parte das informações utilizadas para a construção do modelo 

tem natureza subjetiva. 
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1.6 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está estruturado em 6 capítulos. 

Nesse capítulo 1 são apresentados a introdução do trabalho, o problema da pesquisa, 

os objetivos: geral e específicos, a justificativa, relevância do trabalho e limitações do trabalho. 

O capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura considerando os seguintes assuntos:  

a) Gestão do portfólio de produtos e sua aplicação em empresas prestadoras de serviços; b) 

Métodos de apoio à Decisão Multicritério aplicáveis ao problema para seleção de serviços 

tecnológicos; c) Definições importantes e procedimento para aplicação do AHP com ratings. 

O capítulo 3 busca caracterizar as Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT, 

considerando: a) Definições tipos e modelo de negócio das ICT; b) ambiente em que estão 

inseridas; c) Relação entre os serviços tecnológicos e a atividades de P&D&I; d) Apresentação 

da ICT escolhida para o estudo de caso da pesquisa; 

O capítulo 4 apresenta a metodologia utilizada no trabalho, onde aplica os métodos 

apresentados no capítulo 2, fazendo a compatibilização necessária para viabilizar o estudo de 

caso proposto nesse trabalho. 

O capítulo 5 descreve a metodologia utilizada no estudo de caso para o problema de 

priorizar serviços tecnológicos em ICT. O capítulo apresenta os passos realizados para a 

identificação e estruturação do problema, como se procedeu a pesquisa de campo, a construção 

do modelo matemático e, por fim, como os resultados foram obtidos e suas análises 

correspondentes. 

O capítulo 6 apresenta as considerações finais, fazendo a relação dos resultados 

obtidos com os objetivos do trabalho. Este capítulo trata ainda de conclusões decorrentes da 

aplicação do método na gestão do portfólio de serviços tecnológicos em ICT e das 

recomendações para trabalhos futuros. 

  



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse capítulo aborda os conheciment

Foi realizado um levantamento, a partir das principais referências acadêmicas

portfólio e métodos de apoio multicritério à decisão

aplicação do estudo de caso realizado no âmbito desse trabalho.
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Figura 2.  Processo de Gerenciamento do portfólio

Fonte: Adaptado de PMI (2008, p25) 
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Para proporcionar o melhor valor para a organização, o portfólio deve conter um 

equilíbrio de tipos de projetos e níveis de risco e o número de projetos deve ser limitado para 

garantir que todos os projetos possam ter recursos de forma eficaz, mas suficiente para permitir 

um adequado fluxo de projetos e lançamentos de novos produtos (KILLEN, HUNT e 

KLEINSCHMIDT, 2008). 

Para que os objetivos sejam alcançados, é preciso que a visão de negócio da empresa 

esteja clara para todos os participantes deste processo, para que decisões e esforços estejam na 

mesma direção.  

Também é necessário que as capacidades, dificuldades e limitações organizacionais 

sejam conhecidas, tanto de desenvolvimento de produtos, quanto de produção, para que se 

consiga atuar de forma a não tomar rumos projetados não possíveis de serem executados.  

O gerenciamento de portfólio deverá garantir que os projetos escolhidos e mantidos 

no portfólio atendam aos objetivos organizacionais (KENDALL e ROLLINS, 2003). Cooper, 

Edgett e Kleinschmidt (1997) sugerem três objetivos da gestão de portfólio: 

− alinhamento estratégico dos projetos com a estratégia do negócio; 

− maximização do valor do portfólio levando em consideração os recursos 

disponíveis; e 

− balanceamento entre projetos sob critérios diversos. 

Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2000) estabelecem quatro desafios ou áreas 

problemáticas encontradas pelos gestores na gestão do portfólio:  

− Equilíbrio dos Recursos: demanda de recursos normalmente excede a oferta, 

gerando dificuldade no equilíbrio; 

− Priorização de projetos contra outros: existe uma dificuldade natural em decidir 

entre seguir/interromper os projetos; 

− Tomada de decisões siga/interrompa, na ausência de informações sólidas: muitas 

vezes os tomadores de decisão são obrigados a decidir por investimento 

significativo, muitas vezes utilizando dados não confiáveis; 

− Projetos muito pequenos no portfólio: normalmente percebe-se uma ausência de 

grandes projetos que renderão significativos avanços de mercado, técnicos e 

financeiros. 
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2.1.1 Tomada de decisão no contexto da gestão do portfólio de produtos e serviços 

A gestão de portfólio é um processo de decisão dinâmico, através do qual uma lista 

de negócios do novo produto ativo é constantemente atualizada e revisada (COOPER, EDGETT 

e KLEINSCHMIDT, 2001). 

O processo de decisão de portfólio engloba ou se sobrepõe a um número de 

processos de decisão dentro da empresa, incluindo avaliações periódicas do portfólio total de 

todos os projetos (olhar para todo o conjunto de projetos, e comparar uns com os outros), 

tomando decisões do tipo siga/interrompa sobre os projetos individuais numa base contínua 

(usando portas ou um processo stage-gate), e desenvolver uma estratégia de novos produtos para 

o negócio, com as decisões de alocação de recursos estratégicos (COOPER, EDGETT e 

KLEINSCHMIDT, 1999). 

Em termos práticos, uma organização tem geralmente diversas possibilidades para 

prover novas soluções, direcionadas para vários mercados, e tem que decidir quais produtos 

serão disponibilizados em determinado período. 

O processo de decisão associado à gestão do portfólio é caracterizado por 

informações incertas, obscuras e mutantes, oportunidades dinâmicas, múltiplos objetivos e 

considerações estratégicas, interdependência entre projetos, e múltiplos decisores e locais 

(COOPER, EDGETT e KLEINSCHMIDT, 1999). 

Escolher entre dezenas ou centenas de alternativas por aquelas que comporão o 

portfólio de produtos e a organização de sua prioridade é um assunto complexo de tomada de 

decisão, cuja solução exige uma definição de critérios claros para a seleção e priorização dos 

tomadores de decisão (PADOVANI et al., 2008). 

Após amplas pesquisas empíricas sobre o tema gestão de portfólio de produtos, 

Cooper et al. (1999) identificaram que as empresas que possuem melhor desempenho em 

portfólio de produtos são justamente aquelas que adotam mecanismos formais e sistematizados 

para conduzir essas atividades. Dentre esses, se destacam os métodos financeiros, de pontuação, 

de ranqueamento, além dos mapas, gráficos e diagramas (COOPER et al., 1998; ARCHER; 

GHASEMZADEH, 1999; COOPER et al., 1999). 

A Figura 3 ilustra a dinâmica do portfólio de produtos proposta por Rozenfeld et.al. 

(2006), que compreende diversos mercados que se deseja atingir (A, B, C e D) para os quais 

define-se um conjunto de produtos, ilustrados pelos produtos C1 a C6. A partir daí, a 
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Quadro 1. Fatores para projetos de novos produtos.  

 Fatores 

1 Alinhamento estratégico e importância (o projeto está alinhado com a estratégia, e é 
estrategicamente importante?); 

2 Produto e vantagem competitiva (o produto oferece benefícios exclusivos do cliente? 
Atende as necessidades dos clientes melhor que os concorrentes? Oferece bom valor para 
o dinheiro?); 

3 Atratividade do mercado (o mercado-alvo é de atraente tamanho, crescimento, e 
concorrência de margens?); 

4 Aproveitamento das competências essenciais (o projeto é construído nos pontos fortes, 
experiências e competências em marketing, tecnologia e operações?) 

5 Viabilidade técnica (qual é o tamanho da lacuna de probabilidade de viabilidade técnica? 
Complexidade? Incerteza?); 

6 Recompensa financeira (este projeto pode ganhar dinheiro? O quão certo nós estamos? 
Valerá à pena correr o risco?). 

Fonte: Cooper et al, (2001) 

Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) citam ainda os pontos fortes que um modelo 

de pontuação de projetos de novos produtos deve ter. Tais pontos fortes estão apresentados no 

quadro 2. 

Quadro 2. Pontos fortes do modelo de pontuação. 

 
Não colocam muito peso e ênfase em critérios financeiros, cuja confiabilidade é duvidosa nas 

fases iniciais de um projeto; 
Capturam múltiplos objetivos, tais como importância estratégica, vantagem competitiva e 

atratividade de mercado. Algumas organizações reconhecem que algumas questões são mais 
importantes que outras e aplicam pesos; 

Reduzem o complexo problema de tomada de decisões de priorização siga/interrompa para um 
número gerenciável de questões específicas; 

Consideram cada projeto para avaliação em um conjunto completo de critérios, garantindo que as 
questões críticas não são negligenciadas; 

Forçam os gerentes a considerar projetos com maior profundidade e proporcionar um fórum de 
discussão; 

São veículos de facilitação excelente para uma avaliação de diagnóstico dos pontos fortes do 
projeto e fraquezas; 

Produzem um resultado único, que é um contributo útil para um exercício de priorização de 
projeto. 

Fonte: Cooper et al, (2001) 

Padovani, Carvalho e Muscat (2010) verificaram em um estudo no setor químico que 

o uso de um modelo híbrido (métodos AHP - Analytic Hierarchy Process e programação inteira) 

no auxílio à tomada de decisões relacionadas à seleção, priorização e alocação de recursos em 

projetos, contribui para: o alinhamento estratégico, melhora a troca de informações entre os 

tomadores de decisão da empresa; possibilita a simulação de cenários estratégicos em tempo real 

e a verificação do impacto na carteira de projetos em execução; prioriza os projetos de forma 

justificável e estruturada; e permite a alocação de recursos baseada em prioridades.  
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Eles afirmam que a eficácia do modelo depende da qualidade na definição de 

critérios, subcritérios, escala de valores e objetivos. Complementam afirmando que a viabilidade 

na aplicação do método AHP está relacionada com a existência na empresa de uma sistemática 

de classificação de projetos, com dados confiáveis. 

 

2.2 Apoio Multicritério à Decisão - AMD 

Os problemas de decisão são constantes no cotidiano. Muitas decisões são 

irrelevantes, porém, outras são merecedoras de uma análise mais cuidadosa antes de se decidir 

sobre que ação tomar. Em geral, a forma mais empregada para a tomada de decisões ainda é 

baseada na intuição, os chamados julgamentos intuitivos, onde a análise das variáveis do 

problema não é realizada de forma organizada. (ALVES, 2009). 

Segundo Alves (2009), à medida que se analisa um problema mais detalhadamente, 

ou seja, quanto mais precisa for a análise, maior a probabilidade da solução escolhida ser a mais 

adequada. É claro que, quanto mais acuradas as análises, mais onerosas serão. Portanto, torna-se 

importante identificar o nível de precisão adequado, isto é, até que ponto a consideração de 

novas informações pode adicionar valor à decisão.  

 

2.2.1 Métodos de apoio multicritério à decisão  

Belton e Stewart (2002) definem que o propósito dos métodos de Apoio Multicritério 

à Decisão - AMD é a aprendizagem e o entendimento do problema, possibilitando os decisores 

tomarem melhores decisões, considerando a si próprios e outras partes, além dos valores, 

objetivos e prioridades organizacionais, e, por meio da exploração disto na problemática 

considerada, identificar a alternativa preferida. 

A tomada de decisão pode ser, de forma simples, definida como um esforço para 

resolver o dilema dos objetivos conflituosos, cuja presença impede a existência da “solução 

ótima” e conduz para a procura da “solução de melhor compromisso” (BANA E COSTA, 1995). 

A aplicação de qualquer método multicritério pressupõe a necessidade de 

especificação anterior, dos objetivos pretendidos pelo decisor, quando da comparação das 

diversas alternativas à solução do problema (BANA E COSTA, 2002). 
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Em contraste com as abordagens clássicas da Pesquisa Operacional, a estruturação 

do AMD facilita a aprendizagem sobre o problema e sobre os cursos de ação ou alternativas, por 

permitir que as pessoas possam refletir sobre seus valores e preferências, segundo diversos 

pontos de vista (BANA e COSTA, STEWART & VANISCK, 1995). 

A principal distinção entre as metodologias multicritérios e as metodologias 

tradicionais de avaliação é o alto grau de incorporação dos valores subjetivos dos especialistas 

nos modelos de avaliação, permitindo que uma mesma alternativa seja analisada de forma 

diferente, de acordo com os critérios de valor individuais de cada especialista. Desta forma, a 

tomada de decisão pode ser vista como um esforço na tentativa de solucionar problemas de 

objetivos muitas vezes conflitantes, cuja presença impede a existência de uma solução ótima, e 

conduz à procura de uma solução de compromisso (ZELENY, 1994). 

 

2.2.2 Processo de apoio multicritério à decisão 

O processo de apoio multicritério à decisão, proposto por Belton e Stewart (2002), é 

dividido em três fases: Identificação e estruturação do problema, construção e uso do modelo e 

desenvolvimento de planos de ação, conforme mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4.  O processo de apoio multicritério à decisão.  

Fonte: Belton e Stewart (2002) 
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a. Fase de identificação e estruturação do problema 

Visa capturar a complexidade existente no problema. Esta é uma fase de pensamento 

divergente, pois o objetivo é identificar o problema em questão e assegurar que todos os 

participantes do processo decisório consigam um grande entendimento sobre ele, por meio da 

contribuição de todos os envolvidos no processo, que deve encorajar o surgimento do 

conhecimento tácito e convicções.  

Daellenbach (1994) provê uma descrição do processo de estruturação que dá sentido 

à sua natureza: 

− É focado mais na estruturação de uma situação problemática do que em resolver o 

problema; 

− Visa facilitar o diálogo entre os stakeholders de maneira a conseguir uma maior 

percepção compartilhada da situação problemática; 

− Considera inicialmente as questões do tipo “Qual?”, “Como?”, “Qual a natureza 

do problema?”, “Quais são os objetivos apropriados considerando-se os diferentes 

pontos de vista?”, e¸ só então, “Como essas mudanças poderiam ser 

conseguidas?”; e 

− Enxerga o papel do analista como um facilitador e uma pessoa de recursos que se 

baseia na experiência técnica pessoal dos stakeholders. 

 

b. Fase de construção e uso do modelo  

Nesta fase as diferentes abordagens multicritério distinguem-se umas das outras na 

natureza do modelo, na informação requerida e como o modelo é usado. Em comum, os 

diferentes métodos multicritério têm a necessidade de definir, de alguma forma, as alternativas a 

serem consideradas, os critérios ou objetivos que guiarão a avaliação, a medida da significância 

dos diferentes critérios, o desenvolvimento de modelos formais das preferências do decisor e os 

tradeoffs entre valores e objetivos, de maneira que as alternativas ou ações sob consideração 

possam ser comparadas de maneira transparente e sistemática. 

Segundo Belton e Stewart (2002), a fase de construção e uso do modelo e a fase de 

identificação e estruturação do problema têm sido desenvolvidas de várias formas. Argumentam 

que a utilização destas duas fases em conjunto, isto é, o incremento da ênfase da estruturação de 

problemas com um framework de apoio à decisão já existente (método multicritério) recebe o 

nome de multimetodologia e cita como exemplo desse processo o trabalho de Keeney (1992). 
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Alguns trabalhos como os de Bana e Costa et al. (1999), Belton, Ackermann e Shepherd (1997) e 

Ensslin, Montibeller e Lima (2000), apontam para a combinação do uso de mapas causais e 

cognitivos com análise de valor multiatributo.  

 

c. Fase de desenvolvimento de planos de ação 

Segundo Belton e Stewart (2002), os analistas não resolvem o problema de decisão. 

Toda a ciência na área de gestão, e o AMD em particular, está preocupada com a implementação 

dos resultados, que é a tradução da análise realizada em planos de ação específicos. Eles vêem o 

processo de apoio à decisão não apenas em termos da modelagem técnica e das características 

analíticas, mas também em termos de suporte e de conhecimento fornecidos para a 

implementação. 

As percepções, valores e objetivos dos decisores são fundamentais para a 

estruturação de um problema. Para aplicação das fases do AMD neste trabalho, utiliza-se a 

ferramenta Mapa Cognitivo para estruturar o problema. O item 2.3 apresenta as etapas para a 

construção de mapas cognitivos, considerando sua importância para o processo de tomada de 

decisão. 

 

2.3 Mapa Cognitivo 

Segundo Ensslin, Montibeller e Noronha (2001), um problema caracteriza-se como 

uma situação onde o decisor deseja que alguma coisa seja diferente de como ela é e não está 

muito seguro de como obtê-la. Sob tal definição, um problema pertence a uma pessoa, isto é, ele 

é uma construção pessoal que o indivíduo faz sobre os eventos associados ao contexto decisório. 

Um mapa cognitivo é definido como uma hierarquia de conceitos, relacionados por 

ligações de influência entre conceitos meios e fins (MONTIBELLER, 1996), e é usado para 

estruturar, analisar e dar sentido aos problemas (ACKERMANN, ÉDEN E CROPPER, 2004).  

A técnica dos mapas cognitivos é muito usada para estruturação de problemas 

complexos em grupo. Prega que o mesmo problema pode ser estruturado de diferentes formas. 

Isso se deve ao fato de que diferentes decisores enxergam o problema de diferentes maneiras. 

O objetivo desta estruturação do problema não é alcançar um consenso entre os 

decisores sobre a base de conhecimento e critérios normativos, mas que os participantes 

alcancem um acordo sobre a formulação do problema, suas soluções e resultados significantes. 



Neste processo de estruturação,

decisão a explorar seus pensamentos sobre o problema

divergentes, proporcionando um ambiente criativo onde os objetivos

considerados e usados na avaliação

2010). 

A figura 5 apresenta 

contém representações mentais do decisor no momento t

momento t5. Desta forma, pode

− permite que o decisor aprenda sobre o problema à medida que o processo evolui;

− é uma ferramenta negociativa, vi

interpretações do problema.

Os mapas cognitivos usados para estruturar um problema

elaborados seguindo regras 

Montibeller (1996) e Bana e Costa (199

 

2.3.1 Construção de um mapa cognitivo

O mapa cognitivo é definido como uma hierarquia de conceitos, relacionados por 

ligações de influência entre meios e fins. Segundo Montibel

a construção de um mapa cognitivo são as seguintes:

 

Neste processo de estruturação, o facilitador tem tarefa importante em ajudar aos tomadores

decisão a explorar seus pensamentos sobre o problema e expressar seus pontos de vista, mesmo 

proporcionando um ambiente criativo onde os objetivos 

considerados e usados na avaliação das opções de decisão (FRANCO E MONTIBELLER, 

A figura 5 apresenta um processo interativo que permite conceber um mapa que 

resentações mentais do decisor no momento t1 e não suas repres

pode-se afirmar que o mapa cognitivo: 

permite que o decisor aprenda sobre o problema à medida que o processo evolui;

é uma ferramenta negociativa, visto que permite que os decisores comparem suas 

interpretações do problema. 

Figura 5.  Articulação e Pensamento.  

Fonte: Montibeller (1996) 

Os mapas cognitivos usados para estruturar um problema de decisão em grupo, são 

 específicas, considerando os passos necessários descritos

Montibeller (1996) e Bana e Costa (1999). 

Construção de um mapa cognitivo 

O mapa cognitivo é definido como uma hierarquia de conceitos, relacionados por 

ligações de influência entre meios e fins. Segundo Montibeller (1996), as etapas necessárias para 

a construção de um mapa cognitivo são as seguintes: 
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o facilitador tem tarefa importante em ajudar aos tomadores de 

e expressar seus pontos de vista, mesmo 

 de cada decisor são 

decisão (FRANCO E MONTIBELLER, 

um processo interativo que permite conceber um mapa que 

e não suas representações mentais no 

permite que o decisor aprenda sobre o problema à medida que o processo evolui; 

sto que permite que os decisores comparem suas 

 

de decisão em grupo, são 

erando os passos necessários descritos por 

O mapa cognitivo é definido como uma hierarquia de conceitos, relacionados por 

, as etapas necessárias para 
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a) Definição de um rótulo para o problema 

Definir um rótulo (nome) que descreva o problema que o facilitador apoiará a 

resolução. Para tanto, o facilitador deve inicialmente escutar um relato dos decisores sobre seu 

problema.  

É importante ressaltar que a função do rótulo é delimitar o contexto decisório, de tal 

forma a manter o foco nos aspectos mais relevantes envolvidos com a resolução do problema do 

decisor. Logo, tal rótulo definido nesta etapa, não é definitivo. Ele pode (e geralmente vai) se 

modificar ao longo do processo de apoio à decisão. 

b) Definição dos elementos primários de avaliação 

Nesta etapa, o facilitador deve estimular a criatividade dos decisores para 

identificação dos Elementos Primários de Avaliação - EPAs que permitirão o início da 

construção do mapa. Esses elementos são constituídos de objetivos, metas e valores dos 

decisores, bem como de ações, opções e alternativas. São eles que servirão de base para 

construção do mapa cognitivo. Como exemplo de EPAs, podemos citar: custo, esforço, resultado 

e praticidade. Para a construção do mapa, Camacho e Paulus (1995), sugerem: 

− Todos os EPAs que vêm a mente devem ser expressos; 

− deseja-se quantidade, portanto quanto mais EPAs aparecerem, melhor; 

− evitam-se críticas às ideias pronunciadas; 

− pode-se melhorar e combinar ideias já apresentadas. 

O quadro 3 apresenta uma série de estratégias que servem para estimular a 

criatividade, e portanto, identificar um maior número de EPAs (KEENEY, 1992).  

Quadro 3. Estratégias para identificar EPAs. 

Estratégia Pergunta que deve ser feita 

Aspecto desejáveis Quais são os aspectos que você gostaria de levar em conta em seu problema? 

Ações Quais características distinguem uma ação (potencial ou fictícia) boa de uma ruim? 

Dificuldades Quais são as maiores dificuldades com relação ao estado atual? 

Consequências Quais as consequências das ações são boas / ruins / inaceitáveis? 

Metas / Restrições Quais são as metas / restrições / e linhas gerais adotadas por você? 

Objetivos Estratégicos Quais são os objetivos estratégicos neste contexto? 

Perspectivas Diferentes Quais são para você, segundo a perspectiva de um outro decisor, os aspectos 
desejáveis / ações / dificuldades / etc? 

Fonte: Belton e Stewart, (2002) 
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Segundo Rodrigues (2013), deve-se tomar muito cuidado na criação dos EPAs, pois 

todo o mapa cognitivo dependerá dos conceitos criados nessa etapa. Desse modo, uma criação 

pobre de conceitos, gerará um mapa cognitivo que não representa, na totalidade, o problema a 

ser resolvido, levando o facilitador a resolver um problema diferente.  

 

c) Construção dos conceitos a partir dos EPAs 

Nessa etapa, deve-se construir os conceitos a partir de cada EPA. O sentido dos 

conceitos está baseado em parte na ação que ele sugere. Devem ser associados a verbos no 

infinitivo orientando o curso de ação, tais como identificar, assegurar e melhorar. A figura 6 

apresenta um exemplo de um conceito criado para o problema de escolha de um carro.  

 

Figura 6.  Conceito a partir de um EPA.  

Fonte: Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) 

Como pode ser visto na figura 6, é recomendável que o conceito apresente o polo 

oposto. Isso permitirá um melhor entendimento do conceito, evitando interpretações 

equivocadas. Nos mapas cognitivos, costuma-se separar os polos opostos pelo conjunto "...". 

 

d) Criação da hierarquia dos conceitos 

Nesta etapa, o facilitador deve estabelecer a relação de hierarquia entre os conceitos. 

Para isso, deve-se questionar o decisor sobre quais são os meios necessários para atingi-los, ou 

então sobre quais são os fins aos quais ele se destina. A estrutura do mapa é formada por 

conceitos meios e conceitos fins, relacionados por ligações de influência. 

Para evidenciar a relação entre um conceito fim e meio, a figura 7 sugere questões 

que auxiliam o facilitador.  
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Figura 7.  Relação entre conceitos meio-fim.  

Fonte: Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) 

Conforme demonstrado na figura 7, dos conceitos meios para os fins, o facilitador 

pergunta: "Por que este conceito é importante para você, enquanto que, se considerarmos a 

direção dos conceitos fins para os meios o facilitador deve perguntar "como você poderia obter 

tal conceito?", conforme demonstrado na figura 8. 

