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Resumo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é uma instituição que atua em
esfera nacional e regional e tem, por compromisso, contribuir com a competitividade da
indústria brasileira. O SENAI regional do Espírito Santo (SENAI-ES), foco desta dissertação,
está implementando um Instituto SENAI de Tecnologia (IST) de Metalmecânica que aportará
recursos em quatro macro áreas de serviços: Consultoria, Metrologia, Inovação e Serviços
Técnicos Especializados conforme o plano de negócio e planejamento estratégico do IST. No
entanto, essas avaliações de rateio dos recursos pelas áreas de serviço não utilizam qualquer
método de Apoio Multicritério à Decisão (AMD).
Nesse contexto, o objetivo desta dissertação é analisar e propor uma estratégia organizacional
e forma de distribuição de investimentos no IST do SENAI-ES nas macro áreas de serviços
por meio de AMD utilizando os métodos de Simple Multi-Attribute Rating Technique usando
Swing Weights (SMARTS) e Análise de Cenários.
A estruturação do problema apoia-se nos conceitos de Value Focused Brainstorming (VFB) e
Value Focused Thinking (VFT) para construir a árvore de valor (determinação do objetivo
fundamental e dos objetivos meios), o método SMARTS para análise das alternativas e a
Análise de Cenários para buscar a robustez da decisão.
O método SMARTS é capaz de produzir compreensão do problema de forma entendível
mesmo aos stakeholders que não apresentam conhecimento do assunto. Assim, o SMARTS
tem se demonstrado útil para ser um veículo de conferências de decisão, onde grupos de
tomadores de decisão se reúnem para considerar um problema de decisão.
Os benefícios dessa temática para instituição foi despertar nessa, uma nova forma de tomada
decisão por métodos multicritérios. Assim, elevou-se o conhecimento da instituição na área de
tomada de decisão e ferramentas de geração de ideias e/ou alternativas.

Palavras chave: Apoio Multicritério à Decisão, SMARTS, Rateio de Investimentos, Análise
de Cenários
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Abstract

The National Service for Industrial Training (SENAI) is an institution that operates on a
regional and national level and has, for commitment, contribute to the competitiveness of
Brazilian industry. The regional SENAI in Espírito Santo State (SENAI-ES), focus of this
dissertation, is implementing a SENAI Metal-mechanics Technology Institute (IST) that will
invest in four macro service areas: Consulting, Metrology, Innovation and Specialized
Technical Services according to Business and IST strategic plan. However, these assessments
apportionment of resources by service areas do not use any method of Multicriteria Decision
Aid (AMD).
In this context, the aim of this work is to analyze and propose an organizational strategy and a
way of distributing investment in IST SENAI-ES in the macro service areas by AMD using
the methods of Simple Multi-Attribute Rating Technique using Swing Weights (SMARTS)
and Scenario Analysis.
The

problem structuring

is

based on

the

concepts

of

Value

Focused

Brainstorming (VFB) and Value Focused Thinking (VFT) to build the value tree (determining
the fundamental targets and objective means). The SMARTS method is used for alternatives
evaluation and Scenarios Analysis methodology to check the robustness of the decision.
The SMARTS method is able to help stakeholders a best comprehension and understanding of
the problem. Thus, the SMARTS is useful in Conferencing Decisions where decision
makers groups meet to consider a problem decision.
The benefit of this new way of dealing the decision making process in the institution is so
important because increase in knowledge and awareness, will it be possible to use new tools
to generate ideas and/or alternatives.

Key-words: MCDA, SMARTS, Prioritization investments, Scenario Analysis
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1 Introdução

Em 22 de Janeiro de 1942, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAIDN) é criado pelo Decreto-Lei 4.048, com o objetivo de promover a qualificação profissional
de trabalhadores para indústria nacional. Caracteriza-se como pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, vinculada ao sistema sindical (SENAI-NACIONAL, 2015)
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) no âmbito Nacional
(SENAI-DN) é composto de 817 escolas fixas e móveis em todo o Brasil (SENAINACIONAL, 2015). Acompanhando o avanço tecnológico industrial o SENAI-DN está
estimulando a implementação de aproximadamente 61 Institutos SENAI de Tecnologia (IST)
e 26 Institutos SENAI de Inovação (ISI) até 2017 nas unidades regionais do SENAI (ISI,
2014; IST, 2014). Sendo que as regionais podem receber um ou mais institutos.
Em 1952 o SENAI-ES começou a escrever sua trajetória em solo capixaba. Um acordo
entre a Companhia Vale do Rio Doce e o SENAI do Rio de Janeiro trouxe uma extensão para
o Estado, com a instalação da Escola de Aprendizagem Pedro Nolasco, num galpão cedido
pela CVRD em Porto Velho, Cariacica (SENAI-ES, 2015). Outro fato marcante na década de
50 foi o lançamento da pedra fundamental para a construção da primeira unidade do SENAI
no Espírito Santo, ocorrido em 27 de junho de 1957, em Vitória. A inauguração da escola,
batizada como Centro de Formação Profissional Jerônimo Monteiro, aconteceu em 25 de
maio de 1964. A partir de 1970, além da ampliação desse centro, foram construídas outras
unidades em Cachoeiro de Itapemirim e Linhares (SENAI-ES, 2015). Essa primeira unidade
apresenta o nome de Centro de Educação e Tecnologia Arivaldo Fontes – CETEC-AF.
O SENAI-ES faz parte de um sistema, denominado Sistema FINDES. Esse sistema é
formado pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES), pelo Centro da
Indústria do Espírito Santo (CINDES), pelo Serviço Social da Indústria (SESI), pelo Instituto
Euvaldo Lodi (IEL-ES), pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito
Santo (Ideies) e pelo Instituto Rota Imperial (IRI). Cada uma dessas entidades possui sua

missão, visão e valores bem definidos e estão relacionadas a um setor de interesse estratégico
do industrial local (dentro do próprio Estado). Essas entidades buscam trabalhar de forma
integrada para o desenvolvimento da indústria capixaba (SISTEMA “S”, 2015)
Atualmente o SENAI-ES apresenta como missão “promover a educação profissional e
tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a
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competitividade da indústria capixaba” e visão “consolidar-se como líder em educação
profissional, reconhecido em educação tecnológica e indutor da inovação e de transferência de
tecnologias para a indústria capixaba, atuando com padrão internacional de excelência”
(SENAI-ES, 2015).
Ampliando a dimensão da visão “... de transferência de tecnologias para a indústria
capixaba, atuando com padrão internacional de excelência” o SENAI-ES na unidade CETECAF implementará um IST na área de metalmecânica (IST-ES, 2013) e as macro áreas de
serviços desse IST serão: Consultoria, Metrologia, Inovação e Serviços Técnicos
Especializados. Cada um desses serviços tem produtos específicos e possuem maior demanda
por um ou outro tipo de acordo com as características das indústrias locais.
Através do planejamento estratégico e do plano de negócio do IST já foram definidos
os valores a serem investidos em cada macro área de serviço. No entanto, essas avaliações de
rateio dos recursos pelas áreas de serviço não utilizaram qualquer método de Apoio
Multicritério à Decisão (AMD).

1.1

Objetivos

Objetivo Geral

Analisar e propor uma estratégia organizacional e a forma de distribuição de
investimentos no IST do SENAI-ES nas macro áreas de serviços (Consultoria, Metrologia,
Inovação e Serviços Técnicos Especializados) por meio de Apoio Multicritério à Decisão
(AMD) utilizando Simple Multi-attribute rating technique usando Swing Weights (SMARTS)
e Análise de Cenários.

Objetivos específicos
 Definir e classificar os stakeholders;
 Compreender a problemática e definir seus objetivos, atributos e alternativas por meio
de Value Focused Thinking (VFT) e Value Focused Brainstorm (VFB);
 Estruturar e analisar o problema multicritério utilizando o Simple Multi-attribute
Rating Technique usando Swing Weights (SMARTS);
 Construir estratégias e analisar Cenários;
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1.2

Justificativa
A implementação do IST no SENAI-ES envolverá dispêndio financeiro e por ser uma

ser uma instituição de ensino que opera com recursos públicos (compulsório), como em
qualquer SENAI, proveniente da folha de pagamento das indústrias capixabas estes recursos
não poderão ser utilizados para manter outras ações a não ser as de formação de mão de obra
qualificada para a indústria.
Os métodos de AMD procuram capturar de forma abrangente a subjetividade de
valores e avaliações a que os elementos de um problema de decisão estão submetidos e que
variam de acordo com o decisor. Além disso, pensar que com o AMD se encontrará a "opção
certa" é um equívoco, uma vez que esse conceito é totalmente inválido quando se fala em
modelos customizados de acordo com as preferências do cliente (CARVALHO, 2013).
Como a empresa não faz uso de qualquer método de AMD é interessante que, como
primeiro uso e introdução a uma nova cultura de análise de decisão, se busque um método
confiável e aplicável à decisão a ser analisada. Disso surge a oportunidade de se utilizar o
SMARTS que um método transparente e simples para apoiar os tomadores de decisão diante
de problemas envolvendo múltiplos objetivos. O método SMARTS é capaz de produzir
compreensão do problema de forma entendível mesmo aos envolvidos que não apresentam
conhecimento do assunto (GOODWIN; WRIGHT, 2014).
A utilização de análise de cenário será uma contribuição adicional ao AMD visto que
como os investimentos deverão ser amortizados em médio prazo é interessante buscar uma
estratégia organizacional que melhor suporte as incertezas da decisão.
Nesse contexto, a pergunta de pesquisa desta dissertação é: qual será a estratégia
organizacional e a forma de distribuição de investimentos no IST do SENAI-ES nas macro
áreas de serviços (Consultoria, Metrologia, Inovação e Serviços Técnicos Especializados) por
meio de AMD utilizando Simple Multi-Attribute Rating Technique usando Swing Weights
(SMARTS) e Análise de Cenários?
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1.3

Classificação da pesquisa
A classificação das pesquisas científicas pode ser um assunto bastante controverso,

pelo fato da mesma se basear no enfoque dado pelo autor. Contudo, uma forma clássica de
classificar as pesquisas científicas pode ser dada pela Figura 1 (TURRIONI; MELLO, 2012).

Figura 1: Classificação da pesquisa científica em engenharia de produção
Fonte: TURRIONI; MELLO, 2012

Esta dissertação pode ser classificada conforme a Tabela 1

Tabela 1: Classificação cientifica da dissertação
Quanto à

Quanto aos seus

Quanto à abordagem

Quanto aos

natureza

objetivos

do problema

métodos

Pesquisa aplicada

Pesquisa exploratória

Pesquisa combinada

Pesquisa-ação

Fonte: o autor
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1.4

Estrutura do trabalho
O trabalho está organizado em quatro capítulos estruturados da seguinte forma:


Capítulo 1: Contém a introdução, os objetivos, a justificativa do estudo e a
classificação da pesquisa.



Capítulo 2: Aborda o referencial teórico sobre os Métodos AMD sua
classificação e processo de estruturação, aborda o método SMART e suas
derivações SMARTS (SMART usando swing weights) e SMARTER (SMART
Exploiting Ranks) além da abordagem de Planejamento de Cenários.



Capítulo 3: Apresenta o desenvolvimento da estratégia organizacional e a
forma de distribuição dos investimentos no IST-ES. Descreve a aplicação do
SMARTS associado ao processo de apoio multicritério à decisão de Franco e
Montibeller (2010) e contém a avaliação dos cenários.



Capítulo 4: Contém as considerações finais como os resultados, comparações
e proposições.
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2 Referencial teórico

Este capítulo aborda os conceitos sobre os métodos AMD, sua classificação e processo
de estruturação, aborda o método SMART e suas derivações SMARTS (SMART usando
swing weights) e SMARTER (SMART Exploiting Ranks) além da abordagem de Planejamento
de Cenários. O entendimento desses itens é fundamental para o adequado uso e aplicação.

