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RESUMO 

 

 

Com a Lei nº 9.991/2000, modificada pela Lei nº 10.848/2004, que dispõe 

sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e em 

eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e 

autorizadas do setor de energia elétrica, os programas de P&D passaram a ser 

vistos como solução para diversos problemas existentes nessas empresas. Este fato 

ocasionou um aumento da oferta de propostas de projetos resultantes do interesse 

crescente de pesquisadores e instituições, acirrando a disputa pelos recursos do 

programa de P&D gerido pelas concessionárias. Desta forma, a escolha da melhor 

proposta de projeto deve estar focada na identificação daquela que ofereça a melhor 

solução tecnológica para a empresa contratante com o menor custo, ou seja, a 

melhor relação custo-benefício. Diante deste quadro, o objetivo deste trabalho é 

desenvolver um sistema de análise de investimentos em inovação e tecnologia (I&T), 

utilizando, para tal, a ferramenta Método de Análise Hierárquica (Analytic Hierarchy 

Process – AHP), de modo que esta ferramenta possa abranger os aspectos da lei, 

no que diz respeito aos investimentos em P&D, analisar a viabilidade técnica e 

econômica do projeto e se o mesmo está aderente à missão da empresa e em 

concordância com os acionistas, proprietários e associados. Além disso, essa 

ferramenta apresenta uma possível solução para corroborar na escolha de projetos 

de P&D em empresas de qualquer âmbito. São apresentados resultados de um 

estudo de caso baseado em três propostas de projetos de P&D de uma 

concessionária de distribuição de energia elétrica. 

 

Palavras-chave: Inovação e Tecnologia (I&T), Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

Analytic Hierarchy Process (AHP). 



 

  

ABSTRACT 

 

 

Due to the Law no. 9991/2000, amended by Law no. 10848/2004, which 

dispose about the investment in research and development (R&D) and energy 

efficiency by power system utilities, the R&D programs began to be seen as a 

solution to various problems in those companies. This caused an increase in the 

number of project purposes submitted arising from the increasing interest of 

researchers and institutions, a hot dispute on the amount of R&D (Resources 

Available). Thus, the choice of project must be focused on the identification of those 

which offer the lowest cost and, especially, provide the best technology solution for 

the utility, e.g. the best cost-worth relation. According to this scenario, this work has 

the main goal of developing a system for innovation and technology (I&T) investment 

analysis, using the Analytic Hierarchy Process (AHP), a tool which can cover aspects 

of the law, with respect to investments in R&D, analyze the technical and economical 

feasibility of the project and whether it adheres to the strategies of the company and 

in agreement with its shareholders, owners and members. In addition the tool 

provides a solution for adequately selecting R&D projects in companies of any scope. 

As results, a case study is presented based on three proposals for R&D projects of a 

power distribution utility. 

 

Keywords: Innovation and Technology (I&T), Research and Development (R&D), 

Analytic Hierarchy Process (AHP). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

“Quem decide pode errar. 

Quem não decide já errou.” 

Maestro Herbert von Karajan (1908-1989) 

 

Segundo Valeriano (1998), o processo de decidir é a escolha de uma 

alternativa em várias e esta decisão deve ser parte de uma seqüência, o que chama-

se de processo decisório. 

 

Para Simon (1971), na teoria das decisões a organização é apresentada 

como um sistema complexo hierarquizado de decisões. Ele afirma que “... cada 

decisão envolve a seleção de uma meta e de um comportamento a ela relacionado. 

A meta pode, por seu turno, ser apenas estágio intermediário para um fim, ainda 

mais distante e assim por diante, até que o objetivo final é alcançado”. Nas decisões, 

os seguintes elementos devem ser considerados: 

 O tomador de decisão, que pode ser caracterizado com sendo uma 

pessoa ou um grupo pré-selecionado, investido de autoridade de 

escolha; 

 O objetivo a ser alcançado; 

 Os critérios e subcritérios; 

 As estratégias para se atingir o objetivo; 

 Os aspectos referentes ao ambiente do tomador de decisão; 

 O resultado daquilo que foi obtido com as alternativas adotadas. 

 

O processo decisório, o qual faz parte do processo administrativo, aplica-se 

nos mais diversos ambientes organizacionais, como administração pública, militar, 

área de negócios e até, que é foco deste trabalho, na área de Inovação e Tecnologia 

(I&T). 

 

Segundo Chapieski e Lacerda (2007), o programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) não pode ser dissociado do negócio da empresa. Sabe-se 

que o objetivo imediato de um projeto de P&D é alcançar um conjunto de metas e 
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técnicas específicas. Contudo, essas metas devem estar alinhadas, também, com os 

objetivos estratégicos gerais da organização. Para Chapieski e Lacerda (2007), 

existem alguns aspectos estratégicos que devem ser considerados na seleção de 

projetos de P&D. São eles: 

 Competências essenciais: as empresas se distinguem umas das outras 

pelas suas competências essenciais, fator que acarreta vantagem 

competitiva. Portanto, identificar e fortalecer essas competências 

essenciais é fundamental. Concentrar-se apenas em tecnologia pode 

colaborar para que se negligenciem outros fatores estratégicos da 

empresa; 

 É preciso estipular mecanismos para descobrir outras aplicações para 

tecnologias já dominadas, para não correr o risco de se investir em 

tecnologias saturadas e que estão próximas de alcançar seu limite 

técnico. Para isso, é necessário investir em ciência de base para efetuar 

essa transição. 

 Análise de gap: é um procedimento de comparação entre as 

competências exigidas por uma organização versus as competências 

desenvolvidas por outra. O produto desta comparação representa a 

"lacuna" de qualificações que a organização precisa desenvolver para 

estar apta a exercer suas atividades. Ela pode ser utilizada para auxiliar 

na identificação da defasagem tecnológica de uma empresa em relação 

aos concorrentes e em relação aos seus objetivos. Para que se faça 

essa análise é necessária uma auditoria tecnológica quanto aos seus 

produtos, processos produtivos, atividades administrativa, de marketing, 

entre outros. A identificação de um gap tecnológico deve ser levada em 

consideração na seleção de projetos de P&D. 

 

Desta forma, pretende-se, com este trabalho, elaborar um sistema de análise 

de investimentos em I&T, utilizando, para tal, a ferramenta AHP – Analytic Hierarchy 

Process. 

 

O trabalho irá abranger os aspectos da lei, no que diz respeito aos 

investimentos em P&D, apresentará alguns trabalhos focados nesse tipo de 

problema e que utilizam a ferramenta AHP, além de apresentar a ferramenta AHP 
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como uma solução para corroborar na escolha de projetos de P&D em empresas de 

qualquer âmbito. 

 

1.1 A lei nº 9.991/2000 

 

A lei nº 9.991/2000, modificada pela lei nº 10.848/2004, dispõe sobre a 

realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência 

energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas 

do setor de energia elétrica. Por essa lei, as concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos de distribuição de energia elétrica são obrigadas a aplicar, 

anualmente, no mínimo, 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) de sua receita 

operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e, no mínimo, 

0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) em programas de eficiência energética 

no uso final. 

 

As concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção 

independente de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante 

de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional líquida em pesquisa e 

desenvolvimento do setor elétrico, excluindo-se, por isenção, as empresas que 

gerem energia exclusivamente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, 

pequenas centrais hidrelétricas e co-geração qualificada. 

 

Já as concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia 

elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% (um 

por cento) de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do 

setor elétrico. 

 

Com a lei, os programas de P&D deixaram de ser encarados apenas como 

uma obrigação, e passaram a ser vistos como uma oportunidade para a solução de 

diversos problemas existentes nas empresas, o que ocasionou um aumento da 

oferta de temas resultantes do interesse crescente de pesquisadores e instituições. 