 

Figura 8.  Relação entre conceitos fim-meio.  

Fonte:Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) 

Essas quatro etapas definem os passos necessários para a construção de um mapa 

cognitivo, que é apresentado em geral seguindo-se a ordem de conceitos meios na parte inferior 

da folha e conceitos fins na parte superior. 

 

2.3.2 Mapa cognitivo agregado e congregado 

Em situações onde a tomada de decisão está centrada em um grupo de decisores, a 

visão individual de cada decisor sobre o problema deve ser considerada. Para isso, devem ser 

realizadas entrevistas com cada decisor pertencente ao grupo de decisores, resultando na 

construção de mapas cognitivos individuais. 
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Após a construção dos mapas cognitivos individuais, eles deverão ser agregados, de 

forma que um único mapa cognitivo compreenda a visão do grupo sobre o problema. Neste 

processo de agregação, combinam-se as ideias semelhantes, de forma que o mapa cognitivo 

congregado não apresente conceitos diferentes tendo como base na mesma ideia. 

Após a união dos conceitos semelhantes, obtém-se o Mapa Cognitivo Agregado, que 

deve passar por uma etapa de validação pelos decisores que construíram os mapas cognitivos 

individuais. Após a validação, obtém-se o Mapa Cognitivo Congregado, encerrando-se com isso, 

o processo do mapeamento cognitivo. O processo de construção do mapa cognitivo congregado 

está apresentado na figura 9. 

 

Figura 9.  Mapa cognitivo agregado e congregado.  

Fonte: Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) 

Após a obtenção do mapa congregado, serão realizadas análises específicas para 

determinar a estrutura hierárquica que representa o problema  

 

2.3.3 Análise dos mapas cognitivos 

Segundo Ensslin, Montibeller e Noronha (2001), os mapas cognitivos são definidos 

como grafos onde cada conceito é considerado um nó e uma relação de influência é uma ligação. 

A figura 10 apresenta um exemplo de mapa cognitivo representado como um grafo, onde cada 

conceito é simbolizado como um ponto e as ligações de influência são flechas.  



Fonte: Ensslin, Montibeller e Noronha (2001)

Os mapas cognitivos 

do contexto decisório, a partir dos valores dos decisores identificados como essenciais e 

desejáveis de serem levados em conta no processo de avaliação das ações.

Para análise dos mapas cognitivos, utiliza

dois grandes grupos: análise tradicional e análise avançada.

 

a) Análise tradicional 

Permite tomar conclusões sobre o problema em questão a partir de uma análise 

rápida e direta do mapa cognitivo

uma análise tradicional, conforme 

Hierarquia de conceitos meio e fim:

fim. Tomando como exemplo dois conceitos que se relacionam através

que recebe a flecha é um conc

exemplo, na figura 11, o conceito C1

caracteriza como um objetivo para estes conceitos. Já

ou seja, são maneiras de se atingir o conceito fim. O conceito

meio para o conceito C4. Portanto, a análise dos conceitos meios e fins

relações existentes entre os meios disponíveis aos decisores e os fins

sendo os meios uma forma de obter

 

Figura 10.  Mapa cognitivo com grafos.  

Fonte: Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) 

s mapas cognitivos deverão apoiar a estruturação do modelo multicritér

do contexto decisório, a partir dos valores dos decisores identificados como essenciais e 

desejáveis de serem levados em conta no processo de avaliação das ações. 

Para análise dos mapas cognitivos, utiliza-se uma série de ferramentas divididas e

dois grandes grupos: análise tradicional e análise avançada. 

ermite tomar conclusões sobre o problema em questão a partir de uma análise 

do mapa cognitivo. Santos, Curo e Belderrain (2011) apresentam observações d

tradicional, conforme descrito a seguir: 

Hierarquia de conceitos meio e fim: os mapas são formados por conceitos meio e 

exemplo dois conceitos que se relacionam através de uma flecha, o conceito 

conceito fim, e o conceito que origina a flecha é um

, o conceito C1 é um conceito fim para os conceitos C5 e C6, pois se

caracteriza como um objetivo para estes conceitos. Já os conceitos C5 e C6 são conceitos meios, 

são maneiras de se atingir o conceito fim. O conceito C1 por sua vez, é um conceito 

C4. Portanto, a análise dos conceitos meios e fins permite compreender as 

meios disponíveis aos decisores e os fins que eles

sendo os meios uma forma de obter os fins respectivos. 
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deverão apoiar a estruturação do modelo multicritério, dentro 

do contexto decisório, a partir dos valores dos decisores identificados como essenciais e 

 

se uma série de ferramentas divididas em 

ermite tomar conclusões sobre o problema em questão a partir de uma análise 

apresentam observações de 

formados por conceitos meio e 

de uma flecha, o conceito 

eito fim, e o conceito que origina a flecha é um conceito meio. Por 

é um conceito fim para os conceitos C5 e C6, pois se 

os conceitos C5 e C6 são conceitos meios, 

C1 por sua vez, é um conceito 

permite compreender as 

que eles aspiram alcançar, 
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Figura 11.  Representação dos Clusters de um Mapa cognitivo.  

Fonte: Lima (2008) 

• Conceitos cabeça e cauda: os conceitos cabeças do mapa são aqueles que não têm 

flechas saindo deles, somente chegando neles, revelando os objetivos, fins, resultados e valores 

fundamentais dos decisores. Como exemplo, na figura 11 só existe um único conceito cabeça: o 

conceito C4. Em contrapartida, os conceitos caudas são aqueles que têm flechas saindo deles, 

mas não chegando neles, mostrando os meios, ações, alternativas e opções do mapa, como 

exemplificado nos conceitos C9, C6, C12, C13 e C17 da Fig. 2. 

• Laços de realimentação: consistem em um conceito meio que influencia um 

conceito fim, que por sua vez também influencia aquele mesmo conceito meio, ocasionando uma 

retroalimentação dos conceitos. Não são bem-vindos no mapa, pois ocasionam uma falha na 

hierarquia dos conceitos. 

• Clusters: são grupos de conceitos que estão relacionados de acordo com a área de 

interesse do decisor e ao conteúdo dos conceitos, segundo a visão do facilitador. Dessa maneira, 

cada cluster pode ser analisado como um mapa independente, reduzindo a complexidade do 

mapa cognitivo original, e permitindo fazer uma análise do conteúdo separadamente, como 

ilustrado na figura 11.  

Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) definem Cluster como um conjunto de nós 

que são relacionados por ligações intra-componentes, e um mapa cognitivo é um conjunto de 

clusters relacionados por ligações inter-componentes.  

Em cada cluster é possível identificar nós-cabeça (fins para um dado cluster) e os 

nós-cauda (meios para atingir aquele fim).  
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b) Análise avançada 

Segundo Ensslin, Montibeller Neto e Noronha (2001), depois de identificar a 

hierarquia de meios e fins, os conceitos cabeças e caudas, os laços de realimentação e clusters, é 

importante realizar a análise descrita a seguir: 

• Linhas de argumentação: constituídas por um conjunto de conceitos que são 

influenciados e hierarquicamente superiores a um conceito cauda. Uma linha de argumentação 

começa com um conceito cauda e termina em um conceito cabeça que é um fim para aquele 

conceito meio. Para a figura 11, por exemplo, são identificadas seis linhas de argumentação: 

(C9–C7–C5–C1–C4), (C9–C10–C8–C5–C1–C4), (C6–C1–C4), (C13–C11–C2–C4), (C12–C2–

C4), (C17–C16–C15–C14–C3–C4). 

• Ramos: Em seguida, deve-se identificar os ramos do mapa cognitivo, que podem 

ser definidos como conjunto de linhas de argumentação dentro de um mesmo cluster. Segundo 

Ensslin, Montibeller e Noronha (2001), são constituídos por uma ou mais linhas de 

argumentação que demonstrem preocupações similares sobre o contexto decisório..  

• Obtenção dos pontos de vista fundamentais: Depois de realizada a análise 

avançada é necessário encontrar no mapa o conjunto de PVF. Um PVF é uma razão essencial de 

interesse na situação, sendo um fim em si mesmo. Segundo Ensslin, Montibeller e Noronha 

(2001), são aqueles aspectos considerados, por pelo menos um dos decisores, como 

fundamentais para avaliar as ações potenciais, constituindo assim os eixos de avaliação do 

problema. Um ponto de vista é considerado fundamental quando não necessita de complemento.  

Ensslin, Montibeller Neto e Noronha (2001) explicam que para conhecer os PVF e 

construir a árvore dos PVF, estes devem possuir três características: 

- Essenciabilidade: refere-se à necessidade do PVF representar um aspecto que seja 

de consequências fundamentalmente importantes segundo objetivos estratégicos dos decisores.  

- Controlabilidade refere-se à necessidade de que o PVF representa um aspecto que 

seja influenciado apenas pelas ações potenciais em questão. Um ganho em controlabilidade tende 

a gerar, também um aumento na facilidade de mensuração do ponto de vista. 

- Isolabilidade refere-se à necessidade de que o PVF seja isolável, isto é, deve ser 

possível avaliar as ações segundo o PVF independentemente dos seus impactos nos demais 

pontos de vista fundamentais do modelo. 
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Após a validação individual dos PVFs, o conjunto obtido também deve ser validado. 

Segundo Ensslin , Montibeller e Noronha (2001), o conjunto de PVF´s deve atender às seguintes 

propriedades: 

− Completo: O conjunto de PVFs deve incluir todos os aspectos considerados como 

fundamentais; 

− Mensurável: O PVF permite especificar, com a menor ambiguidade possível, a 

performance das ações potenciais, segundo os aspectos considerados 

fundamentais pelos decisores. 

− Operacional: O PVF possibilita coletar as informações requeridas sobre a 

performance das ações potenciais, dentro do tempo disponível e com um esforço 

viável; 

− Não redundante: O conjunto de PVF´s não deve levar em conta o mesmo aspecto 

mais de uma vez; 

− Conciso: O número de aspectos considerados pelo conjunto de PVFs deve ser o 

mínimo necessário para modelar de forma adequada, segundo a visão dos 

decisores , o problema. 

− Compreensível: O PVF deve ter seu significado claro para os decisores, 

permitindo a geração e comunicação de idéias; 

Após a construção e análise do mapa cognitivo seguindo os passos aqui 

apresentados, é possível construir uma estrutura hierárquica com base nos PVF. Essa estrutura é 

necessária para a aplicação de métodos para resolução de problemas, como o AHP com ratings, 

método escolhido para esse trabalho. 

 

2.4 Analytic Hierarchy Process - AHP com ratings 

Para a tarefa de ordenação de prioridades um dos métodos mais utilizado é o Analytic 

Hierarchy Process – AHP, desenvolvido por Thomas L. Saaty em 1980 no intuito de promover a 

superação das limitações cognitivas dos tomadores de decisão.  

Segundo Nascimento (2010), o AHP baseia-se na capacidade humana de usar 

informação e experiência para estimar magnitudes relativas através de comparações par a par que 

serão utilizadas para construir escalas de razão sobre uma variedade de dimensões tangíveis e 

intangíveis. Tais dimensões, organizadas em uma estrutura hierárquica, permitem um 

procedimento sistemático para organizar o raciocínio e a intuição decompondo o problema em 

partes.  
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Conforme evidenciam Oliveira e Belderrain (2008), os principais aspectos do AHP 

são: a) o método visa a orientar o processo intuitivo (baseado no conhecimento e na experiência) 

de tomada de decisão; b) ele depende dos julgamentos de especialistas ou dos decisores quando 

não há informações quantitativas sobre o desempenho de uma variável em função de 

determinado critério; e, c) resulta numa medida global para cada uma das ações potenciais ou 

alternativas, priorizando-as ou classificando-as. 

O AHP caracteriza-se pela decomposição de um problema multicritério discreto (que 

possui número finito de alternativas) em uma estrutura hierárquica descendente, iniciando pelo 

objetivo global (ou critério de síntese), critérios, subcritérios e alternativas em níveis sucessivos 

(SAATY, 1980). 

A principal contribuição do AHP é o fato de permitir que decisões práticas sejam 

tomadas baseadas em entendimento pré-causal sobre sentimentos e julgamentos concernentes ao 

impacto relativo de uma variável sobre outra (SAATY, 1994). 

De acordo com Saaty e Vargas (2000), quatro axiomas regem o método AHP e 

garantem sua robustez. Os axiomas estão apresentados a seguir: 

Axioma 1: Reciprocidade - os elementos comparados par a par pelo decisor devem 

satisfazer a condição de reciprocidade: Se A é três vezes mais preferido que B, B será 1/3 vezes 

mais preferido que A. Além de presumir que todas as alternativas pertencentes ao conjunto finito 

de alternativas são independentes ou mutuamente excludentes entre si; 

Axioma 2: Homogeneidade - Os elementos a serem comparados em um mesmo nível 

hierárquico, devem se homogêneos entre si, pois a mente humana tende a incorrer em erros 

quando são comparados elementos díspares. A homogeneidade é importante para assegurar a 

consistência das comparações par a par. Portanto, os elementos de um mesmo nível devem 

possuir a mesma ordem de magnitude. 

Axioma 3: Hierarquia e dependência: Cada nível hierárquico sobre dependência 

externa (outer dependence) do nível imediatamente superior e não há dependência interna (inner 

dependence) entre elementos de um nível com respeito a um elemento do nível superior 

Axioma 4: Expectativas de completude e rank - espera-se que a hierarquia do 

problema de decisão esteja completa, ou seja, com todos os critérios relativos ao problema 

representados. E também, que o ranking de alternativas depende das expectativas do decisor e da 

natureza do problema de decisão. 
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Segundo Saaty (2006), no AHP são dois os modos para se agregar prioridades 

comparando-se uma alternativa com muitas outras (medida relativa) ou comparando-se cada 

alternativa com outra ideal conhecida (medida absoluta), em um processo denominado 

classificação das alternativas ou ratings. 

Os ratings podem ser definidos, então, como um conjunto de categorias que servem 

como base para avaliar o desempenho das alternativas em relação a cada critério e/ou subcritério. 

Para estabelecer a importância relativa entre estas categorias (obtenção dos vetores de 

prioridades) os valores/opiniões do decisor devem ser incorporados ao sistema ratings. 

Para classificar alternativas, precisam ser criados níveis de intensidade ou graus de 

variação de qualidade sobre um critério. Por exemplo, o critério "Formação" pode ter os níveis 

de intensidade: Excelente, acima da média, médio, abaixo da média e pobre. Tais classificações 

serão comparadas par a par a fim de que se estabeleçam prioridades. Estas, por sua vez, serão 

normalizadas dividindo-se cada uma pelo maior valor entre elas de tal forma que a classificação 

"excelente" receba valor 1 e as subsequentes recebam valores proporcionalmente menores 

(NASCIMENTO, 2010). 

O AHP com ratings permite trabalhar com um número muito maior de alternativas, 

já que no AHP tradicional é recomendável no máximo 9 alternativas. Essa última característica 

torna-se relevante para a seleção de classificação de prioridade em serviços tecnológicos, uma 

vez que o número de opções é geralmente muito maior que 9. 

O item a seguir descreve o procedimento para aplicação do AHP com ratings que 

será utilizado neste trabalho. 

2.4.1 Procedimento para aplicação do AHP com ratings 

Nascimento (2010) sugere um procedimento para aplicação do AHP com ratings, 

que pressupõe três etapas: 1) Estruturação do problema; 2) Julgamentos e; 3) Desenvolvimento 

algébrico.  

Esse procedimento é apresentado no fluxograma da figura 12 e será utilizado como 

referência neste trabalho para a construção do modelo de priorização dos serviços tecnológicos 

de ICT. Em seguida, são apresentados os passos a serem seguidos para aplicação do AHP com 

ratings. 
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Figura 12.  Processo de decisão do AHP com ratings.  

Fonte: Nascimento (2010) p58 

 
ETAPA 1 - FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Passo 1 - Estruturação do problema - Procede-se a estruturação do problema de 

decisão conforme praxe do método escolhido para tal fim. Assim, definem-se o objetivo geral, os 

critérios, os subcritérios (ou critérios de cobertura) com seus respectivos ratings (níveis de 

intensidades) e as alternativas de decisão. 

Passo 2 - Construção da hierarquia - A hierarquia deve ser construída sem as 

alternativas. A construção da hierárquica segue uma estruturação em árvore, em que o critério de 

mais alto nível é decomposto a níveis mais detalhados. Um exemplo de uma construção 

hierárquica foi proposto por Silva (2010), conforme figura 13. 



Figura 13. 

 

ETAPA 2 - JULGAMENTOS

Passo 1 - Comparações par a par: 

de decisão procedem-se os julgamentos dos decisores por meio de comparações par a par. "Um 

julgamento ou comparação é uma representação numérica de uma relação entre dois elementos 

que dividem uma mesma prioridade" (SAATY, 1990)

Um julgamento é feito por um par de elementos com respeito a uma propriedade em 

comum. Assim, comparam-se as alternativas ou 

à luz dos critérios, os quais serão comparados à luz do objetivo global.

Essas comparações d

valores absolutos denominada Escala Fundamental de Saaty, 

intuito de expressar numericamen

Tabela 1.  

Fonte: Saaty (1990) p.15

Figura 13.  Estrutura Hierárquica do AHP com ratings

Fonte: Silva (2010) P.341 

JULGAMENTOS  

Comparações par a par: Após a estruturação e hierarquizaçã

se os julgamentos dos decisores por meio de comparações par a par. "Um 

julgamento ou comparação é uma representação numérica de uma relação entre dois elementos 

que dividem uma mesma prioridade" (SAATY, 1990) 

é feito por um par de elementos com respeito a uma propriedade em 

se as alternativas ou ratings à luz dos subcritérios, estes, por sua vez, 

à luz dos critérios, os quais serão comparados à luz do objetivo global. 

Essas comparações dos elementos da hierarquia seguirão uma escala pré

valores absolutos denominada Escala Fundamental de Saaty, apresentada na tabela 1, 

intuito de expressar numericamente os julgamentos qualitativos. 

Tabela 1.   Escala Fundamental do AHP de Saaty

nte: Saaty (1990) p.15 
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ratings.  

a estruturação e hierarquização do problema 

se os julgamentos dos decisores por meio de comparações par a par. "Um 

julgamento ou comparação é uma representação numérica de uma relação entre dois elementos 

é feito por um par de elementos com respeito a uma propriedade em 

à luz dos subcritérios, estes, por sua vez, 

os elementos da hierarquia seguirão uma escala pré-definida de 

apresentada na tabela 1, com o 

Escala Fundamental do AHP de Saaty. 
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As definições da escala baseiam-se na capacidade de o cérebro humano representar 

distinções qualitativas através dos atributos igual, forte, muito forte e extremo. Quando uma 

maior precisão é necessária, podem ser utilizados atributos intermediários. 

 

Passo 2 - Construção das matrizes de decisão: Segundo Gomes, Gomes e Almeida 

(2006), “ depois de construir a hierarquia, cada decisor deve fazer uma comparação, par a par, de 

cada elemento em um nível hierárquico dado, criando-se uma matriz de decisão quadrada. Nessa 

matriz, o decisor representará, a partir de uma escala predefinida, sua preferência entre os 

elementos comparados, sob o enfoque de um elemento do nível imediatamente superior” . 

Ao se comparar os subcritérios Ai e Aj em relação ao critério Ck, com i, j, k = 

1,2,...,n, os pesos fornecidos pelo decisor serão, respectivamente, wi e wj, sendo que a 

preferência do subcritério i sobre o j é igual a wi/wj. Portanto, formar-se-á uma matriz de decisão 

A quadrada (n x n), positiva e recíproca como a definida na equação 1. 

 

[1] 

 

O decisor deverá fazer n(n-1)/2 comparações pareadas em todos os níveis 

hierárquicos, onde n = número de elementos em cada nível analisado, traduzindo, assim, suas 

preferências em relação às informações contidas na hierarquia. 

 

Passo 3 - Verificação da consistência dos julgamentos: A consistência dos 

julgamentos deve ser verificada para toda matriz de decisão construída. Inclusive as matrizes de 

decisão construídas a partir das comparações par a par entre os ratings. Esta verificação é 

necessária porque os julgamentos dos decisores são passíveis de erro, o que os torna 

inconsistentes. Se os julgamentos forem inconsistentes, a matriz de decisão também o será. 

Sendo a referida matriz A (A=(aij), aij = wi/wj) positiva e recíproca, ou seja, com aji = 

1/aij, admitindo-se todos os julgamentos perfeitos, e se A satisfizer a condição aij x ajk = aik (i, j, k 

= 1,2,...,n) em todas as comparações,a matriz A é dita consistente. 
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No caso da matriz A ser inconsistente (porém recíproca e positiva), o autovalor n 

será maior ou igual a λmax. Quando mais próximo de n estiver o autovalor λmax, mais consistentes 

serão os julgamentos do decisor e, consequentemente, a matriz A. Ou seja, a matriz A é 

consistente, se e somente se, λmax = n (SAATY, 1990). 

Segundo Saaty (1990), "a inconsistência da matriz pode ser medida pelo simples 

número "λmax = n", o qual mede o grau de coerência dos julgamentos do decisor. Assim, o Índice 

de Consistência (IC ou Consistency Index - CI) da matriz de decisão é calculado com base na 

equação 2. 

�� =  (���	 − n) 
( − 1)  [2] 

Após o cálculo do IC, encontra-se o Índice Aleatório (IR ou Random Index - RI) já 

previamente calculado para matrizes quadradas de ordem n. No quadro 4, observa-se os valores 

de IR e a sua natureza assintótica desses valores. 

Quadro 4. Valores de IR para matrizes de ordem n.  

 

Fonte: Saaty (2008) 

Após o cálculo do IC e de posse do valor do IR, encontra-se a Razão de Consistência 

(RC ou Consistency Ratio - CR), conforme equação 3: 

�� =  ��
�� [3] 

No AHP, as matrizes de decisão são consideradas de consistência aceitável se o RC 

for menor que 10% (ou 0,1%). Caso contrário, o problema de decisão deve ser estudado e as 

comparações par a par reavaliadas pelo decisor (SAATY, 1990). Inconsistências muito altas 

podem levar a decisões erradas. 

Uma vez verificada a consistência dos julgamentos, executa-se a Etapa 3 ou 

Desenvolvimento algébrico, iniciando pela obtenção do autovalor máximo da matriz de decisão e 

seu autovetor principal direito associado, que é o vetor de prioridades do AHP. 
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ETAPA 3 - DESENVOLVIMENTO ALGÉBRICO 

Passo 1 - Obtenção do autovalor máximo e do autovetor principal direito: A matriz 

formada pela comparação par a par entre alternativas ou critérios relacionados a um critério de 

um nível hierárquico imediatamente superior terá um vetor de pesos W = (w1, w2, ..., wn), 

obtendo-se a seguinte equação de matrizes: AW = nW, conforme equação 4. 

[4] 

Onde n é o maior autovalor λmax de A, e seu autovetor principal direito (que será o 

vetor de prioridades após normalização). Este é o Método do Autovetor Direito para o Cálculo 

do autovalor e do autovetor, efetuado, inicialmente, encontrando-se o valor de λmax através da 

equação característica da matriz. Dessa forma, da equação AW = λmaxW, e após a normalização 

dos valores da matriz A, é possível obter o vetor de prioridades e um principal autovetor direito 

W consistente. O autovalor λmax é calculado com base na equação 5. 

���� = 1
 � |���|�

���

�

���
[5] 

Conforme trabalho proposto por Oliveira e Belderrain (2008), esse método seria 

impraticável para matrizes de grande dimensão. Portanto, outros métodos são utilizados para o 

cálculo do autovetor principal direito associado ao autovalor máximo da matriz de decisão. 

Os referidos autores recomendam o uso do Método Numérico das Potências para a 

obtenção do vetor de prioridades de uma matriz de decisão e alertam quanto ao emprego de 

Algoritmos Aproximados (método da média dos valores normalizados e o método da média 

geométrica) em matrizes inconsistentes. Quanto maior a inconsistência da matriz, maiores as 

diferenças de resultados para o cálculo do vetor de prioridades. 

