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Resumo  
 

 
 
 

O presente trabalho teve como objetivo propor uma metodologia de suporte à tomada 

de decisão para escolha de linhas de atuação de Institutos de Pesquisa Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I). O estudo se apoia na integração das abordagens Value Focused Thinking 

(VFT), Mapa Cognitivo e Analytic Hierarchy Process (AHP) para estruturação de um modelo 

para ranqueamento das preferências de alternativas baseado nos valores dos decisores. O Mapa 

Cognitivo é utilizado como ferramenta para representação gráfica da estrutura de objetivos dos 

decisores e como mecanismo de integração entre o VFT e o AHP. Um Mapa Cognitivo 

Hipotético Prévio também foi utilizado para apoiar o processo de entrevista. O desenvolvimento 

da metodologia contou com a opinião de especialistas, gestores de instituições de PD&I 

parceiros, da Indústria e do SENAI-AM, para obtenção de um conjunto balanceado de 

perspectivas. O problema considerou restrições de investimento, mão de obra, potencial de 

sustentabilidade econômica, além dos direcionadores já definidos para o Instituto durante sua 

implantação. Como resultado, obteve-se uma combinação sistemática de métodos e a definição 

de suas interfaces que possibilitou embasar a tomada de decisão de forma mais consistente e 

assertiva. Como apresentou uma abordagem suficientemente abrangente, a metodologia também 

pode ser aplicada em outras Instituições de PD&I preocupadas com a tomada de decisões 

relacionada à escolha das linhas tecnológicas de atuação para investimento. 

 

Palavras-chaves: Metodologia de Apoio Multi-critério a Decisão; Método de Análise 

Hierárquica (AHP), Gestão da Inovação, Plataforma Tecnológica. 
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Abstract  
 
 
 

This work aimed to propose a methodology to support decision making for choice of 

practice areas of Research Institutes of Development and Innovation (RD&I). The study is based 

on the integration of Value Focused Thinking (VFT), Cognitive Map and Analytic Hierarchy 

Process (AHP) approaches to structure a model for ranking of alternatives based on the values of 

decision makers. The Cognitive Map is used as a graphical representation of the goal structure 

and as support to integration between the VFT and the AHP tool. We also used a prior 

Hypothetical Cognitive Map to support the interview process. The methodology development 

relied on opinions of experts, managers of PD&I institutions, Industry and SENAI-AM, to obtain 

a balanced set of perspectives. The problem considered investment restrictions, labor, potential 

for economic sustainability and the drivers already defined for the Institute during his 

deployment. As a result, we obtained a systematic combination of methods and the definition of 

their interfaces that enabled supports the decision-making process on a more consistent and 

assertive manner. As the proposed metodology presented a sufficiently comprehensive approach, 

the methodology can also be applied to other institutions of RD&I concerned with decision-

making related to the choice of technological lines of action for investment decisions.  

 

Keywords: Methodology to Support Multi-criteria Decision (AMD); Analytic Hierarchy Process 

(AHP), technology platform, Innovation Management 
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1 Introdução  

A escolha das linhas de atuação tecnológica para Institutos de Pesquisa, Desenvolvimento 

e Inovação (PD&I) é fundamental para o sucesso desse tipo de empreendimento, pois implica na 

definição da base tecnológica sobre a qual serão encaminhadas as pesquisas atuais e iniciadas as 

pesquisas futuras. Esta escolha envolve risco elevado pela própria natureza inovadora da 

atividade. Outras questões estão relacionadas com a eficiência, tais como trabalho em rede, 

sustentabilidade financeira e atendimento de requisitos de prazos e escopos rigorosos. Estes 

requisitos são especialmente importantes para o desenvolvimento de produtos ou processos 

inovadores voltados ao atendimento das necessidades da Indústria. 

É a partir da decisão das linhas de atuação tecnológica que serão dimensionados os 

equipamentos, o desenvolvimento de competências técnicas e as estratégias necessárias para a 

sua operacionalização. Esse processo de avaliação vai além da fase de implantação, pois deve 

ocorrer continuamente à medida que as tecnologias evoluem e novas oportunidades de mercado 

surgem. Para isso, vários fatores internos e externos precisam ser considerados tais como 

infraestrutura atual, capital intelectual, áreas prioritárias de investimento do governo, 

complexidade do problema, condicionantes tecnológicas e de mercado entre outros, fazendo com 

que a decisão seja uma tarefa complexa, de múltiplos critérios, envolvendo diferentes 

perspectivas de objetivos e valores das várias partes interessadas. Assim sendo, é fundamental 

que a tomada de decisão esteja suportada por metodologias sistematizadas que ajudem na 

elucidação e estruturação do problema, possibilitando um direcionamento mais assertivo de 

investimentos e esforços.  

Não obstante, para potencializar os resultados de uma situação de decisão, pode-se 

utilizar um conjunto de metodologia de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) para identificação 

e estruturação de problemas que ajudam o decisor a ter uma melhor visualização da situação, 

contribuindo para ampliar o potencial de sucesso. 

Entretanto, ocorre que cada grupo de problema possui requisitos específicos e precisam 

de um conjunto adequado de parâmetros e de interfaces que permitam a utilização e interação 

dessas metodologias de forma eficiente dentro de seu contexto decisório. 

No caso dos Institutos SENAI de Inovação (ISI), comandada pelas empresas através 

Confederação Nacional das Indústrias (CNI), alguns desses parâmetros se pautam nas diretrizes 

básicas empregadas, tais como: prover um serviço de qualidade para indústria e garantir a sua 

própria sustentabilidade.  
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Para isso, como parte de sua estratégia, os ISIs atuam em um modelo de cooperação em 

rede com universidades e outros institutos congêneres. Nesse sentido, é crucial o envolvimento 

dessas instituições na construção desse modelo de tomada de decisão. Com base na identificação 

dos objetivos das instituições envolvidas pode-se potencializar a elucidação de alternativas e, por 

consequência, possibilitar uma melhor situação de decisão.  

Nesse sentido, a abordagem utilizada por esse trabalho, no contexto da adequação das 

linhas tecnológicas do Instituto SENAI de Inovação em Microeletrônica situado em Manaus, se 

preocupa com questões como: quais são os valores que importam para os stakeholders? Quais 

são os critérios que devemos considerar na tomada de decisão? Quais são os impactos relativos 

nos objetivos pretendidos? E o que demos fazer para melhorar o entendimento do problema, a 

obtenção de dados e a comunicação de informações entre as partes interessadas. 

 

1.1 Motivação 

O Brasil vem enfrentando um forte processo de desindustrialização nos últimos anos. 

Dados do Portal Pró-Inovação Tecnológica (PROTEC) evidenciam que de janeiro a setembro de 

2013 o déficit tecnológico Brasileiro acumulou 70,8 bilhões de reais, registrando um aumento de 

14,5% com relação ao mesmo período de 2012 (PROTEC, 2013). Esse índice mede o saldo 

negativo nas trocas comerciais de bens e serviços de alta e média complexidade tecnológica. 

A análise do comércio externo brasileiro permite observar que, nos setores mais 

dinâmicos em inovação que necessitam de investimento em PD&I, o Brasil não só perde espaço 

no mercado externo, uma vez que há uma estagnação das exportações com tendência de queda, 

mas também passa a depender cada vez mais do mercado externo para satisfazer a sua própria 

demanda local (PROTEC, 2013).  

Dessa forma, o fortalecimento das nossas instituições de PD&I com foco nas 

necessidades das indústrias passa, cada vez mais, a ser um dos fatores decisivo no 

reestabelecimento do crescimento industrial no Brasil.  

É importante que a política de CT&I no Brasil busque mecanismos que permitam a 

efetiva transformação do conhecimento em fator de competitividade para as empresas.  

Paralelamente, as Instituições de PD&I, principalmente as estatais, precisam buscas novas 

formas organizacionais e definir novos modelos de atuação que foquem na eficiência de seus 

processos internos, no atendimento das necessidades dos setores produtivos e na melhoria da sua 

própria sustentabilidade financeira. Nesse sentido, é importante encontrar metodologias efetivas 
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de gestão estratégica que forneçam suporte à tomada de decisão consistente e adaptada ao 

contexto em que se encontra a empresas clientes.  

Como uma das medidas para reverter essa situação a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) em parceria com o Governo Federal e tendo como braço executor o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) resolveu investir na implantação de 25 institutos 

de pesquisa e desenvolvimento denominados Institutos SENAI de Inovação (ISIs) que nascem 

com o propósito de contribuir para melhoria da competitividade da indústria brasileira através da 

promoção da inovação e da transferência tecnológica, com foco na realização de pesquisa 

aplicada voltada para o desenvolvimento de produtos, processo e serviços inovadores. Além do 

mais, esses institutos devem estar fortemente integrados com o Ecossistema de Inovação 

Brasileiro.  

Nesse sentido, um dos grandes desafios para a implantação e manutenção bem 

sucedida desses institutos é a definição adequada das suas linhas tecnológicas de atuação que 

possam contribuir para o atendimento desses requisitos. Além do mais, essa escolha tem 

implicação direta na aplicação dos principais recursos disponíveis, por isso deve estar alinhada 

com as demandas nacionais e regionais e ser assertivas de forma a minimizar as incertezas no 

atendimento às necessidades das empresas. 

Com base nesse cenário surgiu a motivação para o desenvolvimento desse trabalho 

que propõe uma metodologia de apoio à decisão multicritério para dar suporte à identificação e 

ranqueamento das potenciais linhas tecnológicas de atuação para Institutos de PD&I. 

 

1.2 Problema e questão de pesquisa 

O SENAI Nacional, através do Programa SENAI de Apoio a Competitividade à 

Indústria Brasileira está em processo de implantação de 25 institutos de pesquisa aplicada, dentre 

eles o Instituto SENAI de Inovação (ISI) em Microeletrônica em Manaus. Adicionalmente, o 

Governo Federal também sinaliza investimentos nessa linha como forma de fortalecer a indústria 

nacional através da inovação e reverter o quadro de crescente déficit tecnológico que o Brasil se 

encontra atualmente. Considerando os riscos envolvidos nesse tipo de projeto, um dos principais 

fatores de sucesso é a definição das linhas de atuação tecnológica para cenário atual e futuro. 

Apesar da importância do tema, esse ainda é um campo de estudo pouco explorado, 

considerando que o Brasil tem pouca tradição no desenvolvimento de pesquisa aplicada. É 

importante enfatizar que a definição da área de atuação implica na adaptação da base tecnológica 
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e é uma atividade que deve ocorrer periodicamente, não apenas na sua implantação, haja vista 

que as tendências tecnológicas, as necessidades de mercado e as linhas de financiamento mudam 

a cada ano.   

A definição das linhas tecnológicas de atuação é uma das decisões estratégicas para 

esses Institutos de PD&I. Ela requer conhecimento da perspectiva e dos valores dos clientes e 

parceiros. As instituições prestadoras de serviços tecnológicos devem ter um entendimento 

profundo da cadeia de valor dos diversos setores atendidos, conhecer a gama de stakeholders 

envolvidos no processo de inovação tecnológica dessas empresas e entender as tendências dos 

seus mercados consumidores e das tecnologias emergentes ligadas aos setores.  

Com base na pesquisa realizada até o momento, poucas literaturas tratam desse 

problema com a devida profundidade. A maioria dos trabalhos encontrados está relacionada com 

a gestão de portfólio de projetos de institutos de pesquisa, mas poucos abordam a escolha das 

linhas tecnológicas de atuação, que é um conceito mais abrangente. Isso abre oportunidade para 

o desenvolvimento de trabalhos de Apoio a Decisão Multicritério nessa linha. 

Para auxiliar no processo de tomada de decisão relativo à escolha das linhas 

tecnológicas de atuação, precisamos estabelecer métodos efetivos para a inclusão ou manutenção 

dessas linhas dentro da plataforma tecnológica da instituição. Desta forma, como problemática 

desse trabalho, foi levantada a seguinte questão: Que critérios devem ser considerados na escolha 

das áreas de atuação em um centro de tecnologia que provê serviços de pesquisa aplicada para as 

empresas industriais inseridas em um ambiente extremamente competitivo?  

 
 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral  

O objetivo desse trabalho é propor uma metodologia sistematizada para dar suporte à 

escolha das linhas tecnológicas de atuação do Instituto SENAI de Inovação (ISI) em 

Microeletrônica através da integração de métodos de Apoio Multicritério a Decisão (AMD). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Levantamento e estudo para definição das metodologias aplicáveis; 

 Construção da metodologia de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) baseada nos 

valores dos decisores; 
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 Coleta e análise dos dados através de entrevista com especialista da academia e da 

indústria; 

 Estruturação do problema de decisão baseado em objetivos; 

 Propor critérios e seus respectivos pesos para análise da incorporação ou retirada 

de linhas tecnológicas de atuação; 

 Validar a metodologia no contexto da implantação do ISI em Microeletrônica situado 

na cidade de Manaus. 

 

1.4 Justificativa  

A escolha das linhas tecnológicas de atuação para pesquisa é uma decisão estratégica 

para um Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento e Inovação (PD&I). É um dos passos mais 

importante para o sucesso desse tipo de empreendimento, visto que implica diretamente no 

direcionamento da maior parte dos recursos financeiros, econômicos e intelectuais para o 

desenvolvimento da base tecnológica necessária. Por outro lado, envolve risco especialmente 

elevado pela própria natureza da atividade inovadora dos projetos nela desenvolvidos. É a partir 

dessa decisão que serão dimensionados os equipamentos, as competências técnicas e as 

estratégias necessárias para a sua operacionalização.  

Esse processo de análise e decisão vai alem da fase de implantação do Instituto. Ele 

deve ocorrer continuamente, à medida que as tecnologias evoluem, novas oportunidades de 

mercado vão surgindo e novos arranjos institucionais vão se formando. Para isso, vários fatores 

internos e externos devem ser considerados, tais como: infraestrutura vigente e capital 

intelectual; áreas prioritárias de investimento do governo, complexidade do problema, 

condicionantes tecnológicas e de mercado, etc. Assim sendo, a escolha das linhas tecnológicas 

de pesquisa para investimento torna-se um problema multicritério complexo e, muitas vezes, 

envolvendo objetivos conflitantes. Nesse sentido, é fundamental a aplicação de metodologias que 

ajudem na estruturação do problema e seleção das alternativas, possibilitando um 

direcionamento mais assertivo dos recursos e identificação de melhores oportunidades de 

decisão.  

Não obstante, para apoiar uma decisão mais consistente, pode-se utilizar um conjunto 

de técnicas denominadas Métodos de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) para ajudar a 

estruturação e análise do problema. O objetivo é contribuir para reduzir a probabilidade de 

riscos, melhorar a sustentabilidade financeira e facilitar a cooperação interinstitucional. Contudo, 
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ocorre que cada grupo de problema possui requisitos específicos que requerem um conjunto 

adequado de ferramentas e interfaces que permitam a interação com os decisores de forma 

eficiente.  

Com a utilização de ferramentas e processos apropriados fica mais fácil o 

estabelecimento de critérios consistentes para seleção das linhas tecnológicas de pesquisa. Com 

base nesses critérios estruturados, tanto a avaliação quanto a geração de novas alternativas, 

definidas durante os workshops tecnológicos e estratégicos de manutenção dos institutos, ficam 

mais claras e mensuráveis.  

1.5 Relevância do trabalho 

O resultado desse trabalho possibilitará uma metodologia de apoio para a tomada de 

decisão estratégica para escolha das linhas tecnológicas de atuação do Instituto SENAI de 

Inovação (ISI) em Microeletrônica, por meio da definição de um conjunto de critérios de 

avaliação, adequada ao contexto específico da área de aplicação e do atendimento aos 

direcionadores estratégicos do Instituto.  

Nesse sentido, as principais contribuições residem na contextualização da 

metodologia para um ambiente pouco explorado, a integração das abordagens VFT, Mapa 

Cognitivo Causal e AHP e a utilização do Mapa Cognitivo Hipotético Prévio (MCHP) como 

ferramenta de apoio para a etapa de entrevista e identificação dos valores do decisor. 

Com as devidas adaptações, a metodologia também poderá ser aplicada a outros 

Institutos de PD&I com características similares. 

 

1.6 Estruturação do trabalho 

O Capitulo 2 apresenta o referencial teórico com uma reflexão sobre as principais 

abordagens, ferramentas e métodos utilizados no trabalho. O Capítulo 3 discute a problemática 

da implantação do Instituto SENAI de Inovação e microeletrônica e os aspectos 

macroeconômicos por trás da sua implantação. O Capítulo 4 apresenta uma proposta de 

metodologia genérica, identificando o que será utilizado no contexto do trabalho. O Capítulo 5 

aplica a metodologia proposta na escolha das linhas tecnológicas de atuação do Instituto SENAI 

de Inovação em Microeletrônica. O Capítulo 6 aborda as considerações finais, contribuições da 

pesquisa e proposta de trabalhos futuros. 
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2 Referencial Teórico  

Decisões estratégicas são ao mesmo tempo desafiadoras e vitais para uma 

organização.  É um desafio devido à presença de maiores níveis de incerteza sobre o futuro, a 

necessidade de considerar múltiplos e, muitas vezes conflituosos objetivos estratégicos, a 

interligação de opções estratégicas complexas, as conseqüências a longo prazo que resultam da 

implementação de uma estratégia escolhida, e a necessidade de envolvimento das partes 

interessadas na negociação da estratégia (MONTIBELLER e FRANCO, 2010). 

Por outro lado, quando enfrentamos um problema, as primeiras alternativas que vêm 

à mente são as mais óbvias, aquelas que já foram experimentadas antes em situações semelhantes 

e aqueles que estão prontamente disponíveis. Contudo, no contexto da inovação tecnológica e em 

outros contextos que exigem um maior potencial criativo, esse tipo de abordagem pode limitar o 

alcance do conjunto de alternativas. Nessa situações, é mais importante criar alternativas do que 

avaliar as prontamente disponíveis.  

Geralmente, decisões tomadas dentro dessas perspectivas envolvem vários critérios 

que precisam ser avaliados à luz dos objetivos que se deseja alcançar. A esse tipo abordagem a 

literatura especializada no assuto denomina de Problema de Decisão Multicritério. As técnicas 

utilizadas para apoiar essas decisões são chamadas de métodos de Apoio Multicritério à Decisão 

(AMD). 

Um Problema de decisão é considerado multicritério quando possui, pelo menos, 

dois critérios conflitantes e duas alternativas de decisão. A caracterização deste problema fica a 

cargo da existência de um conjunto finito de alternativas, critérios de avaliação das alternativas, 

uma escala de medidas para avaliação, uma matriz de decisão, um método de agregação de 

preferência e um contexto decisório (NASCIMENTO, 2010). 

Segundo MONTIBELLER e FRANCO (2010) a abordagem AMD pode ser de ajuda 

nos seguintes apectos: na concepção e criação de opções estratégicas, na seleção de uma 

estratégia pretendida e no planejamento de ações estratégicas para implementar a estratégia 

escolhida. 

Dessa forma, esse capítulo apresenta as ferramentas, métodos e abordagem de Gestão 

Estratégica e de Apoio Multicritério à Decisão encontrada na literatura que serão utilizadas no 

desenvolvimento desse trabalho. 
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2.1 Relação entre Gestão Estratégica Gestão da Tecnologia e Metodologia AMD 

MINTZBERG (1987) explica, que existe relação entre objetivos estratégicos, opções 

estratégicas e ações estratégicas. Dessa forma, as metodologias de Apoio Multicritério à Decisão 

(AMD) se evidenciam como uma alternativa viável para ajudar na tomada de decisões 

estratégicas, já que, carrega a proposta de elucidar os objetivos estratégicos dos decisores e das 

instituições e estabelecer relacionamentos com o processo de escolha e geração de novas 

alternativas. Adicionalmente, a aplicação dessas metodologias, também facilitam a realização 

das ações estratégicas, uma vez que, permite uma melhor comunicação dessas estratégias entre 

os envolvidos na execução das estratégias. Nessa Seção evidenciamos o relacionamento da 

gestão estratégica da tecnologia com as metodologias AMD. 

 

2.1.1 Gestão de Tecnologia e Gestão Estratégica 

Ates de abordarmos a gestão de tecnologia é importante definirmos tecnologia. Para 

BURGELMAN et all (2001), tecnologia refere-se ao conhecimento teórico e prático, habilidades 

e artefatos que podem ser usados para desenvolver produtos e serviços, bem como os seus 

sistemas de produção e entrega. 

A principal característica da tecnologia que a distingue de outros tipos de 

conhecimento geral é que ela é aplicada, enfocando o know-how da organização. A tecnologia é 

um tipo específico de conhecimento (embora este conhecimento possa ser incorporado dentro de 

um artefacto físico, tal como uma máquina, componente, produto ou sistema). 

           Embora a tecnologia esteja geralmente associada com a ciência e engenharia 

(tecnologia hard), os processos que permitem a sua aplicação eficaz também são importantes. 

Por exemplo, um novo processo de desenvolvimento de inovação de produtos articulados com a 

estrutura organizacional e apoiado por redes de conhecimento e de fomento à pesquisa (aspectos 

soft da tecnologia) caracterizam um conjunto de processos que precisam estar bem articulados 

para gerar bons resultados na geração de novos produtos.  

           A Gestão da Tecnologia considera esse tipo de enfoque no seu escopo. Ela aborda 

questões relacionadas a identificação eficaz, seleção, aquisição, desenvolvimento, exploração e 

proteção de tecnologias (produtos, processos e infra-estrutura) necessária para manter uma 

posição de mercado e o desempenho dos negócios de acordo com os objetivos da empresa 

(PHAAL, FARRUKH e PROBERT, 2001). 
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A Gestão da Tecnologia aborda os processos necessários para manter um fluxo de 

produtos e serviços para o mercado. Ela lida com vários aspectos da integração das questões 

tecnológicas na tomada de decisões de negócios. A Erro! Fonte de referência não encontrada. 

representa a ligação entre objetivos estratégico e decisões estratégicas. 

 
Figura 1. De opção de estratégia para estratégia. Fonte: 

Adaptado de  

Mintszberg  (1987) 

 

Se a estratégia desejada proveniente de um conjunto de opções estratégicas é 

implementada através de um conjunto de ações estratégicas, a organização tem uma estratégia 

deliberada que, dessa forma, se torna uma estratégia realizada. No entanto, nem todas as 

estratégias desejadas, resultantes de um processo deliberado de escolha acabam como uma 

estratégia realizada. Uma estratégia realizada também pode ser criada por uma ação 

organizacional não planejada deliberadamente, denominada de estratégia emergente 

(MINTZBERG, 1987).  

Um grande número de estratégias planejadas não realizadas e de estratégias 

emergêntes sendo realizadas contribuirão para a degradação do desempenho da empresa. 

Outro importante desafio em uma escolha estratégica é a presença de altos níveis de 

incerteza epistêmica, que se refere à falta de conhecimento completo sobre o ambiente externo 
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de uma organização e seu impacto sobre o desempenho de estratégias potenciais (Hoffman e 

Hammonds 1994).  

Segundo (MONTIBELLER e FRANCO, 2010), esse é um aspecto que tem sido 

tipicamente negligenciado na literatura de AMD. 

Os fatores supracitados abrem um leque de oportunidades para aplicação de 

metodologias de Apoio Multicritério à Decisão (AMD). Primeiramente, estas podem ser úteis 

para dar apoio à identificação eficaz e seleção de linhas tecnológicas de atuação. Em segundo 

lugar, podem ser utilizadas para melhorar o alinhamento entre a gestão da tecnologia e os 

objetivos estratégicos da empresa. Por último, podem funcionar como uma ferramenta de 

benchmarking para gerar uma melhor compreensão do embiente externo, dependendo da 

abrangência dos atores envolvidos. Dessa forma, podemos ampliar a realização de ações 

planejada, mitigar a realização das não planejadas e reduzir os níveis de incerteza epistêmica. 