Com isso, percebe-se uma acirrada disputa (interna e externa) pelas oportunidades 

provindas do programa de P&D, alterando significativamente o ambiente de seleção 
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de projetos, passando de uma simples busca de projetos que cumpram as 

exigências legais para a necessidade de se avaliar e escolher os melhores projetos 

disponíveis. A escolha do projeto deve estar focada na identificação daquele que 

ofereça o menor custo e, principalmente, naquele que ofereça a melhor solução 

tecnológica para a empresa contratante, de acordo com a estratégia. 

 

1.2 Descrição do problema 

 

O conhecimento adequado de métodos de análise de alternativas tornou-se 

importante para uma série de decisões empresariais ligadas à escolha e/ou 

priorização de investimentos estratégicos. 

 

A aplicação de técnicas de análise econômica ajuda a decidir o curso da 

ação que melhor encontra o critério de desempenho técnico e o uso do capital de 

maneira prudente, uma vez que a inserção de variáveis intangíveis no processo de 

tomada de decisão contém, na maior parte das vezes, incertezas e aspectos com 

objetivos conflitantes na tomada de decisões. 

 

Neste contexto, os sistemas computacionais ditos "inteligentes" são úteis à 

avaliação tanto de dados estruturados (aspectos quantitativos) e dados não-

estruturados (aspectos qualitativos), pois podem, por exemplo, modelar 

matematicamente metas, classificar os critérios que servirão à tomada de decisão e 

ponderar as alternativas de decisões possíveis de forma a: 

 Analisar a viabilidade técnica e econômica do projeto; 

 Analisar se há aderência à estratégia da empresa e a concordância com 

os interesses dos acionistas, proprietários e associados; 

 Verificar e analisar os cenários do setor; 

 Lidar com dados imprecisos e que apresentam incertezas; 

 Reduzir os riscos econômicos na tomada de decisões; 

 Atribuir hierarquias e graus de preferência entre as alternativas na 

gestão e o planejamento de investimentos estratégicos; 

 Transformar informações não previstas em fontes de conhecimento para 

o sistema computacional; 



18 

 

  

 Testar a consistência da tomada de decisões; 

 Analisar a sensibilidade de decisões (avaliação de desempenho) e 

restrições para a mudança de importância dos múltiplos critérios 

adotados para a tomada de decisão. 

 

Desta forma, o problema deste trabalho concentra-se em: “Como classificar 

os critérios que servirão à tomada de decisão e ponderar as alternativas de decisões 

possíveis?”. 

 

1.3 Justificativa 

 

A avaliação de dados envolve decisões (ou fatores) estruturadas que podem 

ser resolvidas (ou mensuradas) através de procedimentos matemáticos. Entretanto, 

as decisões (ou fatores) não estruturadas são subjetivas e contêm, na maior parte 

das vezes, incertezas e procedimentos com objetivos de preferências conflitantes na 

tomada de decisões. 

 

A seleção e avaliação de opções de investimentos em inovação e tecnologia 

são tarefas de resolução complexa. A inclusão de procedimentos de análise e 

tomada de decisão em abordagens de gestão e planejamento estratégico em uma 

empresa é pré-requisito essencial para a obtenção de uma sistemática eficiente para 

otimizar os investimentos. A adoção de metodologias de análise, validação, 

consistência e correlação entre dados agrega qualidade, robustez, flexibilidade e 

eficiência vinculadas a sistemas computacionais competitivos de gestão e 

planejamento de investimentos em I&T. 

 

Em processos de gestão e planejamento de investimentos estratégicos de 

empresas, encontram-se problemas que exibem características complexas, tais 

como as imprecisões em modelos matemáticos de análise e a presença de cenários 

variantes no tempo e que apresentam incertezas. 

 

O desenvolvimento da tecnologia de processamento de informação, usando 

técnicas de Inteligência Artificial (IA), tais como redes neurais artificiais, sistemas 
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nebulosos, computação evolutiva e sistemas especialistas, constitui uma solução 

alternativa para estes problemas e apresenta aspectos relativos à incorporação de 

características inspiradas na natureza e na inteligência humana em sistemas de 

apoio à tomada de decisão. Alguns desses sistemas de análise, ditos “inteligentes”, 

são inspirados na forma de tomada de decisão humana e na sua representação de 

conhecimento. Entre as vantagens potenciais oferecidas pelos sistemas inteligentes 

em relação aos esquemas convencionais de gestão de investimentos em I&T, pode-

se ressaltar a menor dependência de modelos quantitativos, capacidade de 

aprendizagem, otimização de índices de avaliação de desempenho, auxílio na 

tomada de decisões e planejamento estratégico, possibilidade de efetuar uma 

representação de conhecimento e a possibilidade de lidar com dados qualitativos e 

que apresentam informações imprecisas.  

 

1.4 Objetivos 

 

O objetivo geral dessa dissertação é contribuir para a otimização dos 

recursos envolvidos em investimentos em P&D e para a transparência do processo 

de tomada de decisão quanto à aprovação ou não de um plano de investimentos em 

I&T para uma empresa. Para isso, deverão ser observados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Pesquisar um novo método de suporte à decisão baseado na ferramenta 

AHP; 

 Desenvolver uma metodologia de análise de investimentos em I&T; 

 Testar e validar essa metodologia em um estudo de caso base. 

 

1.5 Revisão da literatura 

 

Este trabalho de pesquisa tem como foco a análise de viabilidade técnica e 

econômica de propostas de projetos em I&T, considerando problemas de natureza 

quantitativa e qualitativa, além da análise quanto à aderência à missão da empresa e 

à concordância com os acionistas. 
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O levantamento do estado da arte foi dividido em duas vertentes com as 

seguintes premissas: 

 Foco no problema; 

 Foco na implementação da técnica AHP. 

 

1.5.1 Foco no problema 

 

O problema de seleção de projetos em P&D vem sendo estudado através de 

diversas técnicas, como o estudo de métodos de apoio à tomada de decisão com 

múltiplos critérios, apresentado por Schmidt (1995), com origem nas Escolas 

Americana e Francesa, onde procurou: 

 Estudar a metodologia de apoio à decisão multicritério – AHP; 

 Estudar a metodologia de apoio à decisão multicritério, MACBETH 

(Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique). 

 Examinar as características comuns às duas metodologias no apoio à 

tomada de decisão frente a qualquer problema com objetivos complexos 

e conflitantes que necessite uma decisão apurada e robusta; 

 Examinar as diferenças existentes entre as duas metodologias; 

 Aplicar a metodologia AHP, verificando sua viabilidade de uso; e 

 Enfocar a importância do método em questão, para a resolução de 

problemas com objetivos conflitantes. 

 

Para Souza e Sabbatini (2004), na área de construção civil, o principal 

objetivo é propor uma metodologia que oriente o processo de tomada de decisão 

sobre a implantação de uma nova tecnologia na construção de edifícios de forma a 

diminuir o risco de implantação. Para isso, busca-se auxílio na resposta aos 

seguintes questionamentos: 

 Utilizar ou não uma inovação tecnológica? 

 Qual inovação utilizar? 

 Para quais as situações? 

 Com quais os riscos? 

 Quais limitações devem ser impostas? 
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 Quais modificações devem ser implementadas na empresa para se 

adequar à nova tecnologia? 

 

Dentre os diversos métodos multicritério de auxílio à decisão existentes, 

foram descritos, no trabalho de Souza e Sabbatini (2004), os mais possivelmente 

utilizáveis na metodologia proposta: 

 Multi-Attribute Utility Theory (Teoria de Utilidade Multi-Atributo); e 

 AHP. 

