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RESUMO  

 

Com a necessidade de melhorar a competitividade das empresas, o que está diretamente 

relacionado com os resultados obtidos em suas atividades básicas e secundárias, cada vez 

mais se observa, como estratégia motivacional, a adoção de premiação aos profissionais que 

mais contribuem para o sucesso dos números e objetivos da empresa. O Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial em Mato Grosso passou a adotar em 2011 o hábito de premiar 

anualmente os profissionais que mais se destacam em suas linhas de atuação. Considerando a 

possibilidade de utilizar um método de apoio multicritério à decisão, a direção da instituição 

autorizou a realização deste estudo. Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é a 

elaboração de um novo formato para avaliar os profissionais do quadro de consultores de 

tecnologia e inovação do SENAI MT, utilizando o método de apoio multicritério à decisão 

Analytic Hierarchy Process – AHP. Com isso espera-se obter as indicações desses 

profissionais a partir de um embasamento aprimorado, que possa demonstrar maior 

confiabilidade no processo de análise de seleção dos empregados. Com o método AHP com 

abordagem ratings, busca-se que os critérios a serem adotados para a análise de decisão 

expressem os verdadeiros valores da instituição e contribuam não só para o objetivo proposto, 

mas que confira verdadeira imagem de transparência e lisura ao processo.  

 

Palavras-chave: AHP ratings; apoio à decisão multicritério; premiação por desempenho. 
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ABSTRACT 

 

With the need to improve the competitiveness of enterprises, which is directly related to the 

results obtained in their primary and secondary activities, is increasingly seen as a 

motivational strategy, adoption of awards to professionals who contribute most to the success 

of the outcomes. The Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial in Mato Grosso in 2011 

began to adopt the habit of rewarding annually professionals with the best performance in 

their lines of work. Considering the possibility of using a method of multicriteria decision 

support, the board of the institution allowed to perform this study. Thus, the main objective of 

this study is to develop a new format for evaluating the professional board of consultants 

SENAI MT, using the method of multicriteria decision support Analytic Hierarchy Process - 

AHP. With this, we hope to obtain the indications from these professionals an enhanced basis 

that can demonstrate greater reliability in the analysis of employee selection process. With 

the AHP with ratings approach, is that the search criteria to be adopted for decision analysis 

express the true values of the institution and contribute to not only the proposed objective, but 

also which gives true image of transparency and honesty to the process. 

  

Keywords: AHP ratings; multicriteria decision support; awards by performance. 

 

   

  



ix 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 2-1 – Mapa Estratégico do SENAI MT......................................................................... 22 

Figura 3-1 – Relação entre os tipos de problemas e os métodos AMD .................................... 33 

Figura 3-2 – Fluxograma do processo de aplicação do método AHP ...................................... 35 

Figura 3-3 – Fluxograma do processo de aplicação do método AHP com abordagem ratings 38 

Figura 4-1 – Processo de AMD ................................................................................................ 41 

Figura 5-1 – Comportamentos e competências esperadas dos empregados ............................. 53 

Figura 5-2 – Propriedades dos critérios propostos ................................................................... 57 

Figura 5-3 – Definição dos ratings para os critérios ................................................................ 59 

Figura 5-4 – Estrutura hierárquica ............................................................................................ 60 

Figura 5-5 – Estrutura Básica no SuperDecisions .................................................................... 61 

Figura 5-6 – Dados da comparação de importância entre os critérios ...................................... 62 

Figura 5-7 – Ratings do Critério Produtividade ....................................................................... 63 

Figura 5-8 – Ratings do Critério Satisfação dos Clientes ......................................................... 63 

Figura 5-9 – Ratings do Critério Tempo de Serviço ................................................................ 64 

Figura 5-10 – Ratings do Critério Valor de Contratos Efetivados no Ano .............................. 64 

Figura 5-11 – Ratings do Critério Sustentabilidade ................................................................. 65 

Figura 5-12 – Ratings do Critério Avaliação Comportamental ................................................ 65 

Figura 5-13 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 1 ................. 66 

Figura 5-14 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 2 ................. 67 

Figura 5-15 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 3 ................. 68 

Figura 5-16 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 4 ................. 69 

Figura 5-17 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 5 ................. 70 

Figura 5-18 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 6 ................. 71 

Figura 5-19 – Lançamentos das avaliações consultor x critério-rating .................................... 72 

Figura 5-20 – Resultado final ................................................................................................... 73 

Figura 5-21 – Resultado excluindo o critério qualitativo ......................................................... 76 

 

  



x 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2-1 – Apuração para premiação de consultores - Ref. 2013 ......................................... 25 

Tabela 5-1 – Conversão numérica das avaliações textuais....................................................... 72 

Tabela 5-2 – Comparação das ordenações pelos métodos proposto e vigente ......................... 74 

 

  



xi 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 13 

1.1 Considerações iniciais .................................................................................................. 13 

1.2 Motivação ..................................................................................................................... 14 

1.3 Justificativa ................................................................................................................... 15 

1.4 Objetivos ....................................................................................................................... 16 

1.5 Estruturação do Trabalho.............................................................................................. 17 

2 CONTEXTO DO PROBLEMA ......................................................................................... 18 

2.1 Histórico do SENAI...................................................................................................... 18 

2.1.1 O SENAI em Mato Grosso .................................................................................. 20 

2.1.2 Indicadores de Desempenho Estratégico no SENAI MT .................................... 21 

3 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................... 26 

3.1 Análise de Desempenho nas Organizações .................................................................. 26 

3.1.1 Introdução ............................................................................................................ 26 

3.1.2 Revisão da Literatura de Avaliação por Desempenho utilizando AHP............... 27 

3.2 Métodos Multicritério de Apoio à Decisão .................................................................. 31 

3.3 Método AHP ................................................................................................................. 33 

3.4 Método AHP com abordagem ratings .......................................................................... 36 

4 ABORDAGEM METODOLÓGICA ................................................................................. 40 

4.1 Estruturação do Apoio Multicritério à Decisão – AMD............................................... 41 

4.1.1 Fase 1 - Identificação e Estruturação do Modelo ................................................ 42 

4.1.2 Fase 2 – Construção e Uso do Modelo ................................................................ 43 

4.1.3 Fase 3 – Desenvolvimento do Plano de Ação ..................................................... 44 

5 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO ....................................................................... 45 

5.1 Estruturação do Processo de Análise de Decisão ......................................................... 45 

5.1.1 Fase 1 - Identificação e Estruturação do Modelo ................................................ 46 

5.1.2 Fase 2 – Construção e Uso do Modelo ................................................................ 47 



xii 

5.1.2.1 Descrição dos Critérios .................................................................................. 49 

5.1.2.1.1 Critério 1 ................................................................................................. 49 

5.1.2.1.2 Critério 2 ................................................................................................. 49 

5.1.2.1.3 Critério 3 ................................................................................................. 50 

5.1.2.1.4 Critério 4 ................................................................................................. 51 

5.1.2.1.5 Critério 5 ................................................................................................. 51 

5.1.2.1.6 Critério 6 ................................................................................................. 52 

5.1.2.2 Preparação para utilização do Software ......................................................... 57 

5.1.2.3 Aplicação do Software SuperDecisions ......................................................... 60 

5.1.3 Fase 3 – Desenvolvimento do Plano de Ação ..................................................... 75 

6 CONCLUSÃO .................................................................................................................... 78 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 80 

ANEXO A – FORMULÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO ....................................... 83 

ANEXO B – RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS ............. 84 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 1 ........................................................... 90 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 2............................................................ 93 

 



13 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais 

No estágio de competitividade em que as empresas se encontram atualmente, cada 

vez mais o acompanhamento sobre as metas profissionais dos empregados e colaboradores 

tornam-se primordiais para garantir os resultados que devem ser apresentados a cada ciclo 

operacional/fiscal. 

Grande parcela do sucesso das empresas, especialmente aquelas cuja matéria prima 

principal é o conhecimento de seus empregados, sejam eles diretos ou terceirizados, depende 

do desempenho desses colaboradores na entrega de suas atividades ao cliente final. Torna-se 

primordial para os líderes empresariais acompanhar e avaliar a equipe não apenas pela 

competência técnica, mas também pelo aspecto das habilidades de interação e capacidade de 

trabalhar em equipe. 

Como forma de estimular os colaboradores a melhorarem seus desempenhos e 

focarem no atingimento das metas estabelecidas muitas empresas passaram a adotar a 

premiação individual por desempenho como uma estratégia de recursos humanos para motivá-

los na constância de propósitos em suas atividades profissionais. 

As formas de realizar esse reconhecimento aos mais destacados, bem como a 

estruturação dos princípios a serem observados, apresentam uma extensa variedade de 

possibilidades e a busca pela aderência aos preceitos de cada empresa é uma tarefa árdua dos 

gestores e consultores especialistas no tema.  

Definida a iniciativa de escolher um ou alguns empregados para obterem 

reconhecimento público pelo seu desempenho profissional em um determinado período, 

necessário se faz estruturar um código que seja de amplo conhecimento interno à empresa. 

Para essa finalidade, entendida como uma problemática de ordenação (ISHIZAKA e 
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NEMERY, 2013), é perfeitamente aplicável um método de Apoio Multicritério à Decisão 

(AMD), também tratado como Multi-criteria Decision Analysis (MCDA). 

Neste estudo, é demonstrada a aplicação do método de apoio multicritério à decisão 

Analytic Hierarchy Process (AHP), indicado ao tipo de problemática especificada.  

Saaty (1990) citou os experimentos do psicólogo George Miller, realizados nos anos 

1950, em que verificou a capacidade humana de lidar com fatos distintos simultaneamente 

estar limitada a sete, mais ou menos dois. 

Adamus (2011) reforça a dificuldade natural de lidar com um número maior de 

comparações o que aumenta o risco de expressar opiniões e conclusões errôneas, citando a 

psicologia para confirmar o fato de que a mente humana não pode compreender um número 

maior de variáveis e, sem falhas, compará-los em um período relativamente curto de tempo.  

Considerando esta limitação, e também o número de alternativas possíveis para a 

situação que será apresentada neste estudo, será utilizada a variante AHP com abordagem 

ratings, que permite ampliar o número de alternativas possíveis, pois as ordena de acordo com 

as intensidades estabelecidas em relação aos critérios/subcritérios hierarquizados na estrutura 

de decisão (SAATY, 2006). 

 

1.2 Motivação 

Este trabalho foi motivado pela necessidade de adaptação de um método AMD ao 

processo em uso no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do estado de Mato Grosso 

– SENAI MT, que premia há três anos os melhores profissionais pela performance em suas 

áreas de atuação, considerando critérios que são estabelecidos segundo indicadores de 

desempenho nos quais os mesmos colaboram para o cumprimento das metas estabelecidas 

para suas unidades operacionais. 
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Como será demonstrado na Seção 2.1.2 o SENAI MT possui um histórico de 

proporcionar o reconhecimento às unidades e profissionais que se destacam anualmente, 

similarmente à premiação que o Departamento Nacional do SENAI promove nacionalmente 

envolvendo todos os departamentos regionais, mas que, nesse caso, não estende a 

consideração ao nível dos profissionais da instituição, atendo-se tão somente aos 

desempenhos coletivos.  

Observada a oportunidade de proporcionar uma análise mais científica ao processo 

de decisão sobre a premiação atribuída aos profissionais da área de consultoria do SENAI 

MT, foi apresentada a proposta de uma nova formulação à diretora regional do SENAI em 

Mato Grosso, no caso uma das pessoas responsáveis pela decisão dos critérios a serem 

utilizados, tendo a proposta sido aprovada, ou seja, deliberou-se pela autorização de se 

promover estudo que proponha uma nova formulação para reconhecer os profissionais de 

melhor desempenho.  

Após a finalização deste estudo, que se atem à premiação dedicada aos consultores 

de tecnologia e inovação, verificando-se a validade da nova formulação utilizando o método 

AHP com abordagem ratings, o novo formato poderá ser aplicado para a premiação aos 

demais profissionais que anualmente são reconhecidos publicamente, como docentes, 

coordenadores administrativos, coordenadores pedagógicos, representantes de gestão e 

secretários escolares.  