2.1

Apoio multicritério à decisão (AMD)
Seja no ambiente de trabalho, familiar ou de relacionamento com um grupo de amigos,

sempre há decisões a serem tomadas: “Contratar um engenheiro ou dois técnicos?”; “Viajar
nas férias para região de praia ou região de montanha?”; “Jogar futebol ou vôlei?”.
No contexto de uma livre decisão a ser tomada, o tomador de decisão (decisor), pode
escolher a alternativa mais tradicional (trivial), a primeira alternativa mais interessante que a
tradicional ou utilizar de métodos para construir alternativas que melhor atendam a decisão a
ser tomada.
A alternativa, a tempo presente, a ser escolhida pelo decisor deve ser aquela que
melhor atenda à necessidade da decisão a ser tomada. Fazendo uma analogia que “tomar a
decisão” significa “resolver um problema”, faz-se fundamental a estruturação do problema
para permitir a compreensão principal e secundária desse de forma a emergirem alternativas,
que em suas proporções, chegarão o mais próximo da melhor decisão para aquela
circunstância de análise.
Esse processo de estruturação de problema, definição de alternativas e análise das
alternativas em relação ao problema é conhecido como Estruturação de um problema
multicritério e é etapa essencial para o Apoio Muticritério à Decisão (AMD) ou
tradicionalmente, Multicriteria Decision Analysis (MCDA).
Um conjunto de fatores chave, denominados critérios, deve emergir no processo de
estruturação de problema. Ao identificar esses critérios, algumas considerações são relevantes
para todas as aplicações de métodos AMD (BELTON; STEWART, 2002):
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Valor relevante: os decisores precisam ser capazes de vincular um significado
(descrição) para cada objetivo, permitindo-lhes assim especificar as
preferências que se relacionam diretamente com o objetivo. A estruturação do
problema utilizando mapa cognitivo pode ajudar nessa etapa.



Compreensibilidade: é importante que os decisores tenham uma compreensão
compartilhada dos significados (descrições) dos objetivos a serem utilizados na
análise. A ausência de tal pode levar a confusão e conflito, em vez de uma
discussão construtiva e de aprendizagem mútua, ou seja, caso os decisores
tenham diferentes entendimentos sobre um mesmo objetivo eles o avaliarão
sobre diferentes óticas, o que não é desejado.



Mensurabilidade: em todos os métodos AMD algum grau de medição do
desempenho das alternativas em relação a critérios especificados é necessário,
portanto, deve ser possível especificar isso de uma maneira consistente. É
usual decompor os critérios para um nível de detalhe que permita isto. No
entanto, diferentes abordagens exigem diferentes níveis de precisão e
diferentes graus de explicitação.



Não redundância: é preciso verificar se mais de um critério avalia o mesmo
fator. Como regra geral, é melhor combinar critérios semelhantes em um único
conceito. No entanto, pode haver boas razões para se referir a fatores
semelhantes, ou mesmo o mesmo critério, em diferentes partes de uma análise,
uma vez que reflete valores diferentes em diferentes contextos.



Independência de julgamento: deve ser possível avaliar os critérios de forma
independente entre eles, ou seja, os trade-offs entre critérios não depende do
nível de outro.



Completude e concisão: quando a árvore de valor (conhecido também como a
estrutura hierárquica) é completa, ou seja, que todos os aspectos importantes
do problema são capturados. Ela também deve ser concisa, mantendo o nível
de detalhe para o mínimo exigido.



Operacionalidade: associado com a necessidade de alcançar um equilíbrio
entre completude e concisão, também é importante que o modelo possa ser
utilizado com um esforço razoável, ou seja, que as informações requeridas não
devem colocar exigências excessivas sobre os tomadores de decisão. O
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contexto em que o modelo está sendo usado é claramente importante na
avaliação da usabilidade do modelo.


Simplicidade versus complexidade: a árvore de valor de critérios
estabelecidos é uma representação simples da essência de um problema que foi
extraído de uma descrição complexa do problema. Não obstante, algumas
representações serão mais ou menos simples que outras, como uma
consequência do grau de detalhamento incorporado na natureza da estrutura
específica. O modelador deve se esforçar para alcançar a árvore mais simples
que capte adequadamente o problema para o tomador de decisão. No entanto,
na prática, a representação inicial tende muitas vezes a ser mais detalhada do
que necessário ou desejável operacionalmente e, é somente através do processo
de usar o modelo que isso se torna aparente, levando a um maior refinamento.

2.1.1 Categorias e tipos de decisão

Para Ishizaka e Nemery (2013) a Decisão Multicritério é uma área que abrange
matemática, gestão, informática, psicologia, ciências sociais e economia. A sua aplicação é
ainda maior, pois pode ser usada para resolver qualquer problema em que uma decisão
importante precisa ser tomada. Essas decisões podem ser tanto de categoria tática, operacional
ou estratégica, dependendo da perspectiva temporal das consequências mostradas Tabela 2.

Tabela 2: Categoria dos problemas de decisão
Categoria da

Perspectiva de

decisão

tempo

Inovação

Grau da
estrutura

Automatização

Estratégico

Longo prazo

Novo

Baixo

Baixa

Tático

Médio prazo

Adaptativo

Semi estruturado

Intermediária

Operacional

Curto prazo

Diário

Bem definido

Elevada

Fonte: Adaptado de ISHIZAKA; NEMERY, 2013
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Quanto ao tipo de decisão ou de problemáticas de decisão, podemos assumir quatro
tipos principais (ROY, 1981 apud ISHIZAKA; NEMERY, 2013):

1. Problemática de escolha. A meta é selecionar a melhor (única) opção ou reduzir o
grupo de opções para um subconjunto de “boas” opções equivalentes ou incomparáveis.
Como exemplo, um gerente que precisa escolher a pessoa certa para um projeto.

2. Problemática de classificação. As opções são classificadas e ordenadas em grupos
pré-definidos, chamados categorias. O objetivo é reagrupar as opções de comportamentos
semelhantes ou reagrupar por características de razões descritivas, organizacionais ou de
previsão. Por exemplo, os funcionários podem ser avaliados por classificação em diferentes
categorias, tais como: "funcionários com elevado desempenho”, “empregados com médio
desempenho" e “empregados com fraco desempenho”. Embasado nessas classificações,
medidas necessárias podem ser tomadas. Métodos de classificação podem ser usados como
uma pré-seleção para reduzir o número de opções a serem consideradas num passo
subsequente.

3. Problemática de ranqueamento. As opções são ordenadas da melhor para pior por
meio de pontuação ou comparação par a par, etc. Um exemplo típico é o ranqueamento de
universidades conforme diversos critérios, tais como, qualidade de docência, experiência em
pesquisa e oportunidade de carreira.

4. Problemática de descrição. A meta é descrever opções e suas consequências. Isto é
usualmente feito em uma primeira etapa para entender as características da problemática de
decisão.
Para resolver as diferentes problemáticas de decisão existem métodos apropriados
mostrados na Tabela 3 (ISHIZAKA; NEMERY, 2013).
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Tabela 3: Métodos MCDA para as diferentes problemáticas de decisão
Problema de

Problema de

Problema de

Problema de

escolha

ranqueamento

classificação

descrição

AHP

AHP

AHPSort

ANP

ANP

MAUT/UTA

MAUT/UTA

MACBETH

MACBETH

PROMETHEE

PROMETHEE

FlowSort

ELECTRE I

ELECTRE III

ELECTRE-Tri

TOPSIS

TOPSIS

UTADIS

GAIA, FS-Gaia

Goal
Programming
DEA

DEA

Plataforma multi-métodos que suporte vários métodos AMD
Fonte: Adaptado de ISHIZAKA; NEMERY, 2013
O método SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) é uma derivação do
MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) e será abordado na secção 2.5.

2.2

Classificação dos Métodos de Apoio Multicritério à Decisão
Os diversos métodos de apoio multicritério à decisão (AMD) podem ser categorizados

em Métodos de Agregação de Síntese e Métodos de Sobreclassificação ou Outranking.
Nos Métodos de Agregação de Síntese a visão do tomador de decisão (decisor) é
desagregada, no sentido de que, o decisor assume ter um sistema completo de preferência.
Típicos exemplos desta abordagem são multi-attribute value theory (MAVT) e multi-attribute
utility theory (MAUT) (BARFOD; LELEUR, 2014).
Nos Métodos de Sobreclassificação ou Outranking, a existência de um sistema de
preferência bem ordenado é questionada e a visão dos decisores é racionalmente econômica
(GISSEL, 1999). O princípio básico é que o decisor explora a assertividade da “alternativa i”
ser ao menos tão boa quanto a “alternativa k” e a única preferência pré-existente que ele tem é
uma ideia da importância relativa dos critérios (BARFOD; LELEUR, 2014). Lootsma (1999)
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se refere esta abordagem como construtiva e algumas referências seriam Roy (1885) e Roy e
Bouyssou (1993).
Pardalos (1995) apresenta uma estrutura de quatro categorias para dividir os métodos
AMD.


Multiobjective mathematical programming,



Multiattribute utility theory,



Outranking relations approach, e



Preference disaggregation approach.

A Figura 2 ilustra como essas quatro principais correntes metodológicas de Decisão
Multicritério propostas por Pardalos (1995) podem contribuir para os problemas de tomada de
decisão, tanto discretos e contínuos. Na Figura 2, as linhas contínuas indicam as contribuições
diretas e as linhas tracejadas as contribuições indiretas. Em particular multiattribute utility
theory, outranking relations e preference disaggregation são tradicionalmente usados em
problemas discretos. Essas três abordagens levam ao desenvolvimento de um modelo de
decisão que permite ao decisor avaliar o desempenho de um conjunto discreto de alternativas
para efeitos de escolha, ranqueamento ou classificação. Por outro lado, o multiobjective
mathematical programming é mais adequado para os problemas contínuos. Como indicado,
no entanto, com exceção da contribuição direta facilmente identificável (linhas sólidas) de
cada fluxo ao abordar formas específicas de problemas de tomada de decisão, também é
possível

identificar uma contribuição indireta (linhas

tracejadas)

(ZOPOUNIDIS;

DOUMPOS, 2004).

Figura 2: Quatro principais correntes metodológicas de Decisão Multicirtério
Fonte: Adaptado de ZOPOUNIDIS; DOUMPOS, 2004
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2.3

Processo de apoio multicritério à decisão
Alguns autores da área se preocuparam em elaborar metodologias que descrevam de

forma sequencial as principais etapas do Processo Multicritério. Com base nesse trabalho é
possível transmitir aos decisores e outros envolvidos no problema um panorama de como o
facilitador deve proceder para alcançar os objetivos definidos.
Na análise de Franco e Montibeller (2010) há três fases para o Processo de apoio
multicritério à decisão. As fases são: Estruturação do problema, Estruturação do modelo
MCDA; e Avaliação das Alternativas. A Figura 3 mostra o modelo adaptado de Franco e
Montibeller (2010).

Figura 3: Processo de apoio multicritério à decisão.
Fonte: Adaptado FRANCO; MONTIBELLER, 2010
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2.3.1 Value Focused Thinking

Quando uma oportunidade ou problema de decisão é reconhecido, a abordagem Value
Focused-Thinking (VFT) enfatiza as etapas de sondagem e compreensão dos “valores” e
“objetivos” associados aos tomadores de decisão. Posteriormente estes valores e objetivos são
usados como base para a geração criativa de alternativas. Este processo deve ser preferido ao
invés de partir de alternativas pré-selecionadas ou preferenciais (BELTON; STEWART,
2010).
Compreender a estrutura da decisão, definida pelo contexto dos valores e objetivos
fundamentais associados, é a chave para a abordagem VFT. O conjunto de alternativas para
avaliação só deve ser estabelecido, com ênfase no design criativo de bons candidatos, uma
vez que os objetivos e valores estejam bem definidos e esclarecidos para os tomadores de
decisão. Keeney sublinha a importância de assegurar que estes três componentes (estrutura,
objetivos e alternativas) estejam coerentemente especificados (BELTON; STEWART, 2010).
O VFT distingue a hierarquia dos objetivos fundamentais relevantes para um contexto
de decisão (que são fins em si mesmos para capturar "o que realmente importa" para aqueles
que enfrentam o problema, portanto, são necessariamente subjetivos) a partir de uma rede de
objetivos meios (que indica a forma de alcançar os objetivos fundamentais). No entanto, é
importante reconhecer que o objetivo fundamental em relação a uma situação de decisão pode
se converter em objetivo meio num contexto de nível mais elevado (BELTON; STEWART,
2010).

2.3.2 Value Focused Brainstorming

Brainstorming foi desenvolvido originalmente por Osborn (1963) e tem sido muito
utilizado como uma maneira de guiar um grupo de indivíduos no processo criativo de geração
de ideias. Nesse trabalho será utilizado o Value Focused Brainstorming (VFB) para gerar
essas ideias que nesse caso serão as alternativas de um processo decisório. A intenção do
debate é gerar o máximo de alternativas possíveis. Value Focused Brainstorming promove
criatividade na geração de alternativas distintas, pois evita qualquer julgamento sobre a
“qualidade” das opiniões até o fim do processo criativo, com isso, nenhuma ideia é descartada
antes do momento destinado a esta etapa (KEENEY, 2012).
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O uso do VFB compensa-se por garantir que será gerada uma ideia melhor que as
logicamente existentes. O método VFB possibilita aumentar a qualidade e a capacidade de
geração de objetivos e alternativas, incorporando dois recursos de outro método, o ValueFocused Thinking (VFT), no tradicional processo de Brainstorming (KEENEY, 2012).