Passo 2 - Agregação dos autovetores de prioridades: Saaty (1990) define as 

prioridades como classificações numéricas medidas sobre uma escala de razão e as divide em 

locais , globais e totais das alternativas. 
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As prioridades locais são oriundas das comparações par a par entre os critérios à luz 

do objetivo global, entre os subcritérios à luz dos critérios e entre as alternativas à luz dos 

subcritérios.  

As prioridades globais derivam da multiplicação das prioridades locais dos critérios e 

subcritérios. Assim, as prioridades globais em um nível imediatamente inferior ao objetivo 

global são iguais às prioridades locais já que a prioridade global do objetivo é igual a 1. As 

prioridades globais do nível seguinte são obtidas multiplicando-se suas prioridades locais pelas 

prioridades globais no nível imediatamente superior. 

Já as prioridades totais das alternativas são derivadas da soma de suas prioridades 

globais, ou seja, são encontradas multiplicando-se suas prioridades locais pelas prioridades 

globais dos critérios ou subcritérios, procedendo à soma dos resultados para todas as alternativas. 

Forma-se portanto, o resultado final com priorização das alternativas do problema de decisão. 

 
Passo 3 - Resultado final: Após a realização dos passos anteriores, obtém-se o 

resultado final por meio de um ranking de alternativas. Para Saaty (2006), uma vantagem da 

utilização do AHP com ratings, em se tratando de alternativas independentes, é que o rank é 

preservado ao se adicionar uma nova alternativa ou excluir uma já existente. Isto porque uma 

alternativa é classificada independentemente de uma outra.  

 

2.4.2 Decisão em grupo 

Salomon et al (2013) afirmam que várias situações exigem a agregação dos 

julgamentos de um grupo de indivíduos para compor a priorização final. Por exemplo, todos os 

casos em que mais de um tomador de decisão (clientes, usuários, especialistas, interessados e 

outros) está presente, requerem um método de decisão em grupo.  

Segundo Costa e Belderrain (2009), uma dificuldade natural enfrentada no processo 

de tomada de decisão surge quando o problema não é analisado por um indivíduo, mas sim por 

um grupo de pessoas, como um comitê, uma comissão, um conjunto de sócios de uma empresa, 

por exemplo. Os autores afirmam que uma decisão em grupo envolve, além da complexidade 

natural do problema, as relações interpessoais dos componentes de um dado grupo decisor e os 

objetivos específicos de cada indivíduo.  

Em um grupo existe, geralmente, pluralidade de opiniões e de poderes de persuasão. 

Além disso, em casos extremos, representam partidos de valores, critérios e prioridades em 
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oposição. Tal situação geralmente culmina em conflitos, o que mostra a grande dificuldade em 

realizar uma decisão em grupo (COSTA E BELDERRAIN, 2009). 

Para Saaty e Peniwati (2008), a qualidade das decisões do grupo depende da 

habilidade de seus decisores para trabalharem coletivamente, o que não significa concordarem, 

mas sim discutirem o assunto sem restrições, de maneira criativa e ativa. 

Em função das características intrínsecas ao processo de decisão em grupo, as quais 

envolvem mais de um indivíduo, com suas diferentes visões, crenças e valores, é necessário que 

o processo de tomada de decisão seja estruturado. A fim de uma decisão efetiva, devem se tornar 

claros os critérios e alternativas de solução para o problema dado. Além disso, devem-se 

considerar as prioridades e graus de influência de cada membro do grupo na decisão (COSTA E 

BELDERRAIN, 2009). 

O AHP apresenta-se como um método que permite a decisão em grupo, visto que 

disponibiliza as informações necessárias para os decisores interpretarem o problema de forma 

clara e objetiva. 

A decisão em grupo pode ser feita de duas formas: a) cada decisor examina os 

mesmos critérios cujos pesos representem um consenso de valor para o grupo por meio de 

discussão aberta, b) outra forma de interação e processamento de informações se caracteriza por 

deixar cada decisor analisar o problema separadamente, de acordo com seu ponto de vista e 

interesse específico, para depois agregar estas informações. Em qualquer caso, a importância 

relativa dos decisores tanto pode ser assumido como sendo igual, ou então incorporada no 

processo de agregação (FORMAN & PENIWATI, 1998). 

Os dois métodos mais comuns para a decisão do grupo são AIJ e AIP. No primeiro, 

uma matriz de julgamento é construída para o grupo utilizando média geométrica de todos os 

julgamentos individuais e prioridades locais e globais são calculadas usando o procedimento 

AHP. Em AIP, as prioridades locais de cada indivíduo são calculados em primeiro lugar e as 

prioridades dos grupos são obtidos utilizando média geométrica ou aritmética (ALTUZARRA et. 

Al., 2007). 

Portanto, de acordo com Forman e Peniwati (1998), o comportamento do grupo é o 

fator que determinará a forma com que as informações serão analisadas e agregadas. No caso do 

grupo que atua como uma unidade, utiliza-se uma abordagem do AHP conhecida como 

Agregação Individual de Julgamentos (AIJ). Já para grupos que preferem manter a análise 

individual, existe a Agregação Individual de Prioridades (AIP). Portanto, opta-se por agregar 
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seus julgamentos individuais (AIJ) ou então por agregar as prioridades finais individuais (AIP), 

mas nunca ambos ao mesmo tempo. 

A figura 14 mostra os passos para aplicação dos métodos AIJ e AIP. 

 
Figura 14.  Decisão em grupo.  

Fonte: Adaptado de Costa e Belderrain (2009) 

 

a) Agregação Individual de Julgamentos - AIJ 

Forman e Peniwati (1998) colocam que quando indivíduos de um grupo decisor 

desejam acima de tudo o bem da organização que representam, a despeito de suas próprias 

preferências, valores e objetivos, eles agem em sintonia e realizam seus julgamentos de modo 

que o grupo se comporta como um novo indivíduo. Logo, existe uma sinergia na agregação de 

julgamentos individuais, de tal sorte que as identidades individuais são perdidas no processo, 

assim como suas prioridades.  

Costa e Belderrain (2009) afirmam que, no caso do AIJ, os indivíduos estão 

dispostos a renegarem suas próprias preferências para o bem comum do grupo. Neste caso, os 

indivíduos primeiramente trabalham juntos para chegar em um consenso sobre uma hierarquia 

comum para depois iniciarem seus julgamentos. 

 

b) Agregação Individual de Prioridades - AIP 

Quando um grupo é formado por indivíduos que não apresentam entrosamento e 

objetivos comuns, eles tendem a agir de acordo com suas preferências, seus valores e objetivos. 

Sendo assim, torna-se extremamente difícil aplicar o método AIJ para uma tomada de decisão 
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em grupos que se comportam desta forma, dado que para estes casos é praticamente utópica a 

definição de um consenso para o bem do grupo. (COSTA e BELDERRAIN, 2009) 

No contexto do AIP, a decisão a ser tomada pelo grupo considera os julgamentos de 

cada indivíduo separadamente, de acordo com os critérios estabelecidos, para depois agregá-los 

para obter a síntese do grupo. 

Segundo Salomon et al, a agregação por média aritmética ou geométrica não violam 

o princípio de Pareto. No entanto, a média geométrica foi considerada mais coerente com o 

significado de ambos os julgamentos e as prioridades do AHP (FORMAN & PENIWATI, 1998).  

Recentemente, apenas a agregação por média geométrica foi descrita para obter as 

prioridades de uma multidão, combinando julgamentos de pessoas com perspectivas diferentes 

(SAATY, 2012). Pode-se verificar que, com média geométrica, componentes do vetor de 

prioridade final pode não somar igual a um, necessitando de uma adicional normalização. 

Salomon et al (2013) afirmam que há casos no AIP que se utiliza a média aritmética 

para agregação dos julgamentos, obtendo-se um vetor prioridade cujo soma de seus componentes 

é igual a 1. 

Para este trabalho será utilizado, para a agregação dos julgamentos do grupo de 

decisores, o AIP a partir do cálculo da média geométrica, seguido da normalização dos 

componentes dos vetores prioridade. 
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3 INSTITUIÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ICT 

Esse capítulo tem como objetivo definir as Instituições Científicas e Tecnológicas - 

ICT, levantando informações sobre suas características, ambiente em que estão inseridas e sua 

importância para o desenvolvimento econômico e social do país.  

Pretende-se ainda caracterizar os serviços ofertados por essas instituições às 

empresas industriais e discutir práticas de gestão do portfólio dos serviços tecnológicos que 

fazem parte do escopo deste trabalho.  

Por fim, são apresentados os Institutos SENAI de Tecnologia, uma rede de 60 ICT 

que realizam serviços tecnológicos em vários estados brasileiros e que atendem vários setores 

industriais. Para esse trabalho, foi escolhida uma ICT para ser objeto do estudo de caso. 

 

3.1 Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT 

Conforme estabelecido na Lei de Inovação, uma Instituição Científica e Tecnológica 

- ICT é um “órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, 

dentre outras, executar atividade de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou 

tecnológico”. 

Apesar da Lei da Inovação associar ICT à entidades da administração pública, na 

prática as ICT privadas são reconhecidas pelos principais órgãos do governo nos programas de 

apoio e incentivo à P&D, promovidos principalmente pelas fundações de amparo à pesquisa 

estaduais, Financiadora de Estudos e Pesquisa - FINEP e Conselho Nacional de Pesquisa e 

CNPq. 

As "ICT privadas" são instituições privadas sem fins lucrativos, dedicadas à pesquisa 

de caráter científico e tecnológico. Essas características permitem que essas ICT se apropriem de 

preceitos da lei da inovação para aplicar à sua realidade. As Leis de Inovação Estaduais possuem 

diferentes definições para ICT, onde algumas incorporam as privadas. 

Universidades e institutos de pesquisa públicos, privados e empresa apresentam 

grandes diferenças institucionais e culturais. Tais diferenças tornam complexa a aproximação 

dessas entidades de forma a atuarem conjuntamente em uma agenda única em prol do 

desenvolvimento econômico e social do país.  
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Como primeiro passo, é fundamental conhecer tais diferenças para identificarmos 

meios que proporcionem uma interação de sucesso entre as empresas e os diversos tipos de ICT. 

O quadro 5 apresenta informações sobre diferentes ICT, segundo ANPEI (2007). 

Quadro 5. Comparação entre ICT. 

Fonte: ANPEI, (2007, p.15) 

Para LIMA (1999, p184), "enquanto os empresários engajados em projetos 

cooperativos buscam soluções práticas em curto prazo, os acadêmicos visam primordialmente 

aos ganhos didáticos e instrumentais dos projetos, sentindo-se menos pressionados por prazos e 

taxas de retorno". O autor afirma ainda que essas diferenças levam a um aumento dos 

preconceitos mútuos. 

Segundo Brasil (2011a), com vistas a aumentar a disponibilidade de serviços para a 

inovação, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação está empenhado em implantar a 

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, uma iniciativa que conta 

com a parceria da Confederação Nacional da Indústria, fortalecida pela Mobilização Empresarial 

pela Inovação (MEI).  

A EMBRAPII busca atender a demanda da indústria por inovação, afastando-se da 

lógica da oferta, como facilitadora da interação entre instituições científicas e tecnológicas e 

empresas. Tem como objetivos centrais fomentar projetos de cooperação envolvendo empresas 

nacionais, instituições tecnológicas ou instituições de direito privado sem fins lucrativos, 

voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e 

processos inovadores BRASIL (2011a). 
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As agências brasileiras de fomento têm apoiado principalmente recursos para 

investimentos nas instituições de pesquisa, mas há dificuldades para financiar o custeio das 

atividades realizadas em colaboração com as empresas para a inovação, principalmente em 

serviços relacionadas ao escalonamento de processos e provas de conceito de produtos.  

Entende-se que este é um importante gargalo do sistema de inovação brasileiro e 

também o elo da cadeia de inovação que apresenta maior risco. Outros Países estão investindo 

em modelos de atuação que permitam suprir essas deficiências, como é o caso dos institutos da 

organização de pesquisa Fraunhofer, da Alemanha, ou do Instituto Avançado de Ciência e 

Tecnologia da Coreia (KAIST). 

Considerando o modelo alemão, existem duas grandes redes de instituições 

responsáveis pela pesquisa: a) a rede de institutos Helmholtz responsável pela pesquisa científica 

e b) a rede de institutos Fraunhofer responsável pela pesquisa aplicada. As duas redes, cada uma 

com foco no seu escopo de atuação, formam o conjunto necessário para promover a geração do 

conhecimento, o desenvolvimento e a inovação tecnológica nas empresas. 

No caso dos institutos Fraunhofer, 1/3 das pesquisas aplicadas são financiadas pelas 

empresas, fato que permite que o setor produtivo influencie fortemente nas decisões das 

pesquisas e projetos do instituto. 

3.2 Serviços Tecnológicos e Atividade ligadas à P&D 

Frequentemente, tanto empresas como ICT não fazem as distinções necessárias entre 

as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e a prestação de serviços tecnológicos, o 

que gera problemas na comunicação e na contratação dos projetos (ANPEI, 2007). 

Segundo a ANPEI (2007), as empresas industriais devem desenvolver colaboração 

com ICT. Essa colaboração ocorre através de interações que podem ocorrer de várias formas 

possíveis, onde todas estão associadas às necessidades da empresa. Essas necessidades estão 

associadas principalmente ao desenvolvimento ou melhoria de produtos, adequação de processos 

produtivos e controle da qualidade. 

O entendimento das diferenças e de como essas interações poder se complementar é 

fundamental para que as ICT possam aplicar modelos de gestão e da tecnologia que 

proporcionem maiores e melhores resultados, seja para si ou para as empresas. Exemplos de 

interações entre ICT e empresas são apresentadas na Figura 15. 
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Figura 15.  Exemplos de interação entre empresas e ICTs. 

Fonte: ANPEI (2007) 

No caso da prestação de serviços tecnológicos, temos os serviços técnicos 

especializados e consultorias. Entende-se por serviços técnicos especializados aqueles serviços 

cuja rotina de execução esteja padronizada, preferencialmente fundamentada em normas técnicas 

ou procedimentos sistematizados. Os serviços técnicos especializados compreendem os serviços 

laboratoriais, os de inspeção e os operacionais. 

Já uma consultoria pode ser entendida como um serviço prestado por uma pessoa ou 

equipe capacitada a analisar e caracterizar uma dada situação, elaborar um diagnóstico e 

recomendar possíveis soluções tecnológicas e até mesmo sua implantação. O resultado de uma 

consultoria pode compreender desde pequenas melhorias até gerar projetos de P&D. 

Visando diferenciar e correlacionar as atividades de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) com os demais serviços prestados pelas ICT, analisemos os projetos de Pesquisa aplicada 

e Desenvolvimento. Tais projetos compreendem, em suas atividades, uma série de serviços 

tecnológicos que podem ser verificados nas diversas fases de um projeto de P&D. Como 

exemplos, pode-se citar: 

− Atividades de consultoria - projeto do produto, projeto do processo, especificação 

de materiais, auditorias técnicas, projeto de adequação de máquinas; 

− Serviço técnico especializado - ensaios de qualidade, experimentos para validação 

do produto, inspeções, prototipagem; 

− Capacitações - transferências de tecnologia, treinamento de um novo método, 

treinamento de novos métodos de produção; 
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− Eventos - pesquisa de campo para levantar informações de mercado, participação 

em feiras para promoção ou lançamento de produtos; 

Como pode-se perceber, serviços tecnológicos não se caracterizam por si só como 

uma atividade de P&D, mas como atividades-chave para a obtenção dos resultados esperados de 

um projeto de P&D. 

As atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) são definidas, segundo OCDE, 

como a pesquisa e desenvolvimento experimental que compreende o trabalho criativo, realizado 

em bases sistemáticas, com a finalidade de ampliar o estoque de conhecimento, inclusive o 

conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, assim como o uso desse estoque de 

conhecimento na busca de novas aplicações (OCDE, 1993 p.29). 

As atividades de pesquisa e Desenvolvimento (P&D) compreendem três atividades: 

− Pesquisa básica – trabalho experimental ou teórico realizado primordialmente para 

adquirir novos conhecimentos sobre os fundamentos de fatos ou fenômenos 

observáveis, sem o propósito de qualquer aplicação ou utilização;  

− Pesquisa aplicada – investigação original, realizada com a finalidade de obter 

novos conhecimentos, mas dirigida, primordialmente, a um objetivo prático; 

− Desenvolvimento experimental – trabalho sistemático, apoiado no conhecimento 

existente, adquirido por pesquisas ou pela experiência prática, dirigido para a 

produção de novos materiais, produtos ou equipamentos, para a instalação de 

novos processos, sistemas ou serviços, ou para melhorar substancialmente aqueles 

já produzidos ou instalados.  

3.3 Investimentos em serviços tecnológicos 

A disponibilidade de recursos governamentais para manutenção das ICT, 

principalmente as públicas, fez com que poucas instituições buscassem receitas oriundas da 

comercialização de seus serviços, causando com isso um distanciamento com as empresas 

privadas.  

Somado a esse distanciamento, as instituições não foram forçadas a implementarem 

práticas de gestão necessárias para tornar a operação das ICT sustentável financeiramente, se 

considerada as receitas oriundas da comercialização dos seus serviços. 
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Partindo da premissa que atividades de P&D geram demanda significativa para 

serviços tecnológicos, conforme já mencionado neste trabalho, temos um cenário positivo para 

as ICT que ofertam esse tipo de serviços. 

Pode-se observar um avanço no Brasil, qualitativo e quantitativo, dos programas de 

apoio à inovação tecnológica. Além do aumento do volume de recursos para apoiar projetos de 

P&D, pode-se verificar que o envolvimento das empresas já é considerado uma premissa e que a 

gestão desses projetos evolui a medida em que as equipes multidisciplinares, formados em geral 

por técnicos das empresas e pesquisadores das ICT, atuam de forma sinérgica. 

Com a participação das empresas, as atividades de P&D desenvolvidas pelas ICT 

passam a contribuir com a dinâmica das cadeias produtivas, proporcionando um aumento do 

nível de competitividade e desenvolvimento econômico e social do país.  

O investimento privado possui relevância estratégica nas atividades de P&D, visto 

que o envolvimento da empresa direciona os esforços das pesquisas para a busca de resultados 

pragmáticos que gerem valor agregado sob a ótica do mercado. 

Com relação às políticas voltadas para o incentivo à tecnologia e inovação, existem 

esforços do governo federal em estabelecer incentivos para aumentar o investimento privado em 

P&D no Brasil. O Plano Brasil maior estabeleceu como meta elevar o dispêndio empresarial em 

P&D em % do PIB de 0,59 % em 2010 para 0,90 % em 2014 (BRASIL, 2011b). 

Entretanto, o investimento do setor privado em atividades de P&D só ocorrerá em 

um ambiente propício para a inovação. O documento “Diretrizes da PITCE – Política Industrial, 

Tecnológica e de Comércio Exterior” estabelece as condições que o governo precisa criar para 

aumentar a taxa de investimento no setor industrial:  

A primeira consiste em aprimorar os marcos regulatórios dos setores de 

infra-estrutura (...). A segunda relaciona-se a medidas para a isonomia 

competitiva, (...), medidas para redução do custo do crédito, (...), e ações 

para redução do custo do investimento (...). A terceira condição é dispor 

de políticas e instrumentos voltados para aumentar o volume do comércio 

exterior – através, sobretudo, da ampliação da competitividade da 

estrutura produtiva do país – e para a redução da razão entre a dívida 

externa e as exportações (Brasil, 2003). 

Estas condições são, em boa parte, responsáveis pelo sucesso destas indústrias que 

investem em P&D, buscando competitividade por meio da diferenciação no mercado. Trata-se de 

um ciclo positivo que inicia com o papel facilitador do governo em prover mecanismos que 
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estimulem os agentes do ecossistema da inovação a agregarem valor aos produtos industriais e 

processos de fabricação. 

Segundo Brasil (2006), as empresas têm à disposição um ambiente propício para 

realizarem investimentos em P&D, decorrente dos avanços da legislação no país, onde pode-se 

citar como principais: 

a) Lei de Inovação ou lei 10973/04, sancionada pelo Presidente da República em 2 de 

dezembro de 2004 e regulamentada pelo decreto 5.563 de 11 de outubro de 2005, estabelece 

novo marco para a relação entre universidades e institutos de pesquisa públicos e empresas 

privadas, além de possibilitar ação mais positiva do Estado no apoio à inovação empresarial, 

pelo instrumento da subvenção econômica a empresas para desenvolvimento tecnológico e pela 

possibilidade de compras tecnológicas pelo Estado. A lei da inovação que o investimento público 

em empresas privadas e cria estímulos para que as empresas contratem pesquisadores para seus 

quadros ou para que pesquisadores constituam empresa para desenvolver atividades relativas à 

inovação. A lei será essencial para que as empresas sejam mais competitivas e capazes de 

agregar mais valor aos seus produtos . 

b) A Lei do Bem (lei 11.196, de 21 de novembro de 2005), regulamentada pelo 

Decreto 5.798 de 07/06/2006, estabelece um conjunto de instrumentos para apoio à inovação na 

empresa. Esses instrumentos visam reduzir o custo e o risco da inovação na grande empresa, 

melhor dizendo, naquelas com sistema de apuração de lucro real, através de incentivos fiscais. A 

rigor, a lei aumenta os atrativos do regime de apuração de lucro real para empresas com 

dispêndios de P&D. Os incentivos buscam, portanto, contribuir para fixar corpo próprio em P&D 

nas empresas, estimular acordos cooperativos com ICTs e micro e pequenas empresas 

brasileiras, e estimular a cultura patentária no Brasil. 

De acordo com a PINTEC 2011, as indústrias representam 90% das empresas 

inovadoras, onde a taxa de inovação foi de 35,6%, menor que os 38,1% da pesquisa de 2008 

IBGE (2013). Apesar da diminuição relativa das empresas inovadoras, pode-se verificar alguns 

avanço decorrentes dos esforços empregados para a criação do ambiente propício à inovação.  

A figura 16 mostra a distribuição do dispêndio em atividades inovativas sobre receita 

líquida de vendas das empresas inovadoras industriais (IBGE, 2013). Comparando as 

distribuições da PINTEC 2008 e da PINTEC 2011, percebe-se que, apesar os dispêndios com 

máquinas e equipamentos ser predominante, houve um aumento significativo do investimento 

relativo em P&D interno e aquisição externa de P&D. 



Figura 16.  Gastos nas atividades inovativas das empresas industriais 
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Gastos nas atividades inovativas das empresas industriais 

Fonte: IBGE (2013) 

predominância da dinâmica inovativa estar baseada na aquisição

tecnologia incorporada em máquinas e equipamentos, sua participação 

49,22%, em 2008, para 46,90%, em 2011. Essa diminuição relativa está relacionad

principalmente com o aumento dos dispêndios com P&D interno e aquisição externa de P&

Os gastos com P&D interno apresentaram aumento na participação dos gastos, 

24,49%, em 2008, para 29,78%, em 2011, enquanto o aumento observado para 

passou de 4,0% para 4,4%. Esse aumento do investimento em 

de P&D sinaliza mais demandas por atividades de P&D e serviços tecnológicos.

2011 apresenta ainda, conforme figura 17, a importância dos parceiros na 

empresas inovadoras industriais. Pode-se perceber que, 

, a importância relativa das ICT obteve um valor máximo de 35,3%, considerado baixo 

fornecedores e clientes ou consumidores. 

Com base nas informações levantadas junto à PINTEC 2011, Plano Brasil Maior, 

arcabouço legal para inovação, entre outras fontes apresentadas neste trabalho, verificamos 

algumas oportunidades relevantes para as ICT. Estas instituições possuem potencial para 

conquistar o primeiro lugar como parceiro nas relações de cooperação com as empresas 

, será necessário direcionar seus esforços para prover soluções 

tecnológicas às empresas, visando a geração de valor por meio dos seus produtos e processos. 