 

1.3 Justificativa 

Apresentar uma nova proposta de método para ordenar o desempenho dos melhores 

consultores do SENAI MT justifica-se pela oportunidade de se corrigir pontos questionados 

na formulação atualmente em uso e que pode proporcionar a utilização de um método 

reconhecidamente aplicável, e que permite a possível adoção de critérios qualitativos que 
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podem ser transformados de linguagem verbal para numérica fidedignamente (SAATY, 

2013). 

No formato em vigor, apenas indicadores numéricos são utilizados, obtidos de 

fórmulas e dados extraídos dos bancos de dados de diversos sistemas informatizados, o que 

torna a análise puramente vinculada à realização de números previamente estabelecidos ou 

que sejam relativamente realizados. Não é possível incluir nessa análise uma avaliação 

qualitativa sobre o profissional considerado. 

A oportunidade de avaliar por critérios também qualitativos é um desejo expressado 

anteriormente pela diretora regional do SENAI MT, e que ela poderá fazer valer seu intento a 

partir da adoção de um método AMD que assim o permita. 

 

1.4 Objetivos 

O objetivo geral deste estudo é utilizar um método de Apoio Multicritério à Decisão 

(AMD) para elaborar uma nova forma de avaliar os consultores de tecnologia e inovação do 

SENAI Mato Grosso, para que sejam reconhecidos publicamente os de maior destaque 

segundo critérios que expressem os valores da instituição. 

Para chegar ao objetivo geral é necessário cumprir procedimentos que atendem aos 

objetivos meio: 

 Envolver os decisores na identificação dos critérios e trabalhar os pontos de 

conflito; 

 Considerar os valores da instituição na definição dos critérios de forma a 

tornar o processo de apuração um meio de estimular as ações da área de 

tecnologia e inovação; 

 Oferecer uma regra de apuração de resultados que transmita credibilidade e 

transparência;  
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 Usar um método de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) para estruturar a 

problemática e sistematizar a busca pela solução; 

 Gerar comprometimento com os responsáveis pelo fornecimento dos dados 

necessários para a utilização no software que será adotado. 

 

1.5 Estruturação do Trabalho 

Esta dissertação é composta por seis capítulos apresentados resumidamente a seguir: 

No capítulo 1, esta introdução, é apresentada a motivação para a elaboração da 

dissertação, além da justificativa e os objetivos do desenvolvimento deste trabalho. 

O embasamento aos princípios da avaliação de desempenho nas organizações e a 

experiência do SENAI MT com a premiação anual de desempenho são apresentados no 

capítulo 2. 

No capítulo 3 é apresentado o referencial teórico e no capítulo 4 apresenta a proposta 

de metodologia para o desenvolvimento do trabalho, os métodos multicritério de apoio à 

decisão e apresentadas as fases requeridas para a execução do método proposto ao problema 

identificado. 

No capítulo 5 é relatada a aplicação prática do método escolhido no caso do 

problema definido com o desenvolvimento de acordo com as fases descritas no capítulo 

anterior. 

As conclusões obtidas com a aplicação do método sobre o problema identificado são 

relatadas no capítulo 6.  
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2 CONTEXTO DO PROBLEMA 

2.1 Histórico do SENAI 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é uma entidade privada, 

sem fins lucrativos, vinculada ao Sistema Indústria e à Confederação Nacional da Indústria 

(CNI). 

Criado em 1942, no governo do presidente Getúlio Vargas, o SENAI tinha a missão 

inicial de formar profissionais para a indústria, o que vigora ainda hoje como sua principal 

atividade, incorporando ao longo de sua história o papel de instituição de apoio tecnológico à 

indústria para o desenvolvimento de processos, produtos e a disseminação de novas 

tecnologias para a indústria nacional (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 

2012). 

A partir dos anos 1980 ampliou fortemente os esforços para a prestação de serviços 

técnicos e tecnológicos ao setor industrial brasileiro. Sua declaração de missão: “Promover a 

educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais 

para elevar a competitividade da indústria.”, demonstra o compromisso da entidade com 

melhoria da competitividade industrial do país. 

Dispondo de serviços que atendem praticamente todos os setores industriais do país, 

o negócio Tecnologia e Inovação possui uma classificação para enquadramento dos tipos de 

atividades que são desenvolvidas em prol das indústrias (SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL, 2009). Essa 

classificação distribui os serviços em linhas e categorias, as quais são relacionadas a seguir 

(linhas/categorias): 

 Assessoria Técnica e Tecnológica 

o Assessoria e consultoria em gestão empresarial 
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o Assessoria e consultoria em processos produtivos 

o Assessoria e consultoria em segurança no trabalho 

o Assessoria e consultoria em meio ambiente 

 Informação Tecnológica 

o Elaboração e disseminação de informações 

o Estudos de mercado 

o Eventos técnicos 

 Pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica 

o Pesquisa aplicada 

o Desenvolvimento e inovação de produtos e processos 

 Serviços técnicos especializados 

o Serviços laboratoriais 

o Serviços de inspeção 

o Serviços operacionais 

 Certificação de processos e de produtos 

o Certificação de processos 

o Certificação de produtos 

Os serviços técnicos e tecnológicos ofertados pelo SENAI são executados por 

profissionais devidamente capacitados e habilitados para a realização das atividades propostas 

e específicas. Normalmente são denominados consultores ou técnicos especialistas e possuem 

vínculo empregatício formal com a instituição. 

A entidade prestadora de serviços na estrutura organizacional do SENAI nos estados 

é uma unidade operacional (UO), também conhecida por escola ou unidade.  
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Em cada estado da federação há uma entidade sede com funções estratégicas e táticas 

denominada Departamento Regional (DR), que gerencia os planos, projetos, orçamento e 

ações do SENAI em sua jurisdição. 

 

2.1.1 O SENAI em Mato Grosso 

Presente no estado de Mato Grosso desde 1977 (SENAI MT, 2011), o SENAI MT 

atua com oito unidades fixas, situadas nas cidades de Cuiabá (2), Várzea Grande, Sinop, 

Juína, Cáceres, Rondonópolis e Barra do Garças. Além disso, dispõe de 12 unidades móveis, 

132 kits didáticos para atendimento itinerante, 02 laboratórios de serviços e 60 laboratórios 

educacionais. 

Das oito unidades fixas cinco dispõem de técnicos ou consultores para prestação de 

serviços técnicos e tecnológicos: SENAI Cuiabá, Escola SENAI da Construção, SENAI 

Várzea Grande, SENAI Rondonópolis e SENAI Sinop. 

Em 2013 o número de consultores do quadro próprio de empregados era composto de 

18 técnicos com competências diversas que realizam serviços em setores industriais como: 

Alimentos e Bebidas; Construção; Energia; Gestão; Madeira e Mobiliário; Meio Ambiente; 

Metalmecânica; Minerais não Metálicos; Segurança no Trabalho; Têxtil e Vestuário. 

Além dos consultores contratados em regime de CLT, é comum a contratação 

pontual de consultores terceirizados, credenciados ou não junto à instituição, e também a 

utilização de técnicos especialistas do quadro de docentes, ou seja, vinculados ao negócio 

principal: Educação Profissional. Tais profissionais são alocados quando a demanda pelos 

serviços de tecnologia e inovação ultrapassa a capacidade de produção homem hora dos 

consultores do quadro, o que é um acontecimento relativamente comum. 

Na sede do Departamento Regional há uma unidade estratégica para a gestão e 

monitoramento das ações de tecnologia desenvolvidas nas unidades operacionais denominada 
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Unidade de Desenvolvimento Tecnológico – UETEC, composta por um coordenador geral, 

seis coordenadores de áreas tecnológicas, um analista técnico e um técnico de apoio. 

 

2.1.2 Indicadores de Desempenho Estratégico no SENAI MT 

Desde o ano de 2009 o SENAI adota mecanismos de acompanhamento de gestão 

estratégica para cumprir acordo realizado com o Ministério da Educação (MEC) que visa 

aumento gradativo da aplicação de recursos originados da contribuição das indústrias, 

denominado “contribuição compulsória”, em cursos gratuitos, para que se atinja em 2014 o 

percentual de 66,6%. 

Há vários anos usando a ferramenta Balanced Scorecard (BSC) na sua gestão 

estratégica, o SENAI implementou diversos indicadores de desempenho com vistas a 

monitorar e fazer cumprir esse acordo como o MEC.  

O Departamento Nacional do SENAI – DN, sediado em Brasília (DF), estabeleceu 

tais indicadores abrangendo vários componentes de gestão, como custos de referência, 

produção mínima, sustentabilidade operacional, entre outros. 

Em 2011 foi criado um mecanismo de premiação para os departamentos regionais 

que se destacam regional e nacionalmente no atingimento dos indicadores previamente 

estabelecidos. Esse mecanismo de premiação foi denominado “Regra Nacional de 

Desempenho”.  

Paralelamente ao prêmio de desempenho nacional o SENAI MT implementou uma 

premiação estadual anual envolvendo suas unidades operacionais, como forma de incentivar a 

disseminação da cultura de gestão por indicadores e reconhecer as unidades e profissionais 

que se destacam no cumprimento das metas estabelecidas a cada ano. 

Para a premiação estadual o Departamento Regional de Mato Grosso deu o nome de 

“Regra de Desempenho Pantaneira”, onde vários indicadores são monitorados mensalmente 
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para verificação do cumprimento das metas estabelecidas previamente em acordo da alta 

administração com as administrações das unidades operacionais. Esses indicadores possuem 

estrito relacionamento com Mapa Estratégico do SENAI MT e seus objetivos estratégicos, 

apresentados na Figura 2-1. 

 

Figura 2-1 – Mapa Estratégico do SENAI MT 

 
Fonte: SENAI MT (2013) 

 

A “Regra Pantaneira” premia não apenas as unidades que cumprem e superam suas 

metas, mas também os profissionais de áreas consideradas estratégicas para o alcance dos 

patamares definidos na “Regra Nacional de Desempenho” e que se destacam em suas 

atividades.  

Dentre os profissionais que são reconhecidos anualmente por seu desempenho ao 

cumprir metas e colaborar com sua unidade operacional e com o Departamento Regional 
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perante as metas e indicadores estabelecidos pelo Departamento Nacional estão os consultores 

de tecnologia e inovação. 

Nos anos de 2011 a 2013 a premiação desses colaboradores foi realizada com base 

em quatro critérios, sendo atribuídos pesos diferenciados para cada critério, a partir de acordo 

entre os gestores da sede do Departamento Regional, que eram multiplicados pelos valores 

obtidos na avaliação de cada componente, sendo então somados ao final para obtenção da 

pontuação total de cada profissional. 

Os critérios adotados até o ano de 2013 são relacionados a seguir: 

 Produtividade, apurada pela divisão entre o total de horas trabalhadas, e 

lançadas em sistema informatizado de controle, pelo número total de horas 

disponíveis de cada técnico. O percentual de produtividade obtido era 

transformado em pontos, por exemplo, uma produtividade de 89% gerava 89 

pontos. É possível uma produtividade superior a 100% porque se utiliza como 

capacidade produtiva de referência uma quantidade de horas 25% menor do 

que a efetivamente contratada, com a finalidade de permitir atividades não 

produtivas como reuniões, deslocamentos etc.; 

 Avaliação de satisfação pelo cliente. A cada trabalho desenvolvido é feita 

uma avaliação junto ao cliente para que o mesmo demonstre o grau de 

satisfação com o trabalho entregue pelo consultor. A pontuação média das 

avaliações relativas à percepção do grau de satisfação com o serviço 

executado pelo técnico, também representada em percentual, é transformada 

em pontos, à razão de um ponto para cada ponto percentual de satisfação 

obtida; 

 Polivalência do técnico. Como explicado anteriormente, os serviços técnicos 

e tecnológicos do SENAI são classificados por linha e categoria. O técnico 
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obtém 1 ponto para cada linha de serviço em que ele se envolveu durante o 

ano avaliado;  

 Tempo de serviço. Este critério foi estabelecido como forma de valorizar o 

profissional que permanece na empresa. Desta forma, quanto mais tempo ele 

permanece no quadro, maior sua pontuação neste critério. A tabela de 

progressão estabelece uma atribuição de 0 a 60 pontos de acordo com o 

tempo de atividade do profissional como consultor de tecnologia e inovação. 