 

Outro trabalho de pesquisa, desenvolvido por Wang et al. (2005), apresenta 

um sistema para avaliar resultados multidisciplinares de projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) na China, utilizando o AHP, para resolver o problema 

complexo de prêmios de produção para pesquisa de alta qualidade. 

 

Eilat, Golany e Shtub (2008) validam uma abordagem multicritérios de 

avaliação de projetos de P&D em diferentes fases do seu ciclo de vida. Outra 

abordagem integra o Balanced Scorecard (BSC) e análise envoltória de dados – 

DEA. Para isso desenvolveram um modelo analítico que visa a avaliação e a 

investigação e desenvolvimento (P&D) em diferentes projetos. 

 

Essa abordagem multicriterial para avaliação de projetos em P&D se baseia 

na integração das duas metodologias diferentes e inovadoras de gestão - DEA-BSC, 

que provaram ser ferramentas úteis de medição e análise em muitas aplicações 

práticas. As medidas estão relacionadas com quatro grandes perspectivas gerenciais 

e destinam-se a proporcionar aos gestores uma visão abrangente dos seus 

negócios. 

 

O balanced scorecard (BSC) pode ser entendido como um instrumento de 

planejamento e à gestão de empresas. A metodologia DEA pode ser entendida como 

uma programação técnica matemática que calcula a eficiência relativa de múltiplas 

unidades de tomada de decisão (DMUs), com base na observação de entradas e 

saídas, o que pode ser expresso com diferentes tipos de métricas. Seu conceito 

básico é medir a eficiência de uma determinada DMU contra uma projeção sobre um 

determinado ponto. 
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O método proposto utiliza uma extensão do modelo DEA que quantifica 

alguns dos conceitos de qualidade embutidos no BSC. Essa integração (DEA-BSC) 

aborda três metas comuns que as empresas buscam realizar: 

 Alcançar objetivos estratégicos (metas de eficiência); 

 Otimizar o uso dos recursos com vistas a gerar resultados; e 

 Obter o equilíbrio entre essas duas metodologias. 

 

Pode-se citar, ainda, trabalhos recentes focados no problema através da 

utilização de um método que permite a gestão da carteira de projetos de uma 

determinada empresa, de maneira que aspectos quantitativos (tais como retorno 

sobre o investimento, produtividade, cumprimento de prazos e orçamentos) e 

qualitativos (riscos ambientais, satisfação do cliente, aspectos de segurança, 

interesses da comunidade ou questões políticas, entre outros) estejam presentes. 

Para isso, Padovani (2007) propôs um modelo para a seleção e priorização dos 

projetos da organização aplicando ao portfólio da empresa uma abordagem mista 

através dos métodos AHP e programação inteira. Para analisar o resultado da 

aplicação desse modelo, a autora tomou por base as seguintes questões: 

 Aplicação e verificação da importância do método proposto no processo 

de tomada de decisão; 

 Análise dos efeitos da qualidade do processo decisório sem o suporte de 

ferramentas de apoio à decisão; 

 Grau de alinhamento estratégico dos projetos com o negócio; 

 Conscientização do espírito crítico relacionado ao processo decisório e a 

gestão de portfólio. 

 

Nesse estudo, Padovani (2007) apresenta o foco de seu trabalho, o qual se 

concentra no planejamento estratégico da organização, onde são realizadas as 

tomadas de decisão com o objetivo de garantir o crescimento da organização no 

longo prazo, além de manter a continuidade e excelência de suas operações no 

curto prazo. 

 

Chapieski (2007) apresenta um ambiente competitivo que se instaurou, após 

o ano de 1995, com a privatização e diversas empresas e pela reformulação do 
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modelo do setor elétrico, colocando fim a um período de cooperação intensa entre as 

empresas distribuidoras. Atualmente, quem procura realizar esta cooperação é a 

Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE, reunindo 51 

empresas distribuidoras. Entre seus muitos objetivos, a ABRADEE procura (1) 

fomentar a mútua colaboração e a assistência entre as associadas; (2) promover e 

realizar estudos e pesquisas; e (3) realizar acordos e convênios de cooperação 

técnica e de troca de formações com entidades nacionais e internacionais, visando 

ao desenvolvimento e à capacitação das associadas. As conseqüências desse novo 

modelo instauraram dois fenômenos que afetaram diretamente essas empresas: 

 Competição; 

 Obrigações e responsabilidades. 

 

Inicialmente esse novo modelo foi visto pelas empresas como uma obrigação 

legal, e os projetos de P&D eram selecionados sem uma análise criteriosa e sem a 

participação dos profissionais da empresa, ficando sob a responsabilidade de 

pesquisadores de universidades e centros de pesquisa. Mas, com o passar do 

tempo, esse modelo foi evoluindo, sendo visto como oportunidade de solução de 

diversos problemas e não mais como uma simples obrigação legal, resultando no 

interesse de instituições e pesquisadores que provocaram um acirramento na 

disputa pelas oportunidades de P&D, alterando significativamente o ambiente de 

seleção de projetos, tornando-o uma exigência legal. 

 

Há necessidade, portanto, de um estudo mais detalhado deste tema, visando 

ao desenvolvimento de uma metodologia para seleção dos projetos de P&D, à luz do 

que preconiza a regulamentação da ANEEL, evidentemente, mas também com 

vistas ao alinhamento dos projetos ao direcionamento estratégico da empresa 

(CHAPIESKI, 2007, p. 9). Desta forma, o processo de seleção dos melhores projetos 

passou a ser abordado como um problema complexo e relevante. 

 

Para Pinto, Szczupak e Macêdo (2007), “É necessário mensurar o intangível: 

o conhecimento e os benefícios a ele associados”. A comparação de projetos, que 

vislumbre o enquadramento às demandas da empresa e a formação de um portfólio 

de projetos relacionado com as diretrizes desta, é vital para manter as empresas de 
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P&D alinhadas com suas diretrizes, pois servirão para a tomada de decisão e 

ponderação das alternativas de decisões. 

 

Para isso, os autores propõem uma ferramenta voltada exclusivamente para 

a avaliação de propostas, que tem como objetivo, traduzir os benefícios intangíveis 

gerados pelo projeto, capaz de avaliar a qualidade da proposta e a sua aderência à 

empresa. Esta ferramenta, baseada em conceitos da lógica nebulosa, é capaz de 

trabalhar matematicamente avaliações subjetivas e transformá-las em índices 

numéricos concretos, possibilitando, desta forma, (1) a avaliação completa de cada 

proposta e (2) a ordenação dos projetos segundo os índices de mérito, propiciando a 

estruturação de um portfólio de propostas da empresa e dentro dos seus recursos 

disponíveis. 

 

1.5.2 Foco na implementação da técnica AHP 

 

Por outro lado, a técnica de AHP tem sido utilizada em diferentes problemas 

práticos conforme mencionado nos casos a seguir. 

 

Schmidt (1995) demonstra em seu trabalho sobre o processo de apoio à 

tomada de decisão, com base nas metodologias AHP e Macbeth, sua preocupação 

com o ensino brasileiro, tanto na comunidade, quanto nos órgãos governamentais. 

Ela apresenta uma reportagem da Revista Veja de 28 de junho de 1995, Neusa 

Sanches, reivindica que os resultados da pós-graduação e da pesquisa no Brasil são 

tão inexpressivos que, na prática, é como se o país jogasse todo ano um bilhão de 

dólares pela janela, mesmo que, segundo o professor e filósofo José Arthur 

Giannotti, a pós-graduação brasileira ainda seja a melhor da América Latina. 