Existem dois tipos de alternativas:


Uma é ficar com a primeira alternativa que atende o limite de aceitabilidade;



Outra é gerar uma lista de várias aceitáveis alternativas e escolher a que melhor
atende o objetivo inicial;

Na aplicação do método, primeiramente deve-se explicitar os valores e objetivo da
problemática de decisão e depois, todos os participantes em um brainstorming individual,
desenvolvem suas ideias antes de qualquer ancoragem em discussões em grupo, aumentando
assim, a articulação no processo por meio das contribuições individuais. De acordo com
Keeney (2012), os quatro passos da aplicação da abordagem VFB seriam:


Identificação do problema a ser resolvido;



Identificação dos objetivos da solução do problema;



Geração de alternativas de solução individualmente;



Geração de alternativas de solução coletivamente.

Criação individual de Alternativas

O conselho prescritivo proverbial para um indivíduo gerar alternativas é,
essencialmente, de pensar e fazer uma lista de possíveis alternativas. No entanto, porque o
processo de geração de alternativas é complexo, tanto a quantidade quanto a qualidade do
conjunto de alternativas geradas sofrem quando nenhuma orientação é oferecida para
estimular a geração de alternativas. O processo de julgamento é orientado em experiências e
pensamentos passados. Assim, sem nenhuma orientação para a criação de alternativas, listas
de alternativas, naturalmente, tendem a conter alternativas consideradas em decisões
semelhantes ocorridas no passado, talvez um pouco diferente para resolver a situação.
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Algumas experiências demonstram que mais alternativas são geradas quando os
objetivos são considerados um de cada vez (JUNGERMANN; ULARDT; HAUSMANN,
1983; PITZ; SACHS; HEERBOTH, 1980) e alguns estudos mais recentes confirmam que
mais alternativas são geradas quando os objetivos estão definidos no início (KEENEY, 2012).

2.4

Stakeholder
Segundo Freeman (1984), stakeholders é qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar

ou ser afetado pela realização dos objetivos da empresa. No contexto de apoio a decisão,
poderíamos adaptar a definição de stakeholders para grupo ou indivíduo que pode afetar ou
ser afetado pela decisão a ser tomada/selecionada.
A definição dos stakeholders é uma das etapas chaves do processo decisório e da
estruturação de problemas utilizando os métodos multicritério de apoio à decisão. A escolha
dos stakeholders é uma etapa que envolve a definição clara dos atores do processo de decisão.
Algumas perguntas auxiliam na identificação desses stakeholders e seus interesses
(GUJANSKY, 2014):


Quem são nossos parceiros atuais e potenciais?



Quais são os seus interesses direitos?



Como cada parte interessada nos afeta?



Como se pode afetar a cada parte interessada?



Qual suposição a estratégia atual faz sobre cada stakeholder importante?



Quais "variáveis ambientais" os stakeholders afetam?



Como medir cada uma dessas variáveis e seu impacto?

Essas perguntas são respondidas quando segue-se as atividades indicadas
(GUJANSKY, 2014):


Compilar e revisar as informações relacionados à decisão a ser tomada;



Relacionar todos os stakeholders que podem ter interesse com a decisão a ser
tomada. É importante considerar potenciais stakeholders em diferentes áreas da
organização.
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Relacionar os stakeholders prioritários com a indicação de experts devido às
limitações de tempo e recursos. A indicação dos experts que conheçam o setor
ou área em análise pode ajudar nesse processo.



Identificar as características dos stakeholders:
o O nível de conhecimento do stakeholder sobre o problema;
o A posição hierárquica do stakeholder dentro do problema;
o Determinar o interesse do stakeholder em relação ao problema;
o Identificar potencial de aliança do stakeholder dentro da organização;
o Identificar a capacidade do stakeholder em mobilizar recursos;
o Identificar o grau de liderança do stakeholder dentro da organização.

Ao identificar as partes envolvidas também é importante compreender o grau de
envolvimento e influência (nível de poder e de interesse) que os stakeholders podem exercer
na decisão. Após identificar e classificar os stakeholders deve-se descrever a atitude que se
deve ter em relação a cada um deles, Figura 4 (KAMANN, 2007).

Figura 4: Tipos de stakeholder
Fonte: Adaptado de KAMANN, 2007
A análise do grau de poder e interesse deve ser avaliada pelas expressões “Alto” e
“Baixo”. A Tabela 4 é um modelo para aplicação do método.
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Tabela 4: Análise pela relação Poder x Interesse
Stakeholder

Grau de poder

Grau de interesse

Classificação

A

Alto

Baixo

Manter satisfeito

B

Baixo

Baixo

Esforço mínimo

Fonte: o autor
Mitchell, Bradley e Wood (1997) descrevem a classificação dos stakeholders pelos
atributos que possuem: Poder de influenciar a organização; Legitimidade da relação com a
organização e Urgência dos interessados de reclamar sobre a organização.

O stakeholder definitivo será aquele que possuir os três atributos. O stakeholder
também pode possuir dois dos três atributos ou um só dos atributos. A Figura 5 mostra como
é sua classificação a partir dos atributos que possui.

Figura 5: Classificação de stakeholders pelos atributos
Fonte: Adaptado de MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997

A classificação dos stakeholders pelos atributos, de poder, legitimidade e urgência,
será realizada marcando com "x" nos atributos que cada stakeholder possui e depois
classificando-os como Dominante ou Dependente. A Figura 5 apresenta esta análise.
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Tabela 5: Análise pela relação Poder x Legitimidade x Urgência
Stakeholder
A

Poder

Legitimidade

X

X

B

X

Urgência

Classificação
Stakeholder dominante

X

Stakeholder dependente

Fonte: o autor

2.5

Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART)
Diversos métodos para apoio à decisão de problemáticas de seleção surgiram nas

últimas décadas, contudo a técnica primitiva desse campo é a Teoria de Utilidade
Multiatributo (Multiattribute Utility Theory - MAUT), implementado de forma simplificada
pela abordagem SMART e na forma mais completa por computação (Logical Decision)
(OLSON, 1996).
O uso do método MAUT e SMART/Swing Weighting é eficiente para tratar com
incertezas em situações de médio e alto risco, permitindo uma rápida e precisa decisão,
mesmo com informações incompletas. No entanto, todo cuidado deve ser tomado na avaliação
das alternativas, pesos e atributos de referência (GOMES; RANGEL; JUNIOR, 2011).
SMART já foi utilizado para seleção de fornecedores (SILVA, 2012), cadeia de
suprimentos (CHOU; CHANG, 2008), planejamento de recursos empresariais (Enterprise
resource planning) (HADDARA, 2014) e seleção de propulsores do veículo lançador de
microssatélites (CARVALHO, 2013).

2.5.1 O método SMART
Em 1971, Ward Edwards, esboçou um método que em 1977 foi mais amplamente
difundido e nomeado como Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) (EDWARDS;
BARRON, 1994; GOMES; RANGEL; JUNIOR, 2011; GOODWIN; WRIGHT, 2014). Ward
Edwards foi proativo na aplicação do Multiattribute Utility Theory (MAUT) através do
SMART tornando-o mais aplicável. O SMART é um caminho para aplicação dos conceitos
MAUT (LEÓN, 1997; OLSON, 1996).
Edwards propôs uma técnica de dez etapas. Algumas destas etapas incluem o processo
de identificação de objetivos e organização desses objetivos em uma hierarquia que
compreende a estruturação do problema multicritério. (OLSON, 1996).
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Etapa 1: Identificar a pessoa ou organização que a necessidade precisa ser
maximizada;
Etapa 2: Identificar a questão ou questões a serem resolvidas;
Etapa 3: Identificar as alternativas a serem avaliadas;
Etapa 4: Identificar as dimensões de valor (critérios) relevantes para avaliação das
alternativas;
Etapa 5: Ordenar as dimensões de valor (critérios) em ordem de importância;
Etapa 6: Atribuir peso as dimensões de valor (critério), preservando as proporções;
Etapa 7: Somar todos os pesos e dividir cada dimensão (critério) por essa soma;
Etapa 8: Atribuir peso (0-100) para cada alternativa dentro de cada dimensão de
valor;
Etapa 9: Calcular o valor de cada alternativa;
Etapa 10: Decidir.

No SMART, a atribuição de peso para as dimensões de valor (etapa 6) exige que o
tomador de decisão assuma 10 pontos para o critério menos importante e em seguida compare
quantas vezes o critério subsequente a mais desejável que o antecedente (GOMES; RANGEL;
JUNIOR, 2011). Por exemplo, se o critério posterior for 2,7 vezes mais preferido que o seu
anterior, seu valor será 27. No entanto, vale ressaltar que a comparação do peso do critério
não terá sentido se ela não refletir bem as faixas de preferência entre os critérios
(EDWARDS; BARRON, 1994; WINTERFELDT; EDWARDS, 1986).
Em 1994, Edwards e Barron (EDWARDS; BARRON, 1994), propuseram uma
correção no método SMART, desenvolvido por Edwards em 1977, apresentando dois
métodos derivativos do SMART: SMARTS (SMART usando swing weights) e SMARTER
(SMART Exploiting Ranks). Tamanha significância foi a modificação proposta que os autores
Edwards e Barron chegam a usar a expressão que o SMART deveria estar morto e que o
SMARTS o substituiu há algum tempo (EDWARDS; BARRON, 1994). León (1997), a partir
de estudo comparativo entre o método SMART e SMARTS, defende a sobrevivência do
método SMART, pois para ele, nem todas as aplicações seriam bem representadas se utilizado
o SMARTS. Autores como Orzernoy (1992) e Weber e Borcherding (WEBER;
BORCHERDING, 1993) ainda reconhecem e aplicam o SMART (LEÓN, 1997).
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2.5.2 Simple Multi-Attribute Rating Technique usando Swing Weights (SMARTS)
SMARTS (SMART usando swing weights) usa aproximações lineares para as funções
unidimensionais de utilidade, um modelo de agregação aditivo, e swing weights. Pode ser
considerado como a aplicação do swing weights no SMART. Ou seja, na comparação dos
pesos dos critérios, o tomador de decisão deve centrar-se explicitamente sobre as
consequência das mudanças nos níveis dos critérios de seu pior para o melhor nível
(EDWARDS; BARRON, 1994; MUSTAJOKI; HÄMÄLÄINEN; SALO, 2005).
Para Goodwin e Wright (2014) o SMART é um método transparente e simples para
apoiar os tomadores de decisão diante de problemas envolvendo múltiplos objetivos. Para
Olson (1996) o método SMART é menos dificultoso para os tomadores de decisão e melhora
a precisão da avaliação, pois os decisores podem diretamente atribuir pontos as alternativas
nos critérios e pesos nos critérios. Assim, o SMART tem se demonstrado útil

em

conferências de decisão (Decision Conferencing), onde grupos de tomadores de decisão se
reúnem para considerar um problema de decisão. A simplificação que o método utiliza pode
não capturar todos os detalhes e complexidades do problema real. No entanto, na prática, a
abordagem tem se mostrada robusta (GOODWIN; WRIGHT, 2014)
Edwards e Barron (1994) elaboraram um passo-a-passo para aplicação do SMARTS.
Esse passo-a-passo também foi apresentado por Olson (1996).

Etapa 1: identificar a proposta de valor (decisão) e os tomadores de decisão;
Etapa 2: Identificar os objetivos e a hierarquia (Árvore de valor);
Etapa 3: Definir os objetos de avaliação (alternativas)
Etapa 4: Elaborar a matriz de alternativas e critérios;
Etapa 5: Identificar opções dominantes;
Etapa 6: Desenvolver utilitários ou utilidades unidimensionais;
Etapa 7: Aplicar swing weights;
Etapa 8: Cálculo do swing weights;
Etapa 9: Decidir.

Para Goodwin e Wright (2014) as principais etapas para aplicação do SMARTS são:

Etapa 1: Identificação dos tomadores da decisão (Stakeholders);
Etapa 2: Identificação das alternativas para análise;
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Etapa 3: Identificar os critérios que são relevantes ao problema de decisão (árvore de
valor);
Etapa 4: Para cada critério, atribuir um valor para medir o desempenho de cada
alternativa em função daquele critério;
Etapa 5: Determinar o peso de cada critério;
Etapa 6: Para cada alternativa, realizar a ponderação dos pesos atribuídos nas
alternativas;
Etapa 7: Fazer uma decisão provisória;
Etapa 8: Realizar uma análise de sensibilidade.