 

2.1.2 Mecanismos de Suporte à Gestão Estratégica de Tecnologia  

Apesar da importância do tema, no Brasil, pouca atenção tem sido dada à definição 

de mecanismos de suporte à decisão estratégica para Institutos voltados à pesquisa aplicada para 

o desenvolvimento de produtos, processo e serviços inovadores com vistas às necessidades das 

empresas. Dentro desse contexto, o tema relacionado à gestão de tecnologia se destaca com um 

dos fatores mais importantes. Em uma busca realizada no portal de periódicos na CAPES em 

23/05/2013 abordando esses temas combinados, poucos resultados foram obtido. A maioria dos 

resultados refere-se à gestão de projetos tecnológicos ou estão relacionados indústria e não a 

institutos de pesquisa, o que denota que no Brasil esses assuntos têm sido pouco explorados.  

Dentre os aspectos da gestão da tecnologia, a escolha da plataforma tecnológica de 

atuação está no cerne da questão. Para os Institutos de PD&I isso implica na maior parte dos 

investimentos disponível. Não obstante, o investimento de recursos para melhorar as 

oportunidades de decisão, definindo bem os objetivos e ampliando o conjunto de alternativas, é 

fundamental. 

Existem muitos mecanismos que podem apoiar ou estimular o processo de 

identificação e estruturação de objetivos consistente para uma tomada de decisão. As diretrizes, 

metas e restrição institucionais fazem parte desse universo. A missão das empresas e seus 

valores, em geral, definem as diretrizes básicas para o encaminhamento dos projetos estratégicos. 

Eles também delimitam a sistuação de decisão, para que possamos concentrar ensforços no 
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objetivos importantes. Se esses elementos já estão definidos em uma organização eles podem ser 

utilizados como suporte para a identificação dos objetivos relevantes (KEENEY, 2001). 

Dessa forma, os objetivos estratégicos devem fornecer orientação comum a todas as 

decisões e todas as oportunidades de decisão em uma organização. Eles também servem como o 

mecanismo pelo qual a administração pode orientar as decisões feitas por diferentes indivíduos e 

grupos dentro da organização (KEENEY, 2001, p. 41). 

As diretrizes estratégicas de uma empresa não variam de um dia para o outro. Na 

verdade, se elas são bem definidas, devem se manter estáveis por anos. Dessa forma, elas devem 

ser utilizadas para guiar todo o processo de decisão na gestão da tecnologia, incluindo a 

identificação das oportunidades de decisão.  

Como tratam de assuntos abrangentes, as diretrizes permitem uma grande 

flexibilidade na definição desses objetivos. Ao mesmo tempo, delimitam a abrangência da 

dicursão para o conjunto de interesses da empresa. Nesse sentido as diretrizes estratégicas são 

ideais para utilização na fase de geração de conceitos, objetivos e alternativas dentro da 

metodologia AMD. 

No estudo de caso desse trabalho, a missão, a visão e alguns objetivos estratégicos 

diretamente relacionados com a promoção da tecnologia e inovação já definidos no âmbito do 

Mapa Estratégico do SENAI-AM serão utilizados como guia para a estruturação do ambiente de 

decisão. 

 

2.2 Métodos de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) 

De acordo com GOMES, GOMES e ALMEIDA (2006) e KEENEY (2012), Apoio 

Multicritério a Decisão (AMD) é uma área dinâmica do conhecimento e da pesquisa, orientada a 

apoiar os decisores e os negociadores, auxiliando na estruturação dos problemas, permitindo 

expandir a argumentação e ampliando sua capacidade de aprendizagem e compreensão. 

As metodologias AMD apresentam conceitos e bases para estruturar e modelar uma 

situação problemática, incluindo maneiras de identificar e gerar ações e técnicas de construção 

de critérios e procedimentos para agregação dos mesmos (BANA E COSTA, ENSSLIN, et al., 

1996). 
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O AMD não fornece somente uma estrutura para a tomada de decisões, mas tabém, 

mais importante, possibilita uma estrutura para pensar e falar sobre a decisão, uma linguagem de 

decisão (MONTIBELLER e FRANCO, 2010). 

Segundo KEENEY (2012), quando deparado com problema de tomada de decisão a 

única influência proposital que o decisor (indivíduo ou organização) pode ter sobre o futuro é 

através de suas próprias decisões. Adicionalmente, no momento da decisão, a única flexibilidade 

que o decisor tem é escolher uma dentre o conjunto de alternativas que foram identificadas. Por 

isso, a geração e escolha de alternativas adequadas é uma das principais preocupações das 

metodologias AMD.  

A falta de uma estrutura de apoio à decisão que favoreça um melhor entendimento do 

problema dentro do contexto em que se encontra, o estabelecimento de uma comunicação efetiva 

e a geração e seleção de alternativa criativas e adequadas ao problma prejudica qualquer esforço 

posterior de obtenção de boas escolhas. 

Nesse sentido, ENSSLIN et al. (2001) apresenta um fluxograma de como 

desenvolvermos um processo de apoio à decisão na prática Esse processo é composto de quatro 

macroetapas como mostra a 0  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Processo de apoio à Decisão Utilizando 
Metodologia Multicritério. Fonte: Adaptado de Ensslin 

(2001) 

Na fase de Identificação do contexto decisório, as principais tarefas são: a 

identificação dos atores envolvidos no processo decisório, escolhas dos decisores, 

definição/criação das ações ou alternativas disponíveis e definição do problema de referência.  

Para identificação e escolha dos atores chaves envolvidos no processo, uma das 

técnicas mais usadas é mapear em um gráfico os atores envolvidos na situação, em termos do 

grau de interesse que eles têm na decisão e no grau de poder que eles podem exercer (ENSSLIN, 

MONTIBELLER e NORONHA, 2001).  
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Na gestão de tecnologias aplicada a um contexto específico, especialmente em 

atividades que envolvem inovação, a experiência adquirida com a participação na elaboração de 

planos de negócios dos Institutos de SENAI de Inovação mostrou que é recomendável também 

levar em consideração o conhecimento tecnológico dos atores envolvidos. Nesse sentido, a 

opinião de especialistas e gestores com conhecimento avançado pode gerar uma discussão mais 

detalhada e ocasionar melhores resultados.  

Na etapa de definição e geração de alternativas a metodologia deve ser escolhida e 

aplicada cuidadosamente de forma a promover um conjunto adequado de opção, consistente, 

otmizada e dentro da disponibilidade de recursos. 

A idéia de “ações disponíveis” corresponde, no contexto das metodologias AMD, às 

alternativas inciais ou candidatos a alternativas que serão explorados durante o processo 

decisório (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). 

Com relação às alternativas, KEENEY (1992) se refere a duas abordagens: VFT - 

Value Focused Thinking ou AFT – alternative Focused Thinking. Enquanto o primeiro cria 

alternativas com base nos valores dos decisores o segundo utiliza as alternativas já definidas, 

ignorando a possibilidade de criação de novas. Nesse trabalho daremos ênfase à abordagem VFT 

que é explanada em maiores detalhes na Seção 2.4. 

Com a participação de especialistas e gestores de instituições, as metodologias AMD 

também podem ser aplicadas para dar o suporte ao processo de benchmarking tecnológico para 

geração de alternativas com vistas ao que de melhor se faz na área de interesse levando em conta 

a experiência dos especialistas. 

Em seu trabalho de apoio a decisão relacionado às tecnologias da área de saúde, 

MORAES et al (2010) utilizou metodologias de Apoio Multicritério a Decisão (AMD) para 

realização de benchmarking e identificar oportunidade de melhorias. 

Existem diferentes tipos de problemas de decisão e a cada um deles está associado 

um conjunto diferente de alternativas (RODRIGUES, 2013).  

A definição de qual a problemática de referencia utilizar irá depender do tipo de 

problema dos decisores. Segundo ENSSLIN (2001), os principais esses tipos de problemas 

podem ser classificado como segue: 

 Descrever as ações e suas características de maneira formalizada (tipo-δ). 

 Classificar as ações em categoria (tipo-β). 
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 Ordenar as ações em termos de preferência (tipo-γ). 

 Escolha de uma ação ou um conjunto de ações (tipo-α). 

Para ilustrar essa diferença utilizaremos o exemplo proposto por RODRIGUES 

(2013) a seguir: 

Suponha que a questão seja a compra de um veículo que custe, no máximo, 50 mil 

reais.  Nesse contexto, as alternativas seriam todos os carros que custam abaixo desse preço e o 

problema se resumiria a selecionar a melhor alternativa. Essa problemática é classificada pela 

literatura como uma problemática de escolha ou simplesmente como um problema tipo-α. 

Imagine agora a situação na qual o decisor deve montar uma carteira de 

investimento. Qual seria o valor do investimento em cada uma das ações que compõem a sua 

carteira? Claramente, o problema agora não é selecionar uma alternativa entre as melhores e sim 

ordenar as melhores ações da carteira e assim dividir os investimentos. Esse tipo de problemática 

é conhecido como um problema de ordenação ou simplesmente como um problema tipo-γ. 

Existem outras situações com diferentes alternativas, mas a descrição e a 

exemplificação dos tipos de problemas fogem do escopo desse capítulo.  

Na fase de estruturação do problema as principais tarefas são: construção dos 

mapas cognitivos individuais dos decisores, agregação dos mapas cognitivos individuais, 

construção do mapa cognitivo do grupo (congregado), análise do Mapa Cognitivo, determinação 

da família de pontos de vista fundamentais (PVFs). Essa construção é realizada através de 

entrevista semi-estruturada com os decisores. 

 Na proposta de NAKAGAWA (2010), um mapa cognitivo hipotético pode ser 

utilizado na fase de entrevista para facilitar o levantamento das informações e o aprofundamento 

das ideias do entrevistado. 

A teoria dos Mapas Cognitivos 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. Portanto, um problema não existe como uma entidade abstrata, ele, na 

verdade, pertence ao decisor.  Diferentes decisores têm problemas diferentes, por isso a 

estruturação desses problemas pode gerar estruturações diferentes, o que é normal.  

A agregação e congregação dos mapas cognitivos pressupõem a existência de pontos 

de vistas comuns entre os decisores ou pontos de vistas que possam incorporar outros sem perdas 

de representatividade. Dessa forma, pode-se fundir conceitos agregando ideias de vários 
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decisores. Já a congregação ocorre quando há a validação do mapa agregado pelo grupo decisor. 

As próximas tarefas da fase de estruturação de problema consistem na análise do 

mapa e determinação dos Pontos de Vista Fundamentais (PVFs). Essa duas tarefas são de 

fundamental importância para a transição da representação em rede (mapa cognitivo) para uma 

representação em árvore hierárquica. A análise procura agrupar os conceitos por meio da 

identificação das características comuns. A determinação dos PVFs encontra os conceitos que 

melhor representam o processo de decisão, através do atendimento das propriedades de 

enquadramento. A Seção 2.4 apresenta uma explicação detalhada do processo de 

enquadramento. 

A fase de estruturação do modelo multicritério consiste das seguintes tarefas: 

estruturação de uma árvore de PVFs, decomposição dos PVFs em conjunto de pontos de vista 

elementares (PVE), se for necessário; construção de um subcritério para cada PVE e definição 

das taxas de substituição entre os subcritérios. Essa etapa permite uma versão mais simplificada 

do mapa mental dos decisores o que facilitará a estruturação de um modelo de valor. Para o 

objetivo desse trabalho, somente as duas primeiras tarefa serão aplicadas dentro das 

características propostas por ENSSLIN et al. (2001). As outras tarefas utilizarão o processo 

idealizado pela metodologia AHP. 

O procedimento de classificação inerente da etapa avaliação das ações potenciais 

consiste em estabelecer níveis de importância para as alternativas através de seus critérios e deve 

ser conduzido criteriosamente a fim de reduzir o nível de subjetividade inerente na opinião dos 

especialistas e dos decisores. Nesse sentido vários métodos são apresentados pela literatura que 

abortam tanto aspectos qualitativos quanto quantitativos. O método escolhido para o 

desenvolvimento da estruturação dentro do contexto desse trabalho é o método AHP que será 

tratado com mais detalhe na Seção 2.9. 

A seguir serão apresentadas, com maior detalhe, as principais abordagem, 

metodologias e ferramentas que serão utilizadas nesse trabalho. 

 

2.3 Value-focused thinking (VFT) 

Value-focused thinking (VFT) é uma abordagem proposta por Ralph L. Keeney que 

procura estruturar o problema com base nos valores estratégicos dos decisores e identificar 

oportunidade para melhorar o conjunto de alternativas no contexto decisório. Nessa abordagem 

os valores são representados pelos objetivos que são coletados em uma estratégia construtivista 
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de interação entre o intrevistador e o intrevistado. Dessa forma valor e objetivos serão tratados 

aqui com conceitos similares (KEENEY, 1992). 

Segundo KEENEY (2001), o VFT é uma maneira de identificar situações de decisão 

desejáveis e, em seguida, colher os benefícios dessas situações. O VFT melhora 

significantemente a tomada de decisão porque é o valor que guia para a criação de novas 

alternativas e também na identificação de uma melhor situação de decisão. 

Em geral, o tomador de decisão tradicional foca primeiramente nas alternativas a fim 

de encontrar uma que seja aceitável para o seu problema. Essa abordagem é denominada AFT 

(alternative Focused Thinking). Contudo, isso limita o conjunto possibilidades no contexto 

decisório. Por outro lado, se as alternativas disponíveis não forem consideradas com base em 

objetivos bem definido, na abrangência adequada e, principalmente, fundamentadas no conjunto 

de valores do decisor, essas alternativas não terão a aderência necessária ao contexto decisório 

(conjunto de alternativas), implicando em uma tomada de decisão de pouca qualidade e que não 

cobre todos os apectos do problema. 

2.3.1 Princípios do Pensamento baseado em valor - VFT 

A maioria das metodologias de decisão tenta encontrar as melhores alternativas de 

uma lista pré-definida. Em contraste, o Value-focused thinking (VFT) não aceitar simplesmente 

problemas pré-especificados ou listas pré-especificados de alternativas. Ele também pode ajudar 

a criar alternativas, a partir dos valores dos decisores, que não foram consideradas inicialmente 

(KEENEY, 2001, p. 08). 

Por utro lado, se os valores não são explicitamente consideradas, as divergências se 

limitarão a uma discussão geral sobre alternativas. Se os valores são explicitados, a discussão 

pode separar discordâncias sobre as possíveis consequências das divergências sobre a 

conveniência relativa dessas conseqüências. Isso deve ajudar a identificar a base geradora de 

conflitos. Somente quando a base de conflitos é claramente conhecida o grupo construtivo pode 

começar a reduzi-los (KEENEY, 2001).  

Para a maioria dos problemas de decisão, valores ao invés de fatos são os aspectos do 

problema sobre o qual muitos membros terão experiência para emitir um ponto de vista. 

Discussão sobre os detalhes dos resultados de várias alternativas muitas vezes depende de 

conceitos técnicos e complexos de diversas áreas profissionais. Assim, sem discussão de valores, 

muitas pessoas estão excluídas da participação e outros estão limitados a contribuições menores 

(KEENEY, 2001).  
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Nesse sentido, o VFT ajuda no processo de comunicação, pois ao discutir a questão 

com base em valores, ele estabelece um nível de linguagem que a maioria das pessoas utiliza e 

estão acostumadas. Dessa forma, sua utilização permite a inclusão de participantes com diversos 

niveis de conhecimento e de diversas especialidades na discursão dos objetivos fundamentais do 

problema. 

Outro aspecto importante da abordagem VFT é o suporte ao pensamento sistemático. 

De acordo com MONTIBELLER e FRANCO (2010), apesar dos gestores possuirem profundo 

entendimento das suas organizações e pensarem sobre o que eles querem atingir, a experiência 

com gerenciamento de equipes mostra que eles geralmente não tem uma estrutura de pensamento 

claro sobre a decisão. 

Em uma abordagem prática, a estruturação do problema consiste na definição dos 

objetivos secundários, principais, estratégicos e de seus inter-releacionamento, ao mesmo tempo 

que procura oportunidades de expandir o conjunto de alternativa do contexto decisório com 

vistas nos valores dos decisores. 

Não obstante, para alcançar maior eficiência na tomada de decisão é importante 

gastarmos mais tempo e esforço para entender nossos valores, estruturar os objetivos e avaliar 

mais cuidadosamente as alternativas que tem significado para o problema. 

O aspecto chave para suportar uma decisão estratégica usando VFT é, então, a 

necessidade de ajudar na definição e estruturação dos objetivos estratégicos (MONTIBELLER e 

FRANCO, 2010). 

 

2.3.2 Identificação dos objetivos na abordagem VFT 

Um objetivo é a declaração de alguma coisa que alguém deseja atingir. Ele é 

caracterizado por três características: um contexto de decisão, um objeto e uma direção de 

preferência (KEENEY, 1992).  

Na abordagem VFT, uma das etapas fundamentais para estruturação do problema é 

identificação dos objetivos com base na perspectiva dos atores envolvidos. O valor para o 

decisor tem que ser tornado explícido por meio dos seus objetivos. Por isso a sua definição clara 

torna-se crítica. Eles fornecem diretrizes para ação e os fundamentos para qualquer modelo 

quantitativo ou qualitativo e também para as análises que possa seguir este conjunto articulado 

de valores (KEENEY, 2001, p. 34).  
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Se os objetivos estão ausentes ou são vagos, as alternativas podem não ser 

reconhecidas, tempo e energia podem ser desperdiçados; pode ocorrer coleta de informações 

desnecessárias, enquanto informações úteis podem ser ignoradas, e, como consequência, o 

reconhecimento das vantagens e desvantagem das alternativas vão ser afetadas negativamente. 

Segundo KEENY (2001), nem sempre os tomadores de decisão precisam ser aqueles 

que vão especificar os objetivos. Na verdade, em muitos problemas complexos, nem os 

tomadores de decisão e nem o processo decisório são claramente definidos. 

Para KOHL e ZONATTO (2011), os objetivos para a situação de decisão devem vir 

de indivíduos interessados nos resultados e conhecedores da situação. Em tal situação, a 

identificação lógica e estruturação dos objetivos podem fornecer um importante auxílio para 

todos aqueles que estão envolvidos no processo decisório. 

Com esse entendimento, fica claro a necessidade de se empregar esforços no sentido 

de se trabalhar cuidadosamente na identificação desses objetivos. Dentre outras coisas, isso 

significa esclarecer o contexto decisório e identificar as pessoas ou os grupos certos, com o 

interesse, o poder e o conhecimento necessários para contribuir na estruturação do problmea. 

Esse tipo de abordagem se encaixa bem no contexto decisório do problema proposto, 

por se tratar da escolha de áreas de atuação de um instituto de PD&I que se propõe a realizar 

trabalhos em cooperação com outros institutos, universidades e empresas. Nesse caso, o tomador 

de decisão será o Diretor do Instituto SENAI de Inovação, não obstante ele precisa considerar os 

objetivos, o conhecimento e a experiência das instituições parceiras, que também estão 

interessadas no assunto por perceberem a oportunidade de se beneficiarem dos resultados obtidos 

com o desenvolvimento cooperativo. Por outro lado, é fundamental ouvir os clientes e os 

patrocinadores, geralmente constituídos pelas empresas, os sindicatos e as instituições públicas 

de fomento à tecnologia e inovação que podem demandar tecnologias para ações 

complementares de pesquisa. 

Por se tratar de inovação, é importante que no processo de identificação de objetivos 

o pensamento livre seja incentivado. Por outro lado, igualmente importante é manter o foco no 

que interessa para as instituições. Não obstante, observa-se um conflito que precisa ser 

gerenciado na etapa de identificação dos objetivos. Uma forma de equilibrar esses dois focos é 

utilizando diretrizes. 

Diretrizes são menos definitivas e mais abrangente do que metas ou restrições. Elas 

indicam, algumas vezes fortemente, objetivos ou alternativas que devem ou não ser 
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considerados. Diretrizes podem vir de várias fontes, incluindo declarações de missão, 

orientações políticas, planos estratégicos, bibliografia ou direcionadores governamentais para 

incentivos (KEENEY, 2001). 

Por conta de sua abrangência e flexibilidade a diretrizes são adequadas para 

direcionar e delimitar a proposição de objetivos sem restringir ecessivamente o pensamento livre. 

O trabalho parte da suposição de que objetivos estratégicos institucionais podem ser 

utilizados para apoiar a definicão dos objetivos fundamentais de tomada de decisão em contexto 

e abrangência mais específicos, já que os objetivos da Instituição geralmente são mais 

abrangente e norteadores para o alcance das suas metas. 

É importante, na fase de elucidação dos valores dos decisores, identificar quais são 

os objetivos fundamentais, os objetivos meio e quais são os estratégicos. Sendo assim, é preciso 

avaliar cuidadosamente a abrangência do contexto de decisão e sua relação com os objetivos 

estratégicos. 

Com relação à técnica para identificação dos objetivos dos decisores a abordagem 

VFT previlegia a realização de entrevistas individuis antes sobre os workshopps em grupo. 

Segundo KEENEY (2012), quando estamos elucidando objetivos de mais de um 

indivíduo, é recomendável, primeiramente, solicitarmos a cada um que forneca uma lista escrita 

dos objetivos, e só depois devemos submeter essa lista para grupo de discussão. Essa seqüência 

vai promover o pensamento a partir de cada indivíduo. Se a discussão geral começar 

imediatamente, seria muito provável que os membros do grupo “ancorassem” suas idéias àquelas 

apresentadas pelos primeiros oradores, por aqueles mais eloquêntes ou mais influentes. A esse 

tipo de abordagem denomina-se VFT Brainstorming. 

 

 

2.3.3 Ferramentas de Estruturação dos objetivos 

A fase de Estruturação dos objetivos é o momento onde se estabelece a relação entre 

os objetivos principais e objetivos meio, e entre estes e o contexto do problema. Esse processo 

resulta em um entendimento mais profundo e apurado e fornece a base para o uso de modelos 

qualitativos e quantitativos. Também permite a identificar objetivos faltantes.  



30 
 

De forma geral, a estruturação de objetivos é importante porque melhora a nossa 

compreensão dos valores que importam, conduz a um melhor modelo valor e melhora a 

qualidade do VFT (KEENEY, 1992). 

Em uma lista inicial de objetivos propostos para um problema complexo sempre são 

incluídos tanto objetivos meios como objetivos fundamentais (KEENEY, 2001, p. 65). Nesse 

sentido, é importante estabelecer o relacionamento desses objetivos de forma que possamos 

entender a sua relação de causa e efeito. 

Uma forma de identificar uma relção entre os objetivos em uma estruturação bottom-

up é através de perguntas como “Por que esse objetivo é importante neste contexto de decisão?”. 

A resposta pode revelar duas situações. Uma é que o objetivo é uma das razões escenciais de 

interesse. Nesse caso, trata-se de um objetivo fundamental. A outra é que ele é importante por 

causa de sua implicação em outros objetivos. Nesse caso ele é um objetivo meio e a resposta 

para a indagação irá gerar outro objetivo mais fundamental (KEENEY, 2001).  

Essa pergunta deve ser realizada repetitivamente até que não se identifique mais 

objetivos fundamentais ou até se atinja um grau de generalidade considerado adequado. 