 

A intenção do referido trabalho foi elaborar um estudo, focalizando o 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal 

de Santa Catarina (PPGEP-UFSC), sob o ponto de vista dos alunos, avaliando quais 

critérios seriam importantes para aperfeiçoar a competitividade do curso. Para isso, a 

autora utilizou quatro definições importantes para o sucesso de qualquer empresa: 

produtividade, qualidade, flexibilidade e inovação. 
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Para a aplicação da metodologia, reuniu-se um grupo de alunos (mestrandos 

e doutorandos), para a apresentação do método AHP, dando uma visão global sobre 

a metodologia e sobre a proposta de avaliar o programa PPGEP-UFSC. 

Posteriormente, foi realizada a decomposição e a hierarquização do problema e, em 

seguida, de posse das informações, os critérios foram ordenados de forma 

decrescente de importância. Por último foi aplicado o princípio da decomposição das 

prioridades, onde foi pedido para cada integrante do grupo que desse sugestões 

quanto aos elementos considerados importantes para se atingir o objetivo principal, 

ou seja, “aperfeiçoar a competitividade do PPGEP-UFSC.” 

 

Ehrlich (1996) enfatiza que “um processo de decisão começa pela 

identificação do que eu desejo, do que posso fazer (alternativas) e da informação de 

que disponho. Espera-se que esses elementos, ordenados numa estrutura lógica, 

resultem na melhor decisão possível”. Diante desta questão, e para responder ao 

questionamento de como escolher a melhor alternativa de ação para a resolução de 

um problema no contexto da construção de edifícios, o trabalho Souza e Sabbatini 

(2004) na área de construção civil apresenta dois dos mais possivelmente utilizáveis 

na metodologia proposta: 

 Multi-Attribute Utility Theory – Teoria da Utilidade Multi-atributo, proposta 

por Keeney e Raiffa (1976), que consiste em representar a preferência 

do decisor por uma função matemática denominada função de utilidade; 

e 

 AHP – Analytic Hierarchy Process. 

 

Esta metodologia, composta pelos dois métodos multicritérios de auxílio à 

decisão, supramencionados, foi formulada como uma ferramenta de auxílio na 

análise da adoção de inovações tecnológicas na construção de edifícios. Segundo 

Souza e Sabbatini (2004), mesmo com a utilização da metodologia, algumas 

dificuldades permanecem por falta de dados e informações que facilitem a tomada 

de decisão, característica do setor de construção de edifícios no Brasil. Contudo, 

valida-se a aplicação prática da metodologia na condução dos processos de tomada 

de decisão na adoção de inovações tecnológicas na construção de edifícios. 
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Buainain (2003) apud Souza e Sabbatini (2004) “...não é exagero afirmar que 

a sociedade contemporânea é movida a inovação” e que “...novos produtos, 

serviços, técnicas de gestão, soluções para os problemas que se apresentam no dia-

a-dia da sociedade, capacidade de aproveitar e criar oportunidades de negócios 

estão na base do movimento da economia na chamada sociedade da informação”. 

 

Na construção civil não é diferente, principalmente no subsetor de 

edificações que sofreu aumento de competitividade desde os anos 90. Segundo 

Souza e Sabbatini (2004), lançou-se, a partir desse período, e nesse mercado, uma 

vasta quantidade de inovações tecnológicas que buscaram trazer soluções para 

atender as expectativas do setor. Porém, ainda segundo os autores, “verifica-se um 

impasse: existem expectativas do mercado, existem inovações tecnológicas que se 

propõem a atender a essas expectativas; porém, não se tem absoluta certeza quanto 

à eficácia dessas soluções”. Diante dessas questões cruciais do mercado de 

construção civil, os autores afirmam não existir trabalhos que analisem os processos 

de tomada de decisões nas empresas que atuam na construção de edifícios, 

tornando muito limitado o processo de tomada de decisão dos gerentes das 

empresas de construção. 

 

Prieto, Laurindo e Carvalho (2005), discutem o processo de tomada de 

decisão para seleção de ambientes de aprendizagem a distância no contexto do 

ensino superior brasileiro. No referido trabalho foram identificados os critérios 

considerados relevantes para a escolha de ambientes de aprendizagem. Dentre 

esses critérios, foram definida a facilidade de utilização e a necessidade de código 

aberto, além de serem considerados a situação do ensino superior, a extensão 

territorial e a complexidade do processo de tomada de decisão em tecnologia de 

informação. 

 

A utilização do AHP apresentou-se de forma fácil e importante, 

principalmente nos aspectos de suscitar discussões relevantes para aumentar a 

eficácia na seleção da melhor estrutura de Tecnologia da Informação (TI). Além 

disso, a metodologia tornou o processo de decisão criterioso e objetivo, além de 

permitir estruturar e ampliar as análises que vinham sendo efetuadas, constatando 

destaque no alinhamento dos objetivos estratégicos do negócio. 
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Lee, Cheng e Chan (2006), apresentam a importância da TI em uma 

empresa e a necessidade deste setor para sua sobrevivência. Ressaltam que cada 

vez mais suas funções tornam-se importantes, pois contribui para os objetivos 

estratégicos e organizacionais por realizar muitas tarefas que não podem 

simplesmente ser medidas por unidades monetárias. 

 

Para isso, o objeto de seu estudo é construir uma metodologia baseada no 

processo analítico hierárquico nebuloso (FAHP) e balanced scorecard (BSC), para 

avaliar um departamento de TI da indústria manufatureira de Taiwan. 

 

A abordagem AHP nebuloso (FAHP) é utilizada para tolerar a imprecisão e 

ambigüidade da informação, uma vez que os resultados fornecem orientações ao 

departamento de TI da indústria transformadora de Taiwan em matéria de 

estratégias para a melhora do desempenho da empresa. 

 

A combinação do AHP com o BSC é utilizada para auxiliar os decisores na 

estruturação da hierarquia que reflete os critérios e que podem atingir a meta, uma 

vez que uma hierarquia incompleta pode levar a conclusões incompletas. 

 

1.6 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O capítulo 2 apresenta 

as premissas para seleção de projetos. Os capítulos 3 e 4 apresentam a 

fundamentação teórica da metodologia AHP e a definição dos critérios para a 

tomada de decisão em projetos de investimento em inovação e tecnologia. O 

capítulo 5 apresenta a descrição do estudo de caso. E, por fim, no capítulo 6, são 

relatadas as conclusões obtidas no decorrer do trabalho e sugestões para 

desenvolvimentos futuros. 
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2 PREMISSAS PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE P&D 

 

 

Este capítulo apresenta, inicialmente, os programas de financiamento de 

pesquisa e desenvolvimento existentes no Brasil, destacando sua forma e fim e 

quais parâmetros que os diferem. Em seguida, são destacadas as principais 

premissas para seleção de projetos, destacando a visão e objetivo de cada categoria 

de critérios e subcritérios. 

 

2.1 Programas de financiamento de P&D 

 

É sabido que a inovação e tecnologia no Brasil constitui um requisito 

fundamental para o salto de qualidade da produção. Este conceito é sustentado por 

fatores, tais como: aumento da quantidade de empresas mais produtivas; aumento 

da quantidade de empresas que mais inovaram e exportaram; crescimento de 

empresas que empregam mão-de-obra com maior qualificação e o esforço de 

empresas para inovar e investir mais em inovação. 