Desta forma, as ICT conseguirão se posicionar como principais parceiras nas relações de 

junto às indústrias. 
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Figura 17.  Importância dos parceiros nas relações de cooperação.  

Fonte: IBGE (2013) 

Participou deste trabalho o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI. 

Segundo Brasil (2011b p.14), o SENAI/CNI, com apoio do Governo Federal, inicia um grande 

esforço de ampliação e construção de novos centros de pesquisa e de formação profissionalizante 

conforme as novas necessidades da indústria nacional.  

No item a seguir, será detalhado como se dará esse esforço, destacando a criação da 

rede de centros de pesquisa e prestação de serviços cujo implantação ocorre desde 2010 e se 

estenderá até 2016. 

 

3.4 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, vinculado ao sistema sindical. Foi criado pelo Decreto-Lei 4.048, de 

22 de janeiro de 1942, para promover a formação profissional de trabalhadores para a indústria, 

pesca, comunicação e parte do transporte (CNI, 2014). 

Sua missão é promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a 

transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria 

brasileira. A instituição atende 28 áreas industriais por meio da formação de recursos humanos, 

prestação de serviços tecnológicos e execução de projetos de pesquisa aplicada em parceria com 

empresas do setor industrial. 
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Conta atualmente com grande tradição na prestação de serviços de educação 

profissional, com uma infraestrutura composta por 809 unidades operacionais móveis e fixas, 

espalhadas em todos os estados brasileiros e distrito federal. 

O SENAI tem um regime de unidade normativa e de descentralização executiva. Para 

realização de suas atividades, são constituídos órgãos normativos e órgãos de administração 

nacional e regional, sob a supervisão da CNI e das Federações das Indústrias.  

Possui estrutura federativa, composta pelo Departamento Nacional sediado em 

Brasília e 27 Departamentos Regionais nos estados e distrito federal. A instituição integra o 

Sistema Indústria, formado pela CNI, Federações das indústrias dos estados, SESI, IEL e 

sindicatos patronais da indústria. 

Segundo CNI (2013b), o crescimento do setor industrial brasileiro em bases 

competitivas pressiona a demanda por educação profissional e a busca de soluções para melhorar 

a capacitação básica do estoque de trabalhadores com baixa escolaridade. Também é necessário 

qualificar a indústria para a era da tecnologia, gestão e inovação e atuar no ambiente industrial 

garantindo boas condições de trabalho. 

Dessa forma, de todos os fatores que respondem em conjunto pelo grau de 

competitividade da indústria brasileira, aqueles sobre os quais as ações do SENAI, SESI e IEL 

apresentam maior relevância e impacto compõem os três principais focos de atuação dessas 

entidades: Educação, Tecnologia e Inovação e Qualidade de Vida. Para dar um salto em 

eficiência operacional, que considera qualidade e agilidade nas respostas, adiciona-se um quarto 

foco de atuação: o Desempenho do Sistema (CNI, 2013b). A figura 18 apresenta os 

direcionadores do sistema indústria. 

 

Figura 18.  Direcionadores do Sistema Indústria.  

Fonte: CNI (2013b, p.34) 
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Quanto ao foco estratégico Tecnologia e Inovação, o grande objetivo estratégico é o 

de contribuir fortemente para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização 

tecnológica da indústria. Para isso, foi estabelecido o direcionador "Ampliar a capacidade de 

inovação das indústrias" para nortear as ações do SENAI. 

Com base nessas diretrizes, a instituição é desafiada a inovar junto à indústria, de 

forma que seus serviços promovam a competitividade das empresas brasileiras. Esse desafio é 

ainda maior quando consideramos a diversidade e distribuição das indústrias no país e que suas 

atividades devem ser sustentáveis sob o aspecto financeiro, exigindo assim um modelo de gestão 

adequado com foco no resultado. 

 

3.4.1 Institutos SENAI de Tecnologia e Inovação 

Com o objetivo de intensificar as ações do SENAI em âmbito nacional, em 2010 a 

instituição lançou o Programa SENAI de Competitividade da Indústria Brasileira. Esse programa 

possui três grandes pilares: a duplicação do número de matrículas em educação profissional até 

2014, a ampliação dos serviços tecnológicos e a promoção da inovação tecnológica. 

Para ampliar os serviços tecnológicos, o programa prevê a implantação de 63 

Institutos SENAI de Tecnologia - IST em 18 estados e no Distrito Federal até 2016. As 

atividades dos Institutos de Tecnologia se concentrarão no atendimento das necessidades dos 

principais eixos regionais de desenvolvimento da indústria brasileira, contribuindo fortemente 

para o aumento da produtividade através, principalmente, de consultorias especializadas e 

serviços laboratoriais. 

De acordo com o CNI (2014), os Institutos SENAI de Tecnologia oferecem às 

empresas serviços técnicos e tecnológicos estruturados e abrangentes, que incluem metrologia, 

ensaios e testes laboratoriais para atestar ou elevar a qualidade dos produtos brasileiros. 

Também mantém uma rede certificada de 208 laboratórios que, em 2011, prestou 

serviços a mais de 18 mil empresas. Foram realizados aproximadamente 140 mil serviços para 

apoiar a inovação e o desenvolvimento tecnológico da indústria. Além disso, os Institutos de 

Tecnologia oferecerão educação profissional em todos os níveis, inclusive cursos superiores. A 

rede de Institutos SENAI de Tecnologia está apresentada na figura 19. 
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Figura 19.  Institutos SENAI de Tecnologia  

Fonte: CNI (2014) 

Com relação à inovação tecnológica, o programa prevê a implantação de 24 

Institutos SENAI de Inovação - ISI, concebidos de forma a se especializarem em áreas de 

conhecimento transversais visando o atendimento de abrangência nacional. 

Os Institutos SENAI de Inovação atuarão em rede com universidade e outras ICT e 

integrados com os Institutos de Tecnologia, serão fortes aliados das empresas no 

desenvolvimento integrado de produtos, processos, pesquisa aplicada, solução de problemas 

complexos e antecipação de tendências tecnológicas. Essas unidades também formarão pessoal 

qualificado para gerar conhecimento e desenvolver tecnologias que atendam às necessidades 

atuais e futuras da indústria (CNI, 2014). 

Com atuação transversal que atenderá a todos os setores da indústria e às demandas 

específicas de cada região do país, os Institutos SENAI de Inovação serão focados em oito áreas 

do conhecimento. Das 24 unidades do programa, nove estão voltadas para produção, uma para 

microeletrônica, duas para engenharia de superfícies e fotônica, quatro para materiais e 

componentes, duas para tecnologia da comunicação e da informação, uma para tecnologias 

construtivas, três para energia e uma para defesa (CNI, 2014). 
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Todo o processo de implantação, certificação e avaliação do trabalho dos Institutos 

SENAI de Inovação conta com a assessoria do Instituto Fraunhofer, da Alemanha, uma 

instituição que congrega 60 centros de pesquisa em todo o mundo e presta serviços para 

importantes indústrias alemãs da área da tecnologia. Os ISI estão distribuídos em 14 estados 

conforme figura 20. 

 

Figura 20.  Institutos SENAI de Inovação.  

Fonte: CNI (2014) 

A diversidade das demandas, as distâncias geográficas, a governança e os desafios 

tecnológicos são alguns dos desafios a serem vencidos pelo SENAI, enquanto ICT. Para isso, 

torna-se necessário discutir permanentemente estratégias e práticas de gestão que contribuam 

para atingir seus objetivos estratégicos. O item a seguir apresenta a abordagem dada pela 

instituição quanto à gestão do portfólio dos seus serviços tecnológicos. 

 

3.4.2 Portfólio de serviços tecnológicos do SENAI 

Os serviços ofertados pelos institutos SENAI seguem um documento chamado 

Diretrizes para prestação de serviços em tecnologia e inovação, SENAI/DN (2014), que tem 
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como objetivo alinhar conceitos e padronizar as atividades entre os Departamentos Regionais da 

instituição, visando ampliar a eficiência na gestão da operação, contribuir para a atuação em rede 

e atingir a excelência nos serviços prestados à Indústria. 

Esse documento contém a definição dos seus serviços e o portfólio nacional 

associado a cada linha ou categoria desses serviços, conforme listado na tabela 2. 

Tabela 2.   Classificação dos serviços tecnológicos SENAI.  

 

Fonte: SENAI/DN (2014, p.7) 

Conforme SENAI/DN (2014), a instituição possui um portfólio nacional de serviços 

tecnológicos composto por: a) 22 consultorias em processos produtivos; b) 17 consultorias para 

atendimentos de legislações, normas e regulamentos técnicos; c) 22 serviços metrológicos 

(somente calibração e ensaios) e; d) 8 serviços operacionais. O Portfólio Nacional tem sua gestão 

centralizada no Departamento Nacional e sua revisão deve seguir o fluxo definido na figura 21. 

 

Figura 21.  Fluxo para aprovação de novo serviço no SENAI.  

Fonte: (SENAI/DN, p.14) 

Com a padronização do portfólio nacional espera-se obter algumas vantagens, onde 

as principais pode-se citar: 

− Oferecer uma interlocução nacional, incluindo os gestores e especialistas das 

redes técnicas, para analisar e decidir sobre que serviços devem ser priorizados; 
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− Implantar uma cultura voltada ao resultado, através do esforço de decidir sobre a 

descontinuidade de serviços que não são mais viáveis ou que não possuem 

demandas que o justifiquem. 

− Manter o catálogo de serviços prestados, analisando as necessidades de 

atendimento às indústrias proveniente das demandas observadas; 

A análise dos novos serviços é realizada pelas redes técnicas, formadas por 

consultores especialistas da instituição divididos em grupos que consideram áreas ou setores 

industriais relevantes. As redes técnicas são: meio ambiente, ferramentaria, design, renováveis e 

soluções energéticas, construção civil, alimentos e bebidas, têxtil e confecção. 

Apesar dos novos serviços serem submetidos à análise das redes técnicas, a 

instituição ainda não possui um método que estabeleça critérios e seus respectivos pesos, que 

seja representativo de forma a possibilitar sua aplicação na análise do portfólio nacional.  

A dificuldade de considerar os diferentes ambientes em que os departamentos 

regionais atuam, exige que a gestão do portfólio nacional seja flexível, visto que, para um dado 

serviço, este pode ser viável em um estado e outros não. 

Desta forma, considerando o perfil do SENAI, seus objetivos estratégicos e a 

diversidade da sua demanda, a instituição apresenta excelente condição para realizar o estudo de 

caso proposto neste trabalho de forma a demonstrar a aplicabilidade de um método de apoio 

multicritério à decisão no problema associado à gestão do portfólio de ICT. 

  



4 METODOLOGIA 

Mingers (2001, p.242), considera uma metodologia como "um conjunto de 

recomendações ou atividades que visam auxiliar a geração confiável e válida dos resultados da 

pesquisa", consistindo de "vários métodos ou técnicas, nem todos necessitando sempre serem 

aplicados". 

Esses aspectos estão presentes neste trabalho, sendo abordados nesse capítulo através 

do método apresentado na figura 

(2002) e pelo fluxograma para implantação de AHP com 

(2010). 

A estratégia desta pesquisa é a de estudo de caso, pelo fato do fenômeno em estudo 

ser contemporâneo e não ser 

caracterizar como uma situação "tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de 

interesse do que pontos de dados (YIN, 2001, p.32).

Para realização das etapas

garantir a geração confiável e válida dos resultados

uma forte correlação com o fluxograma proposto por Nascimento (2010)

principalmente para realização da 

correlações entre as etapas do

(2010), podemos considerar: 

Mingers (2001, p.242), considera uma metodologia como "um conjunto de 

recomendações ou atividades que visam auxiliar a geração confiável e válida dos resultados da 

do de "vários métodos ou técnicas, nem todos necessitando sempre serem 

Esses aspectos estão presentes neste trabalho, sendo abordados nesse capítulo através 

do método apresentado na figura 22, que adaptada os métodos propostos por

fluxograma para implantação de AHP com ratings proposto por

Figura 22.  Método utilizado no trabalho.  

Fonte: o autor 

A estratégia desta pesquisa é a de estudo de caso, pelo fato do fenômeno em estudo 

ser contemporâneo e não ser facilmente dissociável do seu contexto de ocorrência, além de se 

caracterizar como uma situação "tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de 

interesse do que pontos de dados (YIN, 2001, p.32). 

Para realização das etapas, foram utilizadas técnicas e ferramentas adequadas para 

garantir a geração confiável e válida dos resultados. As etapas descritas na figura 22

correlação com o fluxograma proposto por Nascimento (2010)

principalmente para realização da etapa 3 do método deste trabalho. Para esclarecer quais as 

o método utilizado neste trabalho e o fluxograma de Nascimento 
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Mingers (2001, p.242), considera uma metodologia como "um conjunto de 

recomendações ou atividades que visam auxiliar a geração confiável e válida dos resultados da 

do de "vários métodos ou técnicas, nem todos necessitando sempre serem 

Esses aspectos estão presentes neste trabalho, sendo abordados nesse capítulo através 

os métodos propostos por Belton e Stewart 

proposto por Nascimento 

 

A estratégia desta pesquisa é a de estudo de caso, pelo fato do fenômeno em estudo 

facilmente dissociável do seu contexto de ocorrência, além de se 

caracterizar como uma situação "tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de 

cas e ferramentas adequadas para 

etapas descritas na figura 22 possuem 

correlação com o fluxograma proposto por Nascimento (2010), utilizado 

Para esclarecer quais as 

método utilizado neste trabalho e o fluxograma de Nascimento 
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− As etapas 1 e 2 do método proposto neste trabalho correspondem à etapa de 

estruturação do problema do fluxograma de Nascimento (2010). Compreendem o 

uso de pesquisa qualitativa para levantamento dos aspectos relevantes a serem 

considerados na construção da hierarquia do problema; 

− A etapa 3 do método proposto neste trabalho corresponde à construção da 

hierarquia e todas as atividades consideradas nas fases: Julgamentos e 

Desenvolvimento Algébrico do fluxograma, excetuando-se o passo Resultado 

Final. Foram utilizadas pesquisas qualitativa e quantitativa para a construção do 

modelo a ser aplicado; 

− A etapa 4 do método proposto neste trabalho corresponde ao passo Resultado 

Final do fluxograma que compreende a realização do estudo de caso aplicado à 

ICT. 

Dada a preocupação com a aplicabilidade e replicabilidade do método em outras 

ICT, foram definidos para o estudo de caso a unidade de análise, propósito exploratório, local da 

pesquisa, seleção do caso e desenho da pesquisa. 

As quatro fases utilizam procedimentos para a coleta de dados. A análise dos dados 

apresenta técnicas de análise estatística, análise de conteúdo e de simulações adotadas, 

acompanhadas por procedimentos voltados à qualidade da pesquisa, que destacam os aspectos de 

validade e confiabilidade dos resultados. 

A seguir, serão apresentados os detalhes das etapas descritas na figura 22. 

 

4.1 Etapa 1 - Identificação do problema 

Para identificação do problema, buscou-se definir os objetivos geral e secundários do 

problema, suas alternativas, consequências, incertezas e trade-offs. Ao final dessa etapa, foram 

gerados informações e insumos necessários para a compreensão do problema. A partir daí, foram 

estabelecidos os métodos e ferramentas a serem utilizados para tratar o problema identificado. 

 

4.2 Etapa 2 - Estruturação do problema 

Para estruturação do problema, foram construídos mapas cognitivos individuais e 

congregado, conforme figura 23, a partir de entrevistas junto a especialistas. Essas entrevistas 
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tiveram como propósito levantar as percepções desses especialistas sobre os fatores relevantes 

que devem ser considerados na priorização de serviços tecnológicos de uma ICT. 

 

Figura 23.  Construção dos mapas cognitivos.  

Fonte: o autor 

Para efeito de padronização dos termos, os especialistas serão denominados 

decisores, para o problema em questão. 

 

4.2.1 Elaboração dos mapas cognitivos individuais  

O método utilizado para a construção e análise dos mapas cognitivos está descrito no 

item 2.3.3, que prevê a análise dos clusters, das linhas de argumentação, dos ramos, e, por fim, 

dos Pontos de Vista Fundamental - PVF. Após essa análise, foi realizada a validação dos PVF 

conforme as propriedades de Ensslin, Montibeller e Noronha (2001). 

As entrevistas foram iniciadas com questões orientativas que tinham como propósito 

instigar os entrevistados e evitar eventuais desvios quanto ao entendimento do problema em 

questão. As informações obtidas serviram de insumos para construção dos mapas cognitivos 

individuais. Esses mapas foram revisados pelos decisores de forma a garantir a verossimilhança 

de suas percepções e pontos de vista sobre o problema em questão. 
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4.2.2 Construção dos mapas cognitivos agregado e congregado 

A construção do mapa agregado foi realizada a partir do agrupamento dos mapas 

cognitivos individuais, resultantes das entrevistas dos decisores. Após sua construção, o mapa 

cognitivo agregado foi submetido novamente aos decisores para análise, de forma a obter o mapa 

cognitivo congregado. 

 

4.2.3 Análise avançada do mapa cognitivo congregado 

Após a validação do mapa cognitivo congregado, foi iniciada a análise avançada 

visando a obtenção da estrutura de critérios a serem considerados no método AHP com ratings. 

Essa análise avançada está descrita no item 4.3.3., podendo ser resumida a partir dos seguintes 

passos: 

− identificação dos clusters; 

− identificação das linhas de argumentação; 

− identificação dos ramos; 

− Identificação dos Pontos de Vista Fundamentais - PVF. 

 

4.3 Etapa 3 - Construção do modelo 

Na etapa 3, a partir do mapa cognitivo congregado, foram extraídos os PVF para 

definição dos critérios da estrutura hierárquica do AHP com ratings. 

Para aplicação do método AHP com ratings nessa etapa, foi utilizado o 

superdecisions, software desenvolvido pela Creative Decisions Foundation, que permite 

implementar o AHP, bem como sua generalização, o ANP. O software pode ser encontrado na 

internet para download no site http://www.superdecisions.com/. 

O superdecisions foi utilizado, principalmente, para calcular as matrizes de decisão, 

os vetores prioridades, a razão de consistência, as prioridades globais e locais, e por fim, 

apresentou o ranking das alternativas. Para o cálculo dos vetores prioridades, o software utiliza o 

método das potências. 

Os itens a seguir apresentam os passos para construção do modelo. 
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4.3.1 Determinação da estrutura hierárquica 

A partir do mapa cognitivo congregado, foram extraídos PVFs do problema de 

priorização dos serviços tecnológicos da ICT. Os PVFs foram utilizados para definição dos 

critérios da estrutura hierárquica do problema. Para definição dos subcritérios foram 

considerados os conceitos localizados imediatamente abaixo dos conceitos que representam os 

PVF. A figura 24 ilustra os critérios e os subcritérios determinados a partir do mapa cognitivo 

congregado. 

 

Figura 24.  Estrutura hierárquica para priorização do portfólio.  

Fonte: o autor 

Após a definição da estrutura hierárquica, foram definidos os ratings para cada um 

dos subcritérios. Para isso, foram definidos os níveis de intensidade a serem considerados nos 

julgamentos das alternativas. O exemplo de uma estrutura hierárquica do AHP com ratings pode 

ser verificada na figura 25. 

 

Figura 25.  Níveis de intensidade para priorização do portfólio.  

Fonte: o autor 

Priorizar serviço
 tecnológico em ICT

Critério n...

...Subcritério
01

Critério 01

Subcritério
n

...Subcritério
01

Subcritério
n

...Subcritério
01

Subcritério
n

Priorizar serviço
 tecnológico em ICT

Critério n...

...Subcritério
01

Critério 01

Subcritério
n

NI1
NI2
...
NIn

NI1
NI2
...
NIn

NI1
NI2
...
NIn

...Subcritério
01

Subcritério
n

NI1
NI2
...
NIn

NI1
NI2
...
NIn

NI1
NI2
...
NIn

...Subcritério
01

Subcritério
n

NI1
NI2
...
NIn

NI1
NI2
...
NIn

NI1
NI2
...
NIn



68 

A estrutura hierárquica resultante da análise do mapa cognitivo congregado foi 

validada pelos decisores. Desta forma, podemos considerar que essa estrutura representa os 

aspectos relevantes que devem ser considerados na gestão do portfólio da ICT. 

Após a definição dos ratings, foi realizado um detalhamento dos níveis de 

intensidade a fim de orientar a aplicação do modelo, facilitando com isso a análise dos serviços 

tecnológicos da ICT. 

 

4.3.2 Comparações par a par individuais e em grupo 

Após a definição da estrutura hierárquica contendo os critérios, os subcritérios e dos 

ratings, o próximo passo do método AHP com ratings compreende em realizar as comparações 

par a par dos critérios, subcritérios e níveis de intensidade. Essas comparações foram feitas 

utilizando a escala de Saaty (1990). 

Os decisores realizaram suas comparações separadamente, verificando a consistência 

dos seus respectivos julgamentos por meio do cálculo do índice de consistência (IC). Após 

verificar a consistência dos julgamentos, os valores são considerados válidos para compor o 

modelo matemático. 

Após os julgamentos individuais, foi realizada a agregação das prioridades obtidas 

nos julgamentos individuais, visando compor o julgamento do grupo de decisores. Para a 

obtenção dos julgamentos do grupo de decisores, foi utilizado o método AIP (Aggregation of 

individual priorities). A escolha desse método deve-se ao fato dos decisores se comportarem 

individualmente, com pontos de vistas específicos para o problema em discussão. 

As prioridades do grupo de decisores foram calculadas, para cada critério, subcritério 

e ratings, a partir da média geométrica das prioridade de cada decisor. 

É importante ressaltar que o método adotado para o julgamento em grupo neste 

trabalho permite que gestores dos Institutos SENAI de Tecnologia realizem a priorização das 

alternativas sem a necessidade de um conhecimento aprofundado do AHP com ratings ou de 

revisão da estrutura hierárquica. Decorrente disso, não há necessidade de capacitação 

aprofundada desses gestores, pois serão usuários do modelo e poderão direcionar seus esforços 

nas análises dos serviços tecnológicos. 
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4.3.3 Desenvolvimento algébrico 

O desenvolvimento algébrico compreende o cálculo das prioridades globais e locais. 

As prioridades tiveram origem das comparações par a par dos critérios à luz do objetivo geral 

que possui prioridade global igual a 1. 

Após a construção da hierarquia, dos julgamentos, agregação das prioridades e 

análise da consistência, os vetores prioridade foram alimentados no Superdecisions para cálculo 

das prioridades locais e globais. 

Após o cálculo das prioridades locais e globais, a construção do modelo foi 

concluída, o que permite sua aplicação visando a priorização de serviços tecnológicos de uma 

ICT. Os detalhes sobre como o resultado final foi obtido e analisado estão descritos a seguir. 

 

4.4 Etapa 4 - Priorização dos serviços tecnológicos 

Essa etapa compreende a obtenção e análise do resultado final, apresentado por meio 

do ranking das alternativas. Para o estudo de caso deste trabalho, as alternativas referem-se aos 

serviços tecnológicos escolhidos pela ICT para aplicação no modelo construído à luz do AHP 

com ratings. 

Para realizar os julgamentos dos serviços tecnológicos, participou o gestor de uma 

ICT que integra a rede de Institutos SENAI de Tecnologia. Para apoiar as análises dos serviços 

tecnológicos, a ICT escolhida possui um plano de negócio elaborado em 2013 com informações 

úteis para avaliação dos resultados obtidos. 

O método foi conduzido de forma a demonstrar que é viável sua utilização 

permanente pela ICT, a partir de revisões dos julgamentos que podem envolver a inclusão, 

exclusão e adequação permanente dos serviços tecnológicos da lista em análise.  

Após a obtenção do ranking, foram realizadas análises do conjunto de serviços 

tecnológicos e, posteriormente, dos serviços separadamente. Com as análises, foram levantados 

os pontos fortes e críticos de cada serviço, considerando os critérios, subcritérios e níveis de 

intensidade definidos no modelo para, em seguida, sugerir ações que possam contribuir para a 

adequação desses serviços de forma a melhorar suas posições no ranking. 
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5 ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo é apresentado o estudo de caso que propõe a aplicação de método de 

Apoio Multicritério à Decisão – AMD de forma a experimentar o modelo AHP com ratings para 

seleção de serviços tecnológicos existentes no portfólio de uma ICT. 