Uma forma de estruturar o problema no sentido top-down é, partindo dos objetivos 

fundamentais, procurar descobrir as causa e as razões que os afetam. Como consequência, pode-

se explicar melhor o problema e identificar os objetivos meios através de perguntas como: Que 

aspectos são importantes para o “objetivo de nível superior”? Explique melhor o que significa 

“objetivo do nível superior”? Ou como o “objetivo do nível superior” poderia ser alcançado? 

De acordo com a literatura, a estruturação do problema pode ser feito tanto no 

procedimento top-down quanto no bottom-up. Contudo, independente do sentido de construção, 

é recomendável fazer uma validação do resultado revertendo o processo, ou seja trabalhando no 

sentido oposto e checando se as relações de causa e efeito estão coerentes e se não existem 

“buracos” na estrutura (KEENEY, 1992). 

Existem várias ferramentas que podem ser usadas para estruturar objetivos e 

estabelecer esse ralacionamento, tais como estrutura de redes meio fim, mapa conceitual, árvore 

hierárquica de conceitos, entre outros. Para o propósito desse trabalho nos concentraremos nas 

estruturações com redes meio-fins e na construção de hierarquias de objetivos fundamentais.  

Segundo KEENEY (1992) e ENSSLIN (2001), a estrutura de redes meio-fim reflete 

melhor as inter-relações complexas entre os objetivos. Para se representar esse relacionamento, 

costuma-se utilizar linhas orientadas partinto do objetivo meio para o objetivo mais fundamental, 
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estabelecendo-se níveis de hieráquia ou estruturas em rede. Estas linhas de conexão identificam a 

relação de causa e efeito entre eles. 

Uma das propostas para essa abordagem é o mapa cognitivo. Nesse tipo de estrutura 

é possível haver apenas um meio para atingir um dado fim. Além disso, um conceito meio pode 

gerar mais de um fim. Também não é necessário que estejam presente todos os conceitos meios 

para se atingir um conceito fundamental. A Figura 3 mostra um exemplo de uma rede meios-fins 

para a escolha de um carro. 

Os mapas cognitivos podem ser utilizados tanto no caso de um decisor único, quanto 

nos casos em que há um grupo de decisores envolvidos no processo decisório. É neste último 

caso que o seu potencial como instrumento de apoio à definição de problema é maior. 

 

 

Figura 3. Mapa cognitivo para compra de um carro. 
Fonte: Ensslin (2001) 

 

Em uma hierarquia de objetivos fundamentais (árvore hierárquica), o objetivo de 

nível inferior é uma parte do objetivo de nível superior. Da mesma forma, objetivo de nível 

superior é definido pelo conjunto de objetivos de nível inferior diretamente abaixo dele na 

hierarquia (KEENEY, 2001, p. 78). 
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Segundo ENSSLIN et al. (2001), a estrutura em árvore utiliza a lógica de 

decomposição, em que um critério mais complexo de ser mensurado é decomposto em 

subcritérios de mais fácil mensuração.  

Os critérios de nível hierárquico inferior devem ser mutuamente exclusivos e, 

coletivamente, necessitam fornecer uma característica exaustiva (completa) do critério do nível 

hierárquico superior. Também deve existir pelo menos dois critérios de nivel hieráquico inferior 

conectado ao critério de nível hierárquico superior (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 

2001). 

 

Figura 4. Estrutura de uma árvore hierárquica de 
conceitos. Fonte: Ensslin et al. (2001) 

 

Segundo KEENEY (2001), três questões críticas surgem na estruturação, tanto da 

hierarquia de objetivos quanto na rede de objetivos. Estes são: identificar o nível mais alto de 

objectivo fundamental para a situação de decisão, relacionar objetivos em diferentes níveis de 

uma estrutura, e parar o processo de estruturação. 

Acontece que na construção de um problema real com coleta de informação a partir 

de entrevistas semi-estruturadas com especialistas, por exemplo, os objetivos fundamentais, os 

meios e os fins surgem ao mesmo tempo e relacionados de forma complexa. Nesse sentido, a 

proposta do mapa cognitivo é mais consistente do que o mapa hierárquico, pois ele não se 

preocupa com esse tipo de segregação.  

Durante a entrevista, o facilitador especialista geralmente conta com a ajuda de um 

aplicativo e computador para coleta as informações e vai tentando arrumar a estrutura de rede ao 

mesmo tempo. É aconselhável gravar a entrevista para fazer checagem e ajustes posteriores. 

Adicionalmente, o mapa cognitivo permite o agrupamento dos diversos objetivos meios em um 

objetivo fundamental. 



33 
 

Por outro lado, a estrutura em árvore hierárquica ajuda a organizar os pontos de vista 

fundamentais de forma mais simples permitindo que gestores do nível estratégicos, por exemplo, 

não tenham que se preocupar com detalhes técnicos. Além disso, essa forma de organização 

facilita o estabelecimento de funções de utilidade para os critérios que permitem medir o impacto 

de uma alternativa para o alcance dos objetivos pretendidos sob o ponto de vista de cada critério.  

No contexto desse trabalho utilizaremos mapa cognitivo para estruturação do 

problema. Essa ferramenta apoiará a coleta de informação, estruturação dos conceitos 

individuais, agregação e análise, como é mostrado nas Seções 2.5 e 2.6 com maior detalhe. 

Em uma segunda etapa é utilizado a árvore hieráquicao para apoiar a estrutiração do 

modelo multicritério com base nos pontos de vista fundamentais e a determinação da função de 

valor (modelo quantitativo). Isso dará suporte para a avaliação e geração de novas alternativas 

através da método AHP que será explicado na Seção 2.7. 

 

2.3.4 Enquadramento dos objetivos 

Um objectivo fundamental é definido como sendo aquele que é ao mesmo tempo 

essencial e controlável. Um conjunto de objetivos é essencial se cada uma das alternativas no 

contexto de decisão pode influenciar o grau com que os objetivos são atingidos. Um conjunto de 

objetivos é controlável se todas as alternativas que podem influenciar as conseqüências são 

incluídas no contexto de decisão (KEENEY, 2001, p. 83).  

No caso de uma instituição, podemos pensar que se todos as alternativas de decisão 

de uma instituição cabem em um conjunto de objetivos fundamentais, então esses objetivo 

devem ser objetivos estratégicos, ou seja, o objetivo que defini a direção das tomadas de decisão 

da instituição. Observe que os objetivos estratégicos são mais abrangentes do que os objetivos 

fundamentais. Podemos dizer que os objetivos fundamentais são subconjuntos dos objetivos 

estratégicos. 

Se um objetivo fundamental candidato é muito amplo, alternativas além daquelas no 

contexto de decisão específico pode influenciar a sua realização, de modo que esse objetivo não 

seria controlado pelas alternativas no contexto de decisão do problema. Desta forma, este 

candidato não seria um objectivo fundamental legítimo. Nesse caso, alguns objetivos meios 

candidatos para aquele objetivo fundamental seriam na verdade objetivos fundamentais 

(KEENEY, 2001, p. 67). 
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Por outro lado, um objetivo deve ser retirado da lista se as várias alternativas não 

podem ser diferenciadas em termos de tal objetivo, de modo que a sua inclusão não tenha 

nenhum efeito sobre a conveniência relativa das alternativas; se o escopo do problema é limitado 

por aqueles interessados no estudo ou se, simplesmente, não vale a pena o esforço de incluí-lo 

(KEENEY, 2001). 

Fundamentado nesse princípio, observa-se que a força de um modelo de seleção de 

alternativas, com base nos valores de uma instituição consiste em considerar, o mais 

acertivamente possível, os objetivos estratégicos, diretrizes e interesses das partes envolvidas 

como um marco norteador da decisão. A partir daí, identificam-se os objetivos fundamentais 

para o contexto específico. Adicionalmente utiliza-se o processo de apoio à decisão para ampliar 

ao máximo em número e a qualidade das alternativas que atendam os objetivos fundamentais, 

mais ainda dentro dos objetivos estratégicos.  

A Figura 5 mostra que os fatos são o link necessário entre o contexto específico de 

decisão e os objetivos fundamentais para um contexto de decisão específico, enquanto que os 

valores são o link necessário entre os objetivos fundamentais e os objetivos estratégicos. 

 

Figura 5. Quadro de um Processo Decisório. Fonte: 
Keeney (1992) 

 

Como podemos observar, os requisitos que recaem sobre a identificação dos 

objetivos fundamentais, quais sejam: promover a criação de alternativas, identificar 
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oportunidades de decisão, facilitar a comunicação e direcionar esforços no processo de decisão 

não são os mesmos que são solicitados para a avaliação das alternativas. 

Para avaliação das alternativas, o importante é que os objetivos sejam fundamentais 

(essenciais e controláveis), completos e intendiveis. De fato, se os indivíduos enteressados em 

uma determinada situação de decisão considerarem que os objetivos são fundamentais e 

completos e se eles entendem o significado de cada um deles, a comunicação será mais produtiva 

para definição do que é importante e geração e mensuração de alternativas estáram bem 

fundamentada. 

 

2.3.5  Estratégias de Coleta de Dados  

Uma das etapas mais impontante na estruturação do problema é a elicitação dos 

objetivos junto aos decisores e demais atores envolvidos. Esta requer a escolha correta do 

método utilizado, considerando os custos envolvivdos, o tempo disponível e a possbilidade de 

agrupamento das partes interessadas, o nível de conhecimento e habilidade do facilitador.  

Para definir questõe estratégicas, o mais comum é a utilização de workshops com os 

principais getores envolvidos. Contudo, em geral, empresários, pesquisadores e gestores ligados 

a pesquisa e desenvolvimento não dispõem de muito tempo para reuniões de workshop 

presenciais. Por outro lado, para esses atores, talvez não seja conveinente revelar informações 

consideradas estratégicas ou alguma fagilidade da instituição diante de um grupo grande, o que 

seria facilitado no caso de entrevistas individuais.   

Outra forma muito utilizada na coleta de informações é a entrevista presencial, que 

pode ser individual ou em grupo. Nelas, visamos à obtenção de informações no local da 

entrevista, estimulando a obtenção de novas idéias e conceitos por meio interação entre 

entrevistador e o entrevistado, aproveitando informações que o entrevistado já possuia 

preveamente à entrevista (NAKAGAWA, SHIROYAMA e SUZUKI, 2010). Essa técnica tem a 

vantagem de utilizar o processo construtivista para a elucidação dos conceitos o que permite um 

aprendizado mútuo entre os participantes. 

Outra técnica utilizada é a Técnica Delphi. Essa técnica consiste no envio de 

questionários para cada participante, com a finalidade de coletar informações sobre um 

determinado assunto. A partir daí compila-se a opinião fornecida pelos participantes. Em seguida 

envia-se a lista compilada para os participantes perguntando se a lista deve ser revisada com 
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algum conceito adicional ou se a ordem dos conceitos deve ser alterada (NAKAGAWA, 

SHIROYAMA e SUZUKI, 2010). 

Essa técnica tem a vantagem de permitir obter consenso entre especialistas mesmo 

virtualmente. Por outro lado, possui a desvantagem de ser um processo demorado, requer 

habilidade para interpretar as opiniões e, principalmente, não contempla a abordagem 

construtivista inerente às técnicas de entrevista presencial proposta, por exemplo, no VFT 

brainstorming (KEENEY, 2012). 

Na linha construtivista, KATO et al. (2007) propôs um método de estruturação de 

problemas modificando a estratégia da entrevista da abordagem Strategic Options Development 

and Analysis (SODA) e aplicou-a a questões de transporte regionais. Na sua proposta, durante a 

entrevista para identificação de objetivos, o analista mostra para o decisor um mapa hipotético 

previamente desenhado. Espera-se que ao mostrar esse mapa o analista possa obter mais 

informações.  

NAKAGAWA et al. (2010) também utilizou essa técnica em seus trabalhos. Eles 

partiram do presuposto psicológico de que a expressão de como os analistas interpretam as 

informações dos entrevistados é, por vezes, uma boa maneira de atrair o interesse dos 

entrevistados. 

NAKAGAWA et al. (2010) ,em seu trabalho aplicado ao estudo dos impactos sociais 

causados pela nanotecnologia, sugerem que a abordagem utilizando o mapa cognitivo individual 

apresenta vantagens em relação à abordagem escrita em vários aspectos quando se trata de 

tecnologias com muitas trajetórias possíveis e aplicações de mercado para o produto:  

Primeiramente, mapas cognitivos são adequados para descrever relações causais 

complexas entre os eventos envolvidos.  

Em segundo lugar, a utilização de entrevistas individuais ajuda a garantir a equidade 

do processo decisório, permitindo incorporar as percepções de pessoas com vários níveis de 

capacitade de expressão. A combinação dessas duas técnicas permite visualizar com maior 

precisão as informações dos atores e desenhar mapas cognitivos para cada uma das partes 

interessadas. Uma vez visualizados desta maneira, é difícil negligenciar cada um deles, pois os 

mapas cognitivos são equivalentes uns aos outros, independentemente das posições sociais do 

proprietário do mapa. 

Em terceiro lugar, a coleta de dados com mapas cognitivos ajuda a garantir a 

qualidade da argumentação feita pelos entrevistados, uma vez que nas entrevistas tradicionais 
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saltos na lógica muitas vezes acontecem. Ao adotarmos mapas cognitivos, a existência de saltos 

vai ser mais explícita do que na abordagem escrita permitindo melhor realimentação para os 

entrevistados que possam avaliar e corrigir prováveis defeitos. 

Além do mais, a partir dos objetivos propostos o entrevistado pode gerar outros 

objetivos mais estratégicos ou identificar novos fatores relevantes para o alcance daqueles 

objetivos que não foram considerados no mapa inicial. 

Existe ainda outro fator importante que é o aprendizado prévio. Ao desenvolver um 

mapa cognitivo previamente o entrevistador se obriga a estudar o assunto de forma mais 

sitematizada, possibilitando que o mesmo tenha um melhor entendimento das informações 

capitadas durante a entrevista. 

O mapa prévio permite, ainda, a redução do tempo de entrevista. Como já existe uma 

série de conceitos organizados e o conteúdo já está melhor assimilado pelo entrevistador, as 

discusões para o alinhamento do entendimento e elaboração do mapa final ficam mais eficiente. 

Por outro lado, a literatura recomenda estimular o entrevistado a gerar idéias livres 

sem nehum tipo de estruturação pévia, principalmente no início da entrevista. Por isso, é 

importante que o mapa hipotético só seja mostrado depois que o entrevistado já tenha gerado 

pelo menos os Elementos Primários de Avaliação (EPAs).  

 

 

2.4 Mapa Cognitivo 

A estruturação do mapa cognitivo é um processo construtivista gerado pela interação 

entre o facilitador e os atores envolvidos na decisão (decisor e outras partes interessadas). 

Ensslin (2001) propõe um fluxo de conhecimento para representar esse processo de 

interação. Nesse modelo, as representações mentais do decisor sobre os eventos do contexto 

decisório no momento t1 irão gerar suas representações discursivas no momento t2 que, por sua 

vez, irão influenciar seu pensamento, conforme representado pela seta L1 da Figura 6Figura 2. 

Tais representações discursivas, através do discurso do decisor, gerarão 

representações mentais do facilitador em t3. Tal discurso propicia a representação gráfica no 

momento t4, que possibilitarão a construção do mapa. Tal construção irá influenciar o 

pensamento do decisor e, portanto, suas representações mentais sobre os eventos do contexto 
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decisório no momento t3. Este ciclo se repetirá até a conclusão do processo de construção do 

mapa (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001).  

 

Figura 6. Articulação e pensamento (adaptado de 
Montibeller, 1996). 

 

O Mapa Cognitivo permite ao decisor aprender sobre a situação com que se defronta 

por meio do processo de interação da representação discursiva com a representação mental e por 

meio da influencia positiva que o mapa cognitivo gera na nova representação mental, por conta 

de sua natureza gráfica que ajuda a organizar o pensamento e identificar detalhes de influência 

causa e efeito que seriam difíceis de identificar na representação discursiva. 

O mapa também é uma ferramenta de negociação, na medida em que ajuda os 

decisores a negociar sua percepção e interpretação sobre o contexto decisório com os outros 

atores envolvidos. A etapa de congregação dos mapas individuais é um exemplo dessa utilidade. 

Outros trabalhos se sucederam no sentido de aperfeiçoar a proposta do mapa 

cognitivo causal tradicional, sugerindo adaptações para situações específicas. Uma delas foi a 

apresentada por NAKAGAWA (2010) e (KATO, SHIROYAMA, et al., 2007) em seus trabalhos 

de estruturação de problemas relacionado à transporte regional e avaliar o impacto da 

nanotecnologia na sociedade por meio da identificação de objetivos fundamentais utilizando 

entrevistas com o apoio de mapa cognitivo. O diferencial da sua proposta é a utilização de um 

mapa cognitivo previamente elaborado com base em informações obtidas em pesquisa 

bibliográfica e em documentação. Esse mapa seria mostrado ao decisor durante a entrevista. 

Esses autores acreditam que a utilização de mapa cognitivo hipotético contribui para aumentar o 

número de conceitos gerados pelo decisor. 

Esses autores propõem a utilização do mapa cognitivo para ajudar a estruturar o 

problema, contudo sua aplicação não visa a elaboração de um mapa congregado e nem a 
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identificação de critérios para ranqueamento de alternativa, mas a construção de um conjunto de 

opiniões de cada stakeholder sobre vários aspectos gerados. A ideia, nesse caso, é clarificar as 

diferenças entre as partes interessadas e derivar suas mútuas expectativas.  

 

2.4.1 Construção do Mapa Cognitivo 

Mapa Cognitivo é uma rede que representa os objetivos fundamentais que os 

tomadores de decisão querem atingir e os meios disponíveis para alcançá-los, conectados por 

meio de links denominados de ligações de influência percebida. Estas funcionam como apoio a 

estruturação de objetivos e da árvore de valor (MONTIBELLER e FRANCO, 2010).  

Sendo assim, a construção de um mapa deste tipo ajuda o decisor explicitar seus 

valores relacionados com o problema em questão (através de conceitos superiores na hierarquia), 

bem como fornecerá uma série de meios visando atingir os fins almejados (através dos conceitos 

subordinados na hierarquia) (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). 

 

2.4.1.1 Definição de um rótulo para o problema 
A definir um rótulo para o problema significa nomeá-lo de alguma maneira. Para 

tanto, o facilitador deve inicialmente buscar escutar um relato dos decisores sobre o problema. 

Esse processo deve ser feito na ausência de intervenções do facilitador, pois deve retratar da 

forma mais real possível o entendimento do decisor sobre o problema (ENSSLIN, 

MONTIBELLER e NORONHA, 2001).  

Como exemplo utilizaremos o problema proposto por (ENSSLIN, MONTIBELLER 

e NORONHA, 2001). Suponhamos que um pai de família, após poupar seus rendimentos por 

algum tempo, decida pela compra de um carro. O objetivo do pai de família nesse momento é 

escolher um automóvel que possa transportar sua família. Dessa forma, um possível rótulo para 

esse problema seria: Comprar um carro para o transporte da minha família.  

Suponha agora um caso diferente. Um jovem rico que acabou de chegar à cidade  e 

quer impressionar a população local com seu carro. Para esse jovem, o transporte da família não 

é prioridade, sendo assim, o rótulo obtido anteriormente torna-se inválido (RODRIGUES, 2013). 

Nessa nova situação, o rótulo: Comprar um carro que me dê reconhecimento social seria mais 

adequado. 



40 
 

Percebe-se que, desde o primeiro passo da criação do mapa cognitivo encontraremos 

diferenças de interpretações dependendo da perspectiva de valor de cada indivíduo. 

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 nessa etapa, não é definitivo, pode (e geralmente vai) se 

modificar ao longo do contexto. 

É importante salientar que rótulos não são a única forma de delimitar o contexto.  

Existem muitos mecanismos que podem promover ou estimular o processo de identificação de 

objetivos. As diretrizes, metas e restrição institucionais fazem parte de universo. A missão das 

empresas e seus valores, em geral, definem as diretrizes básicas para o encaminhamento dos 

projetos estratégicos.  

Se esses elementos já estão definidos eles podem ser utilizados como suporte para a 

identificação dos objetivos fundamentais em um contexto específico. Por conta dessas diretrizes 

tratarem de assuntos abrangentes elas permitem uma grande flexibilidade na definição desses 

objetivos. Nesse sentido eles são ideais para aplicação na fase de ideação (KEENEY, 1992). 

Outra forma a que se mostra útil para melhorar o aspecto cognitivo do problema é a 

utilização de enunciado ao invés de rótulos. Enunciados representam uma forma mais didática de 

apresentar o problema para o decisor do que rótulos. 

  

2.4.1.2      Criação dos Elementos Primários de Avaliação (EPA) 
O procedimento tradicional para obter os EPAs consiste em encorajar a criatividade 

do decisor. Nesse momento o que se deseja é a quantidade, por isso deve evitar-se críticas e 

estimular o decisor a expressar todas os EPAs que vêm à mente através de brainstorming 

(ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001).  

Essas ideias serão constituídas por objetivos, metas, valores e alternativas de ação. 

Vale ressaltar que, nessa etapa, nenhum conceito deve ser descartado, haja vista que, quanto 

maior o número de ideias nesse momento, mais abrangente serão as análises posteriores.  

KEENEY (1993), propõe uma série de perguntas que servem para estimular o grupo 

na criação de ideias. Essa estratégia está resumida na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Estratégia de Keeney na geração de EPAs 

Aspectos desejáveis Quais são os aspectos que deveriam ser levados em conta no 
problema? 

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

Dificuldades Quais são as maiores dificuldades com relação ao estado atual? 
Consequências Quais conseqüências são boas, ruins ou inaceitáveis? 
Metas/Restrições Quais são as metas e restrições adotadas? 
Objetivos Estratégicos Quais são os objetivos estratégicos adotados nesse contexto? 
Perspectivas diferente Segundo as perspectivas de outro decisor, quais seriam os 

aspectos desejáveis? 
  

Deve-se tomar muito cuidado na criação dos EPAs, pois todo o mapa cognitivo 

dependerá dos conceitos criados nessa etapa inicial. Desse modo, uma criação pobre de 

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

resolvido. Ou seja, uma abordagem rápida desse passo fará com que o facilitador resolva um 

problema diferente (RODRIGUES, 2013). 

Uma forma de o facilitador identificar se os elementos estão se esgotando é quando o 

decisor começa a repeti-los com alguma modificação nas palavras utilizadas, mas expressando o 

mesmo tipo de percepção (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). 

Cada um dos conceitos gerados nessa etapa é definido como um EPA (Elemento 

Primário de Avaliação). Para ilustrar, suponha que uma pessoa que queira ver o jogo de seu time 

de coração tenha três diferentes opções: assistir o jogo em casa pela televisão, ir ao estádio ou 

ouvir a transmissão pelo rádio enquanto termina as tarefas acumuladas da faculdade 

(RODRIGUES, 2013). As Tabela 2 e Tabela 3 resumem as vantagens e desvantagens 

consideradas por um decisor nesse tipo de problema. 

 

Tabela 2 – Vantagens relacionadas a cada uma das 
possíveis ações 

Ações Vantagens 
Televisão  Acompanhar o jogo pela televisão é a opção mais confortável das três. 

 O custo é baixo; 
 Não existe esforço gasto no transporte, pois o jogo será assistido em 

casa; 
 Caso o seu time venha a perder, a decepção não será muito grande. 