 

2.1.1 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

 

De modo a incentivar a busca constante por inovações, bem como enfrentar 

os desafios tecnológicos do setor elétrico, a ANEEL regulamentou o Programa de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, tornando 

obrigatório para as concessionárias e permissionárias de distribuição, geração e 

transmissão de energia elétrica, aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua 

receita operacional líquida no Programa de P&D. A obrigatoriedade da aplicação 

desses recursos está prevista em lei e nos contratos de concessão. Estão isentos 

dessa obrigatoriedade aqueles que geram exclusivamente a partir de pequenas 

centrais hidrelétricas (PCHs), biomassa, cogeração qualificada, usinas eólicas ou 

solares. Através do Manual de Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor 

de Energia Elétrica, a ANEEL estabelece as diretrizes e orientações que 

regulamentam a elaboração de projetos de P&D. 
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2.1.2 Agência Nacional do Petróleo (ANP) 

 

A ANP mantém um programa de investimentos em P&D, desenvolvido pela 

Coordenadoria de Tecnologia e Formação de Recursos Humanos (CTC), a qual foi 

criada para estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias, além de ações de 

apoio à formação de recursos humanos (PRH-ANP) em áreas de interesse e temas 

relevantes para a indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis – conforme 

determina a Resolução ANP nº 33/2005 e em consonância com as políticas de 

governo de apoio ao crescimento econômico. 

 

Para isso, a ANP incluiu, nos contratos de concessão para exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e/ou gás natural, uma cláusula sobre 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a partir de 1998, onde as empresas 

concessionárias devem realizar investimentos em pesquisa e desenvolvimento em 

valor correspondente ao percentual de, no mínimo, 1% (um por cento) da receita 

bruta proveniente dos campos para os quais é devida a participação especial. Essa 

participação especial é a parcela a ser paga pelos concessionários nos casos de 

acentuado volume de produção e/ou de grande rentabilidade. Essa cláusula prevê 

que no mínimo 50% desse montante de 1% devem, obrigatoriamente, ser aplicados 

em instituições de P&D credenciadas pela ANP para esse fim. Os recursos 

restantes, até o limite de 50% do total, podem ser aplicados em despesas de P&D. 

 

2.1.3 Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

 

A FINEP dispõe de diferentes modalidades de apoio a ações de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (C,T&I) empreendidas por organizações brasileiras, que 

podem ser utilizadas de forma isolada ou combinada: 

 Financiamento não-reembolsável: oferece apoio financeiro a instituições 

públicas ou organizações privadas sem fins lucrativos para realização de 

projeto de pesquisa científica ou tecnológica ou de inovação, bem como 

realização de estudos ou de eventos e seminários voltados ao 

intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores. Esta modalidade de 

financiamento é concedida pela FINEP por meio de um convênio 

celebrado com a organização proponente, no qual são especificados os 
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objetivos, os resultados esperados, o plano de trabalho, os indicadores 

de desempenho, o cronograma de desembolso, o prazo de apresentação 

do relatório técnico e da prestação de contas (FINEP). As Instituições 

elegíveis para financiamento não-reembolsável são: as universidades e 

outras instituições de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, desde 

que sem fins lucrativos; as instituições e centros de pesquisa 

tecnológica, públicas ou privadas, desde que sem fins lucrativos; e, as 

outras instituições públicas e organizações não-governamentais sem fins 

lucrativos. 

 Financiamento reembolsável: esta modalidade de financiamento oferece 

crédito às instituições que demonstrem capacidade de pagamento e 

condições para desenvolver projetos de C,T&I. Os prazos de carência e 

amortização, assim como os encargos financeiros, variam de acordo 

com as características, da modalidade de financiamento, do projeto e da 

instituição tomadora do crédito. 

 

2.1.4 Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 

Paraná 

 

A Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Paraná, com sede e foro em Curitiba, possui autonomia 

administrativa e financeira e conta com um Conselho Superior, de natureza 

normativa, deliberativa e consultiva, com doze membros mais o presidente, 

indicados pela comunidade científica, tecnológica e empresarial; um Conselho 

Fiscal, e uma Diretoria Executiva constituída por um presidente, um diretor científico 

e um diretor de administração e finanças. Conta, ainda, com o assessoramento de 

consultores ad-hoc e Comitês Assessores de Área (CAAs), formados por 

especialistas, em cada uma das seguintes áreas do conhecimento consideradas: 

Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Sociais e 

Humanas, Economia e Administração, Educação e Psicologia, Engenharias, Física e 

Astronomia, Geociências, Letras e Artes, Matemática, Estatística e Informática, 

Química e Saúde. 
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Para executar seus objetivos, a Fundação Araucária ampara a pesquisa e a 

formação de recursos humanos, visando ao desenvolvimento científico, tecnológico, 

econômico e social do Estado do Paraná, apoiando total ou parcialmente, além de 

outras modalidades, projetos de P&D, promove estudos sobre o desenvolvimento e 

inovações científicas e tecnológicas e sua aplicação, desenvolve atividades de 

identificação, negociação, captação e atração de investimentos, para aplicação em 

setores compatíveis com seus objetivos sociais, além de promover e fomentar, 

projetos ou programas que auxiliem na ampla difusão do conhecimento necessário 

ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

O objetivo do Programa de Apoio à Pesquisa Básica e Aplicada é “fomentar 

o desenvolvimento científico e tecnológico, visando a ampliar e consolidar a 

capacidade de produção do conhecimento e de inovações tecnológicas no Estado do 

Paraná, mediante apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada a serem 

desenvolvidos nas diferentes Áreas do Conhecimento”. 

 

2.1.5 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

 

As Políticas Operacionais do BNDES estabelecem como prioridade o apoio 

aos investimentos que promovam a inovação tecnológica. Essas oportunidades 

conformam uma nova fronteira de crescimento, centrada na inovação, e, portanto, 

plenamente sintonizada com a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 

Exterior (PITCE) do BNDES. 

 

O objetivo do Banco é apoiar investimentos em projetos que visem a 

transformar pesquisa em valor econômico, em um processo melhor e, 

consequentemente, em um produto melhor. 

 

Por isso o BNDES ampliou seu conceito de inovação abrindo suas linhas 

para P&D, que até 2005 estavam restritas a programas específicos, tais como o 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde 

(PROFARMA) e o Programa para o Desenvolvimento da Indústria de Software e 

Serviços de Tecnologia da Informação (PROSOFT). 
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2.1.6 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo é considerada 

uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país, 

ligada à Secretária de Ensino Superior do governo do Estado de São Paulo, e apóia 

a pesquisa científica e tecnológica por meio de Bolsas e Auxílios a Pesquisa que 

contemplam todas as áreas do conhecimento: Ciências Biológicas, Ciências da 

Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências 

Sociais Aplicadas, Ciência Humanas, Lingüística, Letras e Artes. 

 

Os Programas Especiais da FAPESP objetivam induzir o desenvolvimento 

de pesquisas que promovam o avanço da fronteira do conhecimento e respondam 

às demandas do Sistema de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo e do 

país. Entre esses programas estão o Apoio a Jovens Pesquisadores, Ensino 

Público, Apoio à Infra-Estrutura, entre outros que, em 2006, receberam R$ 34,7 

milhões. 

 

Os Programas de Pesquisa para Inovação Tecnológica também têm caráter 

indutor: apóiam pesquisas com potencial de desenvolvimento de novas tecnologias 

e de aplicação prática nas diversas áreas do conhecimento, afinadas com a política 

de Ciência e Tecnologia do governo estadual. Entre os programas financiados estão 

o Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação e Uso Sustentável da 

Biodiversidade do Estado de São Paulo, denominado BIOTA, Políticas Públicas, 

Pesquisa em Parceria para a Inovação Tecnológica (PITE), Pesquisa Inovativa na 

Pequena e Micro Empresa (PIPE), Tecnologia da Informação no Desenvolvimento 

da Internet Avançada (Tidia), entre outros. Esse conjunto de programas contou, em 

2006, com apoio no valor de R$ 33,2 milhões. 