Este capítulo traz informações detalhadas e os resultados do estudo de caso previsto 

nesse trabalho. São abordadas as entrevistas realizadas, a construção dos mapas cognitivos 

individuais e congregado, definição do modelo baseado no AHP com ratings e sua aplicação no 

Instituto SENAI de Tecnologia em Eletro-metalmecânica. A estrutura utilizada nesse capítulo 

segue as etapas apresentadas no capítulo 4. 

 

5.1 Identificação do problema de priorização de serviços tecnológicos 

Essa etapa iniciou com debate entre gestores dos Institutos SENAI de Tecnologia 

ocorridos na fase inicial de planejamento do Programa SENAI de Competitividade da Indústria. 

Era consenso que os desafios dos institutos envolviam aspectos que vão além da implantação de 

laboratórios e capacitação de equipes técnicas. Aspectos ligados à gestão dos institutos estavam 

em pauta, onde aqueles associados aos resultados para as indústrias eram prioritários. 

A discussão foi centrada na implantação e operação dos institutos SENAI, onde 

buscou-se identificar problemas críticos que, uma vez trabalhados, os benefícios seriam 

significativos. Entre os temas discutidos, temos: estratégias, governança, gestão de projetos, 

propriedade intelectual, gestão da inovação, gestão de pessoas, empreendedorismo, atuação em 

rede e gestão do portfólio. 

A escolha do tema gestão do portfólio para o presente trabalho ocorreu devido ao 

tamanho e complexidade do problema para o SENAI, decorrente da diversidade dos setores 

industriais atendidos e das áreas tecnológicas em que a instituição atua. Verificou-se que a gestão 

do portfólio é um ponto crítico para o sucesso dos institutos SENAI, devido a necessidade de 

direcionar os esforços limitados das equipes para serviços relevantes e de maior impacto na 

competitividade das indústrias. 

Após análise do tema gestão do portfólio no contexto das ICT, verificou-se a 

possibilidade de tratar o assunto através da seleção de serviços tecnológicos utilizando métodos 

de apoio multicritério a decisão. Na sequencia, foram definidos para o problema os objetivos 

geral e secundários, alternativas, consequências, incertezas e trade-offs. 
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5.2 Estruturação do problema de priorização de serviços tecnológicos 

Após a escolha e definição do problema, a próxima etapa compreendeu sua 

estruturação através da escolha dos decisores, realização das entrevistas, construção dos mapas 

cognitivos individuais e análise avançada do mapa cognitivo congregado.  

O detalhamento das informações levantadas estão descrito a seguir, considerando a 

metodologia apresentada no item 4. 

 

5.2.1 Escolha dos decisores 

A escolha desses decisores considerou os seguintes aspectos: 

− Deve atuar em cargo estratégico no âmbito do Programa SENAI de 

competitividade da indústria; 

− Experiência técnica com a prestação de serviços tecnológicos; 

− Complementaridade dos pontos de vista de acordo com o nível de abrangência de 

sua atuação profissional. 

A seguir estão detalhados os perfis dos 3 decisores entrevistados: 

Decisor 1 - Como primeiro decisor, participou do estudo de caso o Gerente da 

Unidade de Inovação e Tecnologia do SENAI Departamento Nacional. Sua participação deve-se 

à sua atuação direta na concepção e implantação dos Institutos SENAI em nível nacional, o que 

lhe dá uma visão sistêmica nacional, além de ter conhecimento sobre as particularidades dos 

diversos institutos no que se refere a práticas de gestão, desafios, dificuldades e clientes. 

Decisor 2 - Como segundo decisor, participou o Gerente do Instituto SENAI de 

Tecnologia em Automação, localizado no estado de Santa Catarina. Sua contribuição deve-se à 

sua visão tático-operacional de um instituto de tecnologia, decorrente do seu conhecimento 

técnico e experiência na gestão desse instituto que atendem o setor industrial de Santa Catarina. 

Decisor 3 - Como terceiro e último decisor, participou um empresário de empresa 

brasileira inovadora, que atua no mercado de equipamentos eletroeletrônicos. Sua participação 

deve-se à sua visão empresarial diferenciada e por praticar em sua empresa vários projetos que 

contam com parceria ou contratos com instituições que prestam serviços tecnológicos, pesquisa 

aplicada e desenvolvimento tecnológico. 
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5.2.2 Planejamento e realização das entrevistas 

Foram realizadas três entrevistas iniciais com duração de 20 a 30 minutos, onde as 

respostas e comentários dos decisores foram gravadas para posterior análise e extração dos 

conceitos necessários para a construção dos mapas cognitivos. As entrevistas foram precedidas 

pela apresentação do trabalho, o que incluiu principalmente a exposição dos seus objetivos, 

metodologia empregada e resultados esperados. 

Após a apresentação do trabalho, foi iniciada a entrevista utilizando perguntas 

predefinidas que tinham como propósito instigar os entrevistados e evitar eventuais desvios 

relativos aos objetivos do problema. As perguntas utilizadas foram: 

a) Que aspectos devem ser considerados para priorizar um serviço tecnológico para 

composição do portfólio de uma ICT? 

b) O que deve ser considerado com relação ao mercado? 

c) O que deve ser considerado com relação à viabilidade técnica do serviço? 

d) O que deve ser considerado com relação às questões financeiras? 

e) Na sua opinião, como tornar coerentes os serviços ofertados pela ICT com 

relação: i) ao alinhamento estratégico dos projetos de desenvolvimento com a 

estratégia do negócio; ii) maximização do valor do portfólio levando em 

consideração os recursos disponíveis; e iii) balanceamento entre projetos sob 

critérios diversos. 

As validações dos mapas cognitivos individuais e congregado foram feitas 

pessoalmente ou por email acompanhados de webconferência, onde ajustes foram realizados 

mediante solicitação dos decisores. 

 

5.2.3 Resultados das entrevistas 

Os mapas cognitivos individuais resultantes das entrevistas realizadas foram 

analisados com a participação dos decisores. Essas análises resultaram em alguns ajustes, onde 

foram seguidos pela validação dos mapas pelos decisores. 

A seguir estão apresentados os mapas cognitivos individuais gerados nas entrevistas 

dos 3 decisores, seguidos de alguns comentários que não serão objeto de aplicação do AHP, 

servindo apenas para ilustrar as diferentes percepções observadas nas entrevistas realizadas em 

cada um dos decisores acerca do problema. 
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DECISOR 1 

O mapa cognitivo individual obtido a partir da entrevista com o decisor 1 está 

apresentado na figura 26. 

 

Figura 26.  Mapa cognitivo resultante da entrevista com o decisor 1.  

Fonte: o autor 

Como principais questões levantadas pelo decisor 1, temos: 

− os serviços tecnológicos devem possuir forte correlação com o modelo de negócio 

da ICT e as estratégias decorrentes; 

− a ICT precisa focar em especialidades tecnológicas para obter o reconhecimento 

de provedor de soluções para seus clientes; 

− importância da ICT focar em serviços que possuam demandas reais de cadeias 

produtivas; 

− os serviços tecnológicos devem prover ganhos financeiros para os clientes e 

contribuir para a sustentabilidade financeira da ICT. 
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DECISOR 2 

O mapa cognitivo individual obtido a partir da entrevista com o decisor 2 está 

apresentado na figura 27. 

 

Figura 27.  Mapa cognitivo resultante da entrevista com o decisor 2.  

Fonte: o autor 

 

Como principais questões levantadas pelo decisor 2, temos: 

− As demandas podem ser de origem externa à ICT e interna quando há uma 

estratégia de comercialização de pacotes de serviços ou projeto de P&D; 

− A ICT deve assegurar que possui capacidade de realização dos serviços com a 

qualidade esperado pelo cliente, o que inclui prazo de entrega; 

− As demandas devem ser caracterizadas a partir de negócios rentáveis identificados 

para o cliente; 

− Os serviços tecnológicos que promovem o desenvolvimento dos especialistas 

devem ser priorizados; 

− Os serviços devem gerar receita para a ICT capaz de cobrir os custos operacionais 

e realizar investimentos que garantam a atualização da sua base tecnológica. 
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DECISOR 3 

O mapa cognitivo individual obtido a partir da entrevista com o decisor 3 está 

apresentado na figura 28. 

 

Figura 28.  Mapa cognitivo resultante da entrevista com o decisor 3.  

Fonte: o autor 

Como principais questões levantadas pelo decisor 3, temos: 

− O serviço deve contar com um ambiente externo favorável para sua realização, o 

que deve envolver a existência de recursos financeiros; 

− Deve ter infraestrutura complementar à existente nos clientes, de forma a 

diferenciá-las, principalmente, quando são inviáveis para aquisição pelas 

empresas; 

− A ICT deve contar com uma equipe de venda que deve ter estratégias para 

promover o serviço junto ao mercado; 

− O serviço deve ter apelo mercadológico, de forma a associar seus resultados à 

qualidade, produtividade ou inovação dos clientes; 

− A ICT deve manter uma equipe mínima permanente para garantir a continuidade 

dos atendimentos, evitando excesso de bolsistas ou estagiários. 
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5.2.4 Mapa cognitivo congregado 

A construção do mapa agregado foi realizada a partir do agrupamento dos mapas 

cognitivos individuais, obtidos nas entrevistas dos decisores. Na sua construção, os conceitos que 

representavam a mesma idéia foram fundidos em um só. 

Após essa construção, o mapa cognitivo agregado foi submetido novamente aos 

decisores para análise e sugestões de melhorias. Algumas mudanças foram propostas e geraram 

alguns ajustes do mapa agregado. 

Após os ajustes, o mapa cognitivo agregado foi validado pelos três decisores, 

gerando então o mapa congregado. 

Após a obtenção do mapa cognitivo congregado, foi iniciada a análise avançada do 

mapa, que teve como propósito extrair informações necessárias para a construção da estrutura 

hierárquica dos critérios, com base no método AHP com ratings, considerando as percepções 

resultantes dos decisores entrevistados. 

A figura 29 apresentado o mapa cognitivo congregado, onde sinaliza os clusters 

identificados com cores diferentes. 
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Figura 29.  Mapa cognitivo congregado do grupo de decisores.  

Fonte: o autor 
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5.2.5 Análise avançada do mapa cognitivo congregado 

A análise avançada inicia-se com a identificação dos clusters, conforme apresentado 

a seguir. 

Cluster I (verde): É composto pelos conceitos associados às premissas e requisitos 

do modelo de negócio da ICT que devem orientar a concepção dos serviços tecnológicos que 

irão compor o portfólio da instituição. Desta forma, garante-se que portfólio contém serviços 

alinhados à sua missão e aos objetivos estratégicos organizacionais, considerando aspectos 

internos associados ao negócio da ICT e externos associados ao ambiente em que a instituição 

está inserida. 

Cluster II (azul):  É composto pelos conceitos que tratam das demandas de mercado 

e sua influência na proposição e concepção dos serviços tecnológicos. Consideram que as 

demandas podem ter origem internas ou externas à ICT, e que devem ser motivadas 

prioritariamente por empresas com forte cultura inovadora, que estejam sujeitas à 

regulamentação ou que estejam submetidas à forte concorrência. Devem contar ainda com um 

ambiente externo favorável e uma boa estratégia de venda e comercialização para conquistar 

mercados. 

Cluster III (amarelo):  É composto pelos conceitos referentes à capacidade do 

serviço tecnológico gerar soluções e resultados relevantes para o cliente e para a ICT, através do 

aumento da produtividade, qualidade e promoção da inovação. São considerados relevantes 

aspectos que tratam do desenvolvimento das equipes técnicas, ganho de visibilidade e reputação 

e da geração de receitas que possa alimentar os negócios dos clientes e manter a sustentabilidade 

financeira da ICT através da cobertura de seus custos operacionais e investimentos necessários 

para manter sua base tecnológica atualizada. 

Cluster IV (laranja):  É composto pelos conceitos referentes à viabilidade técnica 

para realização do serviço tecnológico. Compreende na análise das competências e da 

infraestrutura na ICT e parceiros. Considera aspectos técnicos e comportamentais, a medida em 

que a competência avaliada compreende no conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para que os especialistas possam prover a solução tecnológica ao cliente dentro dos 

requisitos de qualidade estabelecidos. 

Após a análise inicial dos clusters, foram identificadas as linhas de argumentação, 

conforme apresentado na tabela 3. 
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Tabela 3.   Linhas de argumentação do Mapa Cognitivo congregado.  
Linhas de 

argumentação 
Conceitos 

A1 1 / 2 /3 
A2 1 / 5 /6 
A3 1 / 4 
A4 7 / 8 / 9 / 10 / 11 
A5 7 / 8 / 9 / 12 / 13 
A6 7 / 8 / 9 / 12 / 14 
A7 7 / 8 / 15 / 16 / 18 
A8 7 / 8 / 15 / 17 / 18 
A9 7 / 19 / 20 
A10 7 / 19 / 21 / 22 
A11 7 / 19 / 23 
A12 7 / 24 / 25 
A13 7 / 24 / 26 
A14 7 / 24 / 27 / 28 
A15 7 / 24 / 27 / 29 
A16 7 / 24 / 27 / 30 
A17 31 / 32 / 33 / 34 / 35 
A18 31 / 32 / 33 / 34 / 36 / 37 
A19 31 / 32 / 38 / 39 / 40 
A20 31 / 32 / 38 / 39 / 41 / 42 
A21 31 / 32 / 38 / 39 / 41 / 43 
A22 31 / 44 / 45 / 46 / 47 
A23 31 / 44 / 45 / 48 / 49 / 50 
A24 31 / 44 / 51 / 52 / 53 
A25 31 / 44 / 51 / 54 / 55 
A26 56 / 57 / 58 / 59 
A27 56 / 57 / 60 / 61 
A28 56 / 57 / 60 / 62 / 63 
A29 56 / 57 / 60 / 64 
A30 56 / 65 / 66 / 67 
A31 56 / 65 / 66 / 68 
A32 56 / 65 / 66 / 69 
A33 56 / 65 / 66 / 70 
A34 56 / 71 / 72 
A35 56 / 71 / 73 

 

Considerando as percepções e valores dos decisores, as linhas de argumentação 

apresentadas acima demonstram as relações de causa e efeito que são considerados na 

priorização dos serviços tecnológicos dos institutos. 

O próximo passo foi identificar os ramos, conforme tabela 4, que são definidos como 

o conjunto de linhas de argumentação dentro de um mesmo cluster que expressam o raciocínio 

sobre questões de mesma natureza. 
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Tabela 4.   Ramos obtidos do Mapa Cognitivo congregado. 

Ramos Linhas de argumentação Cluster 

R1 A1 / A2 / A3 Verde 

R2 A4/A5/A6/A7/A8/A9/A10/A11/A12/A13/A14/A15/A16 Azul 

R3 A17/A18/A19/A20/A21/A22/A23/A24/A25 Amarelo 

R4 A26/A27/A28/A29/A30/A31/A32/A33/A34/A35 Laranja 

 

Após a análise dos ramos, foram sugeridos alguns candidatos a pontos de Vista 

Fundamentais - PVF. Para isso, foram escolhidos as cabeças de cada cluster para, em seguida, 

serem submetidas à análise das propriedades de Ensslin, cujo resumo pode ser verificado no 

quadro 6. 

Quadro 6. Validação dos pontos de vista fundamentais - PVF. 

Candidato à 
PVF Essenciabilidade Controlabilidade Isolabilidade É PVF? 

Atendimento 
ao modelo de 
negócio da 
ICT 

É essencial para 
garantir que o 
serviço tenha 

aderência ao negócio 
da ICT 

É controlável uma vez que 
é possível alterar os 

critérios para escolha dos 
serviços ou revisar o 
modelo de negócio 

É isolável por considerar 
que é o único PVF que 
remete ao modelo de 
negócio, portanto não 

influencia diretamente os 
outros critérios. 

Sim 

Alinhamento 
com as 
demandas de 
mercado 

É essencial para 
condicionar os 

serviços 
tecnológicos às 

demandas existentes 

É controlável uma vez que 
a ICT pode tomar suas 
decisões com base nas 

informações de mercado. 

É isolável por ser o único 
PVF que trata das 

demandas, portanto não 
influencia diretamente os 

outros critérios. 

Sim 

Geração de 
soluções e 
resultados 
relevantes 

É essencial para 
garantir o foco no 

resultado 

É controlável uma vez que 
é possível utilizar 

estratégias para gerar 
resultados para os clientes 

e para a ICT 

É isolável por ser o único 
PVF que trata dos 

resultados esperados, 
portanto não influencia 

diretamente outros critérios. 

Sim 

Viabilidade 
técnica de 
execução 

É essencial para 
viabilizar a 

realização serviços 
com qualidade e 

eficiência 

É controlável uma vez que 
é possível contratar, 
capacitar e celebrar 

acordos de cooperação 
técnica 

É isolável por ser o único 
PVF que trata da 

capacidade de realização, 
portanto não influencia 

diretamente outros critérios. 

Sim 

 

Com base no quadro 6, os PVF tiveram suas propriedades verificadas e foram 

considerados válidos. Entretanto, pode-se verificar que o PVF "Atendimento ao modelo de 

negócio da ICT", apesar de atender as propriedades de Ensslin, possui característica discreta com 

apenas dois níveis, ou seja, um determinado serviço tecnológico atende ou não atende o modelo 

de negócio da ICT. Decorrente disso, esse PVF não será considerado para construção da 

estrutura hierárquica por não permitir a definição de níveis de intensidade que considerem uma 

faixa contínua de opções. 
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5.3 Construção da hierarquia e julgamentos do modelo 

Após a conclusão da análise avançada do mapa cognitivo congregado, a próxima 

etapa compreende a construção da hierarquia a partir da definição dos critérios, subcritérios e 

ratings e julgamentos relativos às comparações par a par, seguidos do desenvolvimento algébrico 

para obtenção das prioridades locais e globais, conforme AHP com ratings.  

 

5.3.1 Construção da estrutura hierárquica 

A partir do mapa cognitivo congregado que representam o problema de priorização 

de serviços tecnológicos dos Institutos SENAI de Tecnologia, foi criada a estrutura hierárquica 

do problema. A definição dos critérios foi realizada a partir dos PVF identificados e validados e 

os subcritérios a partir dos conceitos localizados imediatamente abaixo dos conceitos que 

representam os PVF. A figura 30 apresenta a estrutura hierárquica resultante. 

 

Figura 30.  Estrutura hierárquica para priorização de serviços.  

Fonte: o autor 

 

Após a definição da estrutura hierárquica, foram estabelecidos os ratings para cada 

um dos subcritérios, juntamente com os níveis de intensidade a serem considerados para 

priorizar os serviços tecnológicos.  

Para estabelecer os ratings foram consideradas as linhas de argumentação do mapa 

cognitivo congregado, onde foram considerados os conceitos localizados abaixo daqueles 

utilizados para definição dos subcritérios. Após a construção dos ratings, conforme apresentado 

na figura 31, foram validados novamente pelos decisores. 
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Figura 31.  Níveis de intensidade do problema.  

Fonte: o autor 

 

Os quadros de 7 a 15 descrevem os significados dos níveis de intensidade: 

Quadro 7. Significado de "Identificação da demanda".  

 Níveis de intensidade Significado 

ID1 
Evidências qualificadas de 
grandes demandas 

Grande volume de demanda, de origem interna ou externa à ICT, 
identificada por meio de pesquisas estruturadas ou outras fontes 
qualificadas. 

ID2 
Evidências qualificadas de 
demandas específicas 

Médio volume de demanda, de origem interna ou externa à ICT, 
identificada por meio de pesquisas estruturadas ou outras fontes 
qualificadas. 

ID3 
Evidências não qualificadas 
de grandes demandas 

Grande ou médio volume de demanda, interna ou externa à ICT, 
identificada por meio de informações fragmentadas, subjetivas ou de 
fontes não especializadas. 

 

Quadro 8. Significado de "Ambiente externo favorável ". 

 Níveis de intensidade Significado 

AF1 
Disponibilidade de recursos 
sem concorrência 

Grande disponibilidade de recursos públicos ou privados para 
contratação do serviço em ambiente sem concorrência 

AF2 
Disponibilidade de recursos 
com concorrência 

Grande disponibilidade de recursos públicos ou privados para 
contratação do serviço em ambiente com relevante concorrência 

AF3 
Baixa disponibilidade de 
recursos sem concorrência 

Baixa disponibilidade de recursos públicos ou privados para 
contratação do serviço em ambiente sem concorrência 

AF4 
Baixa disponibilidade de 
recursos com concorrência 

Grande disponibilidade de recursos públicos ou privados para 
contratação do serviço em ambiente com relevante concorrência 
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Quadro 9. Significado de "Estratégia de venda e comercialização".  

 Níveis de intensidade Significado 

EC1 
Forte apelo comercial e 
equipe de venda disponível 

Serviço possui valor de mercado, sob a perspectiva do cliente, e conta 
com equipe de vendas consultivas para sua promoção e contratação. 

EC2 
Existência de apelo 
comercial e equipe de venda 
disponível 

Serviço possui valor de mercado a ser construído junto ao cliente, 
mas conta com equipe de vendas consultivas para sua promoção e 
contratação. 

EC3 
Existência de apelo 
comercial e equipe de venda 
indisponível 

Serviço possui valor de mercado a ser construído junto ao cliente, 
mas não conta com equipe de vendas consultivas para sua promoção 
e contratação. 

 

Quadro 10. Significado de "Resultados satisfatórios para o cliente".  

 Níveis de intensidade Significado 

RC1 
Alto potencial para gerar 
resultados ao cliente 

O serviço irá proporcionar retorno financeiro ao cliente em receita ou 
economia da produção, direto ou indireto, superior a 200% sobre o 
investimento para contratação do serviço, em um período de 1 ano. 

RC2 
Médio potencial para gerar 
resultados ao cliente 

O serviço irá proporcionar retorno financeiro ao cliente em receita ou 
economia da produção, direto ou indireto, superior a 100% sobre o 
investimento para contratação do serviço, em um período de 1 ano. 

RC3 
Baixo potencial para gerar 
resultados ao cliente 

O serviço irá proporcionar retorno financeiro ao cliente em receita ou 
economia da produção, direto ou indireto, até 100% sobre o 
investimento para contratação do serviço, em um período de 1 ano. 

 

Quadro 11. Significado de "Visibilidade e Reputação para a ICT".  

 Níveis de intensidade Significado 

VR1 
Grande visibilidade e 
reputação para a ICT 

O serviço irá proporcionar grande visibilidade à ICT, associando à 
sua marca a percepção de expertise e excelência técnica junto ao 
cliente. 

VR2 
Média visibilidade e 
reputação para a ICT 

O serviço irá proporcionar alguma visibilidade à ICT, associando à 
sua marca a percepção de expertise e excelência técnica junto ao 
cliente. 

VR3 
Baixa visibilidade e 
reputação para a ICT 

O serviço não irá proporcionar visibilidade relevante à ICT, 
associando de forma incipiente à sua marca a percepção de expertise 
e excelência técnica junto ao cliente. 

 

Quadro 12. Significado de "Sustentabilidade financeira da ICT".  

 Níveis de intensidade Significado 

SF1 
Forte contribuição para a 
sustentabilidade financeira 
da ICT 

O serviço cobre todos os custos operacionais e retorna o investimento 
inicial em máquinas, softwares, acessórios, capacitações e adequação 
de ambientes em período inferior a 1 ano. 

SF2 
Média contribuição para a 
sustentabilidade financeira 
da ICT 

O serviço cobre todos os custos operacionais e retorna o investimento 
inicial em máquinas, softwares, acessórios, capacitações e adequação 
de ambientes em período inferior a 2 ano. 

SF3 
Fraca contribuição para a 
sustentabilidade financeira 
da ICT 

O serviço cobre todos os custos operacionais e retorna o investimento 
inicial em máquinas, softwares, acessórios, capacitações e adequação 
de ambientes em período superior a 2 ano. 
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Quadro 13. Significado de "Competência de equipe de especialistas ".  