Estádio  A emoção de acompanhar o jogo no estádio é muito grande; 
 Caso o time vença, a vibração da torcida será emocionante. 

Rádio  As tarefas da faculdade poderão ser finalizadas; 
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Tabela 3 - Desvantagens relacionadas a cada uma das 
ações 

Ações Desvantagens 
Televisão  A emoção de uma vitória não é tão atraente quanto a que 

existiria no estádio; 
 A comemoração será individual. 

Estádio  O custo é maior; 
 Será necessário transporte; 
 Caso o time perca, todo gasto adicional não gerará retorno. 

Rádio  A emoção de uma vitória é pequena 
 

Conhecendo as vantagens e desvantagens listadas, é possível determinar os EPAs 

como sendo: custo, esforço, emoção e possibilidade de fazer outras atividades. Para o exemplo 

da compra do carro pelo pai de família, possíveis EPAs seriam: preço, conforto, consumo, 

modelo e opções de entretenimento. 

 

2.4.2 Construção dos Conceitos a partir dos EPAs 

A próxima tarefa de estruturação consiste em construir os conceitos a partir dos 

EPAs. Para isso, deve-se associar a cada um dos conceitos um verbo no infinitivo orientando-o 

para uma ação. Verbos como assegurar, fornecer e incrementar serão comuns nessa etapa 

(ACKERMANN, EDEN e CROPPER, 2003). No caso do torcedor, por exemplo, poderia-se 

orientar os EPAs obtidos de acordo com a Tabela 4. 

Tabela 4 – Orientação para ação dos conceitos EPAs 

EPAs Conceito orientado 
Custo Custo ser compatível com a renda 
Esforço Diminuir esforço 
Emoção Assegurar emoção 
Possibilidade de fazer outras atividades Fornecer a possibilidade de fazer outras 

atividades 
 

Apesar de não obrigatório, é recomendável que o pólo oposto também seja 

explicitado. Esse recurso possibilita um entendimento mais completo do conceito. Muitas vezes 

 O custo é baixo; 
 Não existe esforço gasto no transporte. 
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pode parecer trivial, mas em muitas situações o polo oposto revela aspectos do conceito que não 

percebemos inicialmente. 

Para exemplificar essa necessidade, voltemos ao caso do torcedor. O pólo oposto ao 

conceito custo ser compatível com a renda pode ser custo ser não compatível com a renda ou 

custo ser máximo. A associação do primeiro pólo a cada um desses dois pólos opostos gerará um 

entendimento diferente do conceito. É para fazer essa diferenciação que se sugere a criação de 

pólos opostos. Nos mapas cognitivos, costuma-se separar os pólos opostos pelo conjunto’...’. 

Voltando ao exemplo da compra do carro pelo pai de família, percebe-se que um dos 

EPAs é o preço de aquisição. O conceito orientado pelo verbo no infinitivo pode ser preço de 

aquisição ser incompatível com a renda. Esse processo pode ser representado pela Figura 7. 

 

Figura 7. Etapas da criação do conceito e do seus pólos 
oposto. Fonte: Ensslin (2001) 

  

2.4.3 Criação da Hierarquia dos Conceitos 

Agora que os conceitos já foram orientados, deve-se hierarquizá-los. Para isso, são 

feitas ligações de influência que levarão conceitos meios a conceitos fins. Conceito meio é 

aquele que não é naturalmente importante, mas que serve como meio para se alcançar um 

objetivo que, por sua própria natureza e propriedade, é óbvio e não necessita de justificativa. 

Para exemplificar essa diferença, vamos supor um problema em que o governo 

precise fazer uma concessão de uma rodovia e está analisando qual será a concessionária 

escolhida. Ao ser perguntando sobre os EPAs, o decisor afirmou que, através dessa concessão, 

ele buscaria diminuir o número de acidentes com pessoas alcoolizadas e diminuir o número de 

lesionados permanentemente (RODRIGUES, 2013). 
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Observe que, na verdade, esses objetivos podem ser agrupados em conceitos mais 

amplos. A Figura 8 ilustra esse processo. 

 

Figura 8. Conceito de objetivos meios e fins. Fonte: 
Rodrigues (2013) 

 

Dessa forma, os dois conceitos inferiores são conceitos meios e o conceito superior é 

um conceito fim. Para obter um conceito fim a partir de um conceito meio deve-se perguntar: por 

que isso é importante? (A sigla W.I.T.I é usada na literatura para exemplificar esse processo de 

obtenção de objetivos fins e significa Why is this important?) 

A Figura 90 ilustra o processo de obtenção dos conceitos fins a partir dos meios para 

o exemplo da compra de um carro por um pai de família.  

 
 

Figura 9. Processo de obtenção dos conceitos fins a partir 
dos meios. Fonte: Ensslin (2001)  

  

No exemplo acima, foi construído um conceito fim a partir de conceitos meios que se 

relacionam. O caminho contrário também é possível, no entanto, a sistemática da obtenção é 
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diferente. Ao invés de perguntar por que algo é importante, questiona-se o decisor sobre como 

algo pode ser alcançado. A Figura 100 ilustra esse processo. 

 

Figura 10. Processo de obtenção dos conceitos meios a 
partir dos fins. Fonte: Ensslin (2001) 

 

Esses são os quatros passos necessários na construção de um mapa cognitivo. Em 

suma, conceitos são criados, orientados e hierarquizados. Figura 11 mostra o mapa cognitivo 

obtido a partir da análise do problema do torcedor. 

 

Figura 11. Mapa cognitivo que representa o problema do 
torcedor. Fonte: Rodrigues (2013). 
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É importante ressaltar que, após o término de um mapa individual, ele deve ser 

levado ao decisor que o gerou para que a validação possa ser feita. Isso garantirá que a 

representação feita no papel pelo facilitador está de acordo com a perspectiva do decisor. 

 

2.4.4 Construção do Mapa Cognitivo Agregado e Congregado 

Segundo alguns autores, a agregação é realizada unindo ou relacionando conceitos 

semelhantes. Na união, dois conceitos que tem rótulos e transmitem ideias similares são 

unificados por aquele sentido mais amplo. No relacionamento, conceitos que claramente se 

relacionam devem ser ligados através de ligações de influência (ENSSLIN, MONTIBELLER e 

NORONHA, 2001). 

O importante é que, ao unificar os conceitos, possamos assegurar que eles realmente 

possuam sentido semelhante. Dessa forma, o facilitador deve não apenas observar o rótulo do 

conceito bipolar, mas também o contexto que cerca tal conceito, isto é, os conceitos meios e fins 

a ele ligados no mapa cognitivo (EDEN, 1989). 

Após a construção desses mapas individuais, deve-se agregá-los, de forma que o 

resultado final apresente a visão que o grupo tem do problema. Nesse processo de agregação, 

combinam-se ideias semelhantes, de forma que o mapa cognitivo agregado não apresente 

conceitos diferentes tendo como base a mesma ideia (RODRIGUES, 2013). As Figura 120 e 

Figura 13 ilustram esse processo. 

 

Figura 12. Mapas cognitivos individuais  
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Figura 13. Mapas cognitivos agregados 
 

Nesse caso, os conceitos A4 e B3 foram considerados semelhantes o suficiente para 

serem condensados em apenas uma ideia. Percebe-se que, no mapa congregado, tanto as ligações 

iniciais de B3, quanto as de A4 estão presentes. A mesma lógica é aplicada aos conceitos B7 e 

A6.  

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

deve passar por uma etapa de validação, onde estejam presentes todos os participantes dos mapas 

cognitivos individuais. Após essa validação, obtém-se o Mapa Cognitivo Congregado 

(ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). 

Com essa ultima etapa, encerra-se o processo do mapeamento cognitivo. A próxima 

etapa é analisar o mapa congregado, almejando a determinação da estrutura hierárquica que 

representa o problema. 

 

2.5 Análise de Mapas Cognitivos 

2.5.1 Introdução 

O objetivo da análise é, por um lado, gerenciar a complexidade do mapa e, por outro, 

compreender melhor as relações existentes entre os fins que os decisores desejam obter e os 

meios disponíveis para tanto (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). 

Existem dois tipos de análise de um mapa cognitivo congregado: a tradicional e a 

avançada. A escolha de qual análise deve ser utilizada depende diretamente dos objetivos, uma 

vez que cada uma fornece resultados diferentes e possibilita a obtenção de conclusões diferentes. 
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2.5.2 Análise Tradicional 

Quando os mapas são formados por um número elevado de nós, e, portanto, tornam-

se relativamente complexos, surge a necessidade da identificação de características estruturais 

que permitam sua análise (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). A análise 

tradicional fornece, de forma direta e simples, conclusões preliminares sobre o problema em 

questão. Através dela, é possível determinar os objetivos meios e fins dos decisores, identificar 

grupos de conceitos similares (clusters) e possíveis erros, como linhas de realimentação. 

 

2.5.2.1 Determinação de objetivos meios e fins  
Ao se construir um mapa cognitivo surge conceitos cabeças e conceitos caudas. Os 

conceitos cabeças relacionam-se com os objetivos fins e os conceitos caudas, com os objetivos 

meios ou alternativas. No caso do mapa da Figura 11, o objetivo fim seria “ter uma boa 

experiência como jogo”. Para alcançar esse objetivo fim, existem objetivos meios que são 

identificados pelos conceitos caudas: “Diminuir esforço”, “Custo ser compatível com a renda” e 

etc. (RODRIGUES, 2013). 

Um número elevado de cabeças indica que existe uma série de objetivos a serem 

levados em conta. Como a relação entre meio e fins é sempre relativa, na prática é aconselhável, 

porém não indispensável, subir a hierarquia de conceitos em direção aos fins, até que se chegue a 

um único conceito cabeça. Esse conceito expressará o objetivo mais estratégico dos decisores 

naquela dada situação (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). 

 

2.5.2.2 Identificação de grupos de conceitos similares 
É natural que, ao se construir um mapa cognitivo, conceitos similares estejam 

agrupados. Esses clusters de conceitos deixam transparecer os critérios adotados pelo decisor. A 

Figura 14 mostra em cores diferentes a separação por clusters obtida a partir da análise do mapa 

da Figura 11. 
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Figura 14. Mapa cognitivo clusterizado que representa o 
problema do torcedor. Fonte: Rodrigues (2013)  

 

Na Figura 14 conceitos similares foram pintados com a mesma cor e circundados 

para indicar que pertencem ao mesmo grupo. Percebe-se que a própria estrutura hierárquica do 

mapa cognitivo faz com que surjam esses grupos. 

Nesse caso, os clusters mostram que os conceitos similares e candidatos a critérios 

adotados pelo torcedor são: comodidade, gastos financeiros e emoção envolvida. A nomenclatura 

candidata a critério foi utilizada no momento, pois a definição de critério, segundo a metodologia 

AMD, é mais rigorosa e será descrita em seções posteriores (RODRIGUES, 2013). 

 

2.5.2.3 Identificação de erros de realimentação 
É comum acontecer de aparecerem laços de realimentação no discurso do decisor. 

Isso ocorre quando um conceito meio influencia um conceito fim que, por sua vez, influencia um 

conceito meio. Nesse tipo de laço fechado, a hierarquia de um mapa é destruída pela 

circularidade, pois todos os nós presentes em uma estrutura circular têm o mesmo novel 

hierárquico (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). A Figura 15 mostra o mapa 

cognitivo com erro de alimentação. 
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Figura 15. Mapa cognitivo com um erro de 
realimentação  

 

Um mapa cognitivo dessa forma não pode ser levado a análise posteriores e o erro 

deve ser corrigido eliminando-se uma ligações entre os conceitos. Na escolha da linha a ser 

eliminada, o decisor deve escolher a ligação considerada mais fraca (RODRIGUES, 2013). 

 

2.5.3 Análise avançada 

Esta segunda forma de análise possibilita identificar os eixos de avaliação do 

problema (pontos de vistas fundamentais), levando em conta tanto a forma quanto o contudo do 

mapa cognitivo. Ao contrário da análise tradicional, a avançada obedece a uma sequência de 

passos determinados que, com sua execução, levarão o facilitador a identificar os critérios que 

devem ser utilizados posteriormente além de organizá-los segundo uma estrutura hierárquica. 

 

2.5.3.1 Identificação de clusters 
A identificação de clusters já foi abordada Seção 2.5.2.2. Essa junção de conceitos 

visa separar aqueles que abordam um mesmo assunto. A Figura 16 mostra um mapa cognitivo 

genérico separado em clusters. Cada cluster do exemplo agora pode ser analisado como se fosse 

um mapa independente. Contudo há casos em que uma mesma ligação faz parte de dois clusters. 

Nesse caso, uma opção é desconsiderar a ligação mais fraca.      
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Figura 16. Processo de clusterização 

 

2.5.3.2 Identificação das linhas de argumentação 
Uma linha de argumentação forma uma sequência encadeada de raciocínio entre os 

objetivos de mais baixo nível até os de nível mais alto na rede de conceitos, mostrando, portanto, 

a sequencia lógica que leva os objetivos meios aos objetivos fins. Uma linha de argumentação 

inicia-se em um conceito cauda e termina em um conceito cabeça. A análise que visa identificar 

uma linha de argumentação é basicamente ligada à forma (ENSSLIN, MONTIBELLER e 

NORONHA, 2001). 

A Tabela 5 ilustra as linhas de argumentação obtidas no mapa representado na Figura 

16. 

Tabela 5 – Linhas de Argumentação 

Linhas de Argumentação Conceitos 
A1 C8-C6-C2-C1 
A2 C7-C6-C2-C1 
A3 C12-C2-C1 
A4 C12-C4-C1 
A5 C5-C9-C4-C1 
A6 C15-C9-C4-C1 
A7 C10-C3-C14-C1 
A8 C11-C14-C1 
A9 C13-C14-C1 

 

2.5.3.3 Identificação dos Ramos 
A partir das linhas de argumentação definiremos os ramos do mapa. Ramos são 

conjuntos de linhas de argumentação dentro de um mesmo cluster. São constituídos por uma ou 
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mais linhas de argumentação que demonstrem preocupações similares sobre o contexto 

decisório. Trata-se, portanto, de uma análise de conteúdo que leva em conta as ideias expressas 

no conceito (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). 

Com base na Figura 16. 

Tabela 5, obtivemos os agrupamentos das linhas de argumentação (A1, A2 e A3); (A5 e 

A6); (A7, A8 e A9) para forma ramos como mostra a Tabela 6. 

Tabela 6 – Ramos do Mapa Cognitivo 

Ramos Conceitos 
B1 A1 A2 A3 
B2 A5 A6 
B3 A7 A8 A9 

 

 

2.6 Transição do Mapa Cognitivo para o Modelo Multicritério 

Uma vez definido os ramos dos mapas é possível construir uma estrutura hierárquica 

multicritério. Porem, essa não é uma tarefa trivial. Esse processo passa pela definição dos pontos 

de vistas considerados fundamentais (PVFs) do decisor através de um procedimento chamado 

enquadramento. Além disso, é necessário que os candidatos a ponto de vista fundamental (PVF) 

obedeçam a uma série de propriedades. 

Antes de definir o vem a ser um ponto de vista fundamental, faz-se necessária a 

diferenciação de uma estrutura hierárquica de um mapa cognitivo. Enquanto este retrata a 

percepção que o decisor ou que o grupo decisores tem de um problema por meio de ligações de 

influencia, aquela define critério e subcritérios que devem ser utilizados na avaliação das 

alternativas (RODRIGUES, 2013). 

No Mapa cognitivo é possível haver apenas um meio (C5) para atingir um 

determinado fim (C4). Além disso, um conceito meio (C3) pode gerar mais de um fim (C2 e C7) 

como mostra Figura 17. Não é necessário que estejam presentes todos os conceitos fim. Portanto, 

os conceitos meios não representam um conjunto exaustivo (completo) de todos os meios 

possíveis para atingir-se um dado fim. 
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Figura 17. Estrutura de um Mapa Cognitivo. Fonte: 
Ensslin (2001) 

 

Já a estrutura de um modelo multicritério utiliza a lógica de decomposição, em que 

um critério mais complexo pode ser mensurado e decomposto em subcritérios de maior 

facilidade mensuração. O critério de nível hierárquico superior é definido pelo conjunto de 

critérios de nível hierárquico inferior que estão ligados a ele na árvore (ENSSLIN, 

MONTIBELLER e NORONHA, 2001). A Figura 18 0mostra uma estrutura genérica de um 

modelo multicritério que adota uma estrutura em árvore hierárquica. 

 

Figura 18. Estrutura de um Modelo Multicritério. Fonte: 
Ensslin (2001) 

  

Nesse modelo, os critérios de nível hierárquico inferior devem ser mutuamente 

exclusivos e coletivamente necessitam fornecer uma caracterização exaustiva (completa) do 

critério de nível hierárquico superior. Além disso, devem existir pelo menos dois critérios de 

nível hierárquicos inferiores conectados ao critério de nível hierárquico superior (KEENEY, 

1992).  
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2.6.1 Enquadramento do Processo Decisório 

O quadro do processo decisório é formado pelo conjunto de ações potenciais 

(oportunidade de escolha ou alternativas) associados aos PVF dos decisores. KEENEY (1992) e 

ENSSLIN (2001) apresentam uma discussão detalhada sobre esse importante tópico. 

O conjunto de ações potenciais define quais ações são consideradas em uma situação 

decisória específica. Enquanto que os Pontos de Vista Fundamentais explicitam os valores que 

os decisores consideram importantes naquele contexto e, ao mesmo tempo, definem as 

características das ações que são de interesse do decisor (BANA E COSTA, 1992). A Figura 19 

mostra a relação entre os PVFs, os conjuntos de ações potenciais e os objetivos estratégicos.  

 

Figura 19. Pontos de Vista Fundamentais no Quadro do 
Processo Decisório. Fonte: Ensslin (2001) 

 

Segundo ENSSLIN et al. (2001), o processo de identificação dos Ponto de Vista 

Fundamentais passa por duas etapas: o enquadramento e a validação. Para a etapa de 

enquadramento é necessário que o candidato a Ponto de Vista Fundamental obedeça a duas 

propriedades: essenciabilidade, controlabilidade. 

Essenciabilidade: refere-se à necessidade de que o PVF represente um aspecto que 

seja de consequências fundamentais importantes segundo os objetivos estratégicos 

dos decisores. 

Controlabilidade: refere-se à necessidade de que o PVF represente 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 (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). 
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O enquadramento para definição dos candidatos a ponto de vista fundamental 

consiste em determinar, em cada ramo do mapa cognitivo, o conceito que melhor o representa de 

acordo com suas propriedades básicas (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). 

Dessa forma, deve-se verificar o seguinte: 

 Onde estão localizados os conceitos que expressam idéias relacionadas 

fundamentalmente aos objetivos estratégicos do docisor (essenciabilidade - L1). 

 Onde estão localizados os conceitos que expressam ideias relacionadas apenas às 

ações potenciais disponíveis no contexto decisório (controlabilidade L3). 

 Em uma busca nos sentidos fins-meios e meios-fim do ramo, localizar aqueles 

conceitos que expressam um ponto de vista ao mesmo tempo essencial e 

controlável. 

A Figura 20 mostra uma visão lateral do enquadramento. 

 

Figura 20. Quadro do Processo Decisório Visto 
Lateralmente. Fonte: Ensslin (2001) 

 

Tomando novamente como exemplo o mapa cognitivo da Figura 11, tem-se que 

“aproveitar mais o tempo livre”, “não comprometer o orçamento mensal” e “fornecer 

entretenimento” são PVFs  (RODRIGUES, 2013). A análise das três propriedades de 

recomendadas por ENSSLIN (2001) para os PFVs citados encontra-se na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Candidatos a PVF no problema do torcedor. 
Fonte: Rodrigues (2013) 

Candidatos a PFV É essencial? É controlável? É isolável 
Aproveitar tempo livre Sim, pois o tempo livre que 

o torcedor terá é importante 

segunda sua concepção 

Sim, pois diferentes 

alternativas farão com que o 

torcedor tenha mais ou menos 

tempo livre 

Sim, pois o tempo livre 

disponível para o torcedor 

pode ser avaliado sem a 

necessidade de medir outros 

PVFs 

Não comprometer o orçamento 

mental 

Sim, pois um 

comprometimento do 

orçamento pode prejudicar o 

torcedor pelo resto do mês 

Sim, pois existem alternativas 

caras e baratas, o que 

influencia diretamente o seu 

controle sobre o orçamento 

mensal 

Sim, pois o gasto financeiro 

pode ser avaliado sem a 

necessidade de medir outros 

PVFs 

Fornecer entretenimento Sim, pois a experiência 

obtida com o jogo e a 

emoção envolvida são de 

fundamentais importância ao 

decisor 

Sim, pois cada alternativa 

gera uma experiência 

diferente 

Sim, pois a emoção 

experimentada pode ser 

avaliada sem a necessidade de 

avaliar outros PVFs. 

 

 

2.6.2 Validação do Conjunto de PVFs 

Para que possamos construir o modelo multicritério, é necessário que o conjunto de 

candidatos a PVFs criados na seção anterior constitua-se em uma família de Pontos de Vista 

Fundamentais (BANA E COSTA, 1992). Para isso, o conjunto de PVF deve satisfazer 

determinadas propriedades (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001): 

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 vistas fundamentais do modelo. 

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

fundamentais. 

Mensurável: O PFV permite especificar, com a menor ambiguidade possível, a 

performance das ações potenciais, segundo os aspectos considerados fundamentais 

pelos decisores. 

Operacional: O PFV possibilita coletar informações requeridas sobre o desempenho 

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

Não-redundante: O conjunto de PFVs não deve levar em conta o mesmo aspecto 

mais de uma vez.  
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Conciso: O número de aspectos considerados pelo conjunto de PFVs dever ser o 

mínimo necessário para modelos 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 ideias. 

Através da análise obtida na Tabela 7,Tabela 7 - Candidatos a PVF no problema do 

torcedor. Fonte: Rodrigues (2013) observa-se que o problema do torcedor obedece a essas 

propriedades. A única ressalva é que os itens tratados são subjetivos e, portanto, a sua 

mensuração é de difícil execução. No entanto, a partir do mapa obtido, esse é o melhor conjunto 

de PVFs. 

Com o conjunto de PVFs validado, é possível construir a estrutura hierárquica, 

representada na Figura 21. 

 

Figura 21. Estrutura Hierárquica do Problema do 
Torcedor 

 

 

2.7 Método Analitic Hierarchy Process - AHP 

2.7.1 Introdução 

O Método de Análise Hierárquico de Processos (AHP) foi um dos primeiros 

Métodos de Apoio Multicritério a Decisão desenvolvida em um ambiente de decisão 

multicritério discreto. O método AHP divide o problema em níveis hierárquicos, o que 

torna sua compreensão e avaliação mais fácil, além de permiti determinar claramente 

uma ação global para cada alternativa pela síntese de valor dos tomadores de decisão, 

priorizando ou classificá-los após a finalização do método (SILVA e BELDERRAIN, 

2010). 
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Ele é aplicado para sistematizar uma ampla gama de problemas de decisão nos 

contextos: econômico, político, social e ambiental, devido a sua simplicidade, robustez e 

capacidade de avaliar fatores qualitativos e quantitativos, sejam eles tangíveis ou intangíveis. 

Desenvolvido por Thomas L. Saaty na década de 1980, o método se caracteriza pela 

decomposição de um problema discreto em uma estrutura hierárquica descendente, iniciando 

pelo objetivo global, critérios, subcritérios e alternativas em níveis sucessivos. Além disso, 

pressupõe independência entre seus elementos (ARNAUT, MARTINS, et al., 2012).  