 

2.2 Critérios para seleção de projetos de P&D 

 

Para Saaty (1980), o processo de tomada de decisão depende da avaliação 

específica das alternativas propostas, resultando na seleção daquela que melhor 
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atenda a um conjunto de critérios. Por isso ressalta-se a importância de um estudo  

detalhado dos critérios para avaliação de cada projeto, uma vez que são vários os 

critérios que se apresentam para avaliação de projetos de P&D, propostos por 

diversos autores, como Forman e Selly (2001) e Martino (1995). Alguns são 

convergentes, apresentando opiniões similares, e outros apresentam pontos de vista 

bastante particulares. 

 

O que deve ser levado em consideração é que o processo de tomada de 

decisão é uma escolha entre alternativas para atender as metas e objetivos de uma 

organização (FORMAN e SELLY, 2001). Portanto, é imprescindível classificar esses 

critérios que servirão para a tomada de decisão, bem como ponderar as alternativas 

de decisões possíveis, de forma a: 

 Analisar a viabilidade técnica e econômica do projeto; 

 Analisar se há aderência à missão da empresa e a concordância com os 

acionistas/proprietários/associados; 

 Verificar e analisar os cenários do setor; 

 Lidar com dados imprecisos e que apresentam incertezas; 

 Selecionar e reconhecer padrões de comportamento dinâmico de 

tendência e sazonalidade; 

 Reduzir os riscos econômicos na tomada de decisões; 

 Atribuir hierarquias e graus de preferência entre alternativas na gestão e 

planejamento de investimentos estratégicos; 

 Transformar informações não previstas em fontes de conhecimento para 

o sistema computacional; 

 Testar a consistência da tomada de decisões; 

 Analisar a sensibilidade de decisões (avaliação de desempenho) e 

restrições para a mudança de importância dos múltiplos critérios 

adotados no apoio à tomada de decisão. 

 

Segundo Roussel, Saad e Erickson (1991) apud Chapieski (2007), no 

processo de avaliação de projetos de P&D, alguns elementos podem ser 

considerados para medir a atratividade de cada projeto proposto, conforme 

apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Elementos de atratividade de um projeto de P&D 

ELEMENTOS DE 
ATRATIVIDADE DE UM 
PROJETO DE P&D 

CRITÉRIOS PARA MENSURAR A 
ATRATIVIDADE 

Adequação à estratégia da 
Organização 

Julgamento: variação de pobre a excelente. 

Mérito inovador e importância 
estratégica para o negócio 

Potencial de resultar em: 
a) melhoria da competitividade do negócio; 
b) algo aplicável a mais de um negócio da 
empresa; 
c) ingresso em um novo negócio. 
Julgamento: alto a baixo. 

Durabilidade da vantagem 
competitiva trazida 

Anos. Caso o resultado do P&D possa ser fácil 
e rapidamente iniciado pelos concorrentes, o 
projeto é menos atrativo que um outro que 
resulte em uma vantagem protegida e de longo 
prazo. 

Retorno Geralmente financeiro, mas às vezes pode 
significar atendimento a alguma exigência (por 
exemplo, de órgãos reguladores) ou 
desenvolvimento de conhecimento básico. 

Impacto competitivo da 
tecnologia 

Básico, chave, embrionário e transitório. 

INCERTEZA  

Probabilidade de sucesso 
técnico 

Probabilidade (percentual ou decimal, de 0,1 a 
0,9). De acordo com a probabilidade de que o 
objetivo será alcançado conforme pré-definido. 

Probabilidade de sucesso 
comercial 

Probabilidade (percentual ou decimal, de 0,1 a 
0,9). De acordo com a probabilidade de sucesso 
comercial se o projeto obtiver sucesso técnico. 

Probabilidade geral de sucesso Probabilidade (percentual ou decimal, de 0,1 a 
0,9). O produto da probabilidade de sucesso 
técnico pela probabilidade de sucesso 
comercial. 

EXPOSIÇÃO  

Custo em P&D até a conclusão 
ou decisão chave 

Unidades monetárias. 

Prazo até a conclusão ou 
decisão chave 

Tempo (geralmente meses). 

Capital e/ou investimento em 
marketing necessários à 
exploração do sucesso técnico 

Unidades monetárias. 

Fonte: CHAPIESKI (2007) 

 

Para Martino (1995), não há critérios de avaliação que sejam peculiares de 

um método especifico, visto que todos podem utilizar quase todos os critérios. O 
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autor separa a avaliação de projetos em três grupos de critérios: técnicos, políticos e 

quanto ao estágio de inovação. 

 Critérios técnicos: relacionados ao conteúdo do projeto propriamente dito 

e ao seu gerenciamento. Neste grupo destacam-se os seguintes fatores 

técnicos: 

o Probabilidade de sucesso técnico: todo projeto aprovado por um 

gerente responsável tem, supostamente, uma chance de sucesso. 

o Existência de um líder: o projeto necessita de um líder, sem o qual 

o projeto ficará órfão. 

o Competência nas disciplinas requeridas: a equipe de pesquisa 

deve ter a competência necessária para o desenvolvimento do 

projeto. 

o Grau de comprometimento interno: o sucesso do projeto de P&D 

depende do comprometimento de todos os envolvidos. 

o Mérito intrínseco da pesquisa: aprimoramento das habilidades e 

competências da equipe. 

o Potencial de posicionamento estratégico: Os projetos devem ser 

avaliados não apenas quanto ao seu resultado imediato em novos 

produtos ou processos, mas também em termos de sua 

adequação aos objetivos corporativos de longo prazo. 

 Fatores políticos: os principais fatores políticos a serem considerados na 

avaliação de projetos de P&D são os relativos aos regulamentos 

governamentais, dos quais se destacam: 

o Regulamentação dos programas de financiamento de P&D: os 

projetos de P&D que obtiverem financiamento de agências de 

fomento devem atender às especificações estabelecidas por elas. 

Como exemplo dessa prática, pode-se citar o “Programa Anual de 

Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL”, onde são apresentadas 

as instruções para apresentação de propostas de projetos de 

P&D. 

o regulação econômica: as ações envolvem a proteção dos 

consumidores contra os preços injustamente altos, de modo a 

assegurar aos fornecedores preços justos. 
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 Estágio de Inovação: para este estágio, o autor estabelece quatro 

categorias de projetos de P&D: 

o Pesquisa básica: neste estágio, o autor recomenda concentrar-se 

na importância do trabalho em si, na competência do pesquisador 

que irá conduzir o trabalho e na disponibilidade dos instrumentos 

e equipamentos necessários. 

o Pesquisa aplicada: a importância do trabalho em si e a 

competência do pesquisador continuam sendo fatores críticos. 

o Protótipo ou projeto piloto: por serem projetos muito mais caros, 

na sua avaliação os fatores de mercado, políticos e regulatórios, 

também devem ser considerados. 

o Desenvolvimento comercial: os custos de produção devem ser 

conhecidos detalhadamente, assim como o tamanho do mercado. 

 

Já no método AHP, a técnica de definição da hierarquia e comparação entre 

os critérios é rápida e útil em ambientes que exijam avaliações de aspectos 

qualitativos e quantitativos, como será abordado mais adiante no capítulo 3. 