Os pesos definidos para esses critérios, na respectiva ordem, são: 2, 3, 1, 1.  

Após essa atribuição é obtida a pontuação final, que gera uma planilha com os 

resultados finais por consultor, exemplificada na Tabela 2-1. Os três consultores mais bem 

pontuados são reconhecidos em evento anual de premiação de todos os destaques, unidades e 

profissionais, e recebem um prêmio individual. 

A Tabela 2-1 demonstra a apuração da pontuação dos consultores com os dados de 

2013, que também são utilizados como base para o desenvolvimento da aplicação que consta 

do Capítulo 5. A partir dos resultados obtidos com a aplicação do método AHP com ratings 

poder-se-á comparar os resultados apresentados na respectiva tabela. 
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Tabela 2-1 – Apuração para premiação de consultores - Ref. 2013 

 
Fonte: SENAI MT 

 

  

CONSULTOR PRODUTIVIDADE POLIVALÊNCIA
PERFORMANCE 

SATISFAÇÃO

TEMPO DE SERVIÇO 

(ANOS)
PONTUAÇÃO FINAL

1 26.68% 2 9.07 1 92.57

2 59.64% 3 9.04 4 199.42

3 102.40% 4 9.11 7 296.12

4 41.22% 3 9.61 1 124.28

5 5.83% 2 10.00 0 43.67

6 87.91% 3 9.15 5 266.27

7 77.45% 2 9.63 2 215.80

8 81.02% 3 8.53 1 200.64

9 109.23% 3 9.75 2 280.72

10 73.06% 2 9.43 8 236.42

11 79.80% 2 9.77 1 200.89

12 63.57% 4 9.61 9 219.98

13 66.99% 2 9.04 6 223.10

14 78.93% 4 9.88 23 251.48

15 75.61% 1 9.07 6 239.42

16 95.21% 1 9.45 0 219.77

17 41.17% 2 9.21 8 171.98

18 72.04% 2 9.88 9 235.73
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Análise de Desempenho nas Organizações 

3.1.1 Introdução 

Não se pode imaginar, nos dias atuais, que uma empresa busque participar de 

mercados altamente competitivos sem estruturar mecanismos que meçam seu desempenho 

nos vários subsistemas internos. 

A dinâmica empresarial e o mercado obrigam os gestores a definir e redefinir metas e 

indicadores que possam monitorar a saúde financeira e econômica da organização. 

“Grande parte das organizações passa a realizar atividades de elevada complexidade, 

em situações de instabilidade e com poucas informações acerca das variáveis que podem 

interferir em seus processos. As organizações precisam ser mais flexíveis e inovadoras, 

adaptando-se continuamente às novas exigências.” (MENKES, 2011). 

De acordo com Bandeira (2009), a competitividade no momento atual incorre na 

necessidade de novos atributos de avaliação de desempenho para as organizações. Na 

ausência de medidas consistentes com os reais objetivos da organização, não há, de fato, 

expectativas de desempenho, o que dificulta o monitoramento das atividades e o levantamento 

de possíveis melhorias, tanto no processo quanto no produto.  

As organizações mais estruturadas definem seus objetivos estratégicos, como forma 

de planejar suas ações a médio e longo prazo (planejamento estratégico), e essa definição 

permite que se elejam indicadores de desempenho que efetivamente sejam úteis e importantes 

para a perenidade das empresas.  
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Por outro lado, se a empresa não se preocupa em definir suas medidas de 

desempenho, o que provoca uma deficiência na tomada de decisões, dificilmente seus 

objetivos e metas serão alcançados. 

O desempenho é a relação entre o nível efetivo de realização de um objetivo e o nível 

considerado, teoricamente, como padrão, obedecendo a algum tipo de critério. (BANDEIRA, 

2009) 

Muitos são os ganhos e as áreas da empresa beneficiadas com a análise de 

desempenho: a produção, a comercialização, a logística, os recursos humanos, a pesquisa e 

desenvolvimento; entre outras atividades da organização podem melhorar seu desempenho 

através de indicadores que indicam a produtividade, eficiência, qualidade, lucratividade, 

efetividade, satisfação, rotatividade. 

 

3.1.2 Revisão da Literatura de Avaliação por Desempenho utilizando AHP 

Uma forma de avaliar o desempenho vinculado aos recursos humanos de uma 

empresa e motivar os colaboradores a buscarem constante melhoria na execução de suas 

atividades é o estabelecimento de premiações vinculadas aos indicadores pertinentes. 

Muitas empresas atrelam a concessão de prêmios, bônus, vantagens aos empregados 

mediante o atingimento de metas e superação de indicadores de desempenho previamente 

estabelecidos. 

A tendência mais recente na gestão de desempenho é a incorporação do “foco nos 

resultados”. Seu surgimento deve-se em grande parte ao fato de as organizações terem se 

tornado cada vez mais focadas em atingir resultados, e não apenas em incentivar 

comportamentos efetivos. A ideia é que cada funcionário precisa ser responsável por obter 

resultados que contribuam para que a organização atinja suas metas (PULAKOS, 2011). 
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Para embasar cientificamente as propostas apresentadas neste estudo foram 

realizadas pesquisas na base de dados do Portal Capes, no portal científico Science Direct, nas 

bases dos periódicos Journal of the Operational Research Society e European Journal of 

Operacional Research e em periódicos on-line de referência para métodos de análise de 

decisão como o International Symposium on the Analytic Hierarchy Process for Multicriteria 

Decision Making (http://www.isahp.org) e o International Journal of the Analytic Hierarchy 

Process (http://www.ijahp.org). 

Nos mecanismos de buscas das bases de dados foram utilizados termos ligados aos 

objetos de pesquisa como: “avaliação”, “desempenho”, "recursos humanos", “funcionário”, 

“empregado”, “apoio”, “método”, “multicritério”, “AHP”, “rating”; em diversas formas de 

combinação, bem como com suas correspondentes conversões para o idioma inglês. 

Os resultados obtidos que efetivamente tornaram-se úteis para o trabalho foram 

limitados a três, uma vez que a maioria das respostas aos inputs nos mecanismos de busca 

trouxeram material relativo às diversas formas de avaliação de desempenho empresarial sob 

aspectos ligados às outras áreas organizacionais que não as relativas à avaliação de 

desempenho de empregados. 

Nos termos de interesse desta pesquisa, qual seja material que fizesse referência à 

utilização de método de apoio multicritério para a avaliação de desempenho de empregados, 

foram identificados especificamente um artigo científico que utiliza o método AHP como um 

método para a avaliação de empregados (ADAMUS, 2011),  uma dissertação de mestrado que 

apresenta um estudo de aplicação do método AHP com abordagem ratings na avaliação de 

desempenho numa instituição pública brasileira (BERZINS, 2009), e um exemplo 

simplificado de avaliação de empregados utilizado para esclarecimento da utilização do 

método AHP com ratings (SAATY, 1990). 

http://www.isahp.org/
http://www.ijahp.org/
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O primeiro caso utiliza como critérios de avaliação de desempenho de empregados: 

Competência dos funcionários; Conhecimentos e habilidades; Resultado do trabalho no 

período; Qualidade do trabalho no período avaliado; Responsabilidade; e Cooperação. A 

estrutura hierárquica especificada para esse estudo não apresenta subcritérios associados a 

qualquer critério. 

A aplicação do método AHP com ratings apresentada na dissertação citada elenca 

cinco competências requeridas dos funcionários como critérios para avaliação do desempenho 

individual: Comprometimento com os cargos e as responsabilidades, com os resultados e com 

os colegas; Aderência aos valores da instituição/setor; Conhecimento técnico exigido pelo 

cargo; Raciocínio estratégico em relação ao setor e à organização; e Capacidade de solução de 

problemas. 

Esse estudo inclui na estrutura hierárquica diversos subcritérios associados a quatro 

dos cinco critérios definidos: 

 Subcritérios de “Comprometimento” 

o Cargo 

o Colegas 

o Responsabilidades 

o Resultados efetivos 

o Resultados propostos 

 Subcritérios de “Conhecimento Técnico” 

o Cargo 

o Crescente 

o Específico 

o Genérico 

 Subcritérios de “Raciocínio estratégico” 
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o Curto prazo 

o Longo prazo 

o Médio prazo 

o Organização 

o Setor 

 Subcritérios de “Capacidade de solução de problemas” 

o Bom senso 

o Conhecimento 

o Criatividade 

o Ferramentas 

o Responsabilidade 

O exemplo encontrado em Saaty (1990), como mencionado anteriormente, é 

utilizado para demonstrar a aplicação do método AHP com abordagem ratings, sendo, 

portanto, desprovido de vínculo com uma situação de avaliação da realidade. 

Neste exemplo são utilizados os seguintes critérios para propor a avaliação de 

empregados: Técnica, com os níveis de intensidade compostos por Excelente, Acima da 

média, Mediano, Abaixo da média; Maturidade, sendo Alta, Aceitável ou Imatura, os níveis 

de intensidade; Habilidades de escrita, sendo as alternativas do rating: Excelente, Mediano ou 

Pobre; Habilidades verbais, com as mesmas alternativas do rating anterior; Tempestividade 

para a entrega de trabalhos, e as opções: Desnecessário acompanhar, A tempo ou Precisa 

lembrar, como níveis de intensidade; Potencial, com as intensidades compostas por Grande, 

Mediana ou Abaixo da média. 

Segundo Pulakos (2011), muitas organizações utilizam seu sistema de gestão de 

desempenho como base para a tomada de decisões referentes a salários, bônus, promoções, 

designação para projetos e redução de pessoal.  
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Os critérios apresentados nos casos citados diferem-se dos utilizados neste estudo, 

pois o objetivo principal apresentado na Seção 1.4 mostra que a avaliação de desempenho 

aqui proposta tem a finalidade específica de realizar um reconhecimento público dos 

empregados avaliados no período estipulado (um ano), com foco em realizações conectadas 

com as perspectivas do Mapa Estratégico do SENAI MT (Figura 2-1), sendo que nos casos 

apresentados o objetivo demonstrado é a pura avaliação de desempenho de empregados para 

aplicação ampla como ferramenta de gestão de recursos humanos nas organizações. 

Os critérios utilizados como base para este estudo, demonstrando a conexão com o 

Mapa Estratégico do SENAI MT são apresentados na Seção 5.1.2.1 e subsequentes. 

 

3.2 Métodos Multicritério de Apoio à Decisão 

Muitas variáveis influenciam um processo de tomada de decisão, o que pode levar a 

diferentes conclusões quando tais variáveis são observadas de distintas perspectivas e por 

tomadores de decisão diversos. Adicionalmente existe a dificuldade de compreensão do 

problema, a existência de mais de um objetivo, os conflitos entre os possíveis critérios para 

análise de decisão e a própria multiplicidade de alternativas.  

A partir dos anos 60 os estudos foram direcionados para os métodos de Apoio 

Multicritério à Decisão (AMD), que se propõem a tratar os problemas, objetivos, alternativas, 

consequências e desafios do processo de decisão, considerando as incertezas, as decisões 

interligadas e os riscos das escolhas.  

Segundo Nascimento (2010): 

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 preferências e um contexto decisório. 
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Os métodos elaborados pelas diversas pesquisas procuram tratar os elementos de 

uma análise de decisão de formas variadas, mas com o objetivo de apoiar o decisor de 

maneira estruturada, oferecendo condições de uma decisão mais assertiva. 

Dentre os métodos AMD temos o Analytic Hierarchy Process (AHP), o Analytic 

Network Process (ANP), aqueles da família ELECTRE – Elimination Et Choix Traduisant la 

Realité, os da família PROMETHEE – Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluations, e o Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique – MACBETH.  

A aplicação desses métodos para uma análise de decisão pode ser balizada de acordo 

com o objetivo e a problemática de decisão que se pretende ao final do processo. A Figura 3-1 

apresenta diversos métodos de Apoio à Decisão Multicritério classificados de acordo com a 

problemática da decisão (ISHIZAKA e NEMERY, 2013). 