Para melhor compreensão do método é preciso esclarecer alguns dos termos básicos
que será utilizado. O termo “objetivo” foi definido por Keeney e Raiffa como a indicação da
direção preferida de movimentação. Assim, objetivos são direcionados por palavras como
"minimizar" ou "maximizar". Desta forma, os objetivos típicos poderiam ser “minimizar
custos” ou “maximizar fatia de mercado” (GOODWIN; WRIGHT, 2014).
Um “critério” é usado para medir o desempenho em relação a um objetivo. Por
exemplo, se temos o objetivo "maximizar a exposição de um anúncio de televisão" podemos
usar o critério "número de pessoas entrevistadas que lembram de ter visto o anúncio" como
medida para aferir o grau em que o objetivo foi alcançado. Às vezes, pode-se ter que usar um
critério que não está diretamente relacionado ao objetivo. Tal critério é denominado critério
de proxy. Por exemplo, uma empresa pode usar “rotatividade de pessoal” como critério proxy
para medir o seu objetivo de maximizar a satisfação no trabalho para seus funcionários
(GOODWIN; WRIGHT, 2014).
Nessa dissertação o método SMARTS a ser utilizado é o proposto por Goodwin e
Wright (2014). As seções seguintes descrevem sucintamente as ações para aplicação de cada
etapa do método SMART.

Identificação dos tomadores da decisão (Stakeholders)

Na primeira fase do processo decisório de apoio à decisão, será realizada a definição
dos envolvidos com o problema, os stakeholders.

34

Identificação das alternativas para análise

Nessa etapa, os stakeholders já devem ter definidos o objetivo principal e os objetivos
meios da decisão a ser tomada. Assim deve-se validar junto aos stakeholders as alternativas a
serem analisadas. Nessa etapa não se deve considerar as propriedades (ex.: maximizar
produção, ser mais compacto etc) das alternativas, mas apenas suas descrições. Caso a decisão
fosse adquirir um meio de transporte as alternativas poderiam ser: carro, moto ou bicicleta.
Não importa qual é mais rápido, mais seguro, mais econômico, mais confortável. O que
importa é que as alternativas em questão são: ou carro, ou moto ou bicicleta.
Caso não se tenha as alternativas pré-definidas, pode-se usar de brainstorming para
identificá-las (VFB).

Identificar os critérios que são relevantes ao problema de decisão (árvore de valor)

Ao contrário da etapa de identificação das alternativas, deve-se buscar os critérios que
serão aplicados às alternativas. Nessa etapa, os critérios são a essência da análise. Uma
técnica que pode ser utilizada nessa etapa é o VFT. A partir do VFT é possível elaborar a
árvore de valor - Figura 6.

Escolha de um meio de
transporte

Custo

Aquisição

Benefício

Uso

Segurança

Autonomia

Saúde

Figura 6: Exemplo de árvore de valor

Para verificar se a árvore de valor construída representa com precisão a visão dos
stakeholders, Keeney e Raiffa sugeriram cinco propriedades que são úteis para avaliar os
critérios (GOODWIN; WRIGHT, 2014):

35



Integralidade: se a árvore estiver concluída, todos os critérios que são de
preocupação para o tomador de decisão terão sido incluídos.



Operacionalidade: este critério é atendido quando todos os critérios de nível
inferior da árvore são suficientemente específicos para o tomador de decisão
avaliar e compará-los para as diferentes alternativas. Por exemplo, se o decisor
se sentir incapaz de julgar a "imagem" dos locais (ex.: locação de um imóvel)
em uma escala numérica, isto indica que a árvore não está operacional. Nesse
caso, deve-se decompor ainda mais a “imagem” em novos critérios que sejam
capazes de serem avaliados, ou buscar encontrar um critério proxy para
“imagem”.



Decomponível (decomposability): este critério requer que o desempenho de
uma opção sobre um critério possa ser considerado independentemente dos
seus resultados sobre os outros critérios. Como exemplo, na locação de um
escritório, se o proprietário se sentir incapaz de avaliar o “conforto”
proporcionado sem também considerar o “tamanho”, então ser decomponível
não foi alcançado, e faz-se necessário retornar para a árvore de valor e verificar
se é possível redefinir ou reagrupar esses critérios.



Ausência de redundância: se dois critérios duplicarem mutuamente é porque
eles realmente representam a mesma coisa, então um desses critérios é
claramente redundante. O perigo da redundância é que pode levar a uma dupla
contagem, o que pode causar um peso indevido sobre certos objetivos levando
a uma decisão equivocada. Uma forma de identificar a redundância é
estabelecer se a decisão seria de alguma forma afetada por um determinado
critério que fosse eliminado da árvore. Se a exclusão do critério não causar
qualquer diferença para a escolha do melhor objetivo, então não há nenhuma
necessidade em incluí-la.



Tamanho mínimo: se a árvore for grande uma análise significativa pode ser
impossível. Para assegurar que isso não aconteça, os critérios não devem ser
decompostos para além do nível onde podem ser avaliadas. Por vezes, o
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tamanho da árvore pode ser reduzido através da eliminação de critérios que não
distinguem entre as opções. Por exemplo, se em todos os escritórios (ex.:
locação de um imóvel) oferecidos, a área de estacionamento for idêntica, então
este critério pode ser removido da árvore.

Para cada critério, atribuir um valor para medir o desempenho de cada alternativa em
função daquele critério

Alinhada as alternativas e definido seus critérios, agora é necessário assumir valores
para cada critério do menor nível da árvore de valor de forma a medir o desempenho desse
critério em função de cada alternativa.
Mais importante do que o resultado numérico assumido para os critérios naquela
alternativa é o processo de análise desenvolvido, pois permite aos participantes do processo
decisório validarem quais são de fato, para aquela situação, os pesos de cada critério e qual a
relação entre as alternativas para cada um deles.
Avaliar os critérios a partir do grau mais elevado da árvore de valor é extremamente
difícil de se fazer. Edwards e Newman (2000) consideram este tipo de julgamento menos
seguro e mais desconfortável de se fazer quando a decisão envolve múltiplos objetivos. Por
isso, deve-se ignorar esse nível de avaliação e se concentrar nos benefícios dos critérios do
nível inferior da árvore de valor (GOODWIN; WRIGHT, 2014).
Para determinação do valor de um critério será mais fácil se for possível identificar
alguma variável que o represente, por exemplo, para comparar o tamanho de diferentes
escritórios, pode-se assumir a metragem quadrada de cada um como variável de peso para
aquele critério. Para comparar a localização do escritório, pode-se avaliar, por exemplo, à
distância que este se localiza em relação ao centro da cidade. Para comparar outros critérios
como “imagem” ou “conforto” torna-se mais difícil a eleição de uma variável que os
represente. Sendo assim, duas abordagens são sugeridas para essas comparações: Avaliação
Direta (Direct Rating) e a construção da Função de Valor (Value Functions) (GOODWIN;
WRIGHT, 2014).
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Avaliação direta (Direct Rating)

Etapa 1: Os stakeholders são convidados a classificar em ordem de maior para menor
preferência cada critério em função das alternativas. A melhor alternativa para aquele critério
recebe o valor “100” e a pior alternativa daquele critério recebe o valor “0”. Caso ocorra, as
alternativas podem receber o mesmo valor.

Etapa 2: Depois de atribuir o máximo e mínimo valor, os stakeholders tem de
comparar a próxima melhor opção com a melhor opção. Depois de todas as alternativas
pontuadas deve-se fazer uma revisão e verificar se o resultado ficou representativo à avaliação
dos stakeholders.
Tomando como exemplo a compra de um carro, onde os critérios fossem “conforto”,
“segurança” e “desempenho” e as alternativas fossem “Carro C”, “Carro F”, “Carro W”,
“Carro H”; as avaliações dos stakeholders estão apresentados na Tabela 6.
Em seguida é realizada a pontuação entre as alternativas e considerando o critério
“conforto” ficaria conforme a Figura 7.
Por fim, no item “conforto”, deve-se avaliar o quão boa é alternativa “Carro C” em
função do “Carro F” e “Carro W” em função de “Carro F” conforme a Figura 8.
Tabela 6: Avaliação das alternativas conforme os critérios – exemplo: Etapa 1
Critério

Alternativas

Fonte: o autor

Conforto

Segurança

Desempenho

Carro F

Carro C

Carro H

Carro C

Carro W

Carro F

Carro W

Carro H

Carro W

Carro H

Carro F

Carro C
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Figura 7: Pontuação da melhor e pior alternativa para critério conforto – exemplo: Etapa 1
Fonte: o autor

Figura 8: Pontuação entre as alternativas para critério conforto – exemplo: Etapa 2
Fonte: o autor

Função de valor (Value Functions)

Existem vários métodos que podem ser utilizados para gerar uma Função de Valor
mas o mais amplamente aplicado é o Método da Bissecção (GOODWIN; WRIGHT, 2014).

Etapa 1: Similar a avaliação direta, a melhor alternativa daquele critério recebe o
valor “100” e a pior alternativa daquele critério recebe o valor “0”.
υ (máximo) = 100
υ (mínimo) = 0
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Etapa 2: O próximo passo é identificar qual das alternativas representa a decisão
intermediária entre a melhor e a pior alternativa. Esta alternativa pode ter seu valor para mais
ou para menos do ponto médio, conforme seu significado no contexto da decisão.
υ (intermediário) = 50

Etapa 3: Deve-se verificar qual alternativa representa o valor intermediário entre a
alternativa da etapa 2 e a pior alternativa (1º quartil). Esta alternativa pode ter seu valor para
mais ou para menos do ponto médio, conforme seu significado no contexto da decisão.
υ (1º quartil) = 25

Etapa 4: Deve-se verificar qual alternativa representa o valor intermediário entre a
alternativa da etapa 2 e a melhor alternativa (3º quartil). Esta alternativa pode ter seu valor
para mais ou para menos do ponto médio, conforme seu significado no contexto da decisão.
υ (3º quartil) = 75

Como exemplo de Goodwin e Wright (2014), temos os dados conforme a Tabela 7 e a
Figura 9.

Tabela 7: Áreas de escritórios para locação
Alternativas

Área (ft2)

A

1000

B

500

C

400

D

800

E

1500

F

400

G

700

Fonte: Adaptado de GOODWIN; WRIGHT, 2014
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Para os stakeholders os valores seriam:
υ (1500) = 100; υ (400) = 0; υ (700) = 50; υ (500) = 25; υ (1000) = 75

A função de valor seria de acordo com a Figura 9.

Figura 9: Construção da Função de Valor
Fonte: GOODWIN; WRIGHT, 2014

Determinar o peso de cada critério

Uma maneira de se determinar o peso entre os critérios é realizar o swing weights. Esta
técnica consiste em propor aos stakeholders a pensarem em todos os critérios em suas piores
condições e depois eles são convidados a dizerem qual dos critérios que se pudessem ser
aprimorados eles prefeririam. A pergunta é repetida até que todos os critérios são avaliados.
No exemplo da compra de um carro onde os critérios eram “conforto”, “segurança” e
“desempenho” é dito aos decisores que considerando que todos os carros são
“desconfortáveis”, “inseguros” e de “baixo desempenho”, qual desses que se melhorasse eles
prefeririam? Eles respondem que seria a “segurança”. Então, “segurança” recebe o valor
“100” e eles são questionados pelo próximo critério. Decidido o critério este é comparado
(peso) com o melhor. Caso seja o critério “conforto”, quanto este significa em relação à
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“segurança”? Então, dizem, “80”. Por fim, seria considerado o critério “desempenho” e este
seria comparado com “segurança” e eles diriam que vale “50”. A Figura 10 ilustra o exemplo
dado.

Figura 10: Swing weights – exemplo: compra de um carro
Fonte: o autor
Os pesos dados (raw weights) precisam ser somados e posteriormente normalizados. A
normalização consiste em dividir o peso de cada critério pelo valor somado e depois
multiplicá-lo por 100 - Tabela 8. A normalização auxilia as etapas posteriores e torna mais
simplificada a análise.

Tabela 8: Raw weights e normalização – exemplo: compra de um carro
Critério

Raw weights

Normalização

Segurança

100

43

Conforto

80

35

Desempenho

50

22

230

100

Soma
Fonte: o autor

Para cada alternativa, realizar a ponderação dos pesos atribuídos nas alternativas
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O calculo da ponderação será realizado através da multiplicação do valor na
classificação direta (Tabela 6) da alternativa pelo valor normalizado do critério (Tabela 8) –
Equação 1. A divisão do resultado por 100 o transforma em porcentagem. No exemplo dado
da compra de um carro, a alternativa “Carro F” tem valor “100” para “conforto”, valor “0”
para “segurança” e valor “80” (suposição) para “desempenho” - Tabela 6.
m

V (a)   si wi

Equação 1

i 1

O resultado para o “Carro F” (Tabela 9) é 5260; e dividindo a soma por 100
encontramos o valor de 52,60 para a alternativa “Carro F”.
Tabela 9: Ponderação dos critérios por alternativa – exemplo: compra de um carro
Critério

Valores da alternativa

Peso normalizado

Valor x Peso

Conforto

100

35

3500

Segurança

0

43

0

Desempenho

80

22

1760
Soma

5260

Fonte: o autor

Fazer uma decisão provisória

A realização da etapa anterior irá determinar o peso ponderado de cada alternativa
dentro do contexto da decisão. Com esses valores pode-se ranquear as alternativas da mais
pontuada para a menos pontuada e iniciar várias análises a partir desse ranqueamento.