O Processo de avaliaçao no AHP ocorre através de comparações de pares e utiliza o 

jugamento de peritos para obter escalas de prioridade. Nessa escala, é possível medir conceitos 

intangíveis em termos relativos. As comparações são feitas usando uma escala de julgamentos 

absolutos que representa o quanto um elemento domina outro com respeito a um determinado 

atributo. Os julgamentos podem ser inconsistentes, contudo medir e melhorar a inconsistência 

dos julgamentos, quando possível, para obter melhor consistência também é uma preocupação da 

AHP. As escalas de prioridades derivadas são sintetizadas através da multiplicação pela 

prioridade dos seus nós pais e adição de todos estes nós. (SAATY, 2008). 

Essas características se adéquam bem à seleção de linhas tecnológicas de atuação 

para o ISI de Microeletrônica, uma vez que muitos aspectos são de difícil mensuração por meio 

de atributos diretos quantitativos, dessa forma a utilização de modelos de avaliação relativos 

através de comparação par a par ajudam a reduzir a subjetividade do problema. 

Dessa forma, para se estruturar a tomada de decisão de forma sistemática e 

organizada, (SAATY, 2008) propõe os seguintes passos: 

 Definir o problema e determinar o tipo de conhecimento procurado; 

 Estruturar a decisão de forma hierárquica desde o objetivo principal até os níveis 

mais baixos (geralmente ocupados pelas alternativas); 

 Construir um conjunto de matrizes de comparação; 

 Utilizar as prioridades obtidas das comparações para gerar pesos para se comparar 

os elementos do nível abaixo. Através da repetição desse passo para todos os elementos, calcula- 

se a prioridade total de cada alternativa. 

Nesse trabalho, o primeiro passo proposto por (SAATY, 2008) será desenvolvido 

pelas etapas de identificação do contexto decisório, estruturação do problema e a estruturação do 
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modelo multicritério propostas por (ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA, 2001). Estes 

utilizarão abordagem VFT, mapas cognitivos e processo de enquadramento para obter o mapas 

hierárquicos. Por outro lado, a obtenção de uma função de valor e a avaliação das alternativas 

utilizarão AHP. Uma das contribuições desse trabalho é realizar a integração e a transição entre 

essas metodologias.  

A seguir mostraremos as duas principais variantes do AHP, o AHP clássico e o AHP 

com ratings. A diferença existente é que, enquanto o primeiro utiliza comparações absolutas, o 

segundo o faz em termos de medição relativa. 

 

2.7.2 AHP Clássico 

Após a tarefa de estruturação do problema, obtém-se uma estrutura hierárquica 

equivalente à mostrada na Figura 22. Observa-se que o que caracteriza estruturalmente o AHP 

Clássico é o fato de possuir o nível hierárquico inferior formado pelas alternativas. Nessa 

abordagem, todas as comparações par a par, inclusive as alternativas, representam graus de 

preferência relativas umas com relação às outras. 

 
 

Figura 22. Estruturação hierárquica do AHP clássico. 
Fonte: Saaty (2005) e Nascimento et al. (2005) 
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Essa sequência de comparações entre níveis hierárquicos caracteriza o AHP. 

Basicamente, o AHP divide o problema em níveis, possibilitando a análise de cada uma das 

partes individuais e gerando, através da síntese de avaliações, uma média global para cada uma 

das alternativas, priorizando-as ou classificando-as ao final do método (GOMES, ARAYA e 

CARIGNANO, 2004). 

Segundo SAATY e VARGAS (2000), o AHP necessita que sejam cumpridas certas 

propriedades axiomáticas que torna possível a sua aplicação: 

Axioma 1- Comparações Recíprocas: Ao serem comparados, os elementos precisam 

obedecer à propriedade da reciprocidade. Dessa forma, se um elemento A é julgado ser 5 vezes 

mais preferido que B, o elemento B deve ser 1/5 vezes mais preferido que A. 

Axioma 2- Homogeneidade: Dentro de um mesmo nível hierárquico, os elementos 

devem ser homogêneos (ter mesmo nível de importância) entre si. A homogeneidade é 

importante para assegurar a consistência das comparações.  

Axioma 3- Hierarquia e dependência: Cada nível hierárquico sofre dependência 

externa do nível imediatamente superior, por outro lado dentro de um nível da hierarquia, os 

elementos devem ser independentes entre si.  

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. 

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 

(GOMES, ARAYA e CARIGNANO, 2004). 

Dessa forma, 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, forma-se-á uma matriz de decisão A 
quadrada (nxn), positiva e recíproca como mostrado na 

Matriz  

[1] (SILVA, NASCIMENTO e BELDERRAIN, 2007). 
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As comparações pareadas entre alternativas ou critérios 
relacionados a um critério de nível hierárquico 

imediatamente superior são obtidas utilizando-se uma 
escala de medidas predefinida (Escala Fundamental de 

Saaty) e os resultados irão compor a matriz de 
comparação par a par mostrada na Equação  

[1]. 

 

 

[1] 

A matriz par a par terá um vetor de pesos que será denotado como W = (w1, w2,..., 

wn). A multiplicação da matriz A pelo vetor de pesos W é igual ao produto nW, onde n é o 

autovalor de A, e W seu autovetor. Se a matriz A (A = (aij), aij = wi/wj) for positiva e recíproca, 

ou seja, com aij = 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. O 

sistema de equação descrito é mostrado na Equação     [2]. 

 

    [2] 

Todavia, como os julgamentos do decisor são passíveis de erro, tornando-os 

inconsistentes, na prática a matriz A também será inconsistente. Vale salientar, no entanto, que o 

método AHP permite certo nível de inconsistência. 

Sendo a matriz A inconsistente (porém recíproca), o autovalor n será maior ou igual a 

max. Quanto mais próximo de n estiver o autovalor max, mais consistentes serão os julgamentos 

do decisor e, conseqüentemente, a matriz A. Segundo et al. (2004), , max – n é um indicador da 

consistência. Ou ainda, de acordo com SAATY (1990), “a inconsistência da matriz pode ser 
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medida pelo simples número max – n” , o qual mede o grau de coerência dos julgamentos do 

decisor. Ou ainda, A é consistente se e somente se max = n. 

Dessa forma, da equação AW = max W, 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 max é calculado com base na Equação [3] : 

[3] 

A partir da Equação [3], procede-se o cálculo do Índice de Consistência (IC) da 

matriz como mostra a Equação    [4].  

   [4] 

Após o cálculo do IC, faz-se o cálculo da Razão de Consistência (RC), como mostra 

a Equação               [5]: 

              [5] 

O IR é um Índice Aleatório, já previamente calculado para matrizes quadradas de 
ordem n. A Tabela 8 mostra alguns valores de IR. 

 
 

Tabela 8 – Valores de IR para matrizes de ordem n 
(Togatlian et al, (2006)) 

 
n 2 3 4 5 6 7 
IR 0 0,50 0,90 1,12 1,24 1,32 

 

A RC também apresenta um número específico para a ordem (n) da matriz conforme 

mostra Tabela 9. Este número deverá ser maior que o valor encontrado por meio da fórmula de 

RC. Quanto maior a RC, maior a inconsistência. 
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Tabela 9 – Limites superiores para a RC para matrizes de 
ordem n (Togatlian e al, (2006)) 

n 2 3 4 > 4 
RC 0 < 0,05 < 0,09 =< 0,10 

 
Para realizar as comparações relativas é utilizando a escala fundamental de Saaty, 

resumida na Tabela 10. 

Tabela 10 – Escala Fundamental de Saaty (GOMES et al, 2004)  

Intensidade Definição Explicação 
1 Extremamente 

preferido 
As duas atividades contribuem 
igualmente para o objetivo 

3 Muito forte a 
extremo 

A experiência e o juízo favorecem uma 
atividade em relação à outra 

5 Muito fortemente 
preferido 

A experiência e o juízo favorecem 
fortemente uma atividade em relação à 
outra. 

7 Forte a muito forte Uma atividade é muito fortemente 
favorecida em relação à outra. Pode ser 
demonstrada na prática 

9 Fortemente preferido A evidência favorece uma atividade em 
relação à outra, com o mais alto grau de 
segurança. 

2, 4, 6, 8 Moderado a forte Quando se procura uma condição de 
compromisso entre duas definições 

 

Segundo RIBEIRO et al. (2007), um aspecto importante do AHP é que o número de 

elementos em cada nível hierárquico deve ser de sete mais ou menos dois (7 ± 2). Isto se deve a 

dois motivos: primeiro, o psicólogo George Miller (1956) mostrou que este é o limite superior da 

capacidade humana de processar informações e comparar elementos com acurácia (Miller 1956 

apud SILVA et al, 2007).  SAATY e OZDEMIR (2003) relatam que através do IR de um grande 

número de elementos comparados, a inconsistência reduz tão vagarosamente que é insuficiente 

para melhorar a consistência. 

 Vale ressaltar que a aplicação da escala é possível tanto para julgamentos subjetivos 

(qualitativos) quanto para quantitativos. Aliás, a permissividade do subjetivismo e objetivismo é 

uma das principais características do método AHP clássico (NASCIMENTO, CORREIA e 

BELDERRAIN, 2005). 
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2.7.3 AHP com Ratings 

Existem diferenças impostantes entre as abordagens do AHP com Ratigns e o 

clássico. A primeira diz respeito à estrutura hierárquica, pois enquanto o AHP clássico possui as 

alternativas no último nível, o AHP com Ratings possui níveis de intensidade. A segunda 

corresponde à estratégia de avaliação. No AHP com ratings essa avaliação é realizada a partir de 

níveis de intensidades (categorias) atribuídos a cada subcritério, ao invés de avaliar as 

comparações par a par das alternativas como ocorre na abordagem clássica (SILVA e 

BELDERRAIN, 2010).  

Podemos dizer ainda que no AHP clássico, as alternativas são comparadas 

diretamente à luz de cada um dos subcritérios. No AHP-ratings, são os níveis de intensidade que 

são comparados par a par, segundo cada um dos subcritérios gerando escalas de valores 

absolutos que serão utilizados no julgamento das alternativas.  

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

de prioridades) os valores/opiniões do especialista (ou especialistas) são incorporados ao sistema 

ratings. A Figura 23 ilustra melhor a aplicação desse método. 

 

Figura 23. Estruturação do problema de um AHP com 
ratings  

SAATY (2008) recomenda que, ao trabalhar com ratings, os vetores de prioridades 

obtidos sejam idealizados, ou seja, a melhor categoria recebe o valor igual a 1 (um) e as outras 

seriam proporcionalmente menor. A síntese dos resultados, ou seja, as prioridades finais das 

alternativas são encontradas, somando-se os valores oriundos da multiplicação entre as 

prioridades de cada categoria e as prioridades globais dos critérios/subcritérios dessas categorias. 

A principal vantagem do uso de ratings é o de diminuir o número de comparações necessárias 

quando o número de alternativas é grande. Além disso, quando se usa de medida absoluta 

(ratings), não importa quantas novas alternativas são introduzidas, ou antigas excluídas, não 

ocorre inversão de ranking das alternativas (SILVA e BELDERRAIN, 2010). 
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3 Problemática de Implantação do Instituto SENAI de Inovação 

3.1 Introdução 

Com o aumento da competitividade decorrente da globalização dos processos 

produtivos e das atividades de pesquisa e desenvolvimento, fica cada vez mais latente a 

necessidade do estabelecimento de mecanismos para priorização de áreas de investimento. Essa 

necessidade se dá com maior destaque quando o desafio trata da atuação em Pesquisa e 

Desenvolvimento, por se tratar de um assunto com alto grau de incerteza e que contribui 

estrategicamente em várias fases do ciclo de vida de um produto (GHASEMZADEH e 

ARCHER, 2000). 

Outro fator crucial em se tratando de pesquisa aplicada é a necessidade do 

fortalecimento do trabalho cooperativo entre os principais atores envolvidos no sistema de 

inovação, tais como academia, indústria, governo e instituições de PD&I. A integração dessas 

instituições permite uma melhor utilização dos recursos disponíveis na região de interesse. Essas 

instituições geralmente possuem interesses e perspectivas divergentes que podem influenciar 

fortemente as alternativas no contexto decisório. Por outro lado, cada uma dessas instituições, 

baseada nos seus valores, pode revelar critérios e objetivos importantes para a estruturação do 

problema. 

  

3.2 Contexto de Implantação dos Institutos SENAI de Inovação 

A Indústria Brasileira vem sofrendo muito nos últimos anos com a globalização e 

com a falta de competitividade em produtos com maior valor agregado. A balança comercial 

brasileira de bens tipicamente produzidos pela indústria de transformação mostra que em 2012 

houve déficit recorde de US$ 50,6 bilhões. Os principais produtos de exportação do Brasil 

atualmente são produto com pouca tecnologia como minério de ferro, soja, petróleo, 

equipamentos de transporte, peças automotivas e automóveis, máquinas. Enquanto que os as 

importações são equipamentos e bens de consumo de alto e médio valor tecnológico agregado 

Além do mais existe na indústria uma elevada demanda interna por serviços tecnológicos de alto 

valor tecnológico agregado que geralmente são supridos por outros países mais desenvolvidos 

(IEDI, 2013). Isso vem almentando do déficite tecnológico brasileiro, que o a diferença entre o 

que exportado e importado em produtos de média e alta tecnologia. A Figura 24 mostra a 

evolução desse déficit tecnológico entre 2008 e 2012. 
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Figura 24. Produtos da Indústria de Transformação por 
Intensidade Tecnológica - Balança Comercial. Fonte: 

Unidade de Tecnologia do SENAI (UNITEC) 

 

De acordo com o (Gobal Competitiveness 2011-2012, 2012), o Brasil comparado 

com outros 188 países, tem dificuldade nos principais indicadore dos pilares competitivos como 

mostra a Figura 25. 

 

Figura 25. Indicadores de competitividade do Brasil. 
Unidade de Tecnologia do SENAI (UNITEC)  
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Esse quadro despertou preocupação na Confederação Nacional das Indústrias para 

estabelecer ações que pudesse apoiar a indústria brasileira a ser mais competitiva. Essa proposta 

nasceu sustentada por três pilares como segue: O fortalecimento do sistema de inovação, o 

desenvolvimento de políticas industriais e tecnológicas para a inovação e a formação de recursos 

humanos. 

Dentro do pilar fortalecimento do sistema de inovação está presente as seguintes 

ações: 

 Cooperação entre empresas e instituições de pesquisa de excelência 

(Fraunhofer e MIT); Desenvolvimento de uma rede de laboratórios para 

testes industriais; 

 Desenvolvimento de uma rede de institutos  de inovação no segmento pré- 

competitivo 

É nesse contexto que foi criado os Institutos SENAI de Inovação para dar apoio 

tecnológico para às empresas para o desenvolvimento de produtos e processos 

inovadores com maior valor agregado. 

 

3.3 Modelo de Implantação dos ISIs 

O SENAI, através de seus Institutos SENAI de Inovação, busca realizar pesquisa 

aplicada para apoiar o desenvolvimento da indústria brasileira. Nesse intuito, seu modelo se 

fundamenta nas diretrizes de apoir o fortalecimento da indústria brasileira, ser economicamente 

sustentável e pautada na atuação em rede com outras instituições parceiras e fortemente 

integrado com o sistema de inovação nacional.  

Não obstante, deve considerar as perspectivas, os valores e a cultura dessas 

instituições no processo de definição de suas linhas de atuação.  

Cada instituto SENAI de Inovação terá exclusividade na sua área de atuação dentro 

do sistema SENAI e atuará em abrangência nacional e com excelência no gerenciamento do 

capital humano, capital estrutural e capital relacional. Eles nascem com a proposta de atuarem 

em rede de forma complementar entre sí e também com as outras instituições parceiras externas. 

a Figura 26 mostra o modelo de articulação interistitucional proposto para os ISIs. 
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Figura 26. Modelo de Articulação dos Institutos SENAI 
de Inovação. Fonte: Unidade de Tecnologia do SENAI 

(UNITEC) 

Os Institutos SENAI de Inovação planejam atuar formando uma ponte entre a 

academia e a indústrias no âmbito do desenvolvimento de produtos processos e serviços 

inovadores. Nesse sentindo, suas macro-áreas de atuação envolvem as atividades de pesquisa 

aplicada localizadas entre o cenário pré-competitivo e cenário competitivo de desenvolvimento 

de produtos na indústria Brasileira como mostra a Figura 27. 

 

Figura 27. Abrangência Tecnógica de Atuação dos 
Institutos SENAI de Inovação. Fonte: Unidade de 

Tecnologia do SENAI (UNITEC) 
 

Dessa forma, observa-se que a definição da área de atuação para Instituto de PD&I, 

dentro do contexto indicado, é considerada um problema de decisão estratégico complexo que 
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envolve várias diretrizes, a opinião de várias partes interessadas e vai ocasionar a identificação 

de objetivos conflitantes, complementares e convergentes. Para esse tipo de aplicação, as 

metodologias de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) são adequadas, pois ajudam os decisores 

a pensar profundamente no problema, trabalham com a estruturação de conceitos de caráter 

subjetivos e de alta complexidade para transformá-los em modelos mais simples e estruturados, 

consideram objetivos e valores de vários atores e possibilitam uma linguagem de comunicação 

mais eficiente entre os participantes. 

Na atividade de pesquisa aplicada e inovação, a escolha de alternativas de áreas 

tecnológicas de atuação podem, ao mesmo tempo, gerar conflitos e oportunidades entre os 

principais atores. Esses atores são em geral academia, indústria, instituições governamentais de 

fomentoà pesquisa e instituições de PD&I dos setores público e privado. Essas instituições 

geralmente possuem interesses e perspectivas próprias que podem influenciar fortemente as 

alternativas desejadas, principalmente no modelo proposto pelo SENAI. Por outro lado, cada 

uma dessas instituições, baseada nos seus valores, pode revelar critérios importantes para a 

estruturação do problema. Nesse sentido, para o melhor aproveitamento do ambiente 

coorperativo que pode ser criado entres esses diversos atoree é necessário a utilização de 

metodologias adequadas para a congregação de indéias com o propósito de forma um conjunto 

de alternativas consistentes. 

No SENAI-AM, onde será a aplicação desse trabalho, está sendo implantado o 

Instituto SENAI de Inovação em Microeletrônica. A previsão de sua construção é para final de 

2015. Durante o ano de 2012 e 2013 foi desenvolvido o plano de negócio desse instituto do que 

eu tomei parte. O plano de negócio foi construído com a participação de vários especialistas e 

instituições relacionados à pesquisa aplicada da região e de outros estados brasileiros. Entretanto, 

uma das dificuldades encontradas durante os workshops tecnológicos, utilizados para 

identificação e escolha das linhas tecnológicas de atuação dentro da área de microeletrônica, foi 

ter uma melhor definição dos critérios que deveriam ser utilizados para tal tarefa e qual a 

importância de cada um desses critérios na escolha de forma que pudéssemos alcançar os 

objetivos estratégicos. Dessa forma, com o objetivo de propor metodologias que apoiasse a 

definição desses critérios e surgiu a proposta desse trabalho. 
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4 Proposta da Metodologia  

4.1 Introdução 

O objetivo desse capítulo é apresentar uma proposta de metodologia multicritério de 

apoio a decisão adaptada ao problema de definição das linhas tecnológicas de atuação para 

Institutos dedicados ao desenvolvimento de pesquisa aplicada. A metodologia tem o propósito de 

identificar e estruturar um conjunto de objetivos fundamentais que darão suporte ao 

ranqueamento dessas tecnologias com base no ponto de vista dos principais gestores do SENAI–

AM envolvidos no assunto e Diretores de Institutos de PD&I parceiros. A proposta integra as 

abordagens VFT, as ferramentas Mapa Cognitivo e AHP e será testada no ambiente de 

implantação do Instituto SENAI de Inovação em Microeletrônica que será implantado na cidade 

de Manaus. As alternativas utilizadas para o julgamento serão as que foram geradas no processo 

anterior de implantação do mesmo. 

 

4.2 Processo de Estruturação Proposto 

O processo de estruturação dos objetivos se dará por meio de um fluxo de 

procedimentos para estruturação de problemas complexos, relacionado à escolha das linhas 

tecnológicas de atuação para Institutos de PD&I com base no fluxo geral de processo de apoio a 

decisão multicritério proposto por ENSSLIN (2001), apresentado no Capítulo 2. Essa abordagem 

será complementada pela utilização do mapa cognitivo hipotético proposto por NAKAGAWA 

(2010) com o propósito de ampliar o número de conceitos e acelerar o processo da etapa de 

entrevista. A opinião de especialistas em gestão de Institutos de PD&I e outras instituições 

parceiras SENAI serão coletadas e analisadas com foco no objetivo do trabalho.  

A metodologia foi concebida no sentido de propiciar uma forma suficientemente 

genérica para atender ambientes similares ao que temos observado durante o processo de 

implantação dos ISIs e que, acreditamos, poderão ser encontradas na definição de novas áreas 

tecnológicas de atuação ou ampliação das atualmente implantadas nesses Institutos. Dessa forma, 

o ambiente de aplicação da L proposta consiste das seguintes características: 

 Alto custo envolvido em reunirmos especialistas para realização de workshop 

estratégicos que podem envolver compra de passagens, aluguel de estrutura etc., 

dessa forma optou-se por entrevistas individuais presenciais ou pela internet. 

 Limitação de tempo disponível pelos entrevistados para dedicar ao processo de 

coleta de dados.  
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 Muitas vezes as empresas envolvidas em um workshop não se sentem 

confortáveis em aprofundar o debate em questões estratégicas. 

 Necessidade de proporcionar alternativas desafiadoras, mas ao mesmo tempo 

compatível com a plataforma tecnológica existente. 

A metodologia dá enfoque ao direcionamento da abordagem VFT que recomenda o 

desenvolvimento de mecanismos que tirem vantagens das etapas de estruturação para a criação 

de oportunidades de decisão a partir da ampliação do conjunto de alternativas.  

As etapas do processo de decisão foram desenhadas em forma de fluxograma, 

indicando o encadeamento das ações, seus elementos de entrada e saída, bem como as 

ferramentas sugeridas para cada etapa de estruturação conforme ilustrado na Figura 28. 
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Figura 28. Etapas da Metodologia de Estruturação de 
problema proposta 
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4.2.1 Identificação do contexto decisório 

Na escolha dos decisores, segundo a literatura, é importante considerar os atributos 

de interesse, poder. Contudo, de acordo com a opinião dos atores entrevistados, o conhecimento 

tecnológico e de gestão específicos dos processos de PD&I na área de interesse é fundamental, já 

que o tema tratado envolve questões complexas relativas à tecnologia, ao ambiente tecnológico, 

e às relações interinstitucionais no âmbito da pesquisa aplicada que não podem ser tratados de 

genéricas. As diretrizes da instituição e os direcionadores do Instituto serão relevantes para a 

delimitação do contexto e podem ser extraídas da declaração da missão da empresa e dos 

objetivos estratégicos já definidos.  

No problema em questão, como se trata de inovação tecnológica de uma área pouco 

difundida no Brasil, a visão estratégica dos gestores do SENAI precisa ser complementada com a 

perspectiva de especialistas da área tecnológica de interesse, como pesquisadores e diretores de 

institutos similares ou complementares. Pela experiência adquirida durante o processo de 

implantação do ISI em Microeletrônica, constatou-se que a participação de especialista na área 

tecnológica contribui fortemente para o aprofundamento do tema, abrindo, dessa forma, um 

leque de alternativas mais consistentes. Por outro lado, estes não possuem a visão estratégica da 

instituição. Por isso necessitam entender as diretrizes estratégicas para melhor direcionamento do 

seu esforço mental aos interesses da instituição. Nesse sentido, as perspectivas do Diretor do ISI 

e dos Diretores dos SENAI são muito importantes. 