As problemáticas de decisão são elencadas como: 

1. Problemática tipo α (escolha), usada para selecionar uma alternativa ou 

conjunto de alternativas quando há várias propostas; 

2. Problemática tipo γ (ordenação ou ranking), utilizada para se estabelecer as 

prioridades entre as alternativas disponíveis; 

3. Problemática tipo β (classificação), quando se pretende categorizar as 

alternativas em classes pré-definidas; 

4. Problemática tipo  (descrição), tem a finalidade de viabilizar aprendizados, 

indicando o que pode ou não ser realizado, ou mostrando as diversas ações 

potenciais que podem ser realizadas. 
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Figura 3-1 – Relação entre os tipos de problemas e os métodos AMD 

Problemas de 

Escolha 

Problemas de 

Ordenação 

Problemas de 

Classificação 

Problemas de 

Descrição 

AHP AHP AHPSort GAIA 

ANP ANP UTADIS FS-GAIA 

MAUT/UTA MAUT/UTA FlowSort  

MACBETH MACBETH ELECTRE-Tri  

PROMETHEE PROMETHEE   

ELECTRE I ELECTRE III   

TOPSIS TOPSIS   

Goal Programming DEA   

DEA    

Plataforma multi métodos que suportam vários métodos AMD 

Fonte: Ishizaka e Nemery (2013) – adaptado pelo autor 

 

3.3 Método AHP 

O método Analytic Hierarchy Process (AHP) desenvolvido por Thomas L. Saaty na 

década de 1970, capaz de lidar com múltiplos critérios de ordem quantitativa e qualitativa será 

usado como base para a proposta neste estudo. Este método foi escolhido por permitir 

representar a complexidade problemática de decisão de forma estruturada hierarquicamente e 

oferecer um processo de julgamento que permite aos decisores comandar o processo de 

decisão de forma relativamente simples. 

O método AHP, assume que um conjunto de critérios tenha sido estabelecido, e 

envolve três fases para resolver o problema de decisão: 

1. Decomposição – O princípio da decomposição pede a construção de uma rede 

hierárquica para representar um problema de decisão, representando o topo o 

objetivo global e os mais baixos níveis representam os critérios, subcritérios e 

alternativas; 

2. Julgamentos comparativos – Solicita-se aos participantes do grupo de decisão 

a construção da matriz de comparação em cada hierarquia comparando pares 

de critérios e subcritérios. É apresentado nessa etapa uma escala de valores 
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que variam de 1 (indiferença) a 9 (preferência extrema) para expressar a 

preferência de cada componente do grupo de discussão – a Escala 

Fundamental de Saaty. Um exemplo adaptado dessa escala está demonstrado 

no Apêndice A; 

3. Síntese de prioridades – É a fase de calcular um peso composto para cada 

alternativa baseada em preferências derivadas da matriz de comparação.  

Para possibilitar a geração das prioridades, a problemática precisa ser decomposta 

em: 

1. Definição do problema; 

2. Estruturação da hierarquia de decisão; 

3. Construção das matrizes de comparação par a par; 

4. Utilização das prioridades obtidas nas comparações para ponderar as 

prioridades do nível imediatamente inferior. 

A problemática entendida dessa maneira permite melhor avaliação e compreensão do 

problema de decisão por parte do decisor (SAATY, 2008) 

Nascimento (2010), propõe a utilização de fluxogramas para a formalização da 

aplicação do método AHP (Figura 3-2) e de sua variável ratings (Figura 3-3), reestruturando a 

decomposição proposta por Saaty no parágrafo anterior em 3 etapas: 

1. Formulação do problema de decisão, correspondendo às etapas de definição 

do problema e estruturação da hierarquia de decisão; 

2. Julgamentos, que refere-se à construção das matrizes de comparação para a 

par; 

3. Desenvolvimento algébrico, ou seja, a utilização das prioridades obtidas nas 

comparações para ponderar as prioridades do nível imediatamente inferior. 
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Figura 3-2 – Fluxograma do processo de aplicação do método AHP 

Fonte: Nascimento (2010), adaptado pelo autor. 

 

Os componentes do fluxograma (Figura 3-2), segundo Nascimento (2010) e com 

adaptação do autor, são apresentados na ordem respectiva das formas: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 10 

11 
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1. Definição do objetivo global, critérios, subcritérios e alternativas; 

2. Construção da Hierarquia de estrutura linear, top down, sem feedback dos 

níveis inferiores para os superiores; 

3. Comparações de acordo com a Escala Fundamental de Saaty; 

4. Matrizes de decisão com as características: quadrada, positiva e recíproca. 

Cada julgamento representa a dominância de um elemento na coluna à 

esquerda sobre um elemento da linha no topo da matriz; 

5. Verificação da consistência; Cálculo do Índice de Consistência (IC) e da 

Razão de consistência (RC); 

6. Cálculos realizados preferencialmente pelo método das potências; 

7. Cálculo das prioridades locais, globais e totais;   

8. As prioridades locais são oriundas das comparações par a par entre critérios à 

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

alternativas à luz dos subcritérios; 

9. As prioridades globais são oriundas da multiplicação entre as prioridades 

globais de um nível superior pelas prioridades locais do nível imediatamente 

inferior; 

10. As prioridades totais das alternativas são oriundas da somatória dos produtos 

entre as prioridades locais das alternativas pelas prioridades globais de todos 

os critérios ou subcritérios; 

11. O resultado final é o ranking de prioridades das alternativas. 

 

3.4 Método AHP com abordagem ratings  

O método AHP permite dois modos de realizar o julgamento de prioridades das 

alternativas: utilizando as comparações par a par entre as alternativas, o que é denominado de 
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medição relativa; ou utilizando a comparação das alternativas com uma medida ideal 

conhecida ou imaginada, que é denominada de medição absoluta, também conhecida como 

ratings (SAATY, 2006). 

A abordagem ratings no método AHP consiste em atribuir categorias previamente 

definidas aos critérios e/ou subcritérios para classificação das alternativas. Este procedimento 

é apropriado quando o número de alternativas é superior às recomendações, visto que o 

mesmo reduz o número de julgamentos requeridos ao decisor. (SILVA, BELDERRAIN e 

PANTOJA, 2010). 

A questão da recomendação sobre a quantidade de alternativas está relatada na Seção 

1 deste estudo. 

Outra vantagem da utilização da medição absoluta é a manutenção do ranking das 

alternativas já existentes quando novas alternativas são introduzidas ou antigas possam ser 

excluídas, ou seja, não ocorre inversão de ranking das alternativas (SILVA, BELDERRAIN e 

PANTOJA, 2010).  

A Figura 3-3 demonstra um fluxograma para aplicação do método AHP com 

abordagem ratings, baseada em Nascimento (2010), e sobre o qual são demonstradas as 

diferenças na comparação com o método AHP de medição relativa: 

1. A Escala Fundamental de Saaty é aplicada também para o julgamento das 

prioridades entre os níveis de intensidade dos ratings; 

2. As equivalências numéricas dos ratings são as prioridades locais das 

alternativas. A prioridade global do objetivo equivale a 1. As prioridades 

globais dos critérios são iguais às suas prioridades locais. As prioridades 

globais dos subcritérios são encontradas multiplicando-se as prioridades 

globais dos critérios pelas prioridades locais dos subcritérios; 

3. As prioridades locais são oriundas das comparações par a par entre os 

critérios à luz do objetivo global e entre subcritérios à luz dos critérios; 

4. As prioridades totais das alternativas são oriundas da somatória dos produtos 

entre as prioridades globais dos subcritérios e os valores dos ratings para 

cada alternativa; 

5. O ranking de prioridades das alternativas é encontrado normalizando-se as 

prioridades totais das alternativas. 
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Figura 3-3 – Fluxograma do processo de aplicação do método AHP com abordagem ratings 

Fonte: Nascimento (2010), adaptado pelo autor. 

 

A formulação matemática para os cálculos que levam à apuração da solução para a 

problemática apresentada pode ser consultada em Saaty (1990), onde são utilizados dois 

exemplos que exibem resumidamente o passo a passo das operações e que demonstram as 

1 

2 

3 4 

5 
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bases algébricas, as matrizes de julgamentos com suas prioridades globais e locais, as razões 

de consistência e demais etapas para o alcance dos objetivos globais, sendo um utilizando o 

método AHP puro ou clássico (medida relativa) e o outro utilizando AHP com ratings 

(medida absoluta). 
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Segundo Gomes (2007) a Teoria da Decisão surgiu da necessidade de se apoiar a 

atividade humana que consiste em se tomar boas decisões e que o caminho para a boa decisão 

passa pelas etapas de:  

1. Certificar-se que se está tentando resolver o problema verdadeiro;  

2. Pensar suficientemente sobre o problema, distanciando-se de eventuais 

envolvimentos emocionais;  

3. Obter todas as as informações relevantes;  

4. Identificar claramente o que efetivamente importa;  

5. Considerar explicitamente os comprometimentos de natureza moral e ética;  

6. Gerar o conjunto mais amplo possível de alternativas viáveis;  

7. Listar os objetivos da tomada de decisão (quantitativos e qualitativos);  

8. Para cada objetivo explicitar os critérios de decisão;  

9. Explicitar as consequencias das alternativas quanto aos critérios de decisão e 

estimar a probabilidade de materialização das mesmas; 

10. Utilizar um dos métodos multicritério de acordo com o tipo de problema; 

11. Criticar os resultados obtidos, colocando-se na posição do tomador de 

decisão; 

12. Recomendar objetivamente ao decisor a proposta e melhor forma de 

implementá-la. 

Gomes (2007) afirma que as nove primeiras etapas compõem a estruturação do 

problema. As duas etapas seguintes constituem o processo de análise de decisão e a última é a 

síntese. 
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“O que precisamos para tomar decisão é uma abordagem sistemática e 

compreensiva” (SAATY, 2013). 

 

4.1 Estruturação do Apoio Multicritério à Decisão – AMD  

Para os fins deste estudo é utilizada a estruturação de problema apresentada na, 

Figura 4-1 originada em Belton e Stewart (2002), que aborda as etapas da Teoria da Decisão 

apresentadas em Gomes (2007) de uma maneira didática e objetiva, tratando a estruturação do 

processo de apoio multicritério à decisão em três fases: Identificação e estruturação do 

problema; Construção e uso do modelo; Desenvolvimento de planos de ação. 

 

Figura 4-1 – Processo de AMD 

 

Fonte: Belton e Stewart (2002), adaptado pelo autor 

 

A utilização de um AMD para ordenação dos profissionais e obter os mais bem 

pontuados para reconhecê-los em premiação anual, a ser desenvolvida a partir do capítulo 5, 
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está apoiada nessa forma de estruturação, cujas fases já mencionadas são apresentadas nas 

seções seguintes. 

 

4.1.1 Fase 1 - Identificação e Estruturação do Modelo 

Um processo decisório de sucesso advém de um bom investimento de tempo nessa 

fase. A busca pelo entendimento do efetivo problema a ser tratado, embasando-se em 

conteúdos relevantes para os pontos de maior importância a serem considerados é 

indispensável para o correto tratamento a ser dedicado para a obtenção das melhores soluções. 

Esta fase pode ser estratificada em etapas que permitem uma melhor abordagem para 

aplicação do método proposto e que será desenvolvido e apresentado no capítulo seguinte. 

Belton e Stewart (2002) alerta para a importância de uma boa estruturação do 

problema, visando uma priorização de atenção para a correta análise dos componentes que 

definem a problemática, como o reconhecimento dos stakeholders e os valores envolvidos, os 

objetivos, as restrições, ao ambiente externo, as questões chave, incertezas, as possíveis 

alternativas de solução. Algumas dessas definições necessárias necessitam uma abordagem 

mais aprofundada: 

 Definição dos stakeholders: é a clara descrição de quais os envolvidos com 

interesses diretos sobre o processo de análise de decisão. Os stakeholders 

ajudarão a definir o objetivo, com seus valores e restrições, e validarão as 

recomendações que vierem a ser feitas a partir da aplicação do modelo 

definido para análise das alternativas sob a luz dos critérios estabelecidos. 

 Definição do objetivo: trata o que deve ser perseguido, sendo a primeira 

definição para uma correta estruturação do processo de análise de decisão. 