Realizar uma análise de sensibilidade

A proposta desta etapa é avaliar o comportamento das alternativas se algum critério
sofrer variação, para mais ou para menos, em seu peso. Por exemplo, se os stakeholders
tiveram dificuldade em determinar o peso do critério “conforto” para as alternativas, como a
mudança de valor nesse atribuo impacta no ranqueamento das alternativas? A análise de
sensibilidade é um indicador da robustez da decisão.
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2.6

Planejamento de cenários
O conceito de cenários é antigo e desde o início as pessoas estão interessadas no futuro

e têm usado cenários com uma ferramenta para indiretamente explorar o futuro da sociedade e
de suas instituições. Nesse contexto, cenários têm assumido, geralmente, a forma de tratados
sobre utopias e distopias e, como tal, têm uma longa história que pode ser rastreada até os
escritos dos primeiros filósofos, como Platão na descrição de sua República ideal e visões de
Thomas More para George Orwell (BRADFIELD et al., 2005).
Planejamento de cenários é uma ferramenta que tem merecido crescente atenção nos
últimos anos. O interesse no uso de cenários como uma estrutura para o planejamento
estratégico não é surpreendente (GOODWIN; WRIGHT, 2001).
Planejamento de cenários é uma forma alternativa de lidar com a incerteza que
envolve a análise de decisão. A prática de planejamento de cenários, implicitamente aceita,
que os gestores não são capazes de fazer avaliações válidas da probabilidade de eventos
futuros e que os "melhores palpites" sobre o que o futuro nos reserva pode estar errado
(GOODWIN; WRIGHT, 2014).
Não existe uma única definição para cenário ou planejamento de cenários. Diferentes
pensadores deram suas definições e a Tabela 10 mostra essas definições (LINDGREN;
BANDHOLD, 2009).
Tabela 10: Definições sobre cenários e planejamento de cenários
Pensador
Michael Porter, 1985

Definição
“Uma consistente visão interna de como o
futuro pode ser”
“A

Peter Schwartz, 1991

ferramenta

[para]

demandar

suas

percepções sobre os alternativos ambientes
futuros em que sua decisão será necessária"
"Um método disciplinado para imaginar

Paul Shoemaker, 1995

possíveis futuros em que as decisões
organizacionais serão necessárias"
"Essa parte do planejamento estratégico que

Gill Ringland, 1998

se relaciona com as ferramentas e tecnologias
para gerenciar as incertezas do futuro”

Fonte: Adaptado de LINDGREN; BANDHOLD, 2009
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Planejamento de cenários difere de outros métodos de planejamento como
planejamento de contingência, análise de sensibilidade e simulação computacional
(SCHOEMAKER, 1995).
Os cenários são desenvolvidos antes (ou, pelo menos, independentemente de) da
construção das alternativas, de modo que o processo enfatiza a articulação das incertezas em
vez de mapear os possíveis cursos das alternativas. É no processo de construção desses
cenários que o tomador de decisão pode ser confrontado com novos ou surpreendentes
aspectos do problema que permitem oportunidades para aprender e se preparar para o futuro.
Planejamento de cenários é, principalmente, uma metodologia relativa à incerteza física ou
aleatória (DURBACH; STEWART, 2003).
Cenário não é uma previsão, no sentido de uma descrição relativamente inesperada de
uma projeção do presente. Também não é uma visão, que é, um futuro desejado. Cenário é um
esforço para a pergunta: "O que pode concebivelmente acontecer? ” ou: "O que aconteceria
se...?” Assim ele difere de qualquer uma previsão ou uma visão, ambas as quais, tendem a
esconder os riscos. Cenário, em contrapartida, faz a gestão da chance do risco (LINDGREN;
BANDHOLD, 2009).
Mais formalmente, um cenário pode ser definido como uma rota através da árvore de
decisão, apoiado por um portfólio dos acontecimentos e oportunidades. Fundamentalmente,
no entanto, análise de cenário não pode incluir uma consideração de todos os cenários na
árvore (BUNN; SALO, 1993).
Huss e Honton (1987) apresentaram uma classificação para as três principais
categorias de análise de cenário: Lógica intuitiva (intuitive logics), Análise de tendência de
impacto (trend-impact analysis) e Análise de impacto cruzado (cross-impact analysis).
De forma sucinta, na Lógica intuitiva os cenários são desenvolvidos sobre uma
perspectiva lógica, embora eles não estão associados a qualquer algoritmo matemático. A
Análise de tendência de impacto combina métodos de previsão tradicionais (tais como séries
temporais e econometria) com abordagens mais qualitativas, e tem em sua essência a
avaliação da importância e da probabilidade de ocorrência de eventos-chave impactantes. Na
Análise de impactos cruzados, cenários com base na distribuição de probabilidade de
ocorrência e nível de consistência é gerado a partir da análise, levando à identificação de
cenários prontamente aparentes a partir da distribuição (FRANCO; MEADOWS;
ARMSTRONG, 2013).
Schoemaker (1995) sugere 10 etapas para o desenvolvimento de cenários.
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1) Definir o escopo: o primeiro passo é definir o prazo e o âmbito da análise (em
termos de produtos, mercados, áreas geográficas e tecnologias). Prazo pode
depender de uma série de fatores: a taxa de mudança de tecnologia, os ciclos de
vida dos produtos, eleições políticas, horizonte de planejamento dos concorrentes,
e assim por diante. Quais foram as fontes anteriores de incerteza e volatilidade?
Deve-se pensar em uma quantidade similar ou superior de mudança para os
próximos anos?
2) Identificar os principais stakeholders: quem tem interesse nessas questões?
Quem será afetado por elas? Quem poderá influenciá-las? Stakeholders incluem
clientes, fornecedores, concorrentes, funcionários, acionistas, governo e assim por
diante. Identificar suas funções atuais, interesses e posições de poder, e perguntar
como eles mudaram ao longo do tempo e por quê.
3) Identificar as tendências básicas: que tendências políticas, econômicas, sociais,
tecnológicas, legais e da indústria certamente afetarão as questões que você
identificou na etapa um? Todos stakeholders devem concordar que estas
tendências; qualquer tendência em que existir discordância (dentro do prazo) não
levar a diante.
4) Identificar as principais incertezas: que eventos, cujos resultados são incertos,
poderão afetar significativamente as questões em que estamos preocupados?
Novamente, considere fatores econômicos, políticos, sociais, tecnológicas, legais e
da indústria. Ex.; Será que uma determinada peça de legislação ser aprovada? O
que os consumidores valorizarão no futuro? Para cada incerteza, determinar
possíveis resultados (Ex.: legislação passou ou não passou; serviço de valor aos
consumidores ou preço).
5) Construir os temas iniciais dos cenários: uma abordagem simples é identificar
mundos extremos, colocando todos os elementos positivos em um e todos os
negativos em outra (positivo ou negativo é definido em relação à estratégia atual).
Outro método para encontrar alguns temas iniciais é selecionar as duas principais
incertezas e cruzá-las. Esta técnica faz mais sentido se algumas incertezas são
claramente mais importantes do que outras.
6) Verifique a coerência e a plausibilidade: os temas iniciais de cenário da etapa
anterior podem ou não ser cenários definitivos, porque pode haver inconsistências
internas ou a falta de uma linha de tendência convincente. Há pelo menos três
testes de consistência interna, lidando com as tendências, as combinações de
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resultados, e as reações dos stakeholders. As tendências são compatíveis dentro do
prazo escolhido? As incertezas combinadas dos resultados nos cenários de fato
irão à mesma tendência? Os stakeholders se colocados em posições que eles não
gostam podem mudar suas decisões? Deve-se descrever este cenário final, que é
mais estável.
7) Desenvolver cenários de aprendizagem: o objetivo é identificar temas que têm
importância estratégica e, em seguida, organizar os possíveis resultados e
tendências em torno deles. Embora as tendências, por definição, aparecem em
todos os cenários, poderá ser dado maior ou menor peso e/ou atenção em
diferentes cenários. Nomear os cenários (intitular) também é importante e uma
história, capturando sua essência, torna a seguir e lembrar.
8) Identificar necessidades de pesquisa: pode ser necessário ter de fazer mais
pesquisas para aprofundar a sua compreensão das incertezas e tendências. Os
cenários de aprendizagem devem ajudar a concentrar os pontos que precisam ser
melhor compreendidos.
9) Desenvolver modelos quantitativos: deve reexaminar as consistências internas
dos cenários e avaliar se certas interações deverão ser mensuradas através de um
modelo quantitativo. Os modelos podem ajudar a estimar as consequências de
diversos cenários, em termos de comportamento de preços, taxas de crescimento,
as quotas de mercado, e assim por diante.
10) Evoluir para decisão dos cenários: em um processo iterativo, deve-se convergir
para os cenários que serão usados para testar as estratégias e gerar novas ideias.
Metade desses julgamentos é arte e metade é ciência, mas como determinar se os
cenários finais são bons? O primeiro critério é a relevância. Para ter impacto, os
cenários devem conectar-se diretamente com as preocupações dos stakeholders.
Em segundo lugar, os cenários devem ser internamente consistentes para serem
eficazes. Terceiro, eles devem descrever genericamente diferentes futuros, em vez
de variações sobre um tema. Em quarto lugar, cada cenário, idealmente, deve
descrever um equilíbrio ou um estado em que pode existir o sistema por algum
período de tempo, ao contrário de ser altamente transitória. Em suma, os cenários
devem cobrir uma ampla gama de possibilidades e destacar perspectivas
concorrentes (dentro e fora da empresa), embora incidindo sobre as interligações e
a lógica interna de cada futuro.
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2.6.1 Avaliação de cenários
Goodwin e Wright (2001) apresentam sete etapas principais para avaliação de cenário.

Etapa 1: Identificar e descrever os cenários e as estratégias;
Etapa 2: Construir a árvore de valor para a aplicação dos cenários e suas estratégias;
Etapa 3: Ranquear de “1” a “n”, onde “n” é a quantidade de combinações das
estratégias-cenários, o último nível da árvore de valor (critérios) para cada combinação
estratégia-cenário. O valor um “1” é dado para a melhor combinação e o valor “n” para a pior
combinação. Caso igualitário, pode-se repetir a pontuação.
Etapa 4: Deve-se pontuar de zero (0) a cem (100) os valores da etapa 3. O valor cem é
dado para a melhor combinação e o valor zero para a pior combinação.
Etapa 5: Fazer a ponderação dos critérios (último nível da árvore de valor)
pontuando-os entre si com a escala de zero (0) a cem (100), onde cem significa o critério mais
importante e zero o menos importante. Logo após a ponderação deve-se normalizar os
valores.
Etapa 6: Calcular a pontuação total de cada combinação estratégia-cenário. O valor
das estratégias-cenários (V(e_c)) é dado pelo somatório do peso da estratégia em cada cenário
(si) vezes o valor normalizado do critério (wi), conforme a equação 2. Fazer uma decisão
provisória através do ranqueamento dos valores globais.
m

V (e _ c)   si wi
i 1

Equação 2

Etapa 7: Realizar a análise de sensibilidade e tomar a decisão.

A partir do referencial teórico apresentado nesse capítulo será possível utilizar uma
adaptação do método proposto por Franco e Montibeller (2010) para o processo de análise de
decisão de multicritério. A estruturação do problema será realizada utilizando a identificação
e classificação dos stakeholders conforme Kamann (2007) e Mitchell, Bradley e Wood (1997), a
abordagem Value Focused Brainstorming (VFB) e a abordagem Value-Focused Thinking
(VFT) serão utilizadas para geração de objetivos, critérios, estratégias e cenários. A
estruturação do modelo AMD e a avaliação das alternativas, serão realizadas pela aplicação
do método SMARTS. Já a Análise de cenário será utilizada para determinar a melhor
estratégia gerencial para suportar a decisão.
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3 Desenvolvimento da estratégia organizacional e forma
de distribuição de investimentos no IST-ES

Nesse capítulo será apresentada uma proposta de solução para definir a melhor forma
de distribuição dos investimentos no IST do SENAI-ES nas macro áreas de serviços
(Consultoria, Metrologia, Inovação e Serviços Técnicos Especializados) e a estratégia
organizacional recomendada para melhor suportar a decisão dos investimentos.
Na proposta desse trabalho, será utilizada uma adaptação do método proposto por
Franco e Montibeller (2010) para o processo de análise de decisão de multicritério, conforme
a Figura 11.
Tanto o método SMARTS (Simple Multi-Attribute Rating Technique usando Swing
Weights) quanto a Análise de cenários seguiram a metodologia proposta por Goodwin e

Wright (2001, 2014). O autor da dissertação atuará como facilitador para garantir a adequada
aplicação dos métodos propostos e realizará todas as etapas intermediárias de cada método.
O método SMARTS foi dividido conforme a correspondência de cada fase do modelo
adaptado - Figura 11.