 Níveis de intensidade Significado 

RH1 Equipe com competência 
Equipe disponível e competente (conhecimento, habilidade e atitude) 
para realização do serviço, não necessitando de treinamento 
complementar. 

RH2 
Necessidade de capacitações 
específicas 

Equipe disponível para realização do serviço, mas que necessita de 
treinamento (aspectos técnicos) ou sensibilização específicos 
(aspectos culturais ou comportamentais). 

RH3 
Necessidade de investimento 
em capacitações 

Equipe disponível para realização do serviço, mas que necessita de 
significativo investimento em treinamento e sensibilização. 

 

Quadro 14. Significado de "Infraestrutura adequada e diferenciada".  

 Níveis de intensidade Significado 

IA1 
Infraestrutura com 
diferenciais tecnológicos 

A infraestrutura existentes na ICT é suficiente para realizar o serviço 
e possuem diferenciais tecnológicos se comparados com os de 
parceiros e concorrentes. 

IA2 
Infraestrutura com condições 
de prestar o serviço 

A infraestrutura demanda por pequeno investimento em máquinas, 
equipamentos, componentes, padrões ou softwares até 40% da receita 
esperada para o serviço no período de 1 ano. 

IA3 
Infraestrutura com 
necessidades de adequação 

A infraestrutura demanda por relativo investimento em máquinas, 
equipamentos, componentes, padrões ou softwares superior a 40% da 
receita esperada para o serviço no período de 1 ano. 

 

Quadro 15. Significado de "Parcerias estratégicas ".  

 Níveis de intensidade Significado 

PE1 
Parcerias com competência e 
infraestrutura 

A ICT tem a disposição especialistas e infraestrutura, oriundos de 
parcerias, necessários para realizar o serviço. 

PE2 Parcerias com infraestrutura 
A ICT tem a disposição infraestrutura oriunda de parcerias, 
necessários para realizar o serviço e equipe interna com competência 
para utilizá-la. 

PE3 Parcerias com competência 
A ICT possui infraestrutura interna e tem a disposição os 
especialistas oriundos de parcerias, necessários para realização do 
serviço. 

 

5.3.2 Comparações par a par individual e em grupo 

Após a definição da estrutura hierárquica do AHP com ratings, foram realizadas as 

comparações par a par dos critérios, subcritérios e níveis de intensidade.  

Apesar do problema de priorização de serviços tecnológicos para uma ICT envolver 

uma decisão em grupo, todos os decisores realizaram inicialmente suas comparações par a par 

separadamente. Essas comparações foram feitas considerando a escala de Saaty e o resultado dos 

julgamentos estão no apêndice I. 
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Com o objetivo de ilustrar uma sequencia de comparações realizadas, consideremos 

as tabelas 5, 6 e 7 que apresentam comparações de critérios, subcritérios e níveis de intensidade, 

respectivamente. 

Tabela 5.   Exemplo de comparação dos critérios do problema.  

COMPARAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

    

CRITÉRIOS 
Alinhamento estratégico com 

o mercado 

Geração de soluções e 

resultados relevantes 

Viabilidade técnica de 

realização do serviço 

Alinhamento estratégico com o 

mercado 
1,00 3,00 7,00 

Geração de soluções e 

resultados relevantes 
0,33 1,00 3,00 

Viabilidade técnica de 

realização do serviço 
0,14 0,33 1,00 

 

A tabela 5 indica que o critério "Alinhamento estratégico com o mercado" tem uma 

pequena importância relativa ao critério "Geração de soluções e resultados relevantes" e grande 

importância em comparação com "Viabilidade técnica de realização do serviço". Considera ainda 

que "Geração de soluções e resultados relevantes" possui importância pequena relativa ao 

critério "Viabilidade técnica de realização do serviço". 

Tabela 6.   Exemplo de comparação dos subcritérios do problema.  

COMPARAÇÃO DOS SUBCRITÉRIOS 

    

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO COM O MERCADO 

SUBCRITÉRIOS Identificação da demanda Ambiente externo favorável 
Estratégia de venda e 

comercialização 

Identificação da demanda 1,00 5,00 3,00 

Ambiente externo favorável 0,20 1,00 0,33 

Estratégia de venda e 

comercialização 
0,33 3,00 1,00 

 

A tabela 6 indica que o subcritério "Identificação da demanda" possui grande 

importância se comparado ao subcritério "Ambiente externo favorável" e pequena importância 

relativa ao subcritério "Estratégia de venda e comercialização". Considera ainda que o 

subcritério "Estratégia de venda e comercialização " possui uma pequena importância relativa ao 

subcritério "Ambiente externo favorável". 
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Tabela 7.   Exemplo de comparação dos níveis de intensidade do problema.  

COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTENSIDADE 
        

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Evidências qualificadas de 

grande demandas 

Evidências qualificadas de 

demandas específicas 

Evidências não qualificadas de 

demandas 

Evidências qualificadas de 

grande demandas 
1,00 3,00 7,00 

Evidências qualificadas de 

demandas específicas 
0,33 1,00 3,00 

Evidências não qualificadas de 

demandas 
0,14 0,33 1,00 

 

A tabela 7 indica que o nível de intensidade "Evidências qualificadas de grande 

demandas" possui uma grande importância relativa ao nível de intensidade "Evidências 

qualificadas de demandas específicas" e importância absoluta relativa ao nível de intensidade 

"Evidências não qualificadas de demandas". Considera ainda que o nível de intensidade 

"Evidências qualificadas de demandas específicas " possui grande importância relativa ao nível 

de intensidade " Evidências não qualificadas de demandas ". 

Vale ressaltar que, durante os julgamentos, os decisores acompanharam a variação da 

razão de consistência das comparações e fizeram as modificações necessárias para garantir a 

coerência dos julgamentos. Os valores da razão de consistência são calculados pelo software 

superdecisions, de forma que sejam menores que 0,05 para julgamentos que compreendam três  

comparações par a par e 0,09 para julgamentos que compreendam quatro comparações par a par. 

Os valores obtidos para os vetores prioridade e razão de consistência são 

apresentados no apêndice I, onde verifica-se que os valores correspondentes às razões de 

consistência dos julgamentos obtidas estão todas aceitáveis. Desta forma, os julgamentos 

relativos às comparações par a par dos serviços tecnológicos estão adequados. 

De posse dos julgamentos individuais, foram calculados os vetores prioridade do 

grupo de decisores. Esses vetores foram obtidos calculando a média geométrica dos valores 

obtidos dos vetores prioridade resultantes dos julgamentos individuais. Após a obtenção dos 

vetores prioridade do grupo, os mesmos foram normalizados. 

Os valores correspondentes aos julgamentos do grupo de decisores encontram-se no 

apêndice II. Para ilustrar como foram realizados os cálculos, a tabela 8 apresenta os vetores 

prioridade de cada decisor e o vetor prioridade do grupo de decisores correspondentes aos 

critérios da estrutura hierárquica obtida para o modelo utilizado neste trabalho. 
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Tabela 8.   Vetor prioridade dos critérios do grupo de decisores. 

COMPARAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

CRITÉRIOS 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Alinhamento estratégico com o 

mercado 
0,669 0,637 0,435 0,620 1,000 

Geração de soluções e resultados 

relevantes 
0,243 0,105 0,078 0,137 0,221 

Viabilidade técnica de realização do 

serviço 
0,088 0,258 0,486 0,243 0,391 

 

Após o cálculo dos vetores prioridade correspondentes aos julgamentos do grupo de 

decisores, foi realizado o desenvolvimento algébrico que é apresentado a seguir. 

 

5.3.3 Desenvolvimento algébrico 

Após a comparação par a par feita individualmente por cada decisor e agregação dos 

julgamentos do grupo de decisores, os vetores prioridade resultantes foram alimentados no 

superdecisions para cálculo das prioridades locais e globais dos critérios e subcritérios. Os 

resultados obtidos estão apresentados na figura 32. 

 

Figura 32.  Prioridade locais e globais.  

Fonte: o autor 

Com base na figura 32, pode-se verificar que o grupo de decisores atribui um peso 

maior ao critério "Alinhamento estratégico com o mercado", seguido pelo critério "Viabilidade 

técnica de realização do serviço".  

Com relação ao critério "Alinhamento estratégico com o mercado", os decisores 
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comparado aos subcritérios "Ambiente externo favorável" e "Estratégia de venda e 

comercialização". 

Para o critério "Geração de soluções e resultados relevantes", os decisores 

priorizaram o subcritério "Resultados relevantes para os clientes", seguido por "Sustentabilidade 

financeira da ICT" e "Visibilidade e reputação para a ICT".  

Por fim, o critério "Viabilidade técnica de realização dos serviços" os decisores 

priorizaram o subcritério "Competência da equipe de especialistas", seguido pelos subcritérios 

"Infraestrutura adequada e diferenciada" e "Parcerias estratégicas", onde ambos tiveram a mesma 

prioridade local. 

 

5.4 Priorização dos serviços tecnológicos 

Com o modelo validado, inicia-se a etapa que prevê sua aplicação no Instituto 

SENAI de Tecnologia em Eletrometalmecânica - IST EMM. Esse instituto faz parte da rede de 

Institutos SENAI de Tecnologia prevista no Programa SENAI de Competitividade da Indústria, 

que prevê recursos financiados para investimento em obras e laboratórios voltados para atender o 

setor industrial brasileiro. Esse instituto está localizado na região metropolitana de Fortaleza, no 

município de Maracanaú, onde integra o maior pólo industrial do estado do Ceará.  

Apesar da sua inauguração em Ago/2014, o SENAI já atuava na região fornecendo 

serviços tecnológicos desde 2003 ao setor industrial cearense, provendo soluções voltadas ao 

controle da qualidade, desenvolvimento de novos produtos, automação de maquinas e sistemas 

industriais, entre outras consultorias. 

Para viabilizar o acesso aos recursos do programa, os institutos apresentaram planos 

de negócio contendo informações sobre: objetivos estratégicos, mercado, infraestrutura, 

estratégia de marketing, equipe técnica e estudo de viabilidade técnica e econômica.  

O plano de negócio do IST EMM foi elaborado em 2013, fruto de um trabalho 

intenso que contou com a experiência e conhecimento da equipe sobre o mercado industrial 

local. Desta forma, informações relevantes do plano de negócio foram utilizadas para 

fundamentar as análises dos serviços tecnológicos que foram objeto de estudo desse trabalho, o 

que enriqueceu significativamente o presente estudo de caso. 

Para realizar a análise dos serviços tecnológicos, o gestor do IST EMM participou 

como quarto decisor. Esse gestor foi responsável pela elaboração do plano de negócio da ICT, e 
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possui experiência e conhecimento das informações necessárias para realizar os julgamentos 

necessários para priorização dos serviços tecnológicos escolhido. 

Para a seleção dos serviços, foram consideradas as informações desse plano de 

negócio, no capítulo "Plano do produto", que trata da análise do portfólio de serviços do IST 

EMM. Como primeiro passo, foram selecionados 12 serviços tecnológicos, divididos da seguinte 

forma: i) 4 serviços de consultoria em tecnologia, ii) 4 serviços metrológicos, e iii) 4 serviços 

técnicos especializados, conforme nomenclatura interna da ICT. A lista dos serviços 

tecnológicos selecionados para o estudo de caso está apresentada na quadro 16. 

Quadro 16. Serviços tecnológicos considerados no estudo de caso. 

 SERVIÇO TECNOLÓGICO CATEGORIA 

1 Automação de máquinas e sistemas industriais Consultoria 

2 Lean Manufacturing Consultoria 
3 Projeto integrado de produtos Consultoria 
4 Adequação de máquinas à NR 12 Consultoria 
5 Calibração de medidores de temperatura Laboratorial 
6 Calibração de instrumentos de medição dimensional Laboratorial 
7 Ensaios de dobramento em corpo de prova soldados Laboratorial 
8 Ensaios para controle da qualidade de polímeros Laboratorial 
9 Medição 3D para controle da qualidade Operacional 
10 Modelagem 3D orientado por nuvem de pontos Operacional 
11 Prototipagem Rápida Operacional 
12 Usinagem de dispositivos complexos Operacional 

 

O gestor do IST EMM realizou as análises dos serviços tecnológicos considerando os 

subcritérios e ratings estabelecidos no modelo. As respostas do gestor do IST EMM decorrente 

dos seus julgamentos encontram-se no apêndice III e os resultados obtidos pelo Superdecision 

são apresentados a seguir. 

 

5.5 Resultados  

As respostas decorrentes dos julgamentos do gestor do IST EMM foram alimentadas 

no Superdecisions para priorização das alternativas com base no modelo matemático validado na 

etapa 3. Como resultado, foram obtidas os valores correspondentes à priorização dos serviços. 

Para uma análise numérica detalhada do resultado por critério, a tabela 9 apresenta o 

ranking resultante dos julgamentos dos serviços tecnológicos em valores idealizados. 
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Tabela 9.   Ranking dos serviços tecnológicos por subcritérios. 

 

A tabela 9 será analisada detalhadamente de forma a subsidiar um plano de ação para 

melhorar os resultados individuais dos serviços tecnológicos individualmente. Essa análise 

poderá orientar a ICT na implementação de estratégias para aumentar a competitividade de sua 

carteira de serviços. 

Como resultado geral dos julgamentos dos serviços tecnológicos, a tabela 10 

apresentado os valores total, idealizados e normalizados. 

Tabela 10.   Resultado detalhado da priorização dos Serviços tecnológicos. 

POSIÇÃO SERVIÇO TECNOLÓGICO Total Idealizado Normalizado 

1º CON Adequação de máquinas à NR12 0,8619 1,0000 0,1244 

2º CON Projeto Integrado de Produtos 0,7911 0,9179 0,1142 

3º LAB Calibração de instrumentos de medição dimensional 0,7399 0,8585 0,1068 

4º OPE Modelagem 3D orientada por nuvem de pontos 0,7230 0,8388 0,1043 

5º OPE Usinagem de dispositivos complexos 0,7135 0,8278 0,1030 

6º CON Automação de máquinas e sistemas industriais 0,5229 0,6067 0,0755 

7º LAB Ensaios para controle da qualidade de polímeros 0,5142 0,5966 0,0742 

8º OPE Prototipagem Rápida 0,5116 0,5936 0,0738 

9º LAB Ensaios de corpos de prova soldados 0,4513 0,5236 0,0651 

10º CON Lean Manufacturing 0,4138 0,4801 0,0597 

11º OPE Medição 3D para controle da qualidade 0,3491 0,4051 0,0504 

12º LAB Calibração de medidores de temperatura 0,3363 0,3902 0,0485 

 

A figura 33 apresenta o resultado em formato gráfico, considerando os valores 

normalizados obtidos pelo Superdecisions. 
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Os julgamentos do gestor consideraram demandas internas do instituto, oriundas de 

pacotes de serviços demandados por projetos de P&D, projeto de desenvolvimento de produtos e 

projetos de automação de sistemas industriais. Tais serviços exigem da instituição um sistema de 

gestão físico e orçamentário adequado para que se possa viabilizar e justificar os atendimentos 

realizados em pacotes de serviços e projetos de P&D. 

Os serviços que apresentaram uma combinação de equipe técnica competente, 

existência de infraestrutura e de parcerias para realização do serviço obtiveram uma boa posição 

no ranking. Entretanto, faz-se necessário verificar se esses recursos estão submetidos a uma 

gestão eficiente que garanta a prestação dos serviços de qualidade. 

Considerando o subcritério "Infraestrutura adequada e diferenciada", os serviços 

laboratoriais e operacionais apresentaram, em média, valores inferiores aos da categoria 

consultorias. Essa diferença é justificada devido aos altos investimentos necessários para garantir 

a disponibilidade integral de laboratórios, máquinas e equipamentos necessários para prestar 

serviços. Apesar dessa dificuldade poder ser compensada com parcerias estratégicas, a efetiva 

disponibilidade da infraestrutura depende de fatores externos que devem ter seus riscos 

avaliados. 

Após a análise geral do resultado obtido, foi realizada a análise individualizada dos 

serviços, de forma a demonstrar como o método pode apoiar estratégias específicas e contribuir 

com a gestão do portfólio da ICT. A análise do resultado por serviço tecnológico é apresentada a 

seguir. 

 

5.5.2 Análise dos resultados por serviço tecnológico 

Com base nos resultados dos julgamentos, foram realizadas análises visando a 

proposição de estratégias que podem ser adotadas pela ICT no sentido de aumentar a posição dos 

serviços tecnológicos no ranking. Os serviços estão descritos individualmente a seguir, 

ordenados de acordo com a sua posição no ranking. 

 

ADEQUAÇÃO DE MÁQUINAS À NR 12 

O serviço "Adequação de Máquinas à NR12" ficou na 1a posição do ranking de 

serviços, onde foi bem avaliado nos critérios "Alinhamento Estratégico com o mercado", 

"Geração de soluções e resultados relevantes" e "Viabilidade técnica de realização do serviço". 

Como principais fatores associados a esse serviço, temos: 
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− demanda evidenciada pelo fator compulsório da norma regulamentadora; 

− o serviço não exige, na sua fase de diagnóstico e assessoramento técnico, de 

infraestrutura; 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 

− vincular sua realização à geração de demandas para outros serviços da ICT, tais 

como "Automação de máquinas e sistemas industriais", "Desenvolvimento 

Integrado de produtos" e "Fabricação de dispositivos complexos"; 

− Realizar parcerias com consultorias que realizam assessoria técnica de adequação 

a outras normas de segurança do trabalho. 

 

PROJETO INTEGRADO DE PRODUTOS 

O serviço "Projeto Integrado de Produtos " ficou na 2a posição do ranking de 

serviços, onde foi bem avaliado nos critérios ""Alinhamento Estratégico com o mercado" e 

"Geração de soluções e resultados relevantes ". Entretanto, pode-se verificar que o serviço 

apresenta, na percepção do gestor do IST EMM, avaliação mediana relativa aos subcritérios 

"Competência da equipe de especialistas" e "Parcerias estratégicas". Como principais fatores 

associados a esse serviço, temos: 

− apesar dos investimentos já realizados em capacitação da equipe técnica, esse tipo 

de serviço requer um alto nível de especialização técnica; 

− Com relação às parcerias, verifica-se um pequeno número de especialistas e 

instituições com infraestrutura adequada para prestação de serviços no estado do 

Ceará; 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 

− Explorar os cases gerados a partir de atendimentos realizados; 

− Promover um programa de capacitação permanente e design e DIP; 

− capitanear ações na área de educação profissional e de graduação, que visem a 

divulgação das ferramentas de DIP. 
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CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DIMENSIONAL 

O serviço "Calibração de Instrumentos de Medição Dimensional" ficou na 3a posição 

do ranking de serviços, onde foi bem avaliado nos critérios " Alinhamento Estratégico com o 

mercado" e "Viabilidade técnica de realização do serviço". Entretanto, pode-se verificar que o 

serviço apresenta, na percepção do gestor do IST EMM, avaliação mediana relativa ao critério 

"Geração de soluções e resultados relevantes". Como principais fatores associados a esse serviço, 

temos: 

− demanda atual relevante e fidelizada de empresas de vários setores industriais do 

estado; 

− vinculação do serviço às demandas geradas pelos requisitos de normas de 

sistemas de gestão da qualidade, que exigem a calibração de dispositivos de 

medição e monitoramento; 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 

− definir estratégias para diminuir os custos operacionais de forma a contribuir com 

a sustentabilidade financeira da ICT; 

− ampliar sua venda e otimizar a demanda por meio de serviços agregados, tais 

como: planejamento dos planos de calibração dos dispositivos dos clientes, 

programa fidelidade, política de desconto visando equilibrar demanda sazonais. 

 

 

MODELAGEM 3D ORIENTADO POR NUVEM DE PONTOS 

O serviço "Modelagem 3D orientada por nuvem de pontos" ficou na 4a posição do 

ranking de serviços, onde apresentou um desempenho mediano em praticamente todos os 

subcritérios. Como principais fatores associados a esse serviço, temos: 

− as demandas externas para contratação de modelagem 3D são pontuais, enquanto 

que as demandas atuais são internas, geradas pelos projetos de desenvolvimento 

integrado de produtos vem aumentando significativamente; 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 
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− direcionar esforços às demandas de projetos de desenvolvimento de novos 

produtos; 

− Sensibilizar especialistas quanto às vantagens do serviço na fase de criação de 

produtos; 

− Divulgar a importância da engenharia reversa para a indústria através de eventos e 

cursos de educação profissional. 

 

USINAGEM DE DISPOSITIVOS COMPLEXOS 

O serviço "Usinagem de dispositivos complexos" ficou na 5a posição do ranking de 

serviços, onde apresentou forte potencial para atender o critério "Geração de soluções e 

resultados relevantes ". Entretanto, pode-se verificar que o serviço apresenta, na percepção do 

gestor do IST EMM, avaliação mediana relativa aos critérios "Alinhamento Estratégico com o 

mercado" e "Viabilidade técnica de realização do serviço". Como principais fatores associados a 

esse serviço, temos: 

− o serviço possui demanda interna decorrente de projetos de desenvolvimento de 

produtos, de P&D e automação de processos industriais; 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 

− adequar os processos e fluxos de trabalho, visando diminuir cursos operacionais e 

aumentar a disponibilidade de máquinas e de equipe técnica; 

− realizar atualização da infraestrutura disponível; 

− capacitar equipe técnica, visando o aumento da qualidade dos componentes 

usinados e o aumento da produtividade. 

 

AUTOMAÇÃO DE MÁQUINAS E SISTEMAS INDUSTRIAIS  

O serviço "Automação de Máquinas e Sistema e industriais" ficou na 6a posição do 

ranking de serviços, onde foi bem avaliado no critério "Resultados relevantes para os clientes" e 

"Sustentabilidade financeira para a ICT. Entretanto, pode-se verificar que o serviço apresenta, na 

percepção do gestor do IST EMM, avaliação mediana relativa aos critérios "Alinhamento 

Estratégico com o mercado" e "Viabilidade técnica de realização do serviço". Como principais 

fatores associados a esse serviço, temos: 
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− devido a especificidade e complexidade do serviço, sua negociação e execução 

ocorre de forma personalizada, o que dificulta a participação da equipe de vendas; 

− boa parte da demanda é reprimida; 

− envolve investimento relevantes para sua contratação; 

− não são considerados, na maioria dos casos, como inovação tecnológica, o que 

impede que empresas acessem programas de subvenção ou subsídios; 

− dificuldade de parcerias com capacidade de realização do serviço e; 

− dificuldade de garantir toda a infraestrutura necessária para concepção das 

soluções em automação. 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 

− sempre que possível, vincular o serviço a atividades de projetos de P&D, visando 

o acesso a programas externos de apoio financeiro voltados à subvenção ou 

subsídio; 

− Estabelecer estratégias de promoção do serviço junto às empresas baseado nos 

casos de sucesso e depoimento de clientes satisfeitos; 

− Selecionar alguns agentes de venda com perfil técnico para capacitá-los, de forma 

que possam promover e vender adequadamente o serviço. 

 

ENSAIOS PARA CONTROLE DA QUALIDADE DE POLÍMEROS 

O serviço "Ensaios para controle da qualidade de polímeros" ficou na 7a posição do 

ranking de serviços, onde foi bem avaliado no critério "Viabilidade técnica de realização do 

serviço". Entretanto, pode-se verificar que o serviço apresenta, na percepção do gestor do IST 

EMM, fragilidades na avaliação relativa aos critérios "Alinhamento Estratégico com o mercado" 

e "Geração de soluções e resultados relevantes". Como principais fatores associados a esse 

serviço, temos: 

− o serviço foi lançado a cerca de 1 mes e a demanda vem crescendo 

progressivamente, mas não no volume previsto inicialmente; 

− são ensaios importantes na rotina de indústria de processamento de plásticos; 

− os principais concorrentes são laboratórios internos das empresas de 

processamento de plástico; 
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− A ICT já possui equipe com competência para sua realização e laboratórios 

equipados, mas não possui parcerias relevantes com outros prestadores de 

serviços dessa área. 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 

− antecipar-se aos investimentos feitos pelas empresas para implantação ou 

manutenção de laboratórios, propondo a contratação externa dos serviços; 

− Realizar divulgação direcionada para empresas de processamento de plástico, que 

possuem processos de injeção de plástico e que desenvolvem produtos 

poliméricos; 

− buscar parcerias com especialistas na área para sensibilizar empresários a 

contratarem serviços para controle da qualidade materiais. 