“Keeney (1992) define que objetivo é algo que alguém deseja conseguir e é 

definido por três características: contexto decisório, objeto e direção de 
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preferência.” (DO NASCIMENTO, 2012). Contexto decisório é a 

necessidade de tomar uma decisão; objeto é o que deve ser decidido; e 

direção de preferência é o que queremos do resultado de uma decisão: 

maximizá-lo ou minimizá-lo, por exemplo. 

 Definição das alternativas: trata-se do levantamento de todas as opções 

possíveis a serem trabalhadas de forma a permitir o alcance do objetivo. De 

acordo com a complexidade do objetivo a ser alcançado as alternativas 

podem ser claramente identificáveis ou carecerem de reflexões mais 

aprofundadas para virem à tona, e podem ser levantadas através de técnicas 

específicas, como o Brainstorming ou VFBrainstorming. (Keeney, 2012). 

 

4.1.2 Fase 2 – Construção e Uso do Modelo 

A fase de construção e uso do modelo representa uma forma mais convergente de 

pensar, um processo de extração da essência do problema e da complexa representação 

conseguida por meio da estruturação, de maneira que apoie uma avaliação mais detalhada e 

precisa de potencias maneiras de agir (DO NASCIMENTO, 2012).  

É nesta fase que se modela, de acordo com a problemática (Figura 3-1), o método 

mais adequado para a abordagem multicritério identificada. Nessa figura estão listados 

diversos métodos para apoio multicritério à decisão indicados de acordo com o tipo de 

problema a ser tratado. 

Para essa finalidade se faz necessária a definição dos critérios que nortearão a análise 

das alternativas que foram listadas na fase de identificação e estruturação do modelo. 

Os critérios são atributos vinculados ao objetivo do processo decisório que permitem 

a avaliação das alternativas, normalmente comparando-as para efeito de identificar aquela que 
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melhor adere a um determinado atributo ou na análise ampla, considerando os trade-offs, 

obtém a melhor satisfação geral nas comparações realizadas. 

Para que os critérios possam contribuir efetivamente para a análise de decisão, cinco 

propriedades devem ser satisfeitas, de acordo com Keeney e Raiffa (1976) apud Gomes 

(2007):  

a) completude: se a árvore está completa, todos os critérios que interessam ao 

tomador de decisão estarão incluídos nela; 

b) operacionalidade: todos os critérios do nível mais baixo da árvore deverão ser 

suficientemente específicos para que o analista de decisão possa utilizá-los no 

processo de resolução do problema;  

c) decomponibilidade: deve-se poder avaliar o desempenho de uma alternativa em 

relação a um critério, independentemente de seu desempenho em relação a 

outros critérios; 

d) ausência de redundância: se dois critérios refletem – parcial ou totalmente – a 

mesma realidade (por exemplo, impacto ambiental e poluição sonora), então 

um deles é claramente redundante; o perigo da redundância pode acarretar 

dupla contabilização, fazendo que a recomendação geralmente tenda a ser 

espúria. Uma maneira prática de se identificar a redundância consiste em se 

estabelecer se é possível modificar, de alguma forma, a recomendação à qual se 

chega – pelo emprego de um método multicritério -, caso determinado critério 

seja eliminado da árvore. Se a eliminação do critério não alterar a escolha da 

melhor alternativa, então não será necessário incluí-lo na análise;  

e) tamanho mínimo: se a árvore for relativamente muito grande, qualquer análise 

de decisão será impossível, do ponto de vista prático. Para assegurar-se de que 

isso não ocorrerá, não se deve decompor os critérios além do nível em que 

podem ser avaliados, devendo prevalecer sempre o bom senso. Por vezes ainda, 

pode-se reduzir o tamanho da árvore por meio da eliminação dos critérios que 

não permitem estabelecer distinções entre as alternativas.  

O uso do modelo envolve a determinação da importância relativa dos critérios e a 

avaliação das alternativas sob a luz dos critérios, através da utilização de método AMD. 

 

4.1.3 Fase 3 – Desenvolvimento do Plano de Ação 

Determinadas as soluções satisfatórias para o problema de decisão ocorre a 

recomendação ao tomador de decisão. Os analistas de decisão não resolvem o problema de 

decisão (BELTON e STEWART, 2002) mas fornecem informações que apoiam a decisão. 

A Fase 3, além de envolver a recomendação ao tomador de decisão, prevê que o 

analista de decisão proporcione suporte e conhecimento para a implementação das soluções 

recomendadas.  
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

Considerando o contexto apresentado na Seção 2.1.2 este capítulo apresenta a 

aplicação da metodologia mencionada no capítulo 4, onde será desenvolvida a estruturação do 

processo de análise de decisão, a utilização do método AHP com abordagem ratings e 

apresentadas as recomendações ao tomador de decisão. 

O método AHP com ratings (medição absoluta) foi escolhido conforme as vantagens 

em relação ao AHP tradicional (medição relativa) apresentadas na Seção 3.4. 

As fases de estruturação, construção e uso do modelo e aplicação do software 

SuperDecisions são apresentadas de acordo com as fases e etapas descritas naquele capítulo, 

sendo delineadas em sua respectiva ordem. 

 

5.1 Estruturação do Processo de Análise de Decisão 

A situação em que será aplicado o estudo de caso para o processo de análise de 

decisão no SENAI MT (MIGUEL, FLEURY, et al., 2012) diz respeito à construção de um 

modelo que permita identificar, num período anual, os consultores que atuam no negócio de 

Tecnologia e Inovação prestando consultorias, assessorias e desenvolvendo serviços técnicos 

especializados para as indústrias do estado. 

A proposta de aplicação de método multicritério para apoiar a decisão de obter os 

profissionais com maior destaque foi tratada como uma problemática de ordenação, tendo em 

vista que a direção regional do SENAI MT se propõe a reconhecer os três consultores com 

melhor classificação baseada em pontuação a ser estabelecida segundo os critérios de 

interesse para a instituição. 
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Para as definições realizadas na fase de identificação e estruturação do modelo, 

quando são necessários trabalhar os valores, as restrições e questões chaves da problemática, 

foram efetuadas reuniões de brainstorming – um método aceito como válido para essa fase, 

visando a assimilação de conceitos e levantamento de ideias quanto aos objetivos e critérios a 

serem empregados, com três dos stakeholders identificados: a diretora regional do SENAI em 

Mato Grosso; o gerente de educação e tecnologia; e o coordenador de tecnologia e inovação, 

que no caso também é o analista de decisão deste estudo. 

 

5.1.1 Fase 1 - Identificação e Estruturação do Modelo 

Para a identificação do problema, do tipo γ (ordenação), foram tomadas as seguintes 

definições: 

1. Definição dos Stakeholders 

São partes interessadas neste processo, além dos próprios profissionais 

candidatos ao reconhecimento, os superiores hierárquicos destes: os gerentes 

das unidades operacionais em que os referidos atuam; o coordenador estadual 

do negócio Tecnologia e Inovação; o gerente de educação e tecnologia; a 

diretora regional. 

2. Definição do Objetivo 

Reconhecer, na premiação anual de desempenho dos profissionais de 

destaque, os consultores de tecnologia e inovação que mais se destacaram no 

ano segundo critérios definidos que proporcionem confiabilidade através de 

um método de apoio multicritério à decisão. Resumidamente: premiar os 

consultores do SENAI MT com melhor desempenho por ordem de 

classificação. 

3. Definição das Alternativas 
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A lista de alternativas possíveis para este caso é composta por todos os 

consultores de tecnologia e inovação do SENAI MT que atuaram no 

atendimento aos clientes no ano anterior ao evento de premiação.  

 

5.1.2 Fase 2 – Construção e Uso do Modelo 

Na sequência do processo de estruturação do modelo para análise de decisão, após a 

definição do objetivo e das possíveis alternativas, chega-se à fase de definição dos critérios 

pelos quais as alternativas serão avaliadas. 

Tais critérios devem cumprir as propriedades relacionadas na Seção 4.1.2, quais 

sejam a completude, operacionalidade, decomponibilidade, ausência de redundância e 

tamanho mínimo. 

Neste estudo de caso foi utilizado o brainstorming como ferramenta para estimular 

os stakeholders a pensarem sobre seus valores quanto ao processo de reconhecimento dos 

melhores profissionais da área de consultoria do SENAI MT. 

Um questionário (Apêndice A) contendo breve descritivo da situação atual,  

apresentada na Seção 2.1.2, e uma pesquisa para identificação dos critérios julgados 

importantes pelos decisores, foi utilizado para apresentar a problemática aos stakeholders e 

oportunizar a geração de ideias que possam refletir os seus valores através de critérios que 

permitam atingir o objetivo da análise de decisão proposta, modelada previamente através de 

reunião entre o analista de decisão e os demais interessados – diretora regional e gerente de 

educação e tecnologia. 

Após a coleta dos critérios sugeridos nas respostas do próprio formulário, foi 

permitido ainda que cada pesquisado promovesse uma comparação par a par entre os critérios 

sugeridos. 
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A comparação foi feita segundo a Escala Fundamental de Saaty, uma vez que o 

método AMD escolhido para este processo foi o Analytic Hierarchy Process utilizando 

abordagem ratings devido ao grande número de alternativas possíveis. Nesta aplicação serão 

18 alternativas, que correspondem ao número de consultores do quadro de profissionais do 

negócio Tecnologia e Inovação no SENAI MT. 

Os critérios definidos através de brainstorming, considerando os valores dos 

decisores, e registrados nos formulários de pesquisa, foram discutidos pelos stakeholders e 

consensados de forma a definir os seis critérios registrados:  

1) Produtividade 

2) Satisfação dos clientes 

3) Tempo de serviço 

4) Valor de contratos efetivados no ano 

5) Sustentabilidade 

6) Avaliação Comportamental  

Os critérios “Produtividade”, “Satisfação dos clientes” e “Tempo de serviço” são 

utilizados na formulação em vigor, e permaneceram por serem considerados ainda válidos e 

importantes para o reconhecimento interno e externo do profissional de consultoria do SENAI 

MT. 

Os novos critérios estipulados, “Valor de contratos efetivados no ano”, 

“Sustentabilidade” e “Avaliação comportamental”, estão ligados às expectativas dos 

stakeholders de valorizar os profissionais pelos resultados que conseguem agregar aos 

indicadores de desempenho da instituição e aos fatores ligados às suas atitudes (querer fazer). 

Espera-se que o consultor seja um bom vendedor de seus serviços e que seja sustentável para 

a sua unidade operacional, contribuindo para a sustentabilidade do negócio como um todo. 
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A segunda reunião entre os decisores visou a definição dos ratings e dos níveis de 

intensidade associados, bem como foram estipulados os graus de prioridades entre os níveis 

de cada rating. Para essa finalidade foi utilizado um formulário de pesquisa orientada – 

Apêndice B. Novamente foi buscado o consenso entre os participantes dessa reunião, de 

forma a demonstrar o grau de afinidade que se deseja transparecer aos demais stakeholders. 

 

5.1.2.1 Descrição dos Critérios 

As descrições dos seis critérios que foram selecionados para compor a estrutura 

hierárquica da problemática aqui estudada, anotados na seção anterior, fazem referência às 

dimensões e metas apontadas no Mapa Estratégico do SENAI MT (Figura 2-1). 

 

 

5.1.2.1.1 Critério 1 

 O critério “Produtividade” considera a relação entre a produção efetivamente 

realizada pelo consultor, medida por homem hora (HHR), e a capacidade de produção 

contratada (HHC) O cálculo ( 𝐻𝐻𝑅 𝐻𝐻𝐶⁄  ) é realizado a partir dos dados obtidos do sistema 

de controle e monitoramento dos Serviços Técnicos e Tecnológicos – STTNet. 

A produtividade dos técnicos está associada à dimensão Econômica, Social e 

Ambiental do Mapa Estratégico – BSC, atuando numa razão direta para a meta “Ampliar a 

sustentabilidade das linhas de atuação”, ou seja, quanto maior a produtividade, melhores serão 

os indicadores relativos a esta meta. 

 

5.1.2.1.2 Critério 2 

A “Satisfação dos clientes” é apurada pela média dos pontos obtidos nas avaliações 

de satisfação realizadas com os clientes atendidos pelo consultor após a finalização de suas 

entregas contratadas.  
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O formulário de pesquisa de satisfação é apresentado no Anexo A. O resultado final 

é uma nota entre 0 e 10. Para efeito deste estudo será considerado o percentual de atingimento 

da nota final sobre a nota máxima. 