Os diretores de institutos similares possuem experiência no desenvolvimento da 

pesquisa no nível estratégico e a visão do ambiente tecnológico e do Sistema de Inovação. No 

entanto, eles precisam se sentir envolvidos e interessados no processo de decisão, para que se 

sintam motivados a contribuir, caso contrário, serão concorrentes. Como a proposta do Instituto é 

atuar de forma complementar e integrada com o sistema local e nacional de inovação, incluindo 

aí outras instituições similares, universidades e instituições de fomento tecnológico, há de se 

esperar o interesse da participação dessas entidades na construção do modelo. 

Por fim, não podemos esquecer as empresas, que são os principais clientes diretos ou 

indiretos, e que precisam ser ouvidas com relação aos seus anseios e dificuldades. As empresas 

são fundamentais para entendimento das demandas e das tendências tecnológicas. 

Dessa forma, com base no resultado da pesquisa realizada, os atores mais adequados 

ao modelo de estruturação do problema proposto são: Diretores do SENAI-AM, o Diretor do 

Instituto SENAI de Inovação, Diretores de Institutos Similares ou complementares, 
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representantes das empresas, especialistas da área tecnológica em questão no caso a 

Microeletrônica e gestores de centros de pesquisa das empresas. 

Como a proposta prevê a atualização das linhas tecnológicas de um instituto de 

pesquisa aplicada e não a implantação de um novo instituto, parte das alternativas que deverão 

ser avaliadas em um processo de decisão são as que existem. As demais alternativas devem ser 

criadas no processo de estruturação do problema ou, posteriormente, por meio de workshops 

com base nos critérios definidos.  

 

4.2.2 Estruturação do problema 

Essa etapa consiste na identificação dos objetivos e criação do mapa mental 

representativo dos vários pontos de vista das partes interessadas. Em geral, esse momento pode 

ser realizado por meio de workshops ou construído a partir da opinião individual dos 

participantes, realizando, posteriormente a agregação a partir da união dos pontos de vista 

comuns dos mapas de cada um dos entrevistados.  

Nesse trabalho, optou-se pela utilização de entrevistas individuais semi-estruturadas 

através da abordagem VFT brainstorming, aplicadas pessoalmente ou através de recursos 

tecnológicos de comunicação como Skype. O diferencial é a utilização da combinação da técnica 

de identificação de objetivos meios e fins proposto por KEENEY (2001), com o apoio de um 

mapa cognitivo hipotético previamente elaborado pelo facilitador/entrevistador, proposto por 

NAKAGAWA (2010).  

A expectativa é aprofundar a discusão, possibilitando que o entrevistado possa 

avaliar cada objetivo do mapa hipotético com relação à sua própria perspectiva, eliminando, 

modificando, juntando ou estabelecendo novas formas de ligação entre os objetivos a partir do 

seu próprio mapa cognitivo inicial.  

Dessa forma, diferentemente das abordagens vistas na literatura até o momento, o 

trabalho propõe uma primeira rodada de elucidação dos objetivos com foco na identificação dos 

elementos primários de avaliação (EPA) que é posterior a contexturalização e anterior a 

apresentação do mapa cognitivo prévio, onde o entrevistado poderá expor suas idéias de forma 

livre e interagir com o facilitador para expor seus conceitos sobre o problema. Com base na 

experiência adquirida no desenvolvimento do trabalho, essa etapa dura em torno de 20 minutos. 
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Após o levantamento dos EPAs dos decisores será mostrado o mapa cognitivo 

hipotético e explicado como o mesmo foi obtido. É solicitado ao entrevistado, para cada objetivo 

do mapa hipotético, sua opinião com relação a importância, a validade das conexões causais 

propostas e sua relação com os conceitos que foram propostos na etapa livre.  

A partir das informações dos EPAs livre, do mapa cognitivo hipotético, do contexto 

decisório e da interação com o entrevistado, o facilitator poderá construir uma nova 

representação mental e propor modificações no mapa hipotético tais como: excluir objetivos 

considerados irrelevantes, inserir objetivos do mapa livre ou outros que não foram identificados; 

fundir, separar ou complementar objetivos para obter maior consistência e signficância; propor 

ou eliminar novas conexões ou mesmo excluir completamente o mapa hipotético.  

Nessa proposta, o processo de identificação dos objetivos e construção dos mapas 

ocorrem simultâneamente. Nesse sentido, é recomendável a utilização de alguma ferramenta de 

software de edição que agilize a construção dos mapas e alguns equipamentos de informática 

como datashow para facilitar a visualização e interação do entrevistado com o facilitador na 

construção do mapa. 

A metodologia proposta parte da suposição que, em problemas complexos 

envolvendo um número grande de objetivos relevantes em uma rede complexa de relações 

causais torna-se difícil, mesmo para o especialista, lembrar de todos os fatores importante 

durante uma entrevista. Dessa forma, a interação do entrevistado com o mapa hipotético ajudará 

a ampliar o conjunto de conceitos, possibilitando que o entrevistador possa elucidar mais 

informações relacionados ao problema.  

Alem disso, acredita-se que o aprendizado prévio obtido na construção do mapa 

hipotético possibilita que o facilitador/entrevistador possa ter um melhor entendimento das 

informações captadas durante a entrevista, resultando em um mapa cognitivo mais rico e 

representativo. 

O mapa prévio permite ainda a redução do tempo de entrevista. Como as 

informações ja estão organizadas e o conteúdo melhor assimilado pelo entrevistador, as 

discursões para o alinhamento do entendimento e elaboração do mapa ficam mais eficientes. A 

Figura 29 ilustra o modelo de aticulação de pensamento entre o facilitado e o decisor com apoio 

do mapa cognitivo hipotético. 
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Figura 29. Articulação e pensamento com apoio de mapa 
cognitivo hipotético (adaptado de Montibeller, 1996).  

 

Na fase de identificação dos objetivos, as diretrizes do SENAI-AM foram utilizadas 

como delimitador do que é importante para a empresa. Elas contribuem para eliminar as 

alternativas fora de contexto ou inaceitáveis, otimizando os esforços para criação e avaliação 

daquelas que realmente vale a pena participar da disputa. Adicionalmente, as diretrizes também 

tem a propriedade de contribuir para a identificação de objetivos. 

Normalmente, no processo de elicitação de conceitos para um problema de decisão, 

valores, critérios, objetivos, metas, restrições e/ou atributos são misturados. Cada item é então 

convertido em um objetivo (ou seja, um verbo e um objeto), antes de estruturar os objetivos 

(MORAIS, ALENCAR, et al., 2013). 

Na metodologia proposta, entretanto, com o propósito de agilizar o processo e 

esclarecer dúvidas com o decisor no próprio local, deve-se, já durante o processo de entrevista 

solicitar ao entrevistado que represente os conceitos em forma de uma frase com verbo de ação, 

coforme sugerido por KEENEY (2001). 

Nas próximas etapas de estruturação do problema foram utilizadas os metodos de 

agregação e congregação de mapas individuais, análise dos mapas congregado e determinação 

das famílias de PVFs conforme explicado na Seções 2.5.2 e 2.5.3, correspondente às análises 

tradicionais e avançadas do mapa cognitivo.  

Todas as outras tarefas da etapa de estruturação do problema como indentificação 

das características estruturais, identificação das características do conteúdo do mapa, 
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determinação dos candidatos à PVFs e determinação da família de PVFs seguem a mesma 

metodologia proposta por Ensslin (2001) e apresentada na Seção 2.6. 

 

4.2.3 Estruturação do modelo multicritério com AHP 

A partir dos PVFs gerados, foi construída a Árvore Hierárquica de Conceitos que 

será usada como base para a aplicação do método AHP. Para simplificar a árvore foi construída 

somente com critérios, sem a utilização de subcritérios. 

Para essa etapa da proposta foi utilizada o método AHP tradicional com o apoio do 

Software Super Decision que gerou uma estrutura em árvore hierárquica de PVFs e realizou os 

cálculos da comparação par a par entre os critérios com relação aos objetivos, definindo peso 

para cada critério.  

Todas as tarefas relacionadas à decomposição dos pontos de vista fundamentais, 

construção de descritor para mensurar o PVFs, obtenção de uma função de valor para cada 

critério e definição de taxa de substituição propostas por Ensslin (2001) serão substituídas pela 

utilização do AHP. 

O AHP tradicional foi escolhido por conta da subjetividade geralmente inerente aos 

critérios que envolvem decisões estratégicas, como é o caso do problema em questão, o que faz 

com que a avaliação relativa entre os critérios seja mais efetiva do que a absoluta proporcionada 

pelo AHP com rating, Também levou-se em conta o fato de que as atualizações de linhas 

tecnológicas em um instituto de PD&I não ocorrem com tanta frequência, dessa forma 

amenizando o problema de inversão que ocorre no AHP tradicional. 

A comparação par a par entre os critérios foi feita por meio de entrevista com o 

principal decisor, no caso, o Diretor do Instituto. Para isso, foi utilizado o questionário de 

intensidade relativa em forma de escala disponibilizado pelo Super Decision, conforme Figura 

30. 

 

Figura 30. Questionário de comparação par a par em 
forma de escala 
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4.2.4 Avaliação das alternativas utilizando AHP 

Para avaliação das alternativas optou-se por utilizar o AHP clássico, ou seja, pela 

comparação par a par das alternativas com relação aos critérios. Essa escolha levou em 

consideração os seguintes aspectos: essa abordagem provê medidas de consistência de 

preferência relativa o que ajuda no julgamento subjetivo; é de mais fácil estruturação do que o 

AHP com Rating; o número de alternativas geradas para escolha da inferior de comparações; a 

freqência de avaliação para atualização das linhas tecnológica será anual o que reduz problemas 

de inversão de alternativas característicos do AHP clássico. Não obstante, as alternativas foram 

avaliadas seguindo os mesmos preceitosdo AHP clássico apresentados na Seção 4.2.3. 

Dessa forma, as tarefas de avaliação da performance das ações em cada PVF, 

agregação de performance locais via taxa de substituição, análise dos resultados do modelo 

propostas por Ensslin (2001) foram substituídas pela utilização do AHP. 
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5 Aplicação da Metodologia 

5.1 Introdução 

Esse capítulo apresenta o estudo de caso da estruturação do problema relacionado à 

priorização das linhas de atuação tecnológica do Instituto SENAI de Inovação em 

Microeletrônica. O processo ocorre em um cenário complexo, onde o Instituto precisa considerar 

restrições orçamentárias, forte atuação em parceria com outros institutos de PD&I e instituições 

de apoio à pesquisa, atuando em uma área ainda pouco explorada no cenário Brasileiro.  

Como base para estruturação desse processo decisório foram utilizados as quatro 

macroetapas de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) propostas por ENSSLIN (2001). Como 

diferencial com relação à abordagem tradicional, optamos por utilizar um mapa cognitivo 

hipotético prévio proposto por KATO (2007) e NAKAGAWA (2010). O mapa cognitivo 

hipotético, apresentado ao entrevistado, considerou de forma mais abrangente, os aspectos 

relacionados à implantação de um Instituto voltado à pesquisa aplicada, não somente àqueles 

relacionados diretamente com a definição da linha tecnológica de atuação. A hipótese foi de que 

dessa forma o entrevistado poderia posicionar melhor o objetivo de interesse dentro de uma 

visão mais ampla e identificar melhor a influência que a escolha da linha tecnológica de atuação 

poderia afetar os demais objetivos estratégicos. 

 

5.2 Identificação do contexto decisório 

5.2.1 Identificação dos atores e decisores envolvidos 

Para identificação dos atores e decisores envolvidos no processo decisório foram 

consideradas, além do nível de interesse e poder, o nível de conhecimento também foi utilizado. 

Mais especificamente considerou-se o conhecimento tecnológico, de gestão dos processos desse 

tipo de instituto e conhecimento do ambiente do Sistema de Inovação Brasileiro.  

Para o principal decisor foi definido o Diretor do Instituto, aqui identificado como 

decisor 1, por ser considerado o principal interessado no sucesso do empreendimento, deter o 

nível de poder adequado à decisão e por possuir forte articulação com os demais atores 

envolvidos nas universidades e institutos de pesquisa, além de ter profundo conhecimento 

tecnológico do assunto. Foi solicitado ao referido decisor que listasse os grupos que melhor 

satisfariam as condições mencionadas e também as principais instituições que deveriam estar 

envolvidas no processo de decisão. 
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Dessa forma, os demais atores foram definidos em consenso com o Diretor do 

Instituto, dentro dos grupos de interesse, considerando os critérios supracitados e a 

disponibilidade para a entrevista: Direção Regional do SENAI, Federação das Indústrias do 

Estado do Amazonas (FIEAM), Institutos de Pesquisa parceiro; Universidades e Empresas, em 

especial a área de PD&I dessas empresas.  

Como representante da diretoria regional do SENAI e da FIEAM foi entrevistado o 

Diretor Técnico, aqui identificado como decisor 2, por ter alto nível de interesse no projeto, ter 

forte poder de articulação e conhecimento junto a Federação das Indústrias do Estado do 

Amazonas, considerado uma das  principais instituições patrocinadores da ação. 

No grupo de Institutos de Pesquisa parceiros, foram entrevistadas dois diretores de 

instituições PD&I do contexto regional, aqui denominados decisor 3 e decisor 4, fortemente 

ligados à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento de soluções para a indústria nas áreas de 

eletrônica,  automação e ensaios de materiais e que demonstraram forte interesse em 

desenvolvimento de trabalhos em parceria com ISI de Microeletrônica. Além do interesse, esses 

stakeholders também possuem conhecimento tecnológico e experiência relevantes para o 

direcionamento na escolha de linhas de atuação tecnológica e no processo de gestão relacionado 

à pesquisa aplicada.  

Infelizmente, não foi possível obter uma entrevista com um representante das 

empresas por questões de incompatibilidade de agenda. Entretanto, consideramos que os dois 

Diretores de Instituto, decisores 3 e 4, podem trazer essa perspectiva pelo fato de atuarem 

fortemente integrado com essas empresas e conhecerem suas demandas.  

É importante enfatizar que todos os stakeholders possuem forte interesse no 

desnvolvimento do ISI em Microeletrônica, ou por ser parte diretamente afetada ou pela 

conveniência do estabelecimento de parceria, com é o caso dos dois Diretores de Institutos 

Parceiros participantes. 

 

5.2.2 Identificação da problemática de referência 

O objetivo do trabalho é identificar as áreas de atuação com maior potencial para 

obtenção de bons resultados nos futuros projetos, segundo a perspectiva dos entrevistados. Não 

obstante, por um lado é preciso considerar requisitos tais como a limitação de recursos 

disponíveis que restringem o número linhas tecnológica adotadas, e por outro lado os riscos 

envolvidos na escolha de uma única linha. Dessa forma, o problema consiste na definição de um 
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conjunto balanceado de alternativas para investimento. Nesse sentido, a problemática de 

referência consiste na ordenação das alternativas, de forma que decisor possa selecionar o grupo 

que melhor atenda os requisitos. 

 

5.2.3 Identificação das ações disponíveis 

As ações disponíveis são as que foram geradas durante o processo de implantação do 

ISI em Microeletrônica por meio dos workshops de implantação com a presença de especialistas 

e com as empresas das áreas de interesse. Essas alternativas são: 

 Projeto, processo e montagem para empacotamento de sensores. 

 Sistemas de monitoramento de processos industriais. 

 Sistemas integrados microeletrônicos. 

 Materiais: caracterização e análise de falhas. 

 Soluções em energia utilizando microeletrônica. 

 Identificação e rastreabilidade com soluções para Radio-Frequency 

Identification (RFID). 

Dessas seis alternativas as quatro primeiras foram escolhidas durante o processo de 

implantação do instituto, enquanto que as duas últimas não foram consideradas prioritárias 

naquele momento. Uma das propostas do trabalho é avaliar no contexto atual e mediante os 

critérios gerados se ocorrerá alteração no conjunto de alternativas selecionadas. 

 

5.2.4 Delimitação do problema e identificação dos objetivos hipotéticos 

Nessa etapa foi realizado um levantamento prévio de objetivos relacionado ao 

assunto, com base em pesquisa bibliográfia, documentos da instituição, relatórios, sites 

especializados e entrevistas informais. A delimitação do problema considerou principalmente as 

diretrizes estratégicas do SENAI-AM e os direcionadores para o Instituto SENAI de Inovação.  

As entrevistas informais para levantamento de critérios foram realizadas junto aos 

dois diretores de Institutos Fraunhofer durante uma visita de identificação de paceiros que 

pudesse ajuda na implantação do ISI em Microeletrônica. Na ocasião a pergunda feita foi a 

seguinte:  
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Que fatores fundamentais são considerados para a escolha de uma nova área de 

atuação tecnológica? Nos dois casos as respostas foram bem parecidas: tamanho do gap 

tecnológico a ser superado, disponibilidade de recursos financeiros externos para PD&I e 

disponibilidade de um mercado consumidor suficientemente grande para demandar o produto. 

Claro que essas são características do contexto específico da Alemanha e que, talvez, 

não se encaixem no ambiente Brasileiro. No Brasil, por exemplo, como citado por um dos 

entrevistados, as instituições de pesquiesa enfrentam uma burocracia muito maior para obtenção 

de recursos públicos. 

A seguir foi montado um resumo das diretrizes, objetivos, critérios e conceitos que 

foram obtidos a partir da pesquisa bibliográfica e das fontes de informações citadas 

anteriormente. Nessa etapa foram consideradas, ainda, as informações obtidas durante os 

Workshops de implantação do ISI que definiram as diretrizes para implantação e funcionamento 

do ISI em Microeletrônica. Onde aplicável, os conceitos foram ajustados convertendo-os em 

frases direcionado a ação.  

1. Diretrizes do SENAI-AM 

a. Ampliar a atuação em inovação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas 

para a indústria; 

b. Preservar a receita compulsória e a sustentabilidade econômica, social e 

ambiental.  

2. Direcionadores para o Instituto SENAI de Inovação 

a. Estratégia de atuação 

i. Atuar em pesquisa aplicada voltada para o setor pré-competitivo 

industrial; 

ii. Alcançar sustentabilidade financeira em 8 anos; 

iii. Atuar em parcerias com outras instituições de pesquisa, universidades e 

integrado com a as Redes SENAI de Tecnologia e Inovação; 

iv. Atuação em abrangência Nacional => ter atuação em abrangência 

nacional; 
b. Restrições 

i. Recursos para investimento => utilizar eficientemente o recurso do 

BNDES); 

ii. Limitação de mão de obra especializada => preparar mão de obra 

especializada para atuar em pesquisa aplicada para indústria. 
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3. Listas de critérios obtidos na pesquisa bibliográfica: 

a. Potencial para gerar inovação => considerar tecnologias com maior potencial para 

gerar inovação; 

b. Maturidade tecnológica => identificar o nível de maturidade tecnológica 

adequada; 

c. Dualidade;  

d. Alinhamento Operacional (com a plataforma tecnológica);  

e. Disponibilidade de Meios (internos) ;  

i. Recursos Financeiros => possuir recursos financeiros; 

ii. Recursos Humanos Capacitado => possuir recursos humanos capacitados; 

iii. Infra-estrutura => possuir infra-estrutura; 

f. Respostas a riscos => ter risco aceitável; 

g. Presença Oportuno => ter presença oportuna.   

4. Levantamento realizados junto aos diretores de dois Institutos de Pesquisa de 

Alemães: 

a. Tamanho do Gap tecnológico da plataforma atual para a atuação na nova linha 

tecnológica (diferença entre a plataforma tecnológica atual e a necessária); - Ter 

alinhamento com a plataforma tecnológica vigente. 

i. Identificação dos meios necessários; 

ii. Identificação dos meios disponíveis; 

b. Disponibilidade de recursos financeiros externos para CT&I => Ser linha 

prioritária de investimento em CT&I estabelecidas pelos setores púlblicos;  

c. Disponibilidade de um mercado consumidor consistente (quantidade suficiente de 

empresas potenciais consumidoras na região) => ter elevado número de empresas com 

potencial de absorção da tecnologia ou produto.  

 

5. Objetivos estratégicos levantados durante o Workshop Estratégico de implantação 

do Instituto SENAI de Inovação: 

a. Apoiar as indústrias brasileiras na melhoria de seus processos de forma a serem 

mais competitivas; 

b. Apoiar o desenvolvimento de inovação e aplicações inovadoras em 

microeletrônica nas indústrias Brasileiras; 

c. Começar pequeno, mas pensar grande, crescer passo a passo - Iniciar o 

desenvolvimento de um trabalho/ambiente sistemático no campo Microelectronica, 
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inicialmente focando em poucos produtos e clientes chaves, e, a partir daí, crescer 

sustentavelmente para atender diversas indústrias ao longo Brasil => começar pequeno e 

crescer sustentávelmente; 

d. Prover ambiente adequado para apoiar a formação de pessoas com habilidades 

especializadas (pesquisa aplicada, empreendedorismo) em Microelectronics para melhor 

apoiar as necessidades industriais e resolver problemas industriais; 

e. Reduzir o gaps tecnológicos, a fim de melhorar a situação da balança comercial 

brasileira (déficits); 

f. Atuar como uma ponte de ligação/integração de diferentes organizações 

(basicamente universidades e outras ICTs) e o setor industrial, bem como trazer 

EMBRAPII e IC-Brasil perto de suas atividades - ser um elo de ligação entre indústria e 

outras ICTs; 

g. Alcançar a auto-sustentabilidade financeira, conforme acordado com o BNDES, a 

partir do oitavo ano de funcionamento (3 anos para implantação + 5 anos de operação). O 

mesmo conceito apresentado no ítem 2.1.ii; 

h. Tornar-se atraente para novos investimentos/investidores (por exemplo: 

financiamento de expansão física e abertura de novas áreas de negócio do instituto); 

i. Oferecer um ambiente para abertura e incubação de startups ou, pelo menos 

apoiar a criação delas - Oferecer um ambiente de apoio às startups de base tecnológica; 

j. Estabelecer ligações com os parceiros internacionais, em termos de investigação, 

de transferência de conhecimento, negócios e também educação; 

k. Alcançar o reconhecimento como um centro inovador de excelência em sua área 

de microeletrônica no Brasil e, posteriormente, em todo o mundo; 

l. Disponíbilizar um ambiente para que as empresas tragam sua própria equipe de 

P&D para trabalhar em conjunto com o instituto para desenvolvimento de projeto de 

pesquisa aplicada; 

m. Preparar mão-de-obra para indústria. 

5.2.5 Construção do Mapa Cognitivo Hipotético (MCH) 

Para elaboração do mapa cognitivo hipotético prévio (MCH), o facilitador/entrevistador 

procurou, a partir das informações obtidas, estabelecer as ligações entre os conceitos, com base 

no seu próprio entendimento. Nessa etapa é importante desenhar todos os objetivos utilizando 

um software que facilite a organização e hierarquização dos mesmos.  



85 
 

Para melhor organização das informações, separaramos os conceitos por cor, de acordo 

com a origem da informação. O resultado obtido com a utilização do software Cmap Tools é 

mostrado na Figura 31. 