 

PROTOTIPAGEM RÁPIDA 

O serviço "Prototipagem Rápida" ficou na 8a posição do ranking de serviços, onde 

foi bem avaliado no critério "Geração de soluções e resultados relevantes ". Entretanto, pode-se 

verificar que o serviço apresenta, na percepção do gestor do IST EMM, avaliação mediana 

relativa aos critérios "Alinhamento Estratégico com o mercado" e "Viabilidade técnica de 

realização do serviço". Como principais fatores associados a esse serviço, temos: 

− inexistência de infraestrutura própria para realizar o serviço, acarretando em  

dependência de parcerias com equipe e infraestrutura; 

− as demandas são geradas por meio dos projetos de desenvolvimento de produtos, 

e por esse motivo, permite que a ICT se posicione como um mediador entre 

clientes e parceiros; 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 

− promover serviços de design que demandem por prototipagem rápida; 

− fortalecer as parcerias ou propor um projeto estruturante que a capacitação de 

designers e engenheiros projetistas; 
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ENSAIOS EM CORPO DE PROVA SOLDADOS 

O serviço "Ensaios em corpo de prova soldados" ficou na 9a posição do ranking de 

serviços, onde atendeu parcialmente os critérios do modelo. Como principais fatores associados 

a esse serviço, temos: 

− sua demanda é específica e está fortemente vinculada ao setor petróleo e gás; 

− os ensaios normalmente estão vinculados a requisitos de normas e regulamentos 

que estabelecem as condições para as soldas em vasos de pressão, caldeiras, 

fornos, entre outros; 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 

− diversificar o mercado, instigando demandas reprimidas de setores que utilizam 

equipamentos que gerem situações de risco, tais como caldeiras, fornos, vasos de 

pressão, entre outros; 

− promover o serviço em refinarias, grandes obras de construção civil e indústrias 

específicas, dentro e fora do estado, visto que despesas com o transporte de 

amostras, em geral, não inviabiliza o serviço. 

 

LEAN MANUFACTURING 

O serviço "Lean Manufacturing" ficou na 10a posição do ranking de serviços, onde 

foi bem avaliado no critério "Geração de soluções e resultados relevantes ". Entretanto, pode-se 

verificar que o serviço apresenta, na percepção do gestor do IST EMM, avaliação mediana 

relativa aos critérios "Alinhamento Estratégico com o mercado" e "Viabilidade técnica de 

realização do serviço". Como principais fatores associados a esse serviço, temos: 

− o serviço ainda não é realizado pela equipe da ICT, o que exige planejamento e 

investimentos para viabilizá-lo; 

− boa parte das empresas locais ainda não encontram-se sensibilizadas quanto ao 

retorno que o Lean Manufacturing pode proporcionar; 

− a ICT não possui evidências da demanda para o serviço e estratégias específicas 

para sua promoção; 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 
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− realizar, juntamente com parceiros, um programa amplo de sensibilização das 

empresas com foco no aumento da produtividade, ressaltando a importância do 

Lean Manufacturing; 

− realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica para identificar as 

necessidades de investimento e esforços para o seu lançamento; 

 

MEDIÇÃO 3D PARA CONTROLE DA QUALIDADE 

O serviço "Medição 3D para controle da qualidade" ficou na 11a posição do ranking 

de serviços, onde apresentou avaliação mediana em todos os critérios na percepção do gestor do 

IST EMM. Como principais fatores associados a esse serviço, temos: 

− as demandas externas para contratação de medição 3D são pontuais, enquanto que 

as demandas internas geradas pelos projetos de desenvolvimento integrado de 

produtos vem aumentando significativamente; 

− a ICT já possui equipe técnica competente e infraestrutura para realizar o serviço; 

− as parcerias disponíveis não estão aptas para a realização do serviço, no caso de 

eventual necessidade; 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 

− direcionar esforços para projetos de desenvolvimento de novos produtos que 

requeiram medição 3D nas fases de experimentação e validação do protótipo; 

− visando a sensibilização de colaboradores da industria, incorporar visitas ao 

laboratório de medição 3D de alunos dos cursos técnicos ou de graduação que 

tratam dos assuntos: ajustagem mecânica, controle da qualidade, CAD, usinagem, 

entre outros 

 

CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE TEMPERATURA 

O serviço "Calibração de medidores de Temperatura" ficou na 12a posição do 

ranking de serviços, onde foi bem avaliado no critério " Viabilidade técnica de realização do 

serviço". Entretanto, pode-se verificar que o serviço apresenta, na percepção do gestor do IST 

EMM, avaliação mediana relativa aos critérios "Alinhamento Estratégico com o mercado" e " 
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Geração de soluções e resultados relevantes". Como principais fatores associados a esse serviço, 

temos: 

− vinculação do serviço às demandas geradas pelos requisitos de normas de 

sistemas de gestão da qualidade, que exigem a calibração de dispositivos de 

medição e monitoramento; 

− existência de um mercado consolidado com preços estabelecidos e elevada 

concorrência; 

− existência de laboratórios e equipe capacitada para realizar o serviço; 

Como proposta de estratégias para melhorar o posicionamento desse serviço no 

ranking de prioridades, temos: 

− avaliar a substituição gradativa da calibração por serviços de medição ou 

monitoramento de temperatura em equipamentos industriais; 

− Definir estratégias para diminuir custos operacionais; 

− Verificar a existência de dispositivos específicos que requeiram maior exatidão da 

calibração ou menor incerteza da medição, visando agregar valor ao serviço. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho foi desenvolvido considerando a aplicação do método AMD em 

uma lista real de serviços tecnológicos que estão sujeitos a influência de variáveis dinâmicas 

internas e externas de uma ICT que já atende o setor industrial do seu estado.  

A estruturação do problema considerou a realidade do IST EMM, onde decisores 

com representatividade nacional, de posse das estratégias organizacionais e padrões internos, 

construíram um modelo próximo do problema real. Desta forma, as prioridades estabelecidas 

para a gestão do portfólio representam na prática os fatores relevantes para pessoas-chave dos 

Institutos SENAI de Tecnologia.  

O gestor do IST EMM verificou que a priorização resultante da aplicação do AHP 

com ratings apresentou uma forte correlação com os resultados obtidos no plano de negócios do 

instituto, o que demonstra a coerência do modelo proposto neste trabalho com as análises 

realizadas anteriormente. Com isso, o primeiro objetivo estratégico deste trabalho foi atendido. 

Pode-se verificar claramente que a estrutura hierárquica, contendo seus critérios, 

subcritérios e níveis de intensidade, foi construída a partir do mapa cognitivo congregado. Este 

por sua vez, foi baseado na percepção e valores dos especialistas entrevistados. Desta forma, o 

segundo objetivo estratégico deste trabalho foi atendido. 

Apesar da construção do modelo não ter contado com a participação do gestor do 

IST EMM, foi verificada a sua concordância com a estrutura hierárquica definida para o modelo. 

Desta forma, considerando a aplicabilidade e relevância do modelo na instituição e a 

representatividade e complementariedade dos decisores, podemos concluir que o modelo 

apresentado pode ser replicado nos 60 Institutos SENAI de Tecnologia, localizados em vários 

estados brasileiros. Sendo assim, o terceiro objetivo estratégico deste trabalho foi atendido. 

Apesar do caráter pontual do presente estudo de caso, o trabalho demonstrou que a 

aplicação sistemática do método é possível e traz uma série de benefícios para a ICT. Entre 

outras vantagens, permite identificar estratégias para construção de um plano de ação com o 

propósito de tornar os serviços tecnológicos da ICT mais competitivos. Para isso, o gestor da 

ICT pode aplicar o método seguidas vezes, motivado por mudanças de variáveis de influência e 

pelo conhecimento gerado a partir do histórico de sucessivos julgamentos. 

Em termos práticos, para que o método possa ter efetividade no apoio às decisões 

tomadas no âmbito da gestão do portfólio, é fundamental sistematizar a aplicação do método 
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proposto neste trabalho de forma a gerar um histórico que proporcione o conhecimento dos 

fatores relevantes que interferem na dinâmica relativa à prestação de serviços pela ICT. 

Análises sucessivas levantarão dados e informações que permitirão criar históricos, 

de forma a construir cenários específicos e diversos, que considerem variáveis dinâmicas e 

mutáveis, associadas aos principais fatores que influenciam na análise dos serviços, tais como: 

mercado, mecanismos de financiamento, novas tecnologias, políticas governamentais, equipes 

disponível, infraestrutura, entre outras. 

A utilização do método proposto neste trabalho, seguido de análises e ações 

semelhantes às apresentadas neste trabalho, fundamentadas na experiência e no conhecimento da 

equipe da ICT, podem contribuir de forma efetiva na consolidação de um processo sistemático 

de gestão do portfólio. 

A utilização do método pelo gestor do IST EMM exigiu um pequeno esforço, sem 

necessidade de capacitação aprofundada do procedimento de aplicação do AHP com ratings. 

Isso torna o método prático e dinâmico para situações em que gestores busquem informações 

para subsidiar as decisões associadas à gestão da carteira de serviços da ICT, mas não conhecem 

os métodos de apoio multicritério. 

O método proposto permite manter registro dos julgamentos realizados para cada 

serviço, à luz dos critérios estabelecidos na estrutura hierárquica. Essa possibilidade proporciona 

melhorias no processo decisório associadas principalmente à incorporação de informações para 

alimentar o modelo, diminuição a influência individual dos tomadores de decisão. 

Como limitações do método proposto, sua utilização deve ocorrer somente nos 

Institutos SENAI de Tecnologia. Para aplicação do método em outras Instituições Científicas e 

Tecnológicas, é recomendado que a estrutura hierárquica e as comparações par a par sejam 

revisadas, visto que aspectos associados aos mercado, objetivos estratégicos, governança e 

cultura organizacional mudam de uma organização para outra. 

Apesar da adequação do AHP com ratings para o problema em questão, o método 

não considera a interdependência entre critérios e serviços, algo que ocorrer no modelo real e 

que pode influenciar na pontuação de um dado serviço. São exemplos de influência entre 

critérios, serviços que possuem em comum mercado-alvo, infra-estrutura, legislação e equipe 

técnica. Como sugestão para trabalhos futuros, caso haja a necessidade de refinar esse estudo 

considerando a relação de dependência entre seus critérios ou alternativas, deve-se utilizar o 

método ANP (Analitical Network Process). 
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Apesar dos níveis de intensidade previstos no AHP com ratings eliminarem 

significativamente o nível de subjetividade do processo, é possível minimizar ainda mais a 

subjetividade para alguns subcritérios, tais como "Resultados satisfatórios para o cliente" e 

"Visibilidade e reputação para a ICT". A proposta desse trabalho pode ser complementada com 

métodos complementares que busquem estabelecer métricas associados aos padrões dos níveis 

de intensidade, visando aumentar a precisão dos julgamentos dos usuários. 
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APÊNDICE I 

MATRIZES DE DECISÃO 

DECISOR 1 

COMPARAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

CRITÉRIOS 
Alinhamento estratégico 

com o mercado 

Geração de soluções e 

resultados relevantes 

Viabilidade técnica de 

realização do serviço 
Autovetor prioridade 

Alinhamento estratégico 

com o mercado 
1,00 3,00 7,00 0,669 

Geração de soluções e 

resultados relevantes 
0,33 1,00 3,00 0,243 

Viabilidade técnica de 

realização do serviço 
0,14 0,33 1,00 0,088 

      

RC = 0,007 / Max = 0,05 

COMPARAÇÃO DOS SUBCRITÉRIOS 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO COM O MERCADO 

SUBCRITÉRIOS Identificação da demanda 
Ambiente externo 

favorável 

Estratégia de venda e 

comercialização 
Autovetor prioridade 

Identificação da demanda 1,00 5,00 3,00 0,637 

Ambiente externo 

favorável 
0,20 1,00 0,33 0,105 

Estratégia de venda e 

comercialização 
0,33 3,00 1,00 0,258 

      

RC = 0,038 / Max = 0,05 

  

GERAÇÃO DE SOLUÇÕES E RESULTADOS RELEVANTES 

SUBCRITÉRIOS 
Resultados relevantes 

para o cliente 

Visibilidade e reputação 

para a ICT 

Sustentabilidade 

financeira para a ICT 
Autovetor prioridade 

Resultados relevantes 

para o cliente 
1,00 5,00 0,33 0,265 

Visibilidade e reputação 

para a ICT 
0,20 1,00 0,11 0,063 

Sustentabilidade 

financeira para a ICT 
3,00 9,00 1,00 0,672 

      

RC = 0,028 / Max = 0,05 

  

VIABILIDADE TÉCNICA DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

SUBCRITÉRIOS 
ANÁLISE FINANCEIRA 

Competência da equipe 

de especialistas 

Infraestrutura adequada e 

diferenciada 
Parcerias estratégicas Autovetor prioridade 

Competência da equipe 

de especialistas 
1,00 5,00 9,00 0,751 

Infraestrutura adequada e 

diferenciada 
0,20 1,00 3,00 0,178 

Parcerias estratégicas 0,11 0,33 1,00 0,070 

      

RC = 0,028 / Max = 0,05 

COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTENSIDADE 

          

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Evidências qualificadas de 

grande demandas 

Evidências qualificadas de 

demandas específicas 

Evidências não 

qualificadas de demandas 
Autovetor prioridade 

Evidências qualificadas de 

grande demandas 
1,00 3,00 7,00 0,669 

Evidências qualificadas de 

demandas específicas 
0,33 1,00 3,00 0,243 

Evidências não 

qualificadas de demandas 
0,14 0,33 1,00 0,088 

    

  

 

 

RC = 0,007 / Max = 0,05 

    



113 

AMBIENTE FAVORÁVEL EXTERNO 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Disponibilidade de 

recursos sem 

concorrência 

Disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

Baixa disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

Baixa disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

Autovetor 

prioridade 

Disponibilidade de 

recursos sem 

concorrência 

1,00 3,00 7,00 9,00 0,607 

Disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

0,33 1,00 3,00 5,00 0,243 

Baixa disponibilidade de 

recursos sem 

concorrência 

0,14 0,33 1,00 3,00 0,101 

Baixa disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

0,11 0,20 0,33 1,00 0,049 

        RC = 0,064 / Max = 0,09 

ESTRATÉGIA DE VENDA E COMERCIALIZAÇÃO 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Forte apelo comercial e 

equipe de venda 

disponivel 

Existência de apelo 

comercial e equipe de 

venda disponível 

Existência de apelo 

comercial e equipe de 

venda indispon. 

Autovetor prioridade 

Forte apelo comercial e 

equipe de venda 

disponivel 

1,00 3,00 9,00 0,672 

Existência de apelo 

comercial e equipe de 

venda disponível 

0,33 1,00 5,00 0,265 

Existência de apelo 

comercial e equipe de 

venda indispon. 

0,11 0,20 1,00 0,063 

      

RC = 0,028 / Max = 0,05 

  

RESULTADOS RELEVANTES PARA O CLIENTE 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Alto potencial para gerar 

resultados para o cliente 

Médio potencial para 

gerar resultados para o 

cliente 

Baixo potencial para gerar 

resultados para o cliente 
Autovetor prioridade 

Alto potencial para gerar 

resultados para o cliente 
1,00 3,00 9,00 0,672 

Médio potencial para 

gerar resultados para o 

cliente 

0,33 1,00 5,00 0,265 

Baixo potencial para gerar 

resultados para o cliente 
0,11 0,20 1,00 0,063 

      

RC = 0,028 / Max = 0,05 

  

VISIBILIDADE E REPUTAÇÃO PARA A ICT 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Grande visibilidade e 

reputação para a ICT 

Média visibilidade e 

reputação para a ICT 

Baixa visibilidade e 

reputação para a ICT 
Autovetor prioridade 

Grande visibilidade e 

reputação para a ICT 
1,00 3,00 9,00 0,692 

Média visibilidade e 

reputação para a ICT 
0,33 1,00 3,00 0,231 

Baixa visibilidade e 

reputação para a ICT 
0,11 0,33 1,00 0,077 

      

RC = 0 / Max = 0,05 

  

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA PARA A ICT 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Forte contribuição para 

sust. financeira da ICT 

Média contribuição para 

sust. financeira da ICT 

Fraca contribuição para 

sust. financeira da ICT 
Autovetor prioridade 

Forte contribuição para 

sust. financeira da ICT 
1,00 3,00 9,00 0,671 

Média contribuição para 

sust. financeira da ICT 
0,33 1,00 5,00 0,265 

Fraca contribuição para 

sust. financeira da ICT 
0,11 0,20 1,00 0,063 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC = 0,028 / Max = 0,05 

  



114 

COMPETÊNCIA DA EQUIPE DE ESPECIALISTAS 

NÍVEIS DE INTENSIDADE Equipe com competência 
Necessidade de 

capacitações específicas 

Necessidade de invest. 

em capacitações 
Autovetor prioridade 

Equipe com competência 1,00 3,00 9,00 0,672 

Necessidade de 

capacitações específicas 
0,33 1,00 5,00 0,265 

Necessidade de invest. 

em capacitações 
0,11 0,20 1,00 0,063 

      

RC = 0,028 / Max = 0,05 

  

INFRAESTRUTURA ADEQUADA E DIFERENCIADA 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Infraestrutura adequada 

com diferenciais 

tecnológicos 

Infraestrutura com 

condições de prestar 

serviços 

Infraestrutura com 

necessidade de 

adequação 

Autovetor prioridade 

Infraestrutura adequada 

com diferenciais 

tecnológicos 

1,00 3,00 9,00 0,672 

Infraestrutura com 

condições de prestar 

serviços 

0,33 1,00 5,00 0,265 

Infraestrutura com 

necessidade de 

adequação 

0,11 0,20 1,00 0,063 

      

RC = 0,028 / Max = 0,05 

  

PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Parcerias com 

competência e 

infraestrutura 

Parcerias com 

infraestrutura 

Parceria com 

competência interna 
Autovetor prioridade 

Parcerias com 

competência e 

infraestrutura 

1,00 5,00 7,00 0,747 

Parcerias com 

infraestrutura 
0,20 1,00 1,00 0,134 

Parceria com 

competência interna 
0,14 1,00 1,00 0,119 

      

RC = 0,012 / Max = 0,05 

 

DECISOR 2 

COMPARAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

 

 
CRITÉRIOS 

Alinhamento estratégico 

com o mercado 

Geração de soluções e 

resultados relevantes 

Viabilidade técnica de 

realização do serviço 
Autovetor prioridade 

 Alinhamento estratégico 

com o mercado 
1,00 5,00 3,00 0,637 

 Geração de soluções e 

resultados relevantes 
0,20 1,00 0,33 0,105 

 Viabilidade técnica de 

realização do serviço 
0,33 3,00 1,00 0,258 

 

      

RC = 0,039 / Max = 0,05 

 
COMPARAÇÃO DOS SUBCRITÉRIOS 

 

 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO COM O MERCADO 

 
SUBCRITÉRIOS Identificação da demanda 

Ambiente externo 

favorável 

Estratégia de venda e 

comercialização 
Autovetor prioridade 

 
Identificação da demanda 1,00 3,00 5,00 0,637 

 Ambiente externo 

favorável 
0,33 1,00 3,00 0,258 

 Estratégia de venda e 

comercialização 
0,20 0,33 1,00 0,105 

 

    

  

 

 

 

RC = 0,037 / Max = 0,05 
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GERAÇÃO DE SOLUÇÕES E RESULTADOS RELEVANTES 

 
SUBCRITÉRIOS 

Resultados relevantes 

para o cliente 

Visibilidade e reputação 

para a ICT 

Sustentabilidade 

financeira para a ICT 
Autovetor prioridade 

 Resultados relevantes 

para o cliente 
1,00 7,00 3,00 0,669 

 Visibilidade e reputação 

para a ICT 
0,14 1,00 0,33 0,088 

 Sustentabilidade 

financeira para a ICT 
0,33 3,00 1,00 0,243 

 

      

RC = 0,007 / Max = 0,05 

  

 
VIABILIDADE TÉCNICA DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 SUBCRITÉRIOS 
ANÁLISE FINANCEIRA 

Competência da equipe 

de especialistas 

Infraestrutura adequada e 

diferenciada 
Parcerias estratégicas Autovetor prioridade 

 Competência da equipe 

de especialistas 
1,00 1,00 1,00 0,333 

 Infraestrutura adequada e 

diferenciada 
1,00 1,00 1,00 0,333 

 
Parcerias estratégicas 1,00 1,00 1,00 0,333 

 

      

RC = 0 / Max = 0,05 

 COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTENSIDADE 

           

 
IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

 
NÍVEIS DE INTENSIDADE 

Evidências qualificadas de 

grande demandas 

Evidências qualificadas de 

demandas específicas 

Evidências não 

qualificadas de demandas 
Autovetor prioridade 

 Evidências qualificadas de 

grande demandas 
1,00 3,00 7,00 0,669 

 Evidências qualificadas de 

demandas específicas 
0,33 1,00 3,00 0,243 

 Evidências não 

qualificadas de demandas 
0,14 0,33 1,00 0,088 

 

      

RC = 0,007 / Max = 0,05 

 AMBIENTE FAVORÁVEL EXTERNO 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Disponibilidade de 

recursos sem 

concorrência 

Disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

Baixa disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

Baixa disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

Autovetor 

prioridade 

Disponibilidade de 

recursos sem 

concorrência 

1,00 3,00 5,00 7,00 0,565 

Disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

0,33 1,00 3,00 5,00 0,263 

Baixa disponibilidade de 

recursos sem 

concorrência 

0,20 0,33 1,00 3,00 0,118 

Baixa disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

0,14 0,20 0,33 1,00 0,055 

        

RC = 0,083 / Max = 0,09 

 
ESTRATÉGIA DE VENDA E COMERCIALIZAÇÃO 

 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Forte apelo comercial e 

equipe de venda 

disponivel 

Existência de apelo 

comercial e equipe de 

venda disponível 

Existência de apelo 

comercial e equipe de 

venda indispon. 

Autovetor prioridade 

 Forte apelo comercial e 

equipe de venda 

disponivel 

1,00 5,00 9,00 0,751 

 Existência de apelo 

comercial e equipe de 

venda disponível 

0,20 1,00 3,00 0,178 

 Existência de apelo 

comercial e equipe de 

venda indispon. 