Figura 11: Processo de análise de decisão de multicritério
Fonte: o autor
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Na Figura 11 notamos que a fase 1, Estruturação do problema, será realizada
utilizando a identificação e classificação dos stakeholders conforme Kamann (2007) e
Mitchell, Bradley e Wood (1997), a abordagem Value Focused Brainstorming (VFB) e a

abordagem Value-Focused Thinking (VFT). Nessa fase também estão às três primeiras etapas
do método SMARTS.
A fase 2, Estruturação do modelo AMD, e a fase 3, Avaliação das alternativas, serão
realizadas pela aplicação das fases complementares do método SMARTS. A fase 2 abrangerá
a quarta e quinta etapa do método SMARTS enquanto a fase 3 contemplará da sexta a oitava
etapa do SMARTS.
A Análise de cenários foi aplicada após o SMARTS e aproveitou, dado o objetivo do
trabalho, algumas fases do método SMARTS que serão apresentadas nas seções seguintes.

3.1

Fase 1: Estruturação do problema

3.1.1 Etapa 1: Identificação dos tomadores da decisão (Stakeholders)

Através da estrutura organizacional do SENAI-ES podemos definir os stakeholders em
três instâncias:


Stakeholder “1”: Representação transversal.
o Devido ao tempo de empresa e diversas áreas de atuação, esse
stakeholder conhece os diversos processos das macro áreas de serviço
analisadas nesta problemática e por isso, ele representa de forma
transversal a opinião da instituição.



Stakeholder “2”: Representação específica.
o Esse stakeholder é responsável por atender os dois principais objetivos
do SENAI-ES que são a educação e o desenvolvimento tecnológico.
Contudo, ele colabora com uma das unidades do sistema, representando
de forma específica a opinião da instituição.



Stakeholder “3”: Representação regional.
o Esse stakeholder é um dos responsáveis por todas as unidades do
SENAI-ES. Ele precisa observar o SENAI-ES sob a ótica da educação
e da tecnologia, no entanto, o faz na extensão regional.
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Os stakeholders receberam essa codificação pelo fato de preservar o sigilo de suas
participações.
A Tabela 11 e a Tabela 12 mostram as classificações dos decisores.

Tabela 11: Análise pela relação Poder x Interesse
Stakeholder

Grau de poder

Grau de interesse

Classificação

1 - Transversal

Baixo

Alto

Manter informado

2 - Específico

Alto

Baixo

Manter satisfeito

3 - Regional

Alto

Alto

Ator chave

Fonte: o autor

Tabela 12: Análise pela relação Poder x Legitimidade x Urgência
Stakeholder

Poder

1 - Transversal

Legitimidade

Urgência

Classificação

x

x

Stakeholder dependente

2 - Específico

x

x

3 - Regional

x

x

Stakeholder dominante
x

Stakeholder definitivo

Fonte: o autor

Os três stakeholders realizarão os julgamentos, no entanto, devido à classificação
obtida na Tabela 11 e na Tabela 12 o stakeholder “3” será tratado também como o decisor
majoritário e, os pontos de divergência de julgamentos ao longo da aplicação dos métodos,
serão decididos por ele. O facilitador não realizará julgamentos, apenas guiará as etapas de
cada método.

3.1.2 Etapa 2: Identificação das alternativas para análise
As alternativas identificadas referem-se as quatro macro áreas do IST do SENAI-ES.


A1: Consultoria: atividades de atendimento ao mercado com serviços de
Eficiência Energética, Meio Ambiente, Alimentos e Bebidas;



A2: Metrologia: atividades de atendimento ao mercado com serviços de
Laboratório Central de Calibração (LCC) de grandezas elétricas;
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A3: Inovação: atividades de atendimento ao mercado com serviços de
produzir novos materiais, equipamentos, produtos e sistemas ou efetuar
melhorias nos já existentes.



A4: Serviços Técnicos Especializados (STE): atividades de atendimento ao
mercado com serviços de Laboratório da Construção Civil.

3.1.3 Etapa 3: Identificar os critérios que são relevantes ao problema de decisão
(árvore de valor)

Nessa etapa, cada stakeholder recebeu um questionário com o objetivo de identificar
sua percepção sobre a problemática. O modelo de questionário (Anexo A) e seu envio prévio
foi com a finalidade de aplicação do VFB, onde a geração de ideias individual e direcionada
(quando o uso do questionário) aumentará o número de ideias significativas.
A partir das respostas individuais dos stakeholders foram construídos, pelo facilitador,
os mapas cognitivos, representados na Figura 12, Figura 13 e Figura 14. Desses mapas
cognitivos o facilitador extraiu os objetivos meios e os critérios para a problemática de
decisão elaborando assim, a primeira árvore de valor para representar de forma consolidada a
opinião dos três stakeholders sobre a problemática.
De posse da primeira árvore de valor, o facilitador marcou uma reunião com os três
stakeholders para realização de alterações necessárias e a elaboração final da árvore. Nessa
reunião os stakeholders foram alinhando suas avaliações resultando a árvore de valor
consolidada da Figura 15.
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Figura 12: Mapa cognitivo – stakeholder 1
Fonte: o autor
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Figura 13: Mapa cognitivo – stakeholder 2
Fonte: o autor
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Figura 14: Mapa cognitivo – stakeholder 3
Fonte: o autor
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Objetivo fundamental

Objetivos meio

Critérios

* Entende-se por “Tradicionais” os serviços rotineiros das áreas de serviço que são de baixa ou média complexibilidade.

Figura 15: Árvore de valor
Fonte: o autor
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Os critérios identificados da árvore de valor são:


Manter os atendimentos: As alternativas deverão ser julgadas conforme a
capacidades de manter os atendimentos rotineiros (tradicionais) em execução
após os investimentos.



Novos atendimentos: As alternativas deverão ser julgadas conforme a
capacidade de captarem novas demandas de serviços “tradicionais”, após os
investimentos, que não eram realizados na instituição ou por falta de
capacitação ou por concorrente de dentro ou fora do estado.



Novas soluções: As alternativas deverão ser julgadas conforme a capacidade
de gerarem soluções inovadoras, após os investimentos, que não eram
realizados na instituição ou por falta de capacitação ou por concorrente de
dentro ou fora do estado. São atendimentos que exigem ações diferentes das
tradicionais.



Sustentabilidade do serviço: As alternativas deverão ser julgadas conforme a
saúde financeira que representam para a instituição. Deve-se considerar, por
exemplo: o número de funcionários x produtividade, número de funcionários x
receita de serviço, investimento previsto x receita prevista, propostas
apresentadas x propostas aceitas, etc.



Linhas de fomento: As alternativas deverão ser julgadas conforme a
oportunidade de utilizarem linhas de fomento para suas ações.



Desenvolvimento do capital intelectual: As alternativas deverão ser julgadas
conforme a influência que terão sobre o conhecimento científico e cultural da
instituição. Por exemplo: Elevação do conhecimento tecnológico da instituição
(know-how), ampliação da divulgação do nome da instituição, novos
conhecimentos devido a modernização do parque tecnológico, etc.



Ganhos socioeconômicos: As alternativas deverão ser julgadas conforme os
benefícios socioeconômicos que podem gerar após suas execuções. Ou seja, os
efeitos das ações ao contratante e seu entorno, exemplificando: Novos
produtos/serviços que podem ser comercializados beneficiando o usuário ou
meio ambiente, elevação nas exportações devido aos produtos atenderem novas
exigências, Elevação do emprego e renda, etc.
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Satisfação do cliente: As alternativas deverão ser julgadas conforme o grau de
satisfação que proporcional ao cliente. Deve-se considerar: O número/tipo de
serviços que a empresa pode contratar, os prazos que são propostos e
realizados os serviços, o preço praticado pelos serviços, resultado dos serviços
prestados, etc.

As cinco propriedades dos critérios foram testadas junto aos stakeholders de forma
qualitativa durante a aplicação do SMARTS e Análise de cenários. Entende-se que estas
propriedades foram cumpridas dado que a árvore consolidada contém todos os critérios
elencados pelos stakeholders (integralidade), os stakeholders não tiveram dificuldade para
julgar os critérios para cada uma das alternativas propostas (operacionalidade), os
stakeholders conseguiram julgar os critérios de forma independente entre eles, não precisando
criar correlações (decomponível), os stakeholders puderam julgar cada critério conforme as
propriedades pertinentes de seus respectivos critérios, ou seja, não foram julgados critérios
diferentes sobre mesmas propriedades (ausência de redundância) e os stakeholders não
identificaram a necessidade de mesclar, adicionar ou eliminar critérios para aprimorar os
julgamentos (tamanho mínimo).

3.2

Fase 2: Estruturação do modelo AMD

3.2.1 Etapa 4: Para cada critério, atribuir um valor para medir o desempenho de cada
alternativa em função daquele critério

Todos os critérios foram avaliados pelos stakeholders no sentido de serem
maximizados. Conforme a técnica de swing weights, a alternativa que menos maximiza o
critério recebe o peso zero (0) e a alternativa que mais maximiza o critério receber o peso cem
(100).
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Maximizar “Manter os atendimentos”



Maximizar “novos atendimentos”



Maximizar “Novas soluções”
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Maximizar “Sustentabilidade do serviço”



Maximizar “Linhas de fomento”



Maximizar “Desenvolvimento do capital intelectual”
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Maximizar “Ganhos socioeconômicos”



Maximizar “Satisfação do cliente”

3.2.2 Etapa 5: Determinar o peso de cada atributo (critério)

De acordo com a avaliação dos stakeholders, os pesos de cada um dos critérios foram
determinados, normalizados e balanceados conforme a Tabela 13 e a Figura 16.
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Tabela 13: Pesos dos critérios normalizados.
Critério

Peso

Peso Normalizado

Manter os atendimentos

80

15

Novos atendimentos

60

11

Novas soluções

70

13

Sustentabilidade do serviço

50

9

Linhas de fomento

70

13

Desenvolvimento do capital intelectual

100

19

Ganhos socioeconômicos

30

6

Satisfação do cliente

80

15

540

100

Total
Fonte: o autor

Figura 16: Balanceamento dos pesos dos critérios
Fonte: o autor
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3.3

Fase 3: Avaliação das alternativas

3.3.1 Etapa 6: Para cada alternativa, realizar a ponderação dos pesos atribuídos nas
alternativas
O valor das alternativas (V(a)) é dado pelo somatório do peso da alternativa em cada
critério (si) vezes o valor normalizado do critério (wi), conforme a equação 3.

m

V (a)   si wi
i 1

Equação 3

O cálculo para a alternativa A1 com valores arredondados, seria:

V (A1) = 100x15 + 80x11 + 80x13 + 100x9 + 80x13 + 80x19 + 80x6 + 100x15
V (A1) = 8860 ou 88,60%

O resultado da ponderação de cada alternativa pode ser visto na Figura 17 com a
utilização do software V-I-S-A.
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Figura 17: Ponderação dos pesos atribuídos nas alternativas
Fonte: o autor
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3.3.2 Etapa 7: Fazer uma decisão provisória
A Figura 18 mostra o comportamento das alternativas em função dos principais
objetivos meio, cumprimento da missão e visão e valorização da reputação da instituição.

Metrologia
Inovação
Serviços Técnicos Especializados (STE)
Consultoria

Figura 18: Gráfico de Retorno visão e missão versus reputação
Podemos ver na Figura 18 que alternativa “consultoria” apresenta o melhor
desempenho, pois é a que melhor contribui, simultaneamente, para maximizar a visão e
reputação da instituição. A segunda melhor opção á e alternativa “inovação”, pois após a
consultoria é a que melhor atende conjuntamente os objetivos meios identificados. A
alternativa “STE” e “metrologia” praticamente se igualam no objetivo “visão e missão da
instituição”, no entanto, “STE” apresenta desempenho superior no atendimento ao objetivo
“reputação da instituição”, fazendo com que fique com a terceira melhor posição.
O resultado global para os investimentos nas quatro macro áreas de serviço estão
expressos na Figura 17.