 

Figura 31. Mapa cognitivo hipotético 
 

O mapa hipotético proposto é mais abrangente do que a problemática tratada, ele 

apresenta, não somente os conceitos ligados à definição das linhas tecnológicas de atuação, mas 

também vários outros objetivos relacionados à implantação do instituto. Acreditamos que 

apresentando o mapa em uma visão mais estratégica e ampla possibilitaremos um melhor 

entendimento da problemática abordada, consequentemente gerando conceitos bem 

contextualizado e em maior número. 
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5.3 Estruturação do problema e do modelo multicritério 

5.3.1 Construção dos mapas cognitivos individuais 

Como mencionado previamente, a entrevista foi elaborada com o apoio de um mapa 

cognitivo hipotético construído com base na pesquisa prévia realizada pelo facilitador. O mapa 

cognitivo foi mostrado ao entrevistado após a identificação dos Elementos Primários de 

Avaliação (EPAs) e serviu para ajudar a desencadear as percepções sobre a área de 

microeletrônica e aprofundar as várias pespectivas de análise que provavelmente seriam 

esquecidas ou abordadas superficialmente no caso da utilização de entrevista convencional, 

considerando ainda a limitação de tempo (em torno de uma hora e vinte minutos). 

 

5.3.1.1 Apresentação da Contextualização da situação de decisão 
Durante a realização das entrevistas obteve-se melhor exito quando apresentamos o 

contexto sob a forma de enunciado ou de uma pequena história, inserindo o entrevistado na 

situação problemática de uma maneira mais lúdica. O enunciado utilizado na entrevista é 

mostrado a seguir: 

“Você tem a missão de definir a linhas de atuação tecnológica de um Instituto de 

Pesquisa aplicada do qual você é o gestor. O instituto deve considerar as seguintes diretrizes: 

Contribuir para o aumento da competitividade das indústrias; atuar na área de Microeletrônica; 

atuar em abrangência nacional; atuar em parceria com outras instituições e com os outros 

institutos da rede; deve ser autossustentável em um período de 8 anos.  

O trabalho consiste em identificar, em sua opinião, e dentro de um contexto 

estratégico, o seguinte: 

 Quais os fatores fundamentais a se considerar na escolha de uma linha 

tecnológica de atuação para o instituto?  

 Quais objetivos fundamentais da instituição podem ser afetados pela 

escolha da linha de atuação tecnológica e como afetariam (positivamente, 

negativamente)? 

Obs. Linha tecnológica aqui é definida como as sub-áreas dentro da área de 

microeletrônica tais como: empacotamento de chips, microssistemas para automação, MEMs, 

biossensores e outros. A escolha das linhas tecnológicas de atuação vai definir a base tecnológica 

necessária (máquinas, equipamentos, processos, conhecimentos, capacitação e relacionamentos, 

etc.) para o desenvolvimento dos projetos. 
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5.3.1.2 Identificação e estruturação dos objetivos  
A metodologia para levantamento dos objetivos fundamentais e meios, bem como 

para criação do mapa cognitivo foi dividido em duas partes:  

A primeira parte consiste na identificação dos Elementos Primários de Avaliação 

(EPAs) e construção dos conceitos. Nesse sentido, após a contextualização do problema, 

solicitamos ao entrevistado que identificasse os fatores relevante do problema. Para isso 

utilizamos as seguintes perquntas: 

 Que fatores fundamentais você considera importante para obtenção 

do objetivo pretendido? 

 Quais são os objetivos estratégicos nesse contexto? 

 Quais são as maiores dificuldades para o alcance dos objetivos? 

 Quais, na sua opinião, seriam os apectos desejáveis, na perspectiva 

dos outros decisores? 

Após a identificação dos EPAs, solicitou-se aos entrevistados que tentassem 

expressar os conceitos orientados a uma ação, utilizando para isso um verbo no infinitivo. Com 

isso obtivemos o primeiro pólo dos conceitos. Em seguida o decisor foi questionado sobre qual 

seria o sentido oposto para cada conceito. Com isso, obtivemos os pólos opostos. Como forma de 

simplificação, a anotação dos pólos opostos no mapa só foi feita para aqueles considerados não 

triviais, os triviais mantivem somente a notação do primeiro pólo. Essa fase teva a duração de 15 

a 20 minutos onde pudemos levantar de 6 a 10 objetivos relacionados. 

Na segunda etapa, foi mostrado o mapa cognitivo prévio sobre o qual seria 

construído o mapa cognitivo final. Foi solicitado que o entrevistado fizesse uma análise de cada 

objetivo proposto no mapa hipotético e emitisse opinião com relação a sua relevância e validade 

e também de suas ligações causais com os outros objetivos. A avaliação partiu no sentido dos 

objetivos cabeças para os objetivos caldas.  

Para cada objetivo do mapa hipotético considerado válido e relevante foi solicitado 

ao entrevistado que avaliasse sua relação causal ou de similaridade com os conceitos criados a 

partir dos EPAs.Os conceitos com forte silimilaridade foram unificados ou fundidos em um só 

ou substituído pelo de maior abrangência. Os que apresentaram relação causal entraram no mapa 

através das ligações de influências (setas). 
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Em seguida, para identificação de outros possíveis objetivos ligados aos objetivos já 

validados, realizamos os seguintes questionamentos ao entrevistado, aplicado tando aos objetivos 

hipotéticos validados quanto aos criados a partir dos EPAs: 

Perguntas no sentido meio-fim: 

 Qual a relação do conceito gerado a partir dos EPAs com o conceito validadado 

no MCH?  

 Que outros objetivos fundamentais são afetados por esse objetivo? 

 Qual a importância do objetivo gerado? 

 Quais objetivos poderiam ser mais afetados pelo sucesso ou fracasso do objetivo 

(aplicado ao hipotético e ao criado) 

Perguntas no sentido fim-meio: 

 Que fatores você considera fundamentais para o alcance desse objetivo?  

 Como você acha que esse objetivo pode ser alcançado? 

 Como pode-se obter esse objetivo? 

 Você poderia explicar melhor o que significa esse objetivo? 

Nessa etapa, o entrevistado poderia simplesmente eliminar o objetivo, validá-lo, agrupá-

lo com outros objetivos, eliminar ligações de causa e efeito, ou sugerir outros objetivos definindo 

sua relação causa e efeito com outros objetivos. Essa etapa durou em média 60 minutos, 

validando em média 32 objetivos e 53 ligações de causa e efeito.  

No final da entrevista foi perguntado aos entrevistados se eles tinham mais alguma coisa 

para acrescentar e o que eles tinham achado da metodologia de entrevista. Todos afirmaram que 

o processo foi dinâmico e que ficaram surpresos com a quantidade de conceitos e ligações 

estabelecidas. 

Após a realização dos devidos ajustes pelo facilitado, os mapas foram envidados de volta 

por e-mail para os entrevistados para a verificação e confirmação se o mapa realmente 

correspondia às suas percepções. 

As Figuras 32 ,33, 34 e 35 mostram os mapas cognitivos gerados a partir das entrevistas 

com os decisores. 

 

 



89 
 

 

 Decisor 1 

 

A percepção desse decisor focou, fortemente, nos aspectos tecnológicos, no trabalho 

cooperativo com outras instituições e nas estratégias de captação de recursos e mitigação de 

riscos. Uma das propostas bastante enfatizada foi a de possibilitar um balanceamento entre 

atividades inovadoras de alto impacto e as tecnologias mais maduras. Outro fator considerado 

importante foi o desenvolvimento de uma base tecnológica que permitisse, além do 

desenvolvimento do produto, a simulação de seu processo produtivo em condição similar ao da 

fábrica. Também destacou a importância da tecnologia permitir um atendimento balanceado de 

grandes empresas e startups de base tecnológicas. Esse decisor aprofundou no nível tecnológico 

ao ponto de aparecer, no seu mapa, algumas alternativas de atuação. A Figura 32 mostra o Mapa 

Cognitivo desse decisor. 

 

 

 

Figura 32. Mapa cognitivo do decisor 1  
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 Decisor 2 

O segundo decisor apresentou uma postura mais voltado para o mercado, preocupado 

com atendimento das necessidades emergenciais, com prestação de serviços focados na 

necessidade da indústria do Polo Industrial de Manaus (PIM), atuando com eficiência e dentro do 

time da empresa. Questões como gestão profissional do escopo, dos recursos e do tempo dos 

projetos; disponibilidade de recursos, sustentabilidae e estar bem alinhado com o que de melhor 

se faz na área de atuação foram os fatores mais destacados por esse gestor. O decisor destacou a 

dificuldade para obter recursos por meio de editais público, preferindo então, a utilização os 

recursos da lei de informática e de fundos setoriais como fonte de financiamento para os seus 

projetos. A Figura 33 mostra o Mapa Cognitivo desse decisor.  

 

 

Figura 33. Mapa cognitivo do decisor 2  
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 Decisor 3 

O terceiro decisor mostrou maior preocupação com a necessidade de estabelecimento 

de parceria para dividir as tarefas de pesquisa e, como consequência, reduzir riscos. Também 

enfatizou a necessidade da existência de aticulação no ambiente do Sistema de Inovação local 

com relação à linha tecnológica pretendida. Destacou, ainda, a importância de ter mão-de-obra, 

recursos financeiro e capital intelectual disponível na região para o desenvolvimento de pesquisa 

aplicada. A Figura 34 mostra o Mapa Cognitivo desse decisor. 

 

 

Figura 34. Mapa cognitivo do decisor 3  
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 Decisor 4 

O quarto decisor mostrou muita preocupação com a gestão de projetos e a gestão de 

riscos, com a necessidade da base tecnológica escolhida possibilitar suporte para os projetos de 

inovação das pequenas e médias empresas. Também destacou a necessidade de estar alinhado 

com as definições de políticas públicas a fim de possibilitar o acesso aos recursos de editais de 

tecnologia. A Figura 35 mostra o Mapa Cognitivo desse decisor. 

 

 

Figura 35. Mapa cognitivo do decisor 4  
 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

5.3.2 Mapa cognitivo Agregado e Congregado. 

A partir dos mapas individuais gerou-se os mapas agregado. Dessa forma, agregou-se 

os conceitos semelhantes, mantendo-se as ligações de causa e efeito com os outros conceitos. 

Para facilitar esse trabalho, foi utilizado o software Cmap Tools. Na tarefa de fusão dos conceitos 

similares, mas com escrita diferente, utilizou-se a denominação daquele com melhor 

representatividade ou abrangência. Procurou-se aproximar os grupos que a princípio 

apresentavam alguma semelhança resultando no mapa mostrado na Figura 36. 

Como descrito na seções anteriores, o mapa cognitivo agregado deve passar, ainda, 

pela etapa de validação, onde os entrevistados analizam as idéias apresentadas e propõem 

mudanças em conjunto. Ao término dessa etapa obtem-se o mapa cognitivo congregado. 

 

5.3.3 Aplicação da Análise Avançada 

Como descrito nas seções anteriores, a análise avançada consiste nos processos 

necessários para melhorar a compreensão do mapa cognitivo e também para definir a base da 

transição do mapa cognitivo para o modelo multicritério através da determinação dos pontos de 

vista fundamentais. Essa construção é realizada por meio da identificação das linhas de 

argumentação, dos ramos e do processo de enquadramento. 

 

5.3.3.1 Identificação dos Clusters 
Os clusters são grupos de conceitos similares que naturalmente surgem da estrutura 

hierárquica do mapa cognitivo. Eles são os primeiros filtros que determinarão os critérios a 

serem utilizados (RODRIGUES, 2013). A identificação do resultado da clusterização é mostrada 

na própria Figura 36. 
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Figura 36. Mapa cognitivo agregado 
 

 Cluster 1 (Verde) -  Esforço de implantação da tecnologia: Esse cluster envolve 

questões de riscos e de custos envolvidos na implantação na nova linha tecnológica. Dentre os 

fatores importantes estão a relação custo de implantação com relação aos benefícios gerados, os 

riscos tecnológicos, a possibilidade da divisão das tarefas das pesquisas com propósito de reduzir 

o impacto em caso de falhas dos projetos desenvolvidos, o nível de maturidade tecnológica e a 

expectativa de tempo para os projetos desenvolvidos nessas linhas.  

 Cluster 2 (Laranja) – Oportunidades de demanda para atuação: Esse cluster está 

preocupado com a compatibilização da linha tecnológica escolhida com as demandas de 

mercado. Envolve questões sobre quem é o cliente (empresas e outros institutos), quais são os 

nichos importantes, qual o tamanho do mercado e como aproveitar os espaços para atuar em 

complementaridade com os outros institutos e universidades para atender indiretamente a 

demanda das empresas. 
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 Cluster 3 (Vermelho) – Oportunidades do Sistema de Inovação: Esse cluster 

envolve questões relacionadas ao ambiente de inovação dentro da abrangência de atuação tais 

como: fontes de financiamento de inovação através de editais de fomento ou fundo setoriais, 

disponibilidade de recursos humanos com competência no assunto da linha tecnológica, nível de 

articulação local entre as instituições de tecnologia e inovação local, cooperação com as 

empresas, legislação favorável e demais elementos que possam contribuir para o 

desenvolvimento de um ecossistema favorável à inovação. 

 Cluster 4 (Azul) – Oportunidade Tecnológica – Esse cluster envolve questões 

relacionadas ao tipo de tecnologias recomendadas para garantir desenvolvimento de produtos e 

processos inovadores de impacto, considerando as tendências tecnológicas identificadas. Dentro 

dessas tendências, recomenda algumas tecnologias associadas às supostas vocações regionais, 

incluindo a combinação de sensores sobre base de silício com a diversidade local para gerar 

sensores bioeletrônicos. Outra preocupação é o foco no desenvolvimento de produtos inovadores 

ao invés de processos inovadores. Também considera a importância da adequação dos 

equipamentos para simular processos fabris dos produtos inovadores.  

 

5.3.3.2 Identificação das linhas de argumentação 
As linhas de argumentação definem uma linha de raciocínio existente entre os 

conceitos hierarquizados. Elas podem se iniciar tanto nos conceitos cabeças como nos conceito 

calda e podem usar tanto o polo positivo como o polo oposto dos conceitos. Nesse trabalho, 

padronizamos iniciar a linha de argumentação pelos conceitos calda em direção aos conceitos 

cabeça e utilizar o conceito elementar ao invés do polo oposto. 

As Tabela 11, Tabela 12, Tabela 13 e Tabela 14 mostram o conjunto de todas as 

linhas de argumentação para cada cluster presente no Mapa Cognitivo Agregado da 0Figura 36. 

  

Tabela 11 – Cluster Custo e Risco e suas Linhas de 
Argumentação. 

Esforço de implantação 
da tecnologia 

A1 
 

C2 C1 C15 C0 
A2 C3 C1 C15 C0 
A3 C7 C1 C15 C0 
A4 C14 C4 C5 C0 
A5 C9 C5 C0 
A6 C12 C5 C0 
A7 C8 C11 C5 C0 
A8 C11a C11 C5 C0 
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A9 C13 C5 C0 
A10 C6 C10 C5 C0 
A11 C6a C10 C5 C0 

 

Tabela 12 – Cluster Oportunidade de Demanda e suas 
Linhas de Argumentação. 

Oportunidades de 
demandas para atuação 

A12 C17 C16 C18 C0 
A13 C17a C16 C18 C0 
A14 C16a C16 C18 C0 
A15 C20 C19 C16 C18 0 
A16 C27 C21 C18 C0 
A17 24a 24 22 21 18 0 
A18 24a 23 21 18 0 

 

Tabela 13 – Cluster Oportunidade do Sistema de 
Inovação (SI) e suas Linhas de. 

Oportunidades do 
Sistema de Inovação  

A19 C26a C26 C25 C0 
A20 C28 C25 C0 
A21 C30 C29 C25 C0 
A22 C30 C35 C35a 31 C0 
A23 C37 C25 C0 
A24 C37 C36 31 C0 
A25 C34 C31 C0 
A26 C33 C31 C0 
A27 C32 C31 C0 

 

Tabela 14 – Cluster Oportunidade Tecnológica e suas 
Linhas de Argumentação.  

Oportunidade 
Tecnológica 

A28 C42a C42 C41 C38 C0 
A29 C50 C51 C46 C43 C38 C0 
A30 C50 C51 C47 C43 C38 C0 
A31 C44 C51 C47 C43 C38 C0 
A32 C44 C52 C48 C39 C38 C0 
A33 C45 C48 C39 C38 C0 
A34 C55 C52 C48 C39 C38 C0 
A35 C53 C52 C48 C39 C38 C0 
A36 C54 C52 C48 C39 C38 C0 
A37 C40 C48 C39 C38 C0 
A38 C49 C48 C39 C38 C0 
A39 C38a C39 C38 C0 
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Dessa forma, no cluster Oportunidades de Demandas mostrada na Tabela 12, por 

exemplo, a linha de argumentação A17 seria: identificar o que os outros institutos fazem (24a) ... 

para descobrir possíveis áreas de atuação conjunta (24)...para estabelecer parceria com esses 

outros institutos (22)...possibilitando a atuação em tecnologias complementares a esses instituto 

e universidades (21)...focando, assim, em linhas com maior potencial de sucesso (18)...como um 

dos fatores fundamentais para a escolha da área tecnológica para atuação do Instituto (0). 

Portanto, essa Lina seria: (C24a)→(C24)→(C22)→ (C21)→ (C18)→(C0). 

 

5.3.3.3 Identificação dos Ramos 
Como definido anteriormente, ramos são constituídos por uma ou mais linhas de 

argumentação que demonstrem preocupações similares sobre o contexto decisório e que se 

encontrem dentro do mesmo cluster, tratando-se, portando de uma análise de conteúdo. A Tabela 

15 mostra os ramos obtidos a partir da Figura 36. 

Tabela 15 – Ramos obtidos do Mapa Agregado da 
Figura 36 

Cluster Ramos Linhas de argumentação 
Esforço de implantação da 

tecnologia (verde) 
R1  A1, A2, A3 

 
Esforço de implantação da 

tecnologia (verde) 
R2 A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 

Oportunidades de demandas 
para atuação (laranja) 

R3 A12, A13, A14, 15 

Oportunidades de demandas 
para atuação (laranja) 

R4 A16, A17, A18 

Oportunidades do Sistema de 
Inovação (vermelho) 

R5 A19, A20, A21 A22 

Oportunidades do Sistema de 
Inovação (vermelho) 

R6 A23, A24, A25, A26, A27, 

Oportunidades Tecnológicas 
(azul) 

R7 A28 

Oportunidades Tecnológicas 
(azul) 

R8 A29, A30, A31 

Oportunidades Tecnológicas 
(azul) 

R9 A32, A33, A34, A35, A36, A37 A38 A39 

 

 

5.3.3.4 Identificação dos PVFs 
Os candidatos a PVFs foram obtidos a partir da análise essenciabilidade e 

controlabilidade para cada um dos ramos propostos. Esse processo é denominado enquadramento 
do mapa. A busca dos PVFs foi realizada nos sentidos meio-fim e fim-meio dos ramos para 
localizar aqueles conceitos que expressam um ponto de vista ao mesmo tempo essencial e 
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controlável. Nos níveis hierárquicos do mapa que possuíam mais de um conceito, procurou-se 
identificar a preocupação comum dos conceitos envolvido como sugere ENSSLIN, 
MONTIBELLER e NORONHA (2001). A relação dos candidatos a PVFs obtidos e suas 
respectivas definições são mostrados na  Tabela 16. 

Tabela 16 – Candidatos a PVFs 

Ramos Preocupação Candidatos a PVFs 
R1  Relacionados à implantação da plataforma tecnológica, 

considerando a diferença do que já existe na configuração 
atual dos equipamentos e das competências para o que 
precisa ser implantado. 

Custos de 
implantação  

R2 Relacionados ao impacto e a probabilidade de falhas, à 
consistência tecnológica da pesquisa e ao compartilhamento 
da pesquisa com outros institutos. 

Riscos dos Projetos  

R3 Relacionadas ao atendimento do potencial de mercado das 
empresas. Tem preocupação com relação a número de 
empresas que atuam na área de microeletrônica e qual tipo de 
demandas tecnológicas relacionados às linhas de interesse.  

Demanda das 
empresas  

R4 Relacionados às potenciais demandas a serem explorados em 
complementaridade com universidade e outros institutos.  

Demanda de outros 
institutos  

R5 Relacionadas a estar alinhado com as estratégias públicas e 
industriais, possuir arranjos locais de inovação tecnológica 
em articulação e recursos humanos em quantidade e 
qualidade para a realização para o desenvolvimento dos 
projetos de pesquisa. 

Ambiente de inovação 
favorável  

R6 Ter disponibilidade ou oferta de recursos financeiros e 
econômicos para o desenvolvimento de projeto na linha 
tecnológica escolhida principalmente por meio de linhas de 
financiamento do governo. 

Disponibilidade de 
recurso para projetos 

R7 Está preocupado com escolha de equipamento e 
conhecimentos que possibilite a simulação e avaliação, e 
menor escala, de ao processo fabril para fabricação de um 
produto inovador desenvolvido. 

Suporte ao processo 
fabril associado ao 
produto  

R8 Está preocupado se a alternativa de linha tecnológica 
pretendida está atualizada com as tendências na área de 
interesse de forma que possibilitem o desenvolvimento de 
pesquisas que gerem produtos de impacto. 

Alinhamento com as 
tendências 
tecnológicas  

R9 Está preocupado se a linha tecnológica pode gerar produtos 
inovadores. O Ramo relacionado a esse PVFs Inclusive já 
indica algumas alternativas possíveis dentro da área de 
microeletrônica. 

Potencial para gerar 
inovação  

 

 

 Custo de implantação: 

 Essenciabilidade: o custo de implantação é essencial para a escolha da linha 

tecnológica de atuação uma vez que implica diretamente na viabilidade e na 

sustentabilidade dos projetos que serão desenvolvidos. 
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 Controlabilidade: o conceito é controlável, uma vez que estamos tratando de custos 

de implantação de uma nova linha tecnológica, dessa forma apenas alternativas 

ligadas à essa ação influenciam na sua mensuração. 

 

 Risco de projeto: 

 Essenciabilidade: os riscos dos projetos que serão realizados posteriormente na 

plataforma proposta são essenciais para a escolha da linha tecnológica de atuação, 

uma vez que implica diretamente na viabilidade de sua execução. Riscos elevados 

podem levar a taxas de insucesso grandes ou gerar impactos acima do aceitável, 

prejudicando a sustentabilidade do projeto, a imagem da empresa e a obtenção de 

novos recursos. 

 Controlabilidade: o conceito é controlável, uma vez que estamos tratando de riscos 

de implantação de uma nova linha tecnológica, dessas forma, apenas alternativa 

ligadas a essa ação influenciam na sua mensuração. 

 

 Demanda de empresas: 

 Essenciabilidade: a demanda de projetos provenientes de empresas é essencial para a 

escolha da linha tecnológica de atuação. Uma linha tecnológica que não está alinhada 

com essa demanda inviabiliza a obtenção de projetos que venham contribuir com a 

competitividade das empresas brasileiras.  Alem disso, pode levar o desenvolvimento 

de um número elevado de pesquisa básica que não é o propósito do instituto. 

 Controlabilidade: o conceito é controlável, uma vez que estamos tratando de linhas 

tecnológicas que permitam atender as demandas das empresas, dessa forma, apenas 

alternativas dessas linhas influenciam o atendimento das demandas. 

 

 Demanda de outros institutos: 

 Essenciabilidade: possibilitar o atendimento de demanda de projetos provenientes de 

outros institutos é essencial para a escolha da linha tecnológica de atuação. Como os 

projetos nessa área são sempre muito complexos e transversais, dificilmente um único 

instituto conseguirá apresentar uma solução completa. Dessa forma, acredita-se que o 

trabalho cooperativo entre os institutos gera uma importante demanda a ser atendida. 