 

2.3 Considerações finais do capítulo 

 

É sabido que o aumento de empresas produtivas e que mais inovam e 

exportam, além da procura por pessoal qualificado, o esforço em inovação e o 

investimento, corroboram para a inovação e tecnologia no Brasil, fator fundamental 

para o salto de qualidade da produção brasileira, o que vem incentivando o 

investimento das empresas em atividades de P&D. Para isso, instituições como a 

ANEEL, que busca enfrentar os desafios tecnológicos do setor elétrico no Brasil, a 

ANP, que incluiu uma cláusula sobre investimentos em P&D em seus Contratos de 

Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e/ou Gás 

Natural, a FINEP, que dispõe de diferentes modalidades de apoio a ações de C,T&I,  

entre outras, mostram-se preocupadas e dispostas a apoiar a exploração de novas 

oportunidades, a aceleração tecnológica, a agilização da competição e a difusão de 

inovações. 
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Daí evidencia-se a importância do processo de apoio à tomada de decisão 

de alternativas de propostas de P&D, de modo a escolher aquela que melhor atenda 

ao conjunto de critérios determinados por essas instituições. 
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3 MÉTODO DE DECISÃO MULTICRITÉRIO 

 

 O processo de apoio à tomada de decisão, que visa definir quais projetos 

devem ser escolhidos e/ou recusados, precisam considerar vários critérios e 

alternativas, além de um crescente número de variáveis e informações, o que 

dificulta a tomada de decisão até mesmo para especialistas. Assim, os métodos 

multicritérios são ferramentas úteis para a tomada de decisão. 

 

 Segundo Mello et al. (2003) apud Sato (2007), “... os métodos multicritérios 

podem ser definidos como o conjunto de técnicas que tem a finalidade de investigar 

um número de alternativas, sob múltiplos critérios e objetivos conflitantes”. Além 

disso, mencionam que é possível a geração de soluções de compromisso e uma 

hierarquia das alternativas, de acordo com o grau de atração destas para o tomados 

de decisão. 

 

 A teoria da decisão, aliada à aplicação da Tomada de Decisão com Múltiplos 

Critérios (Multiple Criteria Decision Making, MCDM), se justifica quando há a 

necessidade de análise de múltiplos critérios. 

 

 Segundo Martins (2007), os principais métodos empregados para MCDM 

são: 

 MAUT (Multi-Attribute Utility Theory), de difícil aplicação prática devido 

ao seu rigor quanto à fundamentação teórica (BICHLER, 2000); 

 Análise Hierárquica de Processo (Analytic Hierarchy Process, AHP) 

(SAATY, 1980; SAATY, 2001), de utilização largamente disseminada; 

 Análise em Redes (Analytic Network Process, ANP) (SAATY, 1996); 

 Abordagem de Decisão Nebulosa (LIANG; WANG, 1991); 

 TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

proposta por Hwang e Yoon (1981).  

 ELECTRE (Élimination et Choix Traduisant La Realité) (BENAYOUN e 

TERGNY, 1969); 

 PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluations) (MACHARIS et al., 2004); 
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 MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique) proposta por Bana e Costa e Vasnick (1994); 

 GAIA (Geometrical Analysis for Interactive Assistance) (BRANS e 

MARESCHAL, 1994). 

 

 Cada uma procura identificar e destacar os elementos mais importantes para 

processo de tomada de decisão. 

 

 Neste trabalho, a escolha pelo método AHP foi motivada pela sua 

simplicidade, tanto de uso quanto de entendimento. Segundo Cavassin (2004) apud 

Martins (2007), “... não existe, na prática, um procedimento consolidado para gerar 

os objetivos, critérios e alternativas, e assim, construir uma hierarquia”. 

 

3.1 AHP 

 

O AHP, ou processo de análise hierárquica, é uma técnica de análise de 

decisão e planejamento de múltiplos critérios desenvolvida por Saaty (1970). Esta 

técnica busca resolver problemas de decisão multicritério, onde o tomador de 

decisão deve escolher entre as várias alternativas disponíveis. Constitui um método 

de análise multicritério fundamentado em um processo de ponderação aditiva, no 

qual os diversos atributos são representados através de sua importância relativa. O 

método tem por objetivo simular a maneira pela qual a mente humana conceitualiza 

e estrutura problemas complexos, pois quando o ser humano identifica um problema, 

decompõe a complexidade, descobre as relações e sintetiza. 

 

Segundo Saaty (1980) apud Padovani (2007), a técnica teve suas origens no 

outono de 1971, quando Saaty trabalhava para o Departamento de Defesa 

Americano. A maturidade da técnica ocorreu em 1972, num estudo para o 

racionamento de energia em indústrias, e a origem da escala que relaciona opiniões 

a números se deve aos graves acontecimentos de junho/julho de 1972, no Cairo, 

enquanto ele analisava a situação econômica, política e militar do Egito. O 

aperfeiçoamento da técnica surgiu com o Estudo dos Transportes do Sudão, em 
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1973, que ele dirigia, e o enriquecimento teórico ocorreu durante um longo caminho, 

especificamente entre 1974 e 1978. 

 

Segundo Liberatore e Miller (1998), o AHP é um processo porque 

disponibiliza mecanismos de avaliação de diversos aspectos, é analítico por 

desagregar um problema em diversos componentes e é hierárquico pela 

organização do processo em componentes de níveis sucessivos de importância, os 

quais são traduzidos em um denominador comum através de um processo de 

comparações pareadas. Para Saaty (1980), os níveis de uma estrutura hierárquica 

de decisão são o objetivo, os critérios e as alternativas, onde, através de 

comparações entre variáveis duas a duas, avalia-se a importância relativa dos 

critérios e das alternativas para atingir o objetivo. Segundo Garber (2002), o mais 

importante na análise de decisão são a seleção e a escolha de fatores relevantes. 

 

O AHP utiliza essas comparações par a par de cada critério avaliado para 

classificar as possíveis soluções do problema. Os critérios utilizados são divididos 

em níveis de hierarquia, usada para representar o tipo de dependência de um nível 

ou componente de um sistema com outro de maneira seqüencial. O último nível 

sempre contém as alternativas a serem avaliadas. Através das comparações são 

obtidos pesos relativos de cada elemento do mesmo nível que são usados para 

determinar as ponderações. 

 

A técnica reflete a maneira pela qual a mente humana conceitualiza e 

estrutura um problema complexo, ou seja, quando o ser humano identifica um 

problema, ele o decompõe com vistas a diminuir a complexidade; quando descobre 

relações, sintetiza, desempenhando dessa forma, o processo fundamental da 

percepção: decomposição e síntese. A questão central do método é identificar com 

que peso os fatores individuais do nível mais baixo de uma hierarquia influenciam 

seu fator máximo, ou seja, o objetivo geral. Uma grande vantagem dessa 

metodologia é o fato de que ela se baseia no princípio de que a tomada de decisão, 

a experiência e o conhecimento das pessoas são tão valiosos quanto os dados 

utilizados. 

Atualmente a metodologia está estruturada em um software (Decision 
Lens®) e é aplicada em: TQM (Total Quality Management), alocação de 
recursos, avaliação de funcionários, estratégia de marketing, decisões em 
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grupo, gestão de conflitos, análise custo/benefício, formulação e avaliação 
de políticas, seleção de fornecedores, análise de crédito, entre outras. São 
usuários desta metodologia órgãos empresariais e governamentais no 
Brasil e no exterior (Padovani, 2007, p. 40). 

 

As etapas para aplicação do AHP são, basicamente, a estruturação da 

hierarquia; a determinação dos julgamentos comparativos para cada nível e a 

classificação das alternativas. 

 

3.1.1 Estruturação da hierarquia 

 

Uma hierarquia é uma estrutura simples utilizada para representar a 

dependência de um nível ou componente com outro de maneira seqüencial. 

Portanto, devem ser incluídos detalhes relevantes para:  

 Representar o problema de tal modo que inclua todos os elementos 

importantes para a avaliação;  

 Considerar o ambiente que cerca o problema; identificar as questões ou 

atributos que contribuam para a solução;  

 Identificar os participantes associados com o problema. 