Consultoria = 88;



Inovação = 62;



STE = 45;



Metrologia = 32;
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Buscando determinar um rateio dos investimentos para as macro áreas de serviço,
propõe-se uma normalização dos valores encontrados no ranqueamento das alternativas,
conforme a Tabela 14.

Tabela 14: Valores normalizados do ranking das alternativas
Ranking das alternativas Normalizado
Consultoria

88

39%

Inovação

62

27%

Serviços Técnicos Especializados (STE)

45

20%

Metrologia

32

14%

227

100%

Total

Desse modo, o rateio do investimento entre as áreas temáticas do IST do SENAI-ES
seriam:


39% em Consultoria;



27% em Inovação;



20% em STE e



14% em Metrologia.

3.3.3 Etapa 8: Realizar uma análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade é realizada para verificar como a pontuação global das
alternativas se comporta com a alteração dos pesos dos objetivos meios. As Figura 19 e
Figura 20 mostram as análises de sensibilidade das alternativas em relação aos principais
objetivos meio em função do objetivo fundamental.
O comportamento global das alternativas, tanto em função do objetivo “visão e missão
da instituição”, quanto em função do objetivo “reputação da instituição” mostra que as
alternativas “consultoria” e “inovação” praticamente não sofrem influência na modificação
dos pesos entre os objetivos.
Já as alternativas “STE” e “metrologia” sofrem alterações antagônicas, tanto em
função do objetivo “visão e missão da instituição”, quanto em função do objetivo “reputação
da instituição”. No primeiro, quanto maior for o peso do objetivo menos capital será aplicado
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em STE e mais capital será aplicado a metrologia. Já no segundo, quanto maior for o objetivo
mais capital será aplicado STE e menos capital será aplicado a metrologia.
Em nenhum dos casos a sequencia de ranqueamento das alternativas alterará, ou seja,
a área de consultoria recebera mais investimentos que a área de inovação que receberá mais
investimentos que a área de STE que receberá mais investimentos que a área de metrologia.

Figura 19: Análise de sensibilidade das alternativas quanto à visão e missão
Fonte: o autor

Figura 20: Análise de sensibilidade das alternativas quanto à reputação
Fonte: o autor
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3.4

Avaliação de cenários
Tomar uma decisão sobre uma avaliação de cenários é favorável aos decisores pois

gera um conjunto complementar de ações a nível de gestão que devem ser tomadas para
fortalecer a decisão ao longo do tempo. A prática da análise de cenário gera na empresa um
olhar adicional sobre as incertezas da decisão contribuindo para uma decisão mais estável as
incertezas futuras. A avaliação de cenários será conforme a metodologia de Goodwin e
Wright (2001). A identificação e definição dos cenário e das estratégias seguiram os passos
propostos por Shoemaker (1995).

3.4.1 Etapa 1: Identificar e descrever os cenários e as estratégias
Para a análise de cenários os stakeholders são os mesmos da aplicação do método
SMARTS. Eles responderam, em seus questionários, duas perspectivas (cenários) para os
próximos três a cinco anos e quais seriam três linhas de ações do SENAI-ES para que suas
macro áreas melhor se saiam nesse período (estratégias). Eles levaram em consideração o
comportamento das temáticas de política, social, econômico e mercado. Ou seja, quais os
tipos de ocorrência (tendência) que devem passar essas áreas (aumentar, diminuir, manter,
cessar, modificar, novos entrantes etc).
O facilitador, a partir das respostas individuais formou dois cenários que
posteriormente, em reunião com os três stakeholders, foram aprimorados e validados.


Cenário 1 (C1): Avanço Tecnológico (AT)
o Crise política será breve (até o meado do próximo ano 2016);
o Retomada da confiança na política econômica do governo pela
indústria;
o Instalação de empresas de desenvolvimento de produtos com alto teor
tecnológico;
o Passaremos a exportar produtos de alto valor agregado.
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Cenário 2 (C2): Serviços básicos (SB)
o Agravamento da crise política e econômica do país pelos próximos 2
anos (2016 e 2017);
o Dependência da exploração de produtos básicos;
o Indústria terá retração cada vez maior em decorrência da baixa
exportação;
o A participação da atividade industrial na composição do PIB capixaba
terá queda gradativa;
o Sem investimentos para implantação de novas indústrias ou até mesmo
para expansão das já instaladas.

De modo similar a construção dos cenários, o facilitador agrupou as respostas dos
stakeholders (no questionário) quanto às linhas de ação para posicionar a instituição perante
as incertezas dos cenários e formatou três estratégias iniciais, que posteriormente, em reunião
com os três stakeholders, foram aprimoradas e validadas.


Estratégia 1 (E1): Governabilidade (Gov)
o Introduzir a área de serviços técnico, tecnológico e inovação - STI
(consultoria, inovação, STE e metrologia) na agenda estratégica da
FINDES-SENAI-ES;
o Implementação de plano de desenvolvimento, com recursos financeiros
alocados em seu orçamento para continuidade de programas de
investimentos;
o Contratação de pessoas em etapas para que a medida que forem
crescendo os serviços o quadro seja aumentado;



Estratégia 2 (E2): Simbiótica (Simb)
o Buscar um canal direto com a indústria a fim de que esta canalize sua
demanda diretamente à instituição;
o Buscar parcerias com universidades e outros Centro Tecnológicos para
desenvolvimento de soluções;
o Buscar atuar junto às redes tecnológicas do SENAI a nível nacional
para compartilhar soluções e participar de novos projetos;
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Estratégia 3 (E3): Educacional (Edu)
o Desaquecer a atuação da área de STI com foco em atendimento as
empresas e direcioná-las para expansão das atividades educacionais.

3.4.2 Etapa 2: Construir a árvore de valor para a aplicação dos cenários e suas
estratégias
Tendo por objetivo a definição de uma estratégia que melhor suporte os investimentos
propostos para as quatro macro áreas de serviço nos cenários previstos, adotaram-se os
mesmos critérios utilizados no método SMARTS elencados a seguir e apresentados na Figura
15:


Manter os atendimentos;



Novos atendimentos;



Novas soluções;



Sustentabilidade do serviço;



Linhas de fomento;



Desenvolvimento do capital intelectual;



Ganhos socioeconômicos e;



Satisfação do cliente.

3.4.3 Etapa 3: Ranquear de “1” a “n” as combinações de estratégia-cenário
Tendo por objetivo a garantia do entendimento do stakeholder no método para que ele
pudesse expressar livremente seu julgamento, cada stakeholder, individualmente com o
facilitador, passou pela etapa 3 e etapa 4 da análise de cenário. Nos Anexos C, D e E estão as
avaliações individuais.
O julgamento nessa etapa deve ser: a melhor combinação estratégia-cenário recebe o
valor um (1) e a pior combinação estratégia-cenário recebe o valor zero (0). O julgamento
consolidado dos cenários versus as estratégias para cada critério está na Tabela 15.
Essa consolidação ocorreu em reunião do facilitador com os três stakeholders, onde
cada um, de posse de suas avaliações, foi dando suas notas e em um esforço conjunto o
facilitador foi conduzindo para o consenso. Nos poucos casos que o consenso não ocorreu de
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forma mais suave, o decisor majoritário (stakeholder 3) foi solicitado para assumir o
julgamento.

3.4.4 Etapa 4: Pontuar de 0 a 100 o ranqueamento da etapa 3
A Tabela 16 mostra a transformação consolidada dos ranqueamentos em pesos. O peso
cem (100) é atribuído à melhor combinação estratégia-cenário e o peso zero (0) a pior
combinação estratégia-cenário.
Esta etapa 4 ocorreu de forma similar a etapa 3 e foi realizada na mesma reunião
mencionada, sendo feita a etapa 3 e em sequencia essa etapa 4. Em Anexo C, D e E estão as
transformações individuais.

3.4.5 Etapa 5: Fazer a ponderação dos critérios e normalizar os valores

Dado que se conservou a árvore de valor aplicada no SMART (item 3.4.2), também se
manteve os valores dos critérios definidos no método SMART (item 3.2.2) - Tabela 13.

3.4.6 Etapa 6: Calcular a pontuação total de cada combinação estratégia-cenário e
realizar uma decisão provisória
O valor consolidado das estratégias-cenários (V(e_c)) é dado pelo somatório do peso
da estratégia em cada cenário (si) vezes o valor normalizado do critério (wi), conforme a
equação 4. O cálculo (arredondado) para a estratégia governabilidade (Gov) no cenário
avanço tecnológico (AT), seria:
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Tabela 15: Ranqueamentos dos cenários versus as estratégias para cada critério
Critério:
Manter os
atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Linhas de fomento

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

3
2=
6

2=
1
5

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

2=
1
6

4
2=
6

Critério:
Novos atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Desenvolvimento do capital
intelectual

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

2=
1
6

3=
2=
3=

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

1=
1=
5=

5=
3
6

Critério:
Novas soluções
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
2=
2=
6

Serviços
básicos
3=
3=
1

Critério:
Ganhos socioeconômicos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
3=
3=
4

Serviços
básicos
6
3=
1

Critério:
Sustentabilidade do
serviço

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Satisfação do cliente

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

1=
2=
6=

4
2=
1=

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

2
1
6=

5
3
6=

Governabilidade
Simbiótica
Educacional
Fonte: o autor
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Tabela 16: Transformações dos ranqueamentos em pesos dos cenários versus estratégias
Critério:
Manter os
atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Linhas de fomento

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

60
80
0

80
100
20

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

80
100
0

40
80
0

Critério:
Novos atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Desenvolvimento do capital
intelectual

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

80
100
0

60
80
60

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

100
100
20

20
60
0

Critério:
Novas soluções
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
80
80
0

Serviços
básicos
60
60
100

Critério:
Ganhos socioeconômicos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
60
60
40

Serviços
básicos
0
60
100

Critério:
Sustentabilidade do
serviço

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Satisfação do cliente

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

100
80
0

40
80
100

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

80
100
0

20
60
0

Governabilidade
Simbiótica
Educacional
Fonte: o autor
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Figura 21: Ponderação das estratégias em cada cenário
Fonte: o autor
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m

V (e _ c)   si wi

Equação 4

i 1

V (Gov_AT) = 60x15 + 80x11 + 80x13 + 100x9 + 80x13 + 100x19 + 60x6 + 80x15
V (Gov_AT) = 8220 ou 82,20%

O resultado da ponderação de cada estratégia conforme o cenário pode ser visto na
Figura 21 com a utilização do software V-I-S-A
A Figura 22 mostra o comportamento das estratégias em função dos principais
objetivos meio, cumprimento da missão e visão e valorização da reputação da instituição.

Simb_AT
Edu_AT
Gov_SB
Gov_AT
Edu_SB
Simb_SB

Figura 22: Gráfico de Retorno visão e missão versus reputação
Fonte: o autor

Podemos ver na Figura 22 que estratégia “Simb_AT” apresenta o melhor desempenho,
pois é a que melhor contribui, simultaneamente, para maximizar a visão e reputação da
instituição. A estratégia “Gov_AT” e “Simb_SB” praticamente se igualam no objetivo “visão
e missão da instituição”, no entanto, “Gov_AT” apresenta desempenho superior no
atendimento ao objetivo “reputação da instituição”, fazendo com que fique com a segunda
melhor posição e “Simb_SB” com a terceira posição. As outras três estratégias “Edu_AT”,
“Edu_SB” e “Gov_SB” praticamente possuem mesmo desempenho no objetivo “reputação da
instituição”, no entanto “Gov_SB” possui desempenho superior a “Edu_SB” que possui
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desempenho superior a “Edu_AT”, fazendo assim que “Gov_SB” tenha a quarta posição,
“Edu_SB” a quinta posição e “Edu_AT” a sexta posição.
Conforme a Figura 21, o resultado global das estratégias nos cenários pode ser
expresso de acordo com a Tabela 17.

Tabela 17: Resultado global das estratégias nos cenários
Resultado global das estratégias nos
Avanço Tecnológico
cenários
81
Governabilidade
90
Simbiótica
6
Educacional
Fonte: o autor

Serviços básicos
42
73
38

Realizando uma análise de dominância na Tabela 17, nota-se que a estratégia
“Educacional” é dominada em relação as outras duas estratégias em ambos cenários podendo
ser descartada inicialmente. A estratégia “Governabilidade” e “Simbiótica” possuem valores
próximos no cenário “avanço tecnológico”, no entanto a estratégia “simbiótica” é muito
superior a “governabilidade” no cenário “serviços básicos” assim, uma decisão inicial é a
escolha da estratégia “simbiótica”.