Os consultores atendem números diferentes de empresas a cada ano, sendo 

impraticável determinar um número mínimo ou máximo de avaliações de satisfação. Para 

obter pontuação neste critério o cálculo da média considera ao menos três avaliações de 

satisfação. Caso o consultor não tenha atendido pelo menos três clientes no período o mesmo 

não pontua neste critério.  

O fornecimento das informações para alimentar as análises neste critério é de 

responsabilidade da Unidade de Desenvolvimento Tecnológico, que atua junto aos clientes 

para coletar suas percepções de satisfação pelos serviços prestados pelos consultores. 

Este critério está relacionado diretamente à dimensão Cliente do Mapa Estratégico. 

 

5.1.2.1.3 Critério 3 

O “Tempo de serviço” na utilização em vigor é uma pontuação progressiva vinculada 

ao tempo de atividade do empregado como consultor na instituição. Quanto maior o tempo na 

função, maior a pontuação, que varia de 0 a 60 pontos. Na proposição de utilização do critério 

pelo método AHP com ratings, essa pontuação deverá ser substituída por graus de 

importância atribuída para o tempo de função. 

Há o entendimento que deve-se valorizar o empregado que possui mais tempo na 

função, mas o aumento dessa valorização está limitado ao quinto ano de atividade, ou seja, 

acima de cinco anos de atuação como consultor a importância desse tempo de atividade em 

relação aos tempos inferiores se estabiliza, pois acredita-se que o consultor está no auge de 

sua capacidade produtiva. 
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As informações sobre o tempo de atividade dos consultores são proporcionadas pelo 

departamento de recursos humanos do Sistema FIEMT. 

O tempo de serviço possui ligação com as diretrizes para o desenvolvimento e 

retenção de talentos do Mapa Estratégico do SENAI MT. 

 

5.1.2.1.4 Critério 4 

O critério “Valor de contratos efetivados no ano” é obtido pela somatória de todos os 

contratos comercializados pelo consultor e que estejam em efetivo desenvolvimento. A 

motivação para agregar esse critério ao AMD visa atribuir importância à atividade prospectiva 

e comercial dos consultores, como forma de estimulá-los a realizarem novos negócios e 

ampliarem a carteira comercial da organização. 

O STTNet – sistema de gerenciamento e controle de execução dos atendimentos via 

web, é o gerador das informações para tratamento desse critério, que reflete em razão direta na 

meta de assegurar o desenvolvimento sustentável de produtos e serviços. 

 

5.1.2.1.5 Critério 5 

A “Sustentabilidade”, termo amplamente utilizado por toda a estrutura nacional do 

SENAI, que representa uma relação entre o valor agregado de receitas pela execução das 

atividades de consultoria e o somatório de gastos com a folha de pagamento do técnico, tem 

por objetivo promover a conscientização da necessidade de cada consultor ser 

autossustentável, contribuindo para os resultados financeiros de sua unidade operacional. 

O consultor que for mais proativo e buscar maior disponibilidade para atuação em 

atendimentos alcançará melhor sustentabilidade. A meta “Assegurar o desenvolvimento 

sustentável de produtos e serviços” registrada no Mapa Estratégico também é influenciada 

pelo desempenho dos consultores neste critério. 
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Para se obter a sustentabilidade de cada consultor é necessário acionar dois sistemas 

informatizados: a receita é obtida do sistema STTNet; e os gastos com folha de pagamento e 

encargos é retirado do módulo respectivo do sistema de gestão integrado (ERP) Protheus. 

 

5.1.2.1.6 Critério 6 

Por último, o critério “Avaliação comportamental” representa a percepção do gerente 

da unidade operacional quanto aos fatores subjetivos de análise comportamental do consultor. 

Neste critério o superior hierárquico do consultor em sua unidade operacional utiliza como 

referência para avaliá-lo o relatório “Avaliação Individual NCCf - Gap das Competências 

Comportamentais”, gerado pelo Sistema Gestão por Competências Ancorarh – GCA, 

utilizado a partir de 2013 pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – 

SFIEMT como uma das ferramentas para implantação do novo modelo de gestão de pessoas 

com foco em competências. 

O relatório citado não fornece um resultado objetivo e quantitativo final, mas permite 

uma análise abrangente por parte do superior hierárquico do empregado, proporcionando que 

este possa emitir uma opinião qualitativa sobre as competências comportamentais do 

empregado, a partir da comparação que é feita entre o resultado ideal, a média entre os 

empregados na mesma função e o resultado obtido pelo empregado avaliado. 

Com isso o superior pode manifestar-se sobre o atendimento, superação ou 

insuficiência no atendimento às expectativas das competências comportamentais do 

empregado. 

As competências essenciais e básicas esperadas e os respectivos comportamentos 

avaliados em cada empregado são demonstrados na Figura 5-1. 

. 
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Figura 5-1 – Comportamentos e competências esperadas dos empregados 

Competências Comportamentos 

1. Comprometimento 

 Age proativamente, antecipando-se às situações e aos 

problemas. 

 Busca o autodesenvolvimento profissional e pessoal. 

 Utiliza racionalmente os recursos disponibilizados pela 

empresa (telefone, internet, material expediente etc.), em 

prol do trabalho. 

2. Comunicação 

 É claro, objetivo e apresenta argumentações 

convincentes ao expressar suas ideias, percepções, 

críticas e/ou solicitações. 

 Certifica-se de que as informações transmitidas foram 

compreendidas por todos. 

 Dá feedbacks, com cautela e discrição, objetividade e 

clareza, de forma a promover o desenvolvimento do 

empregado. 

 Apresenta suas dúvidas e/ou sugestões em relação aos 

trabalhos demandados para evitar erros ou retrabalho. 

 Recebe feedback com equilíbrio emocional, disposição 

em ouvir e refletir, de forma a incrementar positivamente 

o comportamento crítico ou reforçado. 

3. Cultura da qualidade 

 Executa ações e processos de acordo com as normas e 

procedimentos da empresa. 

 Toma as providências necessárias para evitar erros e/ou 

sua reincidência. 

 Propõe e implementa mudanças em processos ou 

procedimentos, visando a simplificação e a melhoria 

contínua. 
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4. Flexibilidade 

 Aceita sugestões de mudanças que contribuam na busca 

do que é positivo para a empresa, respeitando os valores 

institucionais. 

 É capaz de assumir erros e apresentar disposição para 

solucioná-los. 

 Demonstra pré-disposição em executar tarefas que 

eventualmente extrapolem suas atividades diárias. 

5. Foco em resultados 

 Providencia as ações necessárias para que as metas sejam 

cumpridas, dentro dos prazos e qualidade empenhados, 

tendo postura ativa. 

 Possui iniciativa para realizar as tarefas necessárias, 

independente de ter sido ou não solicitado. 

 Zela pela objetividade das reuniões de trabalho, na 

condição de mediador, condutor ou participante. 

6. Foco no cliente 

 Presta atendimento personalizado para que o cliente 

sinta-se exclusivo. 

 Identifica e compreende as necessidades dos clientes, 

tomando as ações necessárias para atendê-los dentro das 

diretrizes institucionais. 

 Soluciona de forma rápida e eficaz os problemas do 

cliente. 

 Certifica-se de que as necessidades do cliente foram 

atendidas. 

 É cortês e respeitoso com os clientes. 

7. Liderança 

 Compartilha com a equipe os objetivos, metas, resultados 

e informações organizacionais necessárias ao 

desempenho da Função. 

8. Organização e 

planejamento 

 Planeja e prioriza a realização das ações, utilizando o 

tempo de forma eficaz. 
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9. Postura ética 

 Mantém postura ética e profissional no ambiente de 

trabalho e no cumprimento de suas atividades. 

 É leal aos princípios éticos e diretrizes da empresa. 

 Mantém discrição sobre assuntos sigilosos tratados pela 

empresa. 

10. Relacionamento 

interpessoal 

 Evita que problemas pessoais interfiram no ambiente de 

trabalho. 

 Demonstra equilíbrio emocional em situações adversas. 

 Evita conversas, brincadeiras e comentários que afetem 

negativamente os colegas e o ambiente de trabalho. 

 Trata as pessoas de forma respeitosa, sendo educado e 

cordial, independentemente do nível hierárquico. 

 Respeita as características individuais dos colegas de 

trabalho, facilitando a interação entre as pessoas. 

11. Tomada de decisão 

 É seguro e firme na decisão tomada, transmitindo 

confiança. 

 Tem a percepção de tempo ideal para a tomada de 

decisão. 

 Analisa os riscos e as oportunidades de todas as 

alternativas possíveis para a tomada de decisão. 

 Toma decisões pautadas em fatos e dados. 

12. Trabalho em equipe 

 Compartilha os conhecimentos adquiridos com a equipe. 

 Auxilia os colegas de trabalho na resolução de 

problemas. 

 Esclarece dúvidas de trabalho dos colegas, contribuindo 

para o desempenho das atividades. 

 Facilita o acesso às informações para auxiliar o trabalho 

dos colegas. 

 Prioriza interesses e objetivos coletivos, não apenas 

individuais ou de pequenos grupos. 
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13. Visão sistêmica 

 Visualiza se uma ação está alinhada à Missão, Visão e 

Valores da casa, antes de executá-la. 

 Compreende o impacto de suas atividades nas diversas 

áreas e unidades da empresa. 

 Mantém-se atualizado sobre o mercado e assuntos em 

que a empresa atua. 

Fonte: Sistema de Gestão por Competências do SFIEMT. 

 

Com base no referido relatório (Anexo B), o gerente da unidade operacional em que 

o consultor está lotado emite sua percepção sobre o atendimento à expectativa quanto às suas 

atitudes comportamentais. 

Trata-se de análise qualitativa sobre o comportamento do consultor analisado pois o 

relatório gerado pelo sistema não fornece uma resposta definitiva e comparativa sobre os 

resultados finais obtidos.  

A análise desse relatório é visual pelo gráfico da primeira página e textual por 

comparação, nas páginas seguintes, onde são descritos os comportamentos esperados, a 

pontuação ideal, a pontuação média do empregado avaliado, a média dos demais empregados 

na mesma ocupação e o gap entre a pontuação obtida e a pontuação ideal. 

Com esses dados o superior hierárquico traz para o rating do Critério “Avaliação 

Comportamental” sua percepção sobre o conjunto de informações apresentadas, 

transformando sua resposta a esse estímulo para um determinado nível de intensidade que 

pode ser: “Supera as expectativas”; “Atende as expectativas” ou “Abaixo das expectativas”. 

Trata-se, portanto, de uma avaliação qualitativa onde o ponto médio do rating, 

“atende as expectativas”, é dado por uma análise das respostas obtidas em cada 

comportamento esperado. Se o gap é superior a 3 o empregado está abaixo da expectativa 

naquele comportamento. Se o gap é inferior a 1 entende-se que ele está acima da expectativa 
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para o respectivo comportamento. Fora dessas faixas ele encontra-se na média, ou seja, 

atendendo a expectativa. 

Como são vários os comportamentos analisados, é utilizada uma média dos 

resultados obtidos pelas análises individualizadas de cada comportamento esperado. 

 

5.1.2.2 Preparação para utilização do Software  

Os dados utilizados para compor os critérios referenciados de 1 a 5 são extraídos dos 

diversos sistemas informatizados que subsidiam as operações internas do SENAI MT: 

STTNet, Protheus contábil, Protheus folha e planilhas Excel. Apenas o 6º critério advém de 

uma pesquisa realizada diretamente junto aos gerentes das unidades operacionais. 

Para validação das propriedades desejáveis dos critérios estipulados, é apresentada a 

Figura 5-2, excluídas as propriedades “completude” e “tamanho mínimo”, por referenciarem o 

conjunto completo dos critérios definidos e não se aplicarem individualmente a cada critério. 

 

Figura 5-2 – Propriedades dos critérios propostos 

  

Critério Operacionalidade Decomponibilidade Ausência de redundância 

Produtividade 

Especifica um valor para a 

instituição e é apurado com 

dados obtidos em sistema 

de controle específico do 

negócio 

Utiliza relação entre a 

capacidade de produção e a 

capacidade disponível de 

horas. Não interfere no 

desempenho de outros 

critérios 

A base de apuração desse 

critério não reflete a 

realidade dos demais 

critérios. 