0,11 0,33 1,00 0,070 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC = 0,028 / Max = 0,05 
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RESULTADOS RELEVANTES PARA O CLIENTE 

 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Alto potencial para gerar 

resultados para o cliente 

Médio potencial para 

gerar resultados para o 

cliente 

Baixo potencial para gerar 

resultados para o cliente 
Autovetor prioridade 

 Alto potencial para gerar 

resultados para o cliente 
1,00 3,00 7,00 0,669 

 Médio potencial para 

gerar resultados para o 

cliente 

0,33 1,00 3,00 0,243 

 Baixo potencial para gerar 

resultados para o cliente 
0,14 0,33 1,00 0,088 

 

      

RC = 0,007 / Max = 0,05 

  

 
VISIBILIDADE E REPUTAÇÃO PARA A ICT 

 
NÍVEIS DE INTENSIDADE 

Grande visibilidade e 

reputação para a ICT 

Média visibilidade e 

reputação para a ICT 

Baixa visibilidade e 

reputação para a ICT 
Autovetor prioridade 

 Grande visibilidade e 

reputação para a ICT 
1,00 3,00 5,00 0,637 

 Média visibilidade e 

reputação para a ICT 
0,33 1,00 3,00 0,258 

 Baixa visibilidade e 

reputação para a ICT 
0,20 0,33 1,00 0,105 

 

      

RC = 0,037 / Max = 0,05 

  

 
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA PARA A ICT 

 
NÍVEIS DE INTENSIDADE 

Forte contribuição para 

sust. financeira da ICT 

Média contribuição para 

sust. financeira da ICT 

Fraca contribuição para 

sust. financeira da ICT 
Autovetor prioridade 

 Forte contribuição para 

sust. financeira da ICT 
1,00 5,00 7,00 0,740 

 Média contribuição para 

sust. financeira da ICT 
0,20 1,00 2,00 0,167 

 Fraca contribuição para 

sust. financeira da ICT 
0,14 0,50 1,00 0,094 

 

      

RC = 0,014 / Max = 0,05 

  

 
COMPETÊNCIA DA EQUIPE DE ESPECIALISTAS 

 
NÍVEIS DE INTENSIDADE Equipe com competência 

Necessidade de 

capacitações específicas 

Necessidade de invest. 

em capacitações 
Autovetor prioridade 

 
Equipe com competência 1,00 5,00 7,00 0,740 

 Necessidade de 

capacitações específicas 
0,20 1,00 2,00 0,167 

 Necessidade de invest. 

em capacitações 
0,14 0,50 1,00 0,094 

 

      

RC = 0,014 / Max = 0,05 

  

 
INFRAESTRUTURA ADEQUADA E DIFERENCIADA 

 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Infraestrutura adequada 

com diferenciais 

tecnológicos 

Infraestrutura com 

condições de prestar 

serviços 

Infraestrutura com 

necessidade de 

adequação 

Autovetor prioridade 

 Infraestrutura adequada 

com diferenciais 

tecnológicos 

1,00 3,00 5,00 0,637 

 Infraestrutura com 

condições de prestar 

serviços 

0,33 1,00 3,00 0,258 

 Infraestrutura com 

necessidade de 

adequação 

0,20 0,33 1,00 0,105 

 

      

RC = 0,037 / Max = 0,05 

 
PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Parcerias com 

competência e 

infraestrutura 

Parcerias com 

infraestrutura 

Parceria com 

competência interna 
Autovetor prioridade 

 Parcerias com 

competência e 

infraestrutura 

1,00 3,00 5,00 0,637 

 Parcerias com 

infraestrutura 
0,33 1,00 3,00 0,259 

 Parceria com 

competência interna 
0,20 0,33 1,00 0,105 

 

      

RC = 0,037 / Max = 0,05 
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DECISOR 3 

COMPARAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

 

 
CRITÉRIOS 

Alinhamento estratégico 

com o mercado 

Geração de soluções e 

resultados relevantes 

Viabilidade técnica de 

realização do serviço 
Autovetor prioridade 

 Alinhamento estratégico 

com o mercado 
1,00 5,00 1,00 0,435 

 Geração de soluções e 

resultados relevantes 
0,20 1,00 0,14 0,078 

 Viabilidade técnica de 

realização do serviço 
1,00 6,99 1,00 0,487 

 

      

RC = 0,012 / Max = 0,05 

 
COMPARAÇÃO DOS SUBCRITÉRIOS 

 

 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO COM O MERCADO 

 
SUBCRITÉRIOS Identificação da demanda 

Ambiente externo 

favorável 

Estratégia de venda e 

comercialização 
Autovetor prioridade 

 
Identificação da demanda 1,00 3,00 6,00 0,655 

 
Ambiente externo favorável 0,33 1,00 3,00 0,250 

 Estratégia de venda e 

comercialização 
0,17 0,33 1,00 0,095 

 

      

RC = 0,018 / Max = 0,05 

  

 
GERAÇÃO DE SOLUÇÕES E RESULTADOS RELEVANTES 

 
SUBCRITÉRIOS 

Resultados relevantes 

para o cliente 

Visibilidade e reputação 

para a ICT 

Sustentabilidade 

financeira para a ICT 
Autovetor prioridade 

 Resultados relevantes para 

o cliente 
1,00 5,00 5,00 0,714 

 Visibilidade e reputação 

para a ICT 
0,20 1,00 1,00 0,143 

 Sustentabilidade financeira 

para a ICT 
0,20 1,00 1,00 0,143 

 

      

RC = 0 / Max = 0,05 

  

 
VIABILIDADE TÉCNICA DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 SUBCRITÉRIOS 
ANÁLISE FINANCEIRA 

Competência da equipe 

de especialistas 

Infraestrutura adequada e 

diferenciada 
Parcerias estratégicas Autovetor prioridade 

 Competência da equipe de 

especialistas 
1,00 5,00 3,00 0,637 

 Infraestrutura adequada e 

diferenciada 
0,20 1,00 0,33 0,105 

 
Parcerias estratégicas 0,33 3,00 1,00 0,258 

 

      

RC = 0,037 / Max = 0,05 

 COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTENSIDADE 

           

 
IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

 
NÍVEIS DE INTENSIDADE 

Evidências qualificadas de 

grande demandas 

Evidências qualificadas de 

demandas específicas 

Evidências não 

qualificadas de demandas 
Autovetor prioridade 

 Evidências qualificadas de 

grande demandas 
1,00 3,00 9,00 0,672 

 Evidências qualificadas de 

demandas específicas 
0,33 1,00 5,00 0,265 

 Evidências não qualificadas 

de demandas 
0,11 0,20 1,00 0,063 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

RC = 0,028 / Max = 0,05 
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AMBIENTE FAVORÁVEL EXTERNO 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Disponibilidade de 

recursos sem 

concorrência 

Disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

Baixa disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

Baixa disponibilidade de 

recursos com 

concorrência 

Autovetor 

prioridade 

Disponibilidade de recursos 

sem concorrência 
1,00 3,00 7,00 9,00 0,607 

Disponibilidade de recursos 

com concorrência 
0,33 1,00 3,00 5,00 0,243 

Baixa disponibilidade de 

recursos sem concorrência 
0,14 0,33 1,00 3,00 0,101 

Baixa disponibilidade de 

recursos com concorrência 
0,11 0,20 0,33 1,00 0,049 

        
RC = 0,064 / Max = 0,09 

 
ESTRATÉGIA DE VENDA E COMERCIALIZAÇÃO 

 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Forte apelo comercial e 

equipe de venda 

disponivel 

Existência de apelo 

comercial e equipe de 

venda disponível 

Existência de apelo 

comercial e equipe de 

venda indispon. 

Autovetor prioridade 

 Forte apelo comercial e 

equipe de venda disponivel 
1,00 3,00 7,00 0,669 

 Existência de apelo 

comercial e equipe de venda 

disponível 

0,33 1,00 3,00 0,243 

 Existência de apelo 

comercial e equipe de venda 

indispon. 

0,14 0,33 1,00 0,088 

 

      

RC = 0,007 / Max = 0,05 

  

 
RESULTADOS RELEVANTES PARA O CLIENTE 

 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Alto potencial para gerar 

resultados para o cliente 

Médio potencial para 

gerar resultados para o 

cliente 

Baixo potencial para gerar 

resultados para o cliente 
Autovetor prioridade 

 Alto potencial para gerar 

resultados para o cliente 
1,00 3,00 9,00 0,672 

 Médio potencial para gerar 

resultados para o cliente 
0,33 1,00 5,00 0,265 

 Baixo potencial para gerar 

resultados para o cliente 
0,11 0,20 1,00 0,063 

 

      

RC = 0,028 / Max = 0,05 

  

 
VISIBILIDADE E REPUTAÇÃO PARA A ICT 

 
NÍVEIS DE INTENSIDADE 

Grande visibilidade e 

reputação para a ICT 

Média visibilidade e 

reputação para a ICT 

Baixa visibilidade e 

reputação para a ICT 
Autovetor prioridade 

 Grande visibilidade e 

reputação para a ICT 
1,00 5,00 9,00 0,751 

 Média visibilidade e 

reputação para a ICT 
0,20 1,00 3,00 0,178 

 Baixa visibilidade e 

reputação para a ICT 
0,11 0,33 1,00 0,070 

 

      

RC = 0,028 / Max = 0,05 

  

 
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA PARA A ICT 

 
NÍVEIS DE INTENSIDADE 

Forte contribuição para 

sust. financeira da ICT 

Média contribuição para 

sust. financeira da ICT 

Fraca contribuição para 

sust. financeira da ICT 
Autovetor prioridade 

 Forte contribuição para sust. 

financeira da ICT 
1,00 3,00 9,00 0,672 

 Média contribuição para 

sust. financeira da ICT 
0,33 1,00 5,00 0,265 

 Fraca contribuição para sust. 

financeira da ICT 
0,11 0,20 1,00 0,063 

 

      

RC = 0,028 / Max = 0,05 

  

 
COMPETÊNCIA DA EQUIPE DE ESPECIALISTAS 

 
NÍVEIS DE INTENSIDADE Equipe com competência 

Necessidade de 

capacitações específicas 

Necessidade de invest. 

em capacitações 
Autovetor prioridade 

 
Equipe com competência 1,00 3,00 7,00 0,669 

 Necessidade de 

capacitações específicas 
0,33 1,00 3,00 0,243 

 Necessidade de invest. em 

capacitações 
0,14 0,33 1,00 0,088 

 

      

RC = 0,007 / Max = 0,05 
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INFRAESTRUTURA ADEQUADA E DIFERENCIADA 

 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Infraestrutura adequada 

com diferenciais 

tecnológicos 

Infraestrutura com 

condições de prestar 

serviços 

Infraestrutura com 

necessidade de 

adequação 

Autovetor prioridade 

 Infraestrutura adequada 

com diferenciais 

tecnológicos 

1,00 3,00 7,00 0,669 

 Infraestrutura com 

condições de prestar 

serviços 

0,33 1,00 3,00 0,243 

 Infraestrutura com 

necessidade de adequação 
0,14 0,33 1,00 0,088 

 

      

RC = 0,007 / Max = 0,05 

  

 
PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Parcerias com 

competência e 

infraestrutura 

Parcerias com 

infraestrutura 

Parceria com 

competência interna 
Autovetor prioridade 

 Parcerias com competência 

e infraestrutura 
1,00 5,00 5,00 0,714 

 
Parcerias com infraestrutura 0,20 1,00 1,00 0,143 

 Parceria com competência 

interna 
0,20 1,00 1,00 0,143 

 

      

RC = 0 / Max = 0,05 
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APÊNDICE II 

CÁLCULO DO VETOR FINAL DE PRIORIDADE (DECISÃO EM GRUPO) 

COMPARAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

CRITÉRIOS 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Alinhamento estratégico com o mercado 0,669 0,637 0,435 0,620 1,000 

Geração de soluções e resultados 

relevantes 
0,243 0,105 0,078 0,137 0,221 

Viabilidade técnica de realização do 

serviço 
0,088 0,258 0,486 0,243 0,391 

 

COMPARAÇÃO DOS SUBCRITÉRIOS 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO COM O MERCADO 

SUBCRITÉRIOS 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Identificação da demanda 0,637 0,637 0,655 0,663 1,000 

Ambiente externo favorável 0,105 0,258 0,250 0,195 0,294 

Estratégia de venda e comercialização 0,258 0,105 0,095 0,141 0,213 

 

GERAÇÃO DE SOLUÇÕES E RESULTADOS RELEVANTES 

SUBCRITÉRIOS 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Resultados relevantes para o cliente 0,265 0,669 0,714 0,570 1,000 

Visibilidade e reputação para a ICT 0,063 0,088 0,143 0,105 0,184 

Sustentabilidade financeira para a ICT 0,672 0,243 0,143 0,325 0,569 

 

VIABILIDADE TÉCNICA DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

SUBCRITÉRIOS 
ANÁLISE FINANCEIRA 

Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Competência da equipe de especialistas 0,751 0,333 0,637 0,596 1,000 

Infraestrutura adequada e diferenciada 0,178 0,333 0,105 0,202 0,339 

Parcerias estratégicas 0,071 0,333 0,258 0,202 0,339 

 

COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTENSIDADE 

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Evidências qualificadas de grande 

demandas 
0,669 0,669 0,672 0,671 1,000 

Evidências qualificadas de demandas 

específicas 
0,243 0,243 0,265 0,250 0,373 

Evidências não qualificadas de 

demandas 
0,088 0,088 0,063 0,079 0,118 

 

AMBIENTE FAVORÁVEL EXTERNO 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Disponibilidade de recursos sem 

concorrência 
0,607 0,565 0,607 0,593 1,000 

Disponibilidade de recursos com 

concorrência 
0,243 0,263 0,243 0,250 0,422 

Baixa disponibilidade de recursos sem 

concorrência 
0,101 0,118 0,101 0,106 0,179 

Baixa disponibilidade de recursos com 

concorrência 
0,049 0,055 0,049 0,051 0,086 

 

ESTRATÉGIA DE VENDA E COMERCIALIZAÇÃO 
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NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Forte apelo comercial e equipe de venda 

disponivel 
0,672 0,751 0,669 0,700 1,000 

Existência de apelo comercial e equipe 

de venda disponível 
0,265 0,178 0,243 0,227 0,325 

Existência de apelo comercial e equipe 

de venda indispon. 
0,063 0,071 0,088 0,074 0,106 

 

RESULTADOS RELEVANTES PARA O CLIENTE 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Alto potencial para gerar resultados 

para o cliente 
0,672 0,669 0,672 0,672 1,000 

Médio potencial para gerar resultados 

para o cliente 
0,265 0,243 0,265 0,258 0,383 

Baixo potencial para gerar resultados 

para o cliente 
0,063 0,088 0,063 0,071 0,105 

 

VISIBILIDADE E REPUTAÇÃO PARA A ICT 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Grande visibilidade e reputação para a 

ICT 
0,692 0,637 0,751 0,696 1,000 

Média visibilidade e reputação para a 

ICT 
0,231 0,258 0,178 0,221 0,318 

Baixa visibilidade e reputação para a ICT 0,077 0,105 0,071 0,084 0,120 

 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA PARA A ICT 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Forte contribuição para sust. financeira 

da ICT 
0,671 0,740 0,672 0,699 1,000 

Média contribuição para sust. financeira 

da ICT 
0,265 0,167 0,265 0,229 0,327 

Fraca contribuição para sust. financeira 

da ICT 
0,063 0,094 0,063 0,073 0,104 

 

COMPETÊNCIA DA EQUIPE DE ESPECIALISTAS 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Equipe com competência 0,672 0,739 0,669 0,697 1,000 

Necessidade de capacitações específicas 0,265 0,167 0,243 0,222 0,319 

Necessidade de invest. em capacitações 0,063 0,094 0,088 0,081 0,116 

 

INFRAESTRUTURA ADEQUADA E DIFERENCIADA 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Infraestrutura adequada com 

diferenciais tecnológicos 
0,672 0,637 0,669 0,660 1,000 

Infraestrutura com condições de prestar 

serviços 
0,265 0,258 0,243 0,256 0,387 

Infraestrutura com necessidade de 

adequação 
0,063 0,105 0,088 0,084 0,127 

 

PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

NÍVEIS DE INTENSIDADE 
Vetor prioridade 

decisor 01 

Vetor prioridade 

decisor 02 

Vetor prioridade 

decisor 03 

Vetor prioridade do 

grupo normalizado 

Vetor prioridade do 

grupo idealizado 

Parcerias com competência e 

infraestrutura 
0,747 0,637 0,714 0,705 1,000 

Parcerias com infraestrutura 0,134 0,258 0,143 0,172 0,244 

Parceria com competência interna 0,119 0,105 0,143 0,123 0,174 
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APENDICE III 

JULGAMENTOS DO GESTOR DO IST EMM 

1 - Automação de máquinas e sistemas industriais 
      

1 Identificação de demanda Evidências qualificadas de demandas específicas 
   

2 Ambiente externo favorável Disponibilidade de recursos com concorrência 
   

3 Estratégia de vendas e comercialização Existência de apelo comercial e equipe de venda indispon. 
   

4 Resultados relevantes para o clientes Alto potencial para gerar resultados para o cliente 
   

5 Visibilidade e reputação para a ICT Grande visibilidade e reputação para a ICT 
   

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Forte contribuição para sust. financeira da ICT 
   

7 Competência da equipes de especialistas Equipe com competência 
   

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura com condições de prestar serviços 
   

9 Parcerias estratégicas Parceria com competência técnica 

 

 

 

 2 - Lean Manufacturing 
      

1 Identificação de demanda Evidências qualificadas de demandas específicas 
   

2 Ambiente externo favorável Baixa disponibilidade de recursos com concorrência 
   

3 Estratégia de vendas e comercialização Existência de apelo comercial e equipe de venda disponível 
   

4 Resultados relevantes para o clientes Alto potencial para gerar resultados para o cliente 
   

5 Visibilidade e reputação para a ICT Grande visibilidade e reputação para a ICT 
   

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Média contribuição para sust. financeira da ICT 
   

7 Competência da equipes de especialistas Necessidade de capacitações específicas 
   

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura com condições de prestar serviços 
   

9 Parcerias estratégicas Parcerias com competência e infraestrutura 

 

 

 

 3 - Projeto integrado de produtos 
      

1 Identificação de demanda Evidências qualificadas de grande demandas 
   

2 Ambiente externo favorável Disponibilidade de recursos com concorrência 
   

3 Estratégia de vendas e comercialização Forte apelo comercial e equipe de venda disponivel 
   

4 Resultados relevantes para o clientes Alto potencial para gerar resultados para o cliente 
   

5 Visibilidade e reputação para a ICT Grande visibilidade e reputação para a ICT 
   

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Forte contribuição para sust. financeira da ICT 
   

7 Competência da equipes de especialistas Necessidade de capacitações específicas 
   

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura adequada com diferenciais tecnológicos 
   

9 Parcerias estratégicas Parceria com competência técnica 

 

 

 

 



123 

 

 

4 - Adequaqção de máquinas à NR12 

      

1 Identificação de demanda Evidências qualificadas de grande demandas 
   

2 Ambiente externo favorável Disponibilidade de recursos sem concorrência 
   

3 Estratégia de vendas e comercialização Forte apelo comercial e equipe de venda disponivel 
   

4 Resultados relevantes para o clientes Alto potencial para gerar resultados para o cliente 
   

5 Visibilidade e reputação para a ICT Média visibilidade e reputação para a ICT 
   

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Média contribuição para sust. financeira da ICT 
   

7 Competência da equipes de especialistas Necessidade de capacitações específicas 
   

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura adequada com diferenciais tecnológicos 
   

9 Parcerias estratégicas Parcerias com competência e infraestrutura 

 

 

 

 

 5 - Calibração de medidores de temperatura 
      

1 Identificação de demanda Evidências não qualificadas de demandas 
   

2 Ambiente externo favorável Baixa disponibilidade de recursos com concorrência 
   

3 Estratégia de vendas e comercialização Existência de apelo comercial e equipe de venda disponível 
   

4 Resultados relevantes para o clientes Médio potencial para gerar resultados para o cliente 
   

5 Visibilidade e reputação para a ICT Baixa visibilidade e reputação para a ICT 
   

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Fraca contribuição para sust. financeira da ICT 
   

7 Competência da equipes de especialistas Equipe com competência 
   

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura com condições de prestar serviços 
   

9 Parcerias estratégicas Parcerias com competência e infraestrutura 

 

 

 

 

 6 - Calibração de instrumentos de medição dimensional 
      

1 Identificação de demanda Evidências qualificadas de grande demandas 
   

2 Ambiente externo favorável Disponibilidade de recursos com concorrência 
   

3 Estratégia de vendas e comercialização Existência de apelo comercial e equipe de venda disponível 
   

4 Resultados relevantes para o clientes Médio potencial para gerar resultados para o cliente 
   

5 Visibilidade e reputação para a ICT Baixa visibilidade e reputação para a ICT 
   

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Fraca contribuição para sust. financeira da ICT 
   

7 Competência da equipes de especialistas Equipe com competência 
   

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura com condições de prestar serviços 
   

9 Parcerias estratégicas Parcerias com competência e infraestrutura 
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7 - Ensaios em corpos de prova soldados 
      

1 Identificação de demanda Evidências qualificadas de demandas específicas 
   

2 Ambiente externo favorável Disponibilidade de recursos com concorrência 
   

3 Estratégia de vendas e comercialização Existência de apelo comercial e equipe de venda disponível 
   

4 Resultados relevantes para o clientes Médio potencial para gerar resultados para o cliente 
   

5 Visibilidade e reputação para a ICT Baixa visibilidade e reputação para a ICT 
   

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Média contribuição para sust. financeira da ICT 
   

7 Competência da equipes de especialistas Equipe com competência 
   

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura com condições de prestar serviços 
   

9 Parcerias estratégicas Parceria com competência técnica 

 

 

 

 

 8 - Ensaios para controle da qualidade de polímeros 
      

1 Identificação de demanda Evidências qualificadas de demandas específicas 
   

2 Ambiente externo favorável Disponibilidade de recursos com concorrência 
   

3 Estratégia de vendas e comercialização Existência de apelo comercial e equipe de venda disponível 
   

4 Resultados relevantes para o clientes Médio potencial para gerar resultados para o cliente 
   

5 Visibilidade e reputação para a ICT Média visibilidade e reputação para a ICT 
   

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Forte contribuição para sust. financeira da ICT 
   

7 Competência da equipes de especialistas Equipe com competência 
   

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura adequada com diferenciais tecnológicos 
   

9 Parcerias estratégicas Parceria com competência técnica 

 

 

 

 

 9 - Medição 3D para controle da qualidade 
      

1 Identificação de demanda Evidências não qualificadas de demandas 
   

2 Ambiente externo favorável Disponibilidade de recursos com concorrência 
   

3 Estratégia de vendas e comercialização Existência de apelo comercial e equipe de venda disponível 
   

4 Resultados relevantes para o clientes Médio potencial para gerar resultados para o cliente 
   

5 Visibilidade e reputação para a ICT Média visibilidade e reputação para a ICT 
   

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Média contribuição para sust. financeira da ICT 
   

7 Competência da equipes de especialistas Equipe com competência 
   

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura com condições de prestar serviços 
   

9 Parcerias estratégicas Parceria com competência técnica 
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10 - Modelagem 3D orientada por nuvem de pontos 

1 Identificação de demanda Evidências qualificadas de grande demandas 

2 Ambiente externo favorável Disponibilidade de recursos com concorrência 

3 Estratégia de vendas e comercialização Existência de apelo comercial e equipe de venda indispon. 

4 Resultados relevantes para o clientes Médio potencial para gerar resultados para o cliente 

5 Visibilidade e reputação para a ICT Média visibilidade e reputação para a ICT 

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Média contribuição para sust. financeira da ICT 

7 Competência da equipes de especialistas Equipe com competência 

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura adequada com diferenciais tecnológicos 

9 Parcerias estratégicas Parceria com competência técnica 

11 - Prototipagem rápida 

1 Identificação de demanda Evidências qualificadas de demandas específicas 

2 Ambiente externo favorável Disponibilidade de recursos sem concorrência 

3 Estratégia de vendas e comercialização Existência de apelo comercial e equipe de venda disponível 

4 Resultados relevantes para o clientes Alto potencial para gerar resultados para o cliente 

5 Visibilidade e reputação para a ICT Grande visibilidade e reputação para a ICT 

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Média contribuição para sust. financeira da ICT 

7 Competência da equipes de especialistas Necessidade de capacitações específicas 

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura com necessidade de adequação 

9 Parcerias estratégicas Parcerias com competência e infraestrutura 

12 - Usinagem de dispositivos complexos 

1 Identificação de demanda Evidências qualificadas de grande demandas 

2 Ambiente externo favorável Baixa disponibilidade de recursos sem concorrência 

3 Estratégia de vendas e comercialização Forte apelo comercial e equipe de venda disponivel 

4 Resultados relevantes para o clientes Médio potencial para gerar resultados para o cliente 

5 Visibilidade e reputação para a ICT Grande visibilidade e reputação para a ICT 

6 Sustentabilidade financeira para a ICT Forte contribuição para sust. financeira da ICT 

7 Competência da equipes de especialistas Necessidade de capacitações específicas 

8 Infraestrutura adequada e diferenciada Infraestrutura adequada com diferenciais tecnológicos 

9 Parcerias estratégicas Parceria com competência técnica 
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