3.4.7 Etapa 7: Realizar a análise de sensibilidade e tomar a decisão
Foi realizada a análise de sensibilidade para verificar como a pontuação global das
estratégias se comporta com a alteração dos pesos dos objetivos meios. As Figura 23 e Figura
24 mostram as análises de sensibilidade das estratégias em relação aos principais objetivos
meio em função do objetivo fundamental.
O comportamento global das estratégias combinadas aos cenários, tanto em função do
objetivo “visão e missão da instituição”, quanto em função do objetivo “reputação da
instituição” mostra que as únicas estratégias combinadas que mudam de posição são
“Gov_AT” e “Simb_SB”. Nota-se que esta alteração de posição ocorre em valor mais
extremo dos objetivos, ou seja, por volta de 90% do peso para o objetivo “visão e missão da
instituição” ou similarmente, por volta de 10% do peso para o objetivo “reputação da
instituição”.
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Figura 23: Análise de sensibilidade das estratégias quanto à visão e missão
Fonte: o autor

Figura 24: Análise de sensibilidade das estratégias quanto à reputação
Fonte: o autor

77

=7

 = 10
 = 23

 = 43

Figura 25: Diferença de valores para as estratégias-cenários conforme os objetivos meios
Fonte: o autor
Pela análise de sensibilidade pode-se concluir que a melhor estratégia é a simbiótica,
pois em todas as escalas de peso dos objetivos a soma de valor será superior as demais
combinações. Outro ponto que realça a decisão é que apesar da combinação “Simb_AT” e
“Gov_AT”, no objetivo “visão e missão”, terem valores próximos (pequeno =10), suas
parcelas (valores) no outro cenário não acompanham a mesma relação, ou seja, os valores das
combinações “Simb_SB” e “Gov_SB” apresentam grande diferença de valor entre si (grande
=23). A Figura 25, ilustra para o ponto de decisão a diferença de valor entre as combinações
“Simb_AT”, “Gov_AT”, “Simb_AT” e “Gov_AT” entre os objetivos. No objetivo “reputação
da instituição” a diferença entre os ´s fica ainda mais crítico, tendo o valor 7 nas
combinações Gov/Simb_AT e o valor 43 para as combinações Gov/Simb_SB.
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4 CONCLUSÕES
O estudo desenvolvido gerou para a instituição SENAI uma nova abordagem sobre a
temática de tomada de decisão e mostrou-se passível de ser aplicado para outras situações
decisórias. Também contribui para melhorar o conhecimento dos gestores em ferramentas de
geração de ideias e estruturação de problemas.
A utilização de questionário como ferramenta de captação de opinião foi positiva no
aspecto que cada stakeholder pode manifestar livremente sua opinião e também porque
despertou nos stakeholder um entendimento inicial da situação problemática facilitando a
etapa de decisão em grupo.
Após a aplicação dos métodos propostos, a divisão dos investimentos nas macro áreas
de serviço do IST devem ser de 39% para serviços de consultoria, 27% para serviços de
inovação, 20% para serviços de STE e 14% para serviços metrológicos. Este resultado pode
ser comparado com os valores previstos no plano de negócio do IST e planejamento
estratégico do SENAI/ES.
Quanto a estratégia organizacional a ser adotada pela instituição a respeito das macro
áreas de serviço, esta deverá ser a simbiótica, onde a instituição deverá gerar políticas que
favoreçam à buscar um canal direto com a indústria a fim de que esta canalize sua demanda
diretamente à instituição, buscar parcerias com universidades e outros Centro Tecnológicos
para desenvolvimento de soluções e buscar atuar junto às redes tecnológicas do SENAI a
nível nacional para compartilhar soluções e participar de novos projetos.
A etapa mais complexa foi a avaliação das combinações estratégias-cenários, na etapa
3 da análise de cenários. Os stakeholders apresentaram dificuldades no julgamento simultâneo
das seis combinações geradas, o que pode ser melhorado pela extensão a análise de cenários
proposta por Montibeller, Gummer e Tumidei (2006).
Como sugestão para trabalhos futuros ficaria ampliar os stakeholders, utilizar de novas
técnicas para decisão em grupo e aplicar a extensão proposta por Montibeller, Gummer e
Tumidei (2006).
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Anexo A
V-I-S-A é um software para decisões com múltiplos critérios de difícil balanceamento;
para decisões onde nenhuma opção corresponde perfeitamente à todos critérios; ou para
decisões onde mais de uma pessoa tem de dizer como a decisão deve ser tomada. O decisor
não precisa dizer a “resposta certa”, ele precisa se sentir envolvido em qual é a melhor decisão
global. V-I-S-A ajuda a ver quais os critérios que mais impactam a decisão para que tempo e
energia não sejam desperdiçados em fatores que não irão ajudar a distinguir entre as
alternativas. V-I-S-A também documenta como a decisão é tomada e por que aquele foi o
melhor resultado para a situação. V-I-S-A tem ajudado as pessoas a tomarem decisão desde
1986 (“V-I-S-A”, 2015).
Quando vários stakeholders estão envolvidos, V-I-S-A promove a comunicação clara
e direciona as partes interessadas nos temas que valem a pena discutir. Para os decisores
individuais V-I-S-A os ajuda a pensa através das alternativas de forma bem estruturada e a
saberem que tem de considerar todos os aspectos de forma racional (“V-I-S-A”, 2015).

Por que usar V-I-S-A?
As razoes de uso podem ser encontradas no site do V-I-S-A (“V-I-S-A”, 2015).


Versatilidade: V-I-S-A pode ser usado para trazer um grupo de tomadores de
decisão para uma sessão facilitada ou por um único usuário olhando para
recolher opiniões sobre a sua decisão;



Multi uso: Não há limite no número de pontos de vista que podem ser
recolhidas quando tomar decisão;



Baseado na web: Facilmente acessível, localização física não é mais um fator
na recolha de opinião para a tomada de decisão.
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Como usar o V-I-S-A
O passo-a-passo para usar o software pode ser encontrado no site do V-I-S-A (“V-I-SA”, 2015).

1. Construir a árvore de valor: A árvore de valor mostra os critérios que são
importantes em uma estrutura que permite reconhecer como eles se interrelacionam. A Figura 26 mostra um exemplo de árvore de valor.

Figura 26: Árvore de valor – software V-I-S-A
Fonte: “V-I-S-A”, 2015
2. Listar as alternativas: Definir quais são as alternativas que serão avaliadas para o
problema de decisão, nesse exemplo, modelos de carro para compra (Porsche,
Micra, MX5 ou Land Rover) - Erro! Fonte de referência não encontrada..

3. Pontuar cada alternativa: Pontuar cada alternativa em cada critério no nível
inferior da árvore de valor. Nesse exemplo, pontuar cada carro em função da
“acceleration”, “capital cost”, etc. Os pontos podem mudar conforme desejarem
os stakeholders e estimativas podem ser utilizadas.

Figura 27: Alternativas e pesos dos critérios – software V-I-S-A
Fonte: “V-I-S-A”, 2015
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4. Ponderar os critérios: Determinar para cada critério um peso que reflita sua
importância - Erro! Fonte de referência não encontrada.. É mais subjetivo do
que os pesos dos critérios nas alternativas.

Figura 28: Ponderação dos critérios – software V-I-S-A
Fonte: (“V-I-S-A”, 2015)
5. Ver os resultados: Abra alguns dos resultados em tabelas e gráficos e analise-os.
Se estimativas foram usadas para pontuar, pode-se observar se estas precisam ser
mais precisas para melhorar o resultado. Pode-se excluir alguma alternativa que
pareça inviável, concentrando-se melhor nas prioritárias.
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Anexo B
Questionário aplicado aos stakeholders
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Anexo C
Julgamentos do stakeholder 1 para o método SMART
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Julgamentos do stakeholder 1 para o método de cenários
Critério:
Manter os
atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Linhas de fomento

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

1
2
6

6
2
1

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

1=
1=
6=

4
3
6=

Critério:
Novos atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Desenvolvimento do capital
intelectual

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

1=
2
6

3=
3=
1=

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

1=
1=
6=

5
3
6=

Critério:
Novas soluções
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
1=
2
6

Serviços
básicos
3=
3=
1=

Critério:
Ganhos socioeconômicos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
2
4
6

Serviços
básicos
5
3
1

Critério:
Sustentabilidade do
serviço

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Satisfação do cliente

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

1=
1=
6=

6=
2
1

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

2
1=
6

5
3
1=
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Critério:
Manter os
atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Linhas de fomento

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

100
80
0

0
80
100

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

100
100
0

40
60
0

Critério:
Novos atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Desenvolvimento do capital
intelectual

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

100
80
0

60
60
100

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

100
100
0

20
60
0

Critério:
Novas soluções
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
100
80
0

Serviços
básicos
60
60
100

Critério:
Ganhos socioeconômicos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
80
40
0

Serviços
básicos
20
60
100

Critério:
Sustentabilidade do
serviço

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Satisfação do cliente

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

100
100
0

0
80
100

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

80
100
0

20
60
100
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Anexo D
Julgamentos do stakeholder 2 para o método SMART
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Julgamentos do stakeholder 2 para o método de cenários
Critério:
Manter os
atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Linhas de fomento

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

3=
1
6

2
3=
4

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

2
3
6=

5
1
6=

Critério:
Novos atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Desenvolvimento do capital
intelectual

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

2=
1
6=

6=
2=
3

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

1=
3
5

6
2
1=

Critério:
Novas soluções
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
2
1=
6

Serviços
básicos
6
3
1=

Critério:
Ganhos socioeconômicos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
5
3
2=

Serviços
básicos
6
2=
1

Critério:
Sustentabilidade do
serviço

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Satisfação do cliente

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

1=
2=
6

2=
3
1=

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

1
3
6=

5
2
6=
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Critério:
Manter os
atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Linhas de fomento

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

60
100
0

80
60
40

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

80
60
0

20
100
0

Critério:
Novos atendimentos

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Desenvolvimento do capital
intelectual

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

80
100
0

0
80
60

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

100
60
20

0
80
100

Critério:
Novas soluções
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
80
100
0

Serviços
básicos
0
60
100

Critério:
Ganhos socioeconômicos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço
Tecnológico
20
60
80

Serviços
básicos
0
80
100

Critério:
Sustentabilidade do
serviço

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Critério:
Satisfação do cliente

Avanço
Tecnológico

Serviços
básicos

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

100
80
0

80
60
100

Governabilidade
Simbiótica
Educacional

100
60
0

20
80
0
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Anexo E
Julgamentos do stakeholder 3 para o método SMART
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Julgamentos do stakeholder 3 para o método de cenários
Critério:
Manter os
atendimentos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço Tecnológico Serviços básicos
3
2=
5

2=
1
6

Critério:
Avanço Tecnológico Serviços básicos
Novos atendimentos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional
Critério:
Novas soluções
Governabilidade
Simbiótica
Educacional
Critério:
Sustentabilidade do
serviço
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

3
2=
4

2=
1
6

Avanço Tecnológico Serviços básicos
4
2
5

1
3
6

Avanço Tecnológico Serviços básicos
3
2
4

5
1
6

Critério:
Linhas de fomento
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço Tecnológico Serviços básicos
3
1
5

4
2
6

Critério:
Desenvolvimento do capital Avanço Tecnológico Serviços básicos
intelectual
Governabilidade
Simbiótica
Educacional
Critério:
Ganhos socioeconômicos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Critério:
Satisfação do cliente
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

2
1
5

4
3
6

Avanço Tecnológico Serviços básicos
3
2
1

4
5
6

Avanço Tecnológico Serviços básicos
2
1
5

4
3
6
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Critério:
Manter os
atendimentos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço Tecnológico Serviços básicos
60
80
20

80
100
0

Critério:
Avanço Tecnológico Serviços básicos
Novos atendimentos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional
Critério:
Novas soluções
Governabilidade
Simbiótica
Educacional
Critério:
Sustentabilidade do
serviço
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

60
80
40

80
100
0

Avanço Tecnológico Serviços básicos
40
80
20

100
60
0

Avanço Tecnológico Serviços básicos
60
80
40

20
100
0

Critério:
Linhas de fomento
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Avanço Tecnológico Serviços básicos
60
100
20

40
80
0

Critério:
Desenvolvimento do capital Avanço Tecnológico Serviços básicos
intelectual
Governabilidade
Simbiótica
Educacional
Critério:
Ganhos socioeconômicos
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

Critério:
Satisfação do cliente
Governabilidade
Simbiótica
Educacional

80
100
20

40
60
0

Avanço Tecnológico Serviços básicos
60
80
100

40
20
0

Avanço Tecnológico Serviços básicos
80
100
20

40
60
0
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