Satisfação dos 

clientes 

Agrega um valor de 

compromisso da instituição 

com o cliente e se baseia 

em dados registrados em 

planilha com as pesquisas 

realizadas junto aos 

clientes. 

Totalmente isento por ser 

alimentado por dados 

obtidos de fontes externas à 

instituição 

Não se reflete em outros 

critérios elencados, embora 

o superior hierárquico 

possa basear-se na 

pontuação obtida para fazer 

um juízo de valor. 
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Fonte: Autor 

 

A Figura 5-3 demonstra os ratings – um conjunto de níveis de intensidade, ou 

categorias, que servem como base para avaliar o desempenho das alternativas em termos de 

cada critério e/ou subcritério (SILVA, BELDERRAIN e PANTOJA, 2010), associados aos 

seus respectivos critérios. 

 

  

Tempo de serviço 

Expressa o bom 

relacionamento do 

empregado com a 

instituição e o ganho de 

experiência com a 

permanência na atividade. 

Sua avaliação é baseada 

nos sistemas de RH. 

A utilização deste critério 

não implica que o 

desempenho das 

alternativas (consultores) 

afete o desempenho da 

avaliação em outros 

critérios. 

O tempo de serviço não 

está diretamente 

relacionado com qualquer 

outro critério que seja 

avaliado. 

Valor dos contratos 

efetivados no ano 

Demonstra o 

comprometimento do 

consultor com a melhoria 

das receitas da empresa e é 

obtido a partir do sistema 

informatizado de controle 

das operações do negócio. 

As alternativas são 

totalmente isentas quanto à 

comparação deste critério 

com relação aos demais. 

Os dados que compõem 

este critério representam as 

ações de comercialização 

por parte dos consultores e 

não estão redundantes com 

quaisquer outros critérios. 

Sustentabilidade 

Apresenta uma relação 

entre receitas de execução 

e os gastos de remuneração 

do consultor. Os dados são 

recebidos dos sistemas de 

contabilidade e de folha de 

pagamento. 

Os consultores são 

avaliados com dados 

individuais, pertinentes 

exclusivamente a cada um. 

A utilização da receita pela 

execução dos serviços 

pode, a princípio, parecer 

redundante com a receita 

de vendas. No entanto são 

valores diferentes e 

apurados por sistemas 

independentes. 

Avaliação 

comportamental 

Trata-se de um critério 

qualitativo cuja 

subjetividade é 

transformada em escala 

numérica de importância. 

Sua fonte é a resposta do 

superior hierárquico à 

percepção do desempenho 

comportamental do 

consultor. 

O critério permite uma 

avaliação dos consultores 

de maneira totalmente 

independente. 

Não possui qualquer 

vinculação com outros 

critérios estabelecidos 

representando a percepção 

do superior sobre o sistema 

de avaliação por 

competências. 
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Figura 5-3 – Definição dos ratings para os critérios 

Critérios Ratings 
Produtividade  

(P) 

P1 – Acima de 120% 

P2 – Entre 101% e 120% (1) 

P3 – Entre 81% e 100% 

P4 – Entre 50% e 80% 

P5 – Abaixo de 50% 

 
(1) A produtividade pode ser superior a 100% 

por considerar que a capacidade de 

realização do consultor em homem-hora é 

75% sobre a carga horária contratada. 

 

Satisfação dos Clientes 

(SC) 

SC1 – Acima de 90% 

SC2 – Entre 81% e 90% 

SC3 – Entre 50% e 80% 

SC4 – Abaixo de 50% 

 

Tempo de Serviço 

(TS) 

TS1 – 5 anos ou mais 

TS2 – 4 anos 

TS3 – 3 anos 

TS4 – 2 anos 

TS5 – 1 ano 

TS6 – Menos que 1 ano 

 

Valor dos Contratos Efetivados no Ano 

(VC) 

VC1 – R$ 100.000 ou mais 

VC2 – Entre R$ 60.000 e R$ 99.999 

VC3 – Abaixo de R$ 60.000 

 

Sustentabilidade 

(S) 

S1 – Acima de 100% 

S2 – Entre 81% e 100% 

S3 – Entre 50% e 80% 

S4 – Abaixo de 50% 

 

Avaliação Comportamental 

(AC) 

AC1 – Supera as Expectativas 

AC2 – Atende as Expectativas 

AC3 – Abaixo das Expectativas 

 

Fonte: Autor 

 

A estrutura hierárquica inicial, composta pelo objetivo, critérios e ratings – de 

acordo com a Figura 5-3, está apresentada na Figura 5-4. 
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Figura 5-4 – Estrutura hierárquica 

 
Fonte: Autor 

 

5.1.2.3 Aplicação do Software SuperDecisions 

Feitos os julgamentos de priorização par a par entre os critérios, também registrados 

nas pesquisas referenciadas, uma nova reunião foi realizada para a definição das intensidades 

dos ratings em cada critério. 

Essa reunião, que também trouxe o brainstorming como ferramenta para coleta de 

ideias e que permitiu a discussão em busca do consenso, proporcionou identificar e 

recomendar os níveis de intensidade de cada critério debatido na reunião anterior. 

Para realização do processo algébrico que envolve o método AHP foi escolhido o 

Software SuperDecisions. A escolha recaiu sobre essa ferramenta por ser elaborada e 

distribuída pela Creative Decisions Foundation, entidade fundada pelo criador do AHP, 

Thomas Saaty (CREATIVE DECISIONS FOUNDATION, NI). 
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O software apresenta interface amigável e o website do mesmo disponibiliza tutoriais 

que facilitam o aprendizado dos interessados em utilizá-lo (CREATIVE DECISIONS 

FOUNDATION, 2012). 

Com as definições da estruturação do problema a ser trabalhado e da ferramenta para 

sistematização e apuração dos resultados segundo o método AHP, a etapa seguinte foi a 

inserção da estrutura hierárquica no software SuperDecisions. A tela correspondente à 

estrutura básica, objetivo e critérios, é apresentada na Figura 5-5. 

 

Figura 5-5 – Estrutura Básica no SuperDecisions 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 

 

Após criada a estrutura inicial é possível realizar a comparação par a par para 

determinação da importância relativa dos critérios, conforme o método AHP. 

Os julgamentos dos decisores, obtidos por consenso, foram inseridos no software. A 

Figura 5-6 demonstra os valores imputados a cada comparação realizada entre os critérios. 
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Cabe destacar ainda a razão de consistência observada, que registrou 0,09437, abaixo portanto 

do valor máximo recomendado de 0,1. 

 

Figura 5-6 – Dados da comparação de importância entre os critérios 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 

 

Comparativamente ao AHP tradicional, na ferramenta SuperDecisions utilizando a 

abordagem ratings, não são lançados na estrutura básica as alternativas. As mesmas serão 

inseridas após a criação dos níveis de intensidade definidos para cada critério. 

As telas que demonstram os ratings associados a cada critério e que foram 

inseridos a partir da escolha pela opção no menu respectivo do software, são apresentadas na 

sequência (Figura 5-7, Figura 5-8, Figura 5-9, Figura 5-10, Figura 5-11 e Figura 5-12). 

 

 



63 

Figura 5-7 – Ratings do Critério Produtividade 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 

 

 

Figura 5-8 – Ratings do Critério Satisfação dos Clientes 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 
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Figura 5-9 – Ratings do Critério Tempo de Serviço 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 

 

 

Figura 5-10 – Ratings do Critério Valor de Contratos Efetivados no Ano 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 
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Figura 5-11 – Ratings do Critério Sustentabilidade 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 

 

 

Figura 5-12 – Ratings do Critério Avaliação Comportamental 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 

 

Posteriormente devem ser realizadas as comparações para a par entre os níveis de 

intensidade de cada critério, onde são definidas as preferências relativas. 

Esse processo foi realizado utilizando a opção de matriz de comparação 

proporcionada pelo software SuperDecisions e as telas da ferramenta são apresentadas como 

forma de demonstrar as preferências dos decisores, os valores das razões de consistências 

obtidas e os valores dos níveis de intensidade dos ratings estipulados. 
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Figura 5-13 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 1 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 
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Figura 5-14 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 2 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 



68 

Figura 5-15 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 3 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 
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Figura 5-16 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 4 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 
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Figura 5-17 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 5 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 
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Figura 5-18 – Matriz de comparação e resultado das prioridades para o critério 6 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 

 

O passo seguinte após a formação da estrutura dos níveis de intensidade associados a 

cada critério é a inserção dos dados respectivos a cada alternativa, que neste caso são os 

consultores de tecnologia e inovação – identificados neste estudo com a designação 

“consultor 1” a “consultor 18”, de acordo com os resultados apontados pelos sistemas e 

controles utilizados no SENAI MT. 

A Figura 5-19 apresenta a tela do software SuperDecisions após o lançamento de 

todos os dados necessários para efetivação dos cálculos, considerando as informações para 

cada alternativa (consultor) em seu respectivo critério de análise. 
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Figura 5-19 – Lançamentos das avaliações consultor x critério-rating 

 

Fonte: Software SuperDecisions. 

 

A conversão numérica das respostas textuais inseridas é demonstrada na Tabela 5-1. 

 

Tabela 5-1 – Conversão numérica das avaliações textuais 

 
Fonte: Software SuperDecisions, adaptada pelo autor. 
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Finalizando o estudo são realizados os cálculos computacionais para obtenção da 

ordenação pelos pontos totais obtidos por cada alternativa (consultor). O resultado final pode 

ser observado na Figura 5-20. 

 

Figura 5-20 – Resultado final 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 
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Como é o propósito deste estudo ordenar os consultores pela pontuação obtida de 

acordo com os critérios estabelecidos e premiar os três primeiros para reconhecê-los 

publicamente no evento de premiação anual promovido pelo SENAI MT, os indicados para o 

prêmio relativo ao desempenho em 2013 seriam, pela ordem: 

1. Consultor 15 

2. Consultor 6 

3. Consultor 18 

Comparando o resultado obtido neste estudo com aquele efetivamente praticado 

considerando a formulação atualmente em vigor (Tabela 2-1), pela Tabela 5-2 é possível 

verificar que apenas um dos consultores premiado pelos critérios de 2013 seria reconhecido 

caso tivesse sido adotado o método proposto, com as preferências e importâncias atribuídas 

aos ratings e aos critérios aqui apresentados.  

 

Tabela 5-2 – Comparação das ordenações pelos métodos proposto e vigente 

Pontuação AHP   Premiação 2013 

Consultor 15 0.933074 
 

296.12092 Consultor 3 

Consultor 6 0.863663 
 

280.71939 Consultor 9 

Consultor 18 0.855361 
 

266.26633 Consultor 6 

Consultor 10 0.839964   251.48214 Consultor 14 

Consultor 3 0.793990 
 

239.42449 Consultor 15 

Consultor 14 0.759302 
 

236.42245 Consultor 10 

Consultor 13 0.707793 
 

235.73163 Consultor 18 

Consultor 12 0.692396 
 

223.10459 Consultor 13 

Consultor 7 0.689763 
 

219.97619 Consultor 12 

Consultor 2 0.683947 
 

219.76667 Consultor 16 

Consultor 4 0.682207 
 

215.79796 Consultor 7 

Consultor 8 0.679576 
 

200.89184 Consultor 11 

Consultor 11 0.672028 
 

200.64082 Consultor 8 

Consultor 1 0.452995 
 

199.41905 Consultor 2 

Consultor 9 0.404832 
 

171.98027 Consultor 17 

Consultor 16 0.367052 
 

124.28231 Consultor 4 

Consultor 17 0.359864 
 

92.56735 Consultor 1 

Consultor 5 0.338136 
 

43.66667 Consultor 5 

Fonte: Autor 



75 

Afirmar que um método é superior ao outro é incorreto, mas é válido considerar que 

o método proposto – AHP com ratings – possui bases científicas mais sólidas, estruturado de 

acordo com boas práticas para problemática de análise de decisão com o desafio da avaliação 

por múltiplos critérios conflitantes, considerando os valores da instituição e a participação dos 

stakeholders. 