 

A hierarquia pode ser construída em tantos níveis quantos se desejar, sendo 

primeiramente fixado o objetivo principal no primeiro nível, depois a definição dos 

critérios para atingir o objetivo no segundo nível e, posteriormente, identificam-se as 

alternativas de solução para avaliação. Esses elementos devem ser estruturados 

hierarquicamente em forma de árvore, como mostra a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Níveis da hierarquia do AHP 
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Fonte: Souza e Sabbatini (2004) 

 

Observa-se na Figura 1 que para atingir o objetivo, devem ser definidos os 

critérios no segundo nível, os quais, se necessário, podem ser formados por 

subcritérios. Um exemplo de caso é o projeto para previsão da expansão da rede de 

gás natural na região administrativa de Araçatuba, apresentado pelo Programa de 

Recursos Humanos da ANP para o Setor Petróleo e Gás, em outubro de 2007, 

apresentado por Massara, Udaeta e Fagá (2007), utilizando o programa Decison 

Lens, onde a metodologia AHP está estruturada. Tendo como objetivo apoiar a 

tomada de decisão para construção e ampliação das redes de infra-estrutura, devem 

ser avaliadas diferentes alternativas, levando em consideração os critérios 

“Qualidade de Vida”, “Planejamento Urbano”, “Projeção de Consumo”, “Obra Civil", 

etc. Além disso, os subcritérios derivados dos critérios podem ser levados em 

consideração para a classificação das alternativas, como o “Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)”, “Atendimento por Redes Prioritárias” e 

“Zoneamento”, entre outros. 

 

Nesse tipo de problema, em termos da hierarquia ou estrutura de decisão, o 

foco principal é determinar com que peso os fatores ou critérios do nível mais baixo 

da hierarquia influenciam o objetivo geral. Neste exemplo, leva-se em consideração 

qual o peso que cada critério como Qualidade de Vida, Planejamento Urbano, etc., 

influenciam a expansão da rede de gás natural. Por isso a necessidade de se ter 

cuidado com a fase de estruturação, pois é considerada como uma das mais 

importantes atividades de apoio à decisão. 

 

3.1.2 Determinação dos julgamentos comparativos para cada nível 

 

Os julgamentos são dados na forma de par de comparação dos critérios e 

subcritérios. O decisor transforma a informação avaliável em pares de comparação, 

conforme ilustrado no Quadro 2, respondendo à questão: dado um critério e duas 

alternativas A e B, qual é a alternativa que mais satisfaz, e quanto mais em relação 

ao critério considerado? 
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Quadro 2 - Valores de preferência 

Pareceres de 

preferência 

Valores 

numéricos 

Absoluta 9 

Muito forte 7 

Forte 5 

Moderada (pouco melhor) 3 

Igual (equivalente) 1 

Fonte: Saaty (1970) 

 

Saaty (1970) propôs o uso da escala de preferências que, posteriormente, é 

traduzida em números. Segundo Saaty (1994), a prioridade relativa que é calculada 

para cada elemento chave (critérios e subcritérios), deve ter um valor entre 0 e 1. 

Para cada grupo de fatores, a soma total dos pesos deve resultar em um valor 

unitário, isto é, a soma dos pesos de todos os critérios da hierarquia e a soma dos 

pesos de todos os subcritérios que compõem um critério devem ser iguais a 1 

(PADOVANI, 2007). Para cada nível da hierarquia avalia-se comparativamente, aos 

pares, inicialmente para os critérios e, em seguida, para as alternativas. Para isso, o 

método AHP pode ser expresso matematicamente através das Matrizes de 

Comparação Paritária (MCP), mostradas nas Tabelas 1, 2 e 3, respectivamente para 

os critérios do nível 1, nível 2 e alternativas. 

 

Tabela 1 - MCP para os critérios do nível 1 

 Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 

Critério 1 1     

Critério 2  1    

Critério 3   1   

Critério 4    1  

Critério 5     1 

Fonte: Souza e Sabbatini (2004) 
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Tabela 2 - MCP para os critérios do nível 2 

 Critério 1.1 Critério 1.2 Critério 1.3 

Critério 1.1 1   

Critério 1.2  1  

Critério 1.3   1 

Fonte: Souza e Sabbatini (2004) 

 

Tabela 3 - MCP para as alternativas 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Alternativa 1 1   

Alternativa 2  1  

Alternativa 3   1 

Fonte: Souza e Sabbatini (2004) 

 

Os valores da MCP sempre caracterizam o desejo da alternativa da linha 

versus a alternativa da coluna, conforme mostrado esquematicamente na Tabela 4. 

Para isso, devem-se fazer os seguintes questionamentos: 

 A alternativa 1 é igualmente importante/preferível em relação à 

alternativa 2? 

 A alternativa 1 é moderadamente importante/preferível em relação à 

alternativa 2? 

 A alternativa 1 é fortemente importante/preferível em relação à 

alternativa 2? 

 A alternativa 1 é muito fortemente importante/preferível em relação à 

alternativa 2? 

 A alternativa 1 é extremamente importante/preferível em relação à 

alternativa 2? 
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Tabela 4 - Preenchimento da MCP 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n 

Alternativa 1 1 Alternativa 1 versus 

Alternativa 2 

Alternativa 1 versus 

Alternativa n 

Alternativa 2 Alternativa 2 versus 
Alternativa  1 

1 Alternativa 2 versus 

Alternativa  n 

Alternativa n Alternativa n versus 

Alternativa 1 

Alternativa n versus 

Alternativa 2 

1 

Fonte: Souza e Sabbatini (2004) 

 

Após preenchidas as MCPs calculam-se as prioridades relativas, tanto para 

os critérios nos vários níveis quanto para as alternativas. Morita (1998) apresenta 

uma forma simplificada desse cálculo, que compreende dividir cada valor da tabela 

pelo seu respectivo total da coluna e obter-se a média de cada linha, como mostrado 

esquematicamente na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Esquema para a determinação das MCPs para as alternativas 

Fonte: Souza e Sabbatini (2004) 

 

Saaty (1970) fez experiências com várias escalas (3, 5, 7, 9 e 20), e concluiu 

que a escala de nove valores fornece flexibilidade suficiente para diferenciar dois 

elementos. Entretanto, ele não impede a utilização de outras escalas de julgamento. 

Os resultados obtidos com os julgamentos através da comparação paritária 

são colocados numa matriz A quadrada n x n. Este procedimento se repete para 

todos os elementos do nível, com respeito a todos os elementos de um nível acima. 

  a b c d E f g 

  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Pond. 

1 Alt. 1 a1 b1 c1 a1/ a4 b1/ b4 c1/ c4 Média 

(d1: f1) 

2 Alt. 2 a2 b2 c2 a2/ a4 b2/ b4 c2/ c4 Média 

(d2: f2) 

3 Alt. 3 a3 b3 c3 a3/ a4 b3/ b4 c3/ c4 Média 

(d3: f3)  

4 Total 

col. 

∑  a4 = 

(a1: a3) 

∑ b4 =  

(b1: b3) 

∑ c4 =  

(c1: c3) 

1 1 1 1 
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Assim, dada a matriz quadrada A, onde aij representa o valor da comparação 

entre a alternativa da linha i com a alternativa da coluna j, sendo que, se aij = 1/α, α é 

diferente de zero e, se aij = 1 e aji = 1 e, em particular, aii = 1, então as alternativas 

para o critério Cj terão igual importância. A matriz apresenta a seguinte forma: 

 

 

A =  

 

 

A matriz A tem a particularidade onde cada elemento aij é o inverso do 

elemento aji da mesma matriz. 

 

A determinação do vetor de prioridade é obtida somando-se os pesos de cada 

elemento de uma dada linha i da matriz. Os valores obtidos devem ser normalizados. 

A normalização consiste na divisão do peso de cada critério da matriz pelo somatório 

dos pesos de todos os critérios. Dessa forma, obter-se-á um valor escalar expresso 

por um número real entre zero e um para cada elemento