Uma linha tecnológica que não está alinhada com essas demandas inviabiliza a 

obtenção de projetos.   
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 Controlabilidade: o conceito é controlável, uma vez que somente as alternativas das 

linhas tecnológicas alinhadas com esses institutos pode possibilitar o atendimento das 

suas demandas. 

 

 Ambiente favorável de inovação: 

 Essenciabilidade: a disponibilidade de ambiente adequado de inovação na linha 

tecnológica de interesse do instituto é essencial. A falta de uma de articulação local 

entre as instituições e de mão-de-obra, por exemplo, inviabilizam o desenvolvimento 

de pesquisas em uma linha tecnológica específica.  

 Controlabilidade: o conceito não é controlável, ele é muito mais abrangente do que 

os limites do Instituto. Outras alternativas, diferente da lista de linhas tecnológicas, 

contribuem para a criação para um ambiente favorável à inovação. Podemos citar a 

capacitação de mão-de-obra por outro instituto, fortalecimento das redes de PD&I 

locais, disponibilidade de recursos para pesquisa, entre outros. Além disso, nenhum 

outro conceito desse ramo atende o requisito de controlabilidade. 

 

 Disponibilidade de recursos para projetos: 

 Essenciabilidade: a disponibilidade de recurso para a linha escolhida é essencial para 

a escolha da linha tecnológica de atuação. Sem os recursos provenientes dos editais 

tecnológicos, fundos de pesquisa, convênio e até recursos próprios a pesquisa 

aplicada fica inviabilizada. Uma base tecnológica de nada adianta sem os recursos 

para os projetos.  

 Controlabilidade: o conceito é controlável, uma vez que somente as alternativas 

tecnológicas alinhadas às linhas de ofertas de recursos poderão viabilizar o projeto. 

Sem a evidência de competência tecnológica em uma linha de pesquisa não é possível 

obtenção de recurso e mesmo que o obtenha para um primeiro projeto, os resultados 

estarão comprometidos, inviabilizando a aquisição de novos recursos. 

 

 Suporte ao processo fabril associado ao produto: 

 Essenciabilidade: uma plataforma tecnológica que possibilite não só o 

desenvolvimento do produto mas também o desenvolvimento de processos pilotos em 

baixa escala é fundamental para avaliar a viabilidade de fabricação e corrigir falhas 

no processo possibilitando o desenvolvimento de produtos inovadores, 

consequentemente é um critério essencial para a escolha da linha tecnológica de 

atuação. Uma base tecnológica de nada adianta sem os recursos para os projetos.  
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 Controlabilidade: o conceito é controlável, uma vez que somente as alternativas 

tecnológicas adequadas ao processo de fabricação do produto que se deseja poderão 

viabilizar a realização de uma linha piloto.  

 

 Alinhamento com as tendências tecnológicas: 

 Essenciabilidade: possuir uma plataforma tecnológica alinhada com as tendências 

tecnológicas é um critério essencial a se considerar na escolha da linha tecnológica de 

atuação para a geração de produtos inovadores de impacto social, econômico e 

ambiental. A falta de tal alinhamento leva a produtos de pouca expressão para a 

sociedade.  

 Controlabilidade: o conceito é controlável, uma vez que somente as alternativas 

relacionadas às linhas tecnológicas adequadas pode gerar esse alinhamento.  

 

 Potencial para gerar inovação: 

 Essenciabilidade: ser capaz de gerar produtos inovadores é um fator essencial na 

escolha da linha tecnológica de atuação para a geração de produtos inovadores de 

impacto social, econômico e ambiental. A falta desse critério leva a produtos de 

pouca expressão para a sociedade.  

 Controlabilidade: o conceito é controlável, uma vez que somente as alternativas 

relacionadas às linhas tecnológicas adequadas podem gerar plataformas tecnológicas 

para o desenvolvimento de produtos inovadores.  
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A Tabela 17 resume o resultado da análise das propriedades de essenciabilidade e 

controlabilidade supracitadas para a validação individual dos candidatos a PVF (ENSSLIN, 

MONTIBELLER e NORONHA, 2001). 

Tabela 17 – Validação individual dos PVFs com relação 
às propriedade de essenciabilidade e controlabilidade 

 Candidatos a PVFs Essenciabilidade Controlabilidade É PVF 
R1 Custos de 

implantação  
OK OK OK 

R2 Riscos dos Projetos 
associados 

OK OK OK 

R3 Demanda das 
empresas  

OK OK OK 

R4 Demanda de outros 
institutos  

OK OK OK 

R5 Ambiente de inovação 
favorável  

OK NÃO NÃO 

R6 Disponibilidade de 
recurso para projetos 

OK OK OK 

R7 Suporte ao processo 
fabril associado ao 
produto  

OK OK OK 

R8 Alinhamento com as 
tendências 
tecnológicas  

OK OK OK 

R9 Potencial para gerar 
inovação  

OK OK OK 

 

 

5.3.3.5 Validação do conjunto de PVFs 
Após a validação individual dos PVFs, o conjunto obtido também precisa ser 

validado. Segundo ENSSLIN (2001), o conjunto deve ser: completo, mensurável, operacional, 

não redundante, conciso e compreensível. Essas propriedades já foram explicadas na Seção 2.6.  
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A Tabela 18 resume o resultado da avaliação dessas propriedades. 

Tabela 18 – Validação do conjunto de PVFs 

Candidatos a PVFs Compl
eto 

Mensurá
vel 

Operaci
onal 

Não 
redundante 

Conciso Compre
ensível 

É PVF 

Custos de 
implantação  

OK OK OK OK OK OK OK 

Riscos dos Projetos 
associados 

OK OK OK OK OK OK OK 

Demanda das 
empresas  

OK OK OK OK OK OK OK 

Demanda de outros 
institutos PD&I 

OK OK OK OK NÃO OK OK 

Disponibilidade de 
recurso para projetos 

OK OK OK OK NÃO OK OK 

Suporte ao processo 
fabril associado ao 
produto  

OK OK OK OK OK OK OK 

Alinhamento com as 
tendências 
tecnológicas  

OK OK OK NÃO NÃO OK OK 

Potencial para gerar 
inovação  

OK OK OK NÃO NÃO OK OK 

 

Comentários com relação à validação dos PVFs: 

Por conta do nível de subjetividade, o PVF “riscos dos projetos associados” não 

utiliza um descritor direto, mas pode ser medido por meio de métodos estatísticos, por meio de 

descritores Proxy como probabilidade de risco, impacto em caso de falha e relação custo 

benefício.  

O candidato a PVF “suporte ao processo fabril associado ao produto” pode ser 

medido em função do número de máquinas que faltam para a prototipagem do processo e da 

existência do conhecimento para operacionalizar as máquinas. Como as adequações tecnológicas 

geralmente não devem ocorrer em períodos menores do que 1 ano e como os projetos devem 

prever as tecnologia necessárias para a sua execução, existirá tempo hábil para a coleta das 

informações necessárias para mensuração e, dessa forma, garantir a operacionabilidade 

relacionada ao suporte ao processo fabril. 

Os candidatos a PVFs “demanda das empresas” e “demandas de outros institutos de 

PD&I” abordam um mesmo tema mais fundamental que é o potencial de demanda de pesquisa 

associado à linha tecnológica escolhida. Dessa forma, não há a necessidade de utilizar os dois 
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conceitos. A solução para garantir a concisabilidade é substituí-los pelo PVFs “potencial de 

demandas” que resume a preocupação de ambos e é mais abrangente. 

Os candidatos a PVFs “alinhamento com as tendências tecnológica” e “potencial 

para gerar inovação” também abordam temas semelhantes relacionados a uma preocupação mais 

fundamental que é a geração de inovação tecnológica de impacto social, econômico e ambiental. 

Dessa forma, a solução para garantir a não redundância e a concisabilidade é substituí-los pelo 

PVF “geração de inovação tecnológica de impacto”. 

Com os ajustes sugeridos, a lista final do conjunto de PVFs é mostrada na Tabela 19. 

Tabela 19 – Conjunto final de PVFs 

PVFs Preocupação 
Custos de 
implantação 

Relacionados à implantação da plataforma tecnológica, considerando 
a diferença do que já existe na configuração atual dos equipamentos e 
das competências para o que precisa ser implantado. 

Riscos dos Projetos 
associados 

Relacionados ao impacto e a probabilidade de falhas, à consistência 
tecnológica da pesquisa e ao compartilhamento da pesquisa com 
outros institutos. 

Potencial de demanda 
de PD&I 

Relacionadas ao atendimento do potencial de mercado das empresas. 
Tem preocupação com relação a número de empresas que atuam na 
área de microeletrônica e qual tipo de demandas tecnológicas 
relacionados às linhas de interesse. 
Relacionados às potenciais demandas a serem explorados em 
complementaridade com universidade e outros institutos. 

Disponibilidade de 
recurso para projetos 

Ter disponibilidade ou oferta de recursos financeiros e econômicos 
para o desenvolvimento de projeto na linha tecnológica escolhida 
principalmente por meio de linhas de financiamento do governo. 

Suporte ao processo 
fabril associado ao 
produto 

Está preocupado com aquisição de equipamentos e competências que 
possibilitem a simulação e avaliação, em menor escala, do processo 
fabril associado ao produto inovador desenvolvido. 

Geração de inovação 
tecnológica de 
impacto. 

Está preocupado se a alternativa de linha tecnológica pretendida está 
atualizada com as tendências de desenvolvimento na área de 
interesse, de forma que possibilitem o desenvolvimento de pesquisas 
que gerem produtos de impacto. 
Está preocupado se a linha tecnológica pode gerar produtos 
inovadores. O Ramo relacionado a esse PVF já indica algumas 
alternativas possíveis dentro da área de microeletrônica. 
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5.3.4 Determinação da Estrutura Hierárquica 

De posse do conjunto de PVFs que representa o problema de priorização das linhas 

tecnológicas de investimento para o ISI em Microeletrônica, deve-se criar a estrutura 

hierárquica, ou seja, desenvolver uma hierarquia de critérios e subcritérios a partir dos critérios 

já estabelecidos pelos PVFs.  

Como forma de simplificar o problema e, considerando que a fase de avaliação 

utilizou o método AHP, que permite trabalhar com um grau maior de subjetividade por meio de 

uma avaliação comparativa par a par, optamos por não aumentar o grau de detalhamento por 

meio de subcritérios, mantendo somente os critérios relacionados aos PVFs da Tabela 19. A 

Figura 37 mostra a árvore hierárquica de critérios determinada a partir da entrevista com os 

quatro decisores. 

 

 

Figura 37. Mapa hierárquico para seleção de linhas 
tecnológicas de atuação para o ISI 

 

 

5.4 Avaliação das alternativas utilizando AHP  

De posse do mapa hierárquico do problema, passamos para identificação do nível de 

importância de cada critério e subcritério para escolha da área tecnológica de atuação do 

instituto. Esse processo foi realizado junto com o decisor principal (o Diretor do Instituto) por 

meio de comparação par a par entre os critérios e utilizando a escala de Saaty. Para facilitar os 

procedimentos de cálculo e de coleta foi utilizado o software Super Decision com a ferramenta 

questionário. A Figura 39 mostra o questionário da comparação par a par entre os critérios. 

A Figura 38 mostra a estrutura hierárquica elaborada no Super Decision e a Figura 

39 o questionário aplicado para a ponderação dos critérios. 
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Figura 38. Estrutura hierárquica montada no Super 
Decision 

 

 

Figura 39. Questionário de avaliação par a par para o 
estabelecimento do peso dos critérios 
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 A Figura 40 mostra que a principal preocupação do decisor é com a 

disponibilidade de recursos para o desenvolvimento de projetos e potencial de demanda em 

PD&I provenientes da linha tecnológica escolhida. Esse resultado parece bastante razoável 

considerando que sem recurso e sem demanda de projetos a realização de qualquer ação fica 

completamente inviabilizada. 

 

Figura 40. Ranqueamento dos critérios 

 

A Figura 41 mostra o ranqueamento das alternativas. Observamos que o resultado 

apresenta a alternativa “sistemas integrado microeletrônicos” como a melhor alternativa e 

“soluções em energia utilizando microeletrônica” como a segunda opção. Na diretriz econômica 

para implantação do instituto, a proposta é investir no melhor conjunto de alternativas que 

caibam no orçamento. Dessa forma a quantidade de alternativas escolhidas vai ser regida pelo 

orçamento. 

 

Figura 41. Ranqueamento das alternativa 
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Por meio da Tabela 20 é possível realizar uma análise mais detalhada dos resultados, 

observando os pontos fortes e fracos de cada alternativa. Por exemplo, ao avaliar a “Materiais: 

caracterização e análise de falhas” constataram que seu ponto forte é seu custo de implantação 

muito provavelmente porque, como revelado pelo Diretor do instituto, os equipamentos nessa 

linha podem ser disponibilizados por meio de um laboratório parceiro e o Diretor pode contar 

com competências mais facilmente para a execução dos serviços dessa linha. Por outro lado, o 

ponto fraco é a “geração de inovação tecnológica de impacto”. Apesar dessa linha tecnológica ter 

valor relevante para os processos fabris, atestando as propriedades dos materiais e componente, 

ela realmente não está ligada diretamente ao desenvolvimento de produtos inovadores, dessa 

forma essa alternativa não contribui significativamente para esse PVF/critério. 

 

Tabela 20 – Nível de importância de cada alternativa 
com relação a cada critério 
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5.4.1 Análise da Consistência 

A consistência demonstra a coerência no julgamento do decisor. Nesse sentido se o 

decisor afirma que A é duas vezes melhor que B e B e 3 vezes melhor que C, seria consistente 

que A fosse 6 vezes melhor que C. A consistência avalia esse tipo de questão. A partir do Super 

Decision é possível obter o relatório de consistência do processo de avaliação par a par. Apesar 

da Figura 42 indicar alguns ajustes para melhorar a inconsistência nos números destacados em 

vermelho, o níveis de inconsistência da avaliação dos critérios está em 0,0722 que é inferior ao 

valor máximo recomendado por TOGATLIAN (2006) que é de 0,1, o que significa que o 

julgamento do decisor está consistente. Observe que, mesmo com as mudanças sugeridas pelo 

software a variação no nível de consistência geral é muito pequena. Dessa forma consideramos 

que não há mais necessidade de ajuste. 

 
Figura 42. Inconsistência para os critérios 

  

No primeiro julgamento das alternativas, a inconsistência apresentou valores em 

torno de 0,45. O procedimento foi, então, voltar ao decisor principal e pedir para que ele 

reavaliasse os critérios indicando as possíveis comparações onde poderiam estar ocorrendo o 

problema. Após a reavaliação, todos os resultados apresentaram níveis de inconsistência dentro 

do esperado. O surgimento de inconsistências mais acentuadas no início do processo foi um fator 

importante para o aprendizado do modelo, ela ajudou o decisor principal a refletir mais 

profundamente sobre as suas prioridades dos critérios, o que melhorou a qualidade do modelo. 

 

5.4.2 Análise de sensibilidade 

Com a finalidade de observar a estabilidade do resultado final, realiza-se uma análise 

de sensibilidade para verificar o comportamento das alternativas de decisão a partir de alterações 

nos valores de preferência dos critérios. 
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Os gráficos das Figura 43 e Figura 44 mostram as análises de sensibilidade para os 

critérios Disponibilidade de Recursos para Projetos e Custo de Implantação, respectivamente. 

Nestes gráficos, o nível de importância do critério é mostrado no eixo das abscissas e a valor 

relativo das linhas tecnológicas de atuação é mostrado no eixo da ordenada. Cada alternativa é 

identificado com um gráfico de cor diferente. 

De acordo com a Figura 43, a variação na percepção do decisor com relação à 

disponibilidade recurso influência fortemente o ranqueamento das alternativas. Se o nível de 

preferência passar dos atuais 0,448 para valores próximos de 0,6, a alternativa “Soluções em 

Energia Utilizando Microeletrônica” passa de terceira colocada para a melhor alternativa. Isso 

demonstra certa instabilidade do resultado do julgamento com relação à esse critério. 

.   

 

Identificação das linhas tecnológicas de atuação: 

 Identificação e Rastreabilidade com Soluções em RFID 
 Materiais: Caracterização e Análise de Falhas. 
 Projetos, Processos e Montagem para Empacotamentos. 
 Sistema de Monitoramento de Processos Industriais 
 Sistemas Integrados Microeletrônicos 
 Soluções em Energia Utilizando Microeletrônica 

 

Figura 43. Análise de sensibilidade para o critério 
disponibilidade de recursos para projetos 

 

 

A Figura 44 mostra a variação do ranqueamento das alternativas com relação à 

modificação da percepção do decisor com no critério “Custo de Implantação”. Nele constatamos 

que, desde que os níveis de preferência desse critério não ultrapasse 0,5, essa variação não altera 
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o ranqueamento das alternativas. Isso mostra estabilidade do modelo com nesse critério dentro 

dessa faixa. Para valores acima de 0,5, ocorrem várias inversões nas alternativas. A alternativa 

“Materiais: Caracterização e Análise de Falhas”, por exemplo, passa de terceira colocada para a 

melhor alternativa. Isso ocorre pelo fato dessa alternativa apresentar o melhor desempenho com 

relação ao custo de implantação segundo os decisores. Dessa forma, caso os decisores 

reavaliassem melhor os custos de implantação essa alternativa alcançaria destaque. 

 

 

Figura 44. Análise de sensibilidade para o critério custos 
de implantação 

 

5.5 Discussões  

No ranqueamento obtido, a alternativa “soluções de em energia utilizando 

microeletrônica” que ficou fora durante o processo de implantação do instituto acabou 

aparecendo em segundo no ranqueamento das alternativas. Dessa forma, muito provavelmente 

seria uma candidata para investimento no próximo replanejamento do Instituto. “Identificação e 

rastreabilidade com soluções utilizando RFID” continuou fora do foco de atenção. As demais 

alternativas se comportaram muito similarmente com a expectativa do decisor.  Essas diferenças 

surgidas podem tanto ser justificadas pela inclusão do ponto de vista fundamental dos outros 

atores entrevistados que contribuiu para ampliação da perspectiva do diretor do Instituto quanto 

pela identificação de um novo cenário tecnológico anteriormente não observado.  
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6 Considerações finais 

6.1 Conclusão 

Esse trabalho utilizou VFT, Mapa Cognitivo Causal e AHP tradicional para 

estruturar uma situação de decisão real relacionada à definição das linhas tecnológicas do 

Instituto SENAI de Inovação do Amazonas voltado à pesquisa aplicada na área de 

Microeletrônica. A combinação desses três métodos mostrou-se adequada para o propósito 

pretendido, permitindo um aprofundamento da reflexão por parte dos decisores, bem como uma 

melhor estruturação e comunicação dos objetivos e critérios fundamentais do problema. 

A utilização da abordagem VFT permitiu a identificação dos objetivos com base no 

que é importante para implantação do Instituto SENAI de Inovação em Microeletrônica, 

considerando os valores dos principais interessados: os parceiros, os clientes e patrocinadores. 

Ajudou a organizar o pensamento dos envolvidos, abrindo a possibilidade de novas oportunidas 

e alternativas. A proposta de aplicação a VFT brainstorming nas entrevistas individuais 

contribuiu para que os decisores pudessem expressar suas ideias com maior independência, 

ampliando a representatividade dos conceitos elucidados. 

Na fase de identificação dos objetivos do ISI de Microeletrônica, as diretrizes do 

SENAI-AM e os direcionadores estratégicos do próprio ISI foram utilizados como ferramentas 

de apoio para, ao mesmo tempo, alimentar o conjunto de alternativas e delimitar o que é 

importante para a empresa na tomada de decisão. Estes elementos contribuiram para eliminar as 

alternativas fora de contexto ou inaceitáveis, otimizando os esforços para criação e avaliação 

daquelas que realmente deveriam ser avaliadas.  

O mapa cognitivo hipotético ajudou a desencadear as percepções sobre a área de 

microeletrônica e aprofundar as várias pespectivas de análise que provavelmente seriam 

esquecidas ou abordadas superficialmente, no caso da utilização de entrevista convencional, 

considerando ainda a limitação de tempo (em torno de uma hora e vinte minutos). 

A construção do mapa cognitivo dos decisores foi útil no estabelecimento das 

relações de causa e efeito entre os objetivos fundamentais e meios, serviu como base de apoio 

para a estruturação construtivista dos fatores chaves do problema, para a formação do consenso 

das perspectivas dos decisores, bem como para melhoria do processo de comunicação das ideias 

entre os envolvidos. 

Uma etapa fundamental do trabalho foi o processo de conversão entre a 

representação mental por mapa cognitivo e a representação em árvore hierárquica possibilitando 
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uma modelo mais simples de comunicação e estruturando a base do modelo multicritério de 

avaliação quantitativa das alternativas. 

O método AHP permitiu definir pesos aos critérios e a agregação deste em uma 

função de utilidade. O AHP tradicional permitiu trabalhar com um grau maior de subjetividade 

dos pontos de vista fundamentais por conta da mensuração relativa das alternativas. Por outro 

lado, gerou uma quantidade muito grande de comparações que tornou o processo de julgamento 

das alternativas trabalhoso. 

A utilização do Softwere Super Decision permitiu, ainda, maior agilidade no 

tratamento e análise dos dados. O modelo desenvolvido no Super Decision servirá no apoio a 

decisões futuras do Instituto, uma vez que proporciona aos decisores uma interface amigável e de 

uso prático que fornece resultados consistentes para qualquer conjunto de alternativas propostas 

dentro de contextos similares ao estudado. 

Do exposto, conclui-se que o trabalho alcançou o objetivo planejado à medida que 

conseguiu gerar um conjunto consistente de critérios para avaliação das alternativas no contexto 

de decisão proposto, integrou as ferramentas de AMD estudadas para a solução do problema e 

aplicou a metodologia em um estudo de caso para obter uma lista ordenada de linhas 

tecnológicas de atuação para o Instituto SENAI de Inovação em Microeletrônica. 

 

6.2 Contribuições da Pesquisa 

As principais contribuições desse trabalho residem no estabelecimento de 

mecanismos de integração e conversão entre a abordagem VFT e as ferramentas Mapa Cognitivo 

e AHP, a utilizaçao desse conjunto integrado em um contexto muito pouco explorado da seleção 

de linhas tecnológicas de atuação para Institutos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com 

foco nos direcionadores estratégicos da empresa e, por ultimo, a utilização de um Mapa 

Cognitivo hipotético para apoiar o processo de entrevista e a construção do Mapa Cognitivo dos 

Decisores. 

 

6.3 Proposta para trabalhos futuros 

Para trabalhos futuros, sugere-se a ampliação do contexto do estudo com a inclusão 

de outros atores dos sistemas de inovação como Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), 

pesquisadores de universidades parceiras e, principalmente, de representantes das áreas de 
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pesquisa aplicada das empresas que, infelizmente, não foi possível contemplar no 

desenvolvimento do trabalho. 

Outra linha recomendada é o estudo, dentro desse mesmo contexto, considerando a 

influência mutua dos critérios e alternativas através de ferramentas como o Analytic Network 

Process (ANP) com abordagens Ratings.  

Por último, sugere-se a aplicação das ferramentas de AMD como mapa cognitivo e 

AHP, combinadas às ferramentas de gestão estratégica como Mapa Estratégico, Processo de 

Benchmark Tecnológico para dar apoio a estruturação de problemas da área de gestão de 

tecnológicas e inovação.   
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