 

5.1.3 Fase 3 – Desenvolvimento do Plano de Ação  

Implementado o modelo descrito na Seção 5.1.2.3, é possível recomendar aos 

decisores a adoção conforme as especificações aqui firmadas, com indicação para que a regra 

seja divulgada e tornada válida a partir de 2015. 

A avaliação das importâncias atribuídas aos critérios no método proposto permite 

identificar: 

a. O critério “Sustentabilidade”, não utilizado no modelo vigente, apresentou-se 

como o de maior importância entre os seis utilizados, podendo ser entendido 

como representativo do valor que vigora na instituição para a área de 

tecnologia e inovação; 

b. O segundo critério de maior importância e que já fazia parte do modelo em 

vigor, “Satisfação dos Clientes”, também demonstra um dos maiores valores 

que vem sendo cultivado no SENAI MT, qual seja o atendimento às 

expectativas e necessidades das indústrias de Mato Grosso; 

c. Os critérios “Produtividade” e “Tempo de Serviço”, legados do modelo 

vigente, tornaram-se os de menor importância, refletindo mudança de valores 

baseada nas novas diretrizes de competitividade para a Regra de Desempenho 

Nacional, citada na Seção 2.1.2; 
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d. O critério qualitativo da estrutura hierárquica de decisão, “Avaliação 

Comportamental”, mostrou-se impactante na medida em que, se o 

excluíssemos da comparação obteríamos um ranking final diferente, como 

mostrado na Figura 5-21. Nesta nova apuração, a ordem de classificação 

seria: Consultor 6, Consultor 10, Consultor 15 e Consultor 18, estando os três 

últimos com a mesma pontuação, significando um empate na segunda 

posição. 

 

Figura 5-21 – Resultado excluindo o critério qualitativo 

 
Fonte: Software SuperDecisions. 

 



77 

Tais constatações permitem inferir que o modelo baseado no método AHP com 

abordagem ratings é aplicável à realidade existente quanto à ordenação por pontos baseados 

em multicritérios para reconhecimento dos três consultores primeiros colocados para 

reconhecimento em premiação da Regra de Desempenho Pantaneira. 

É recomendável que nas próximas avaliações para efeito de premiação anual dos 

consultores seja adotado o modelo proposto neste estudo, utilizando o método AHP com 

ratings, que permite a utilização de critérios quantitativos e qualitativos devidamente 

indicados e com importâncias definidas pelos decisores. 

A estrutura hierárquica já desenvolvida, inserida e testada no software 

SuperDecisions pode ser aproveitada para efeito de agilidade na apuração. 
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6 CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos na Seção anterior, chega-se à conclusão que a 

utilização do método AHP com ratings, como uma ferramenta de apoio à decisão 

multicritério para obter a ordenação por meio de uma avaliação de desempenho dos 

consultores de tecnologia e inovação do SENAI MT que considere os valores da instituição, 

corresponde a expectativa delineada neste estudo (objetivo geral). 

O estudo indica ainda que a formulação proposta atendeu também os objetivos meios 

planejados: 

 O envolvimento dos decisores, principais gestores da organização, 

proporcionou a identificação e indicação de critérios importantes para as 

estratégias da empresa e permitiu trabalhar os pontos divergentes através das 

sessões de brainstorming em busca de consenso; 

 Os valores da instituição foram considerados na definição dos critérios e 

permitiu reforçar os pontos em que o negócio Tecnologia e Inovação 

implicam no planejamento estratégico a partir da valorização das ações dos 

consultores como influenciadoras dos resultados do Departamento Regional 

perante a Regra Nacional de Desempenho do SENAI Nacional; 

 As definições dos critérios e sua forma de apuração e alocação dos resultados 

individuais nos devidos níveis de intensidade dos ratings oferecem uma regra 

transparente e confiável;  

 O uso de um método de apoio multicritério à decisão para estruturar a 

problemática e sistematizar a busca pela solução foi consistente e passível de 

replicação, demonstrando a viabilidade da proposta; 
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 Os profissionais responsáveis pela alimentação dos dados extraídos dos 

diversos sistemas captaram a importância dessa atividade para a credibilidade 

do resultado final gerando o esperado comprometimento dos mesmos. 

Mostrado o resultado final deste estudo à diretora regional do SENAI MT, 

considerando os dados de 2013 e pesando as diferenças finais obtidas, e considerando ainda o 

aspecto da credibilidade da formulação estabelecida, a compreensão expressa é de adoção do 

modelo para a Regra Pantaneira de Desempenho de 2015. 

Considerando critérios específicos ao desempenho nas atividades dos demais 

profissionais de outras áreas que também recebem reconhecimento anualmente, conclui-se 

que é passível adaptar-se o modelo aqui apresentado para essa finalidade, sendo necessário 

reuniões específicas entre os decisores dessas áreas para a definição dos critérios e níveis de 

intensidades recomendáveis para cada caso a ser tratado, sendo esta uma indicação para 

estudos futuros. 
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ANEXO A – FORMULÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 1 

Pesquisa realizada com                                                                           do SENAI MT 

A premiação anual para os melhores consultores para o negócio Tecnologia e 

Inovação do SENAI, um dos reconhecimentos de profissionais da Regra de Desempenho 

Pantaneira, considerou, até o período de avaliação 2013, os seguintes critérios: 

 Produtividade (horas apropriadas/horas possíveis) – com peso 2 

 Polivalência em linhas de serviço (10 pontos para cada linha atendida) 

 Satisfação do cliente com o consultor (média) – com peso 3 (0 a 50 pontos) 

 Tempo de serviço (0 a 60 pontos) 

A partir do período 2015 pretende-se promover melhoria na análise dos resultados 

obtidos, atualizando-se os critérios observados de forma que atendam os interesses da direção 

quanto à melhor adequação aos interesses estratégicos da instituição, além de possibilitar a 

exclusão de critérios não mais satisfazem a análise, considerando novos posicionamentos 

estratégicos advindos de alterações em indicadores nacionais de acompanhamento dos 

resultados. 

Também como forma de promover a melhoria neste processo planeja-se a adoção de 

um método de apoio multicritério à decisão (AMD), no caso o Analytic Hierarchy Process – 

AHP com abordagem ratings , que considera, além da importância atribuída aos possíveis 

resultados alcançados com as análises sobre as intensidades das alternativas existentes, no 

caso os consultores, a importância de cada critério para a obtenção da classificação final das 

alternativas mais bem pontuadas, ou seja, o ranqueamento dos consultores. 

Definido o objetivo principal da aplicação do método AMD selecionado, que é 

“Reconhecer os melhores consultores do quadro de empregados do SENAI MT”, é necessário 

identificar quais critérios expressam a melhor forma de se atingir o objetivo citado. 

Para isso, relacionamos os atuais critérios utilizados na fórmula de premiação em 

vigor, permitindo que seja definida sua continuidade ou não na nova formatação proposta, 

bem como abrimos espaços para a inserção de novos critérios que a direção entenda ser 

importante avaliar para a composição da análise de decisão: 

 Critério  Incluir Excluir 

1)  Produtividade (    ) (    ) 

2)  Polivalência (    ) (    ) 

3)  Satisfação dos clientes (    ) (    ) 

4)  Tempo de serviço (    ) (    ) 
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5)   ( x )  

6)   ( x )  

7)   ( x )  

8)   ( x )  

O passo seguinte após a definição dos critérios é compará-los entre si, atribuindo 

maior ou menor grau de importância aos mesmos, numa escala que varia de 1 a 9, 

denominada Escala Fundamental de Saaty, que é apresentada na sequência. 

Intensidade de 
Importância 

Definição Explicação 

1 Mesma importância 
As duas atividades contribuem igualmente 
para o objetivo 

3 Importância moderada 
A experiência ou julgamento favorecem 
levemente uma atividade sobre a outra 

5 Forte importância 
A experiência ou julgamento favorecem 
fortemente uma atividade sobre a outra 

7 
Importância muito forte 

ou demonstrada 

Uma atividade é fortemente favorecida em 
relação à outra; sua dominância é 
demonstrada na prática 

9 Extrema importância 
As evidências favorecem uma atividade em 
relação à outra com alto grau de certeza 

Os níveis de intensidade 2, 4, 6 e 8 representam níveis intermediários entre os acima descritos 

 

Para realizar essa avaliação, é apresentada a matriz quadrada que contempla todos os 

critérios estabelecidos, e onde pedimos que seja apontado o grau de importância, de acordo 

com a tabela anterior, do critério relacionado na linha sobre o critério relacionado na coluna. 

No caso de um critério na coluna ser considerado mais importante sobre o critério na linha, o 

apontamento da importância deverá ser apontado como o inverso da importância, 

considerando a regra da reciprocidade. Ou seja, se a importância do critério na coluna é 5 

vezes mais intensa do que o critério na linha, o apontamento deverá ser 1/5. 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 1        

C2  1       

C3   1      

C4    1     

C5     1    

C6      1   

C7       1  

C8        1 
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Sendo: 

C1  

C2  

C3  

C4  

C5  

C6  

C7  

C8  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 2 

 

Pesquisa realizada com                                                                            do SENAI MT 

 

Definidos os critérios que serão utilizados para avaliar os consultores de tecnologia e 

inovação, quais sejam: 

1) Produtividade 

2) Satisfação dos clientes 

3) Tempo de serviço 

4) Valor de contratos efetivados no ano 

5) Sustentabilidade 

6) Avaliação Comportamental, 

Pedimos que avalie, utilizando a Escala Fundamental de Saaty reproduzida na 

pesquisa anterior (para definição dos critérios), os níveis de intensidades das categorias 

disponíveis para cada critério, utilizando suas respectivas matrizes de comparação par a par. 

Cabe relembrar que para realizar essa avaliação, são apresentadas as matrizes 

quadradas que contemplam todos os níveis de intensidades definidos para cada critério, e 

onde pedimos que seja apontado o grau de preferência de um nível sobre o outro (segundo a 

Escala Fundamental de Saaty), sendo a avaliação realizada a partir da linha em relação à 

coluna. No caso de um nível na coluna ser considerado preferível sobre o nível na linha, o 

apontamento da preferência deverá ser apontado como o inverso da preferência, considerando 

a regra da reciprocidade. Ou seja, se a preferência do nível de intensidade na coluna é 5 vezes 

mais intensa do que o nível na linha, o apontamento deverá ser 1/5. 

 

Produtividade 
Acima 

de 120% 

Entre 
101% e 
120% 

Entre 
81% e 
100% 

Entre 
50% e 
80% 

Abaixo 
de 50% 

Acima de 120% 1     

Entre 101% e 120%  1    

Entre 81% e 100%   1   

Entre 50% e 80%    1  

Abaixo de 50%     1 
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Satisfação dos 
Clientes 

Acima 
de 90% 

Entre 
81% e 
90% 

Entre 
50% e 
80% 

Abaixo 
de 50% 

Acima de 90% 1    

Entre 81% e 90%  1   

Entre 50% e 80%   1  

Abaixo de 50%    1 

 

 

Tempo de Serviço 
5 anos 

ou mais 
4 anos 3 anos 2 anos 1 ano 

Menos 
que 1 
ano 

5 anos ou mais 1      

4 anos  1     

3 anos   1    

2 anos    1   

1 ano     1  

Menos que 1 ano      1 

 

 

Valor dos Contratos 
Efetivados no Ano 

R$ 
100.000 
ou mais 

Entre R$ 
60.000 e 

R$ 
99.999 

Abaixo 
de R$ 

60.000 

R$ 100.000 ou mais 1   

Entre R$ 60.000 e R$ 99.999  1  

Abaixo de R$ 60.000   1 

 

 

Sustentabilidade 
Acima 

de 100% 

Entre 
81% e 
100% 

Entre 
50% e 
80% 

Abaixo 
de 50% 

Acima de 100% 1    

Entre 81% e 100%  1   

Entre 50% e 80%   1  

Abaixo de 50%    1 

 

 

Avaliação 
Comportamental 

Supera as 
Expectativas 

Atende as 
Expectativas 

Abaixo das 
Expectativas 

Supera as Expectativas 1   

Atende as Expectativas  1  

Abaixo das Expectativas   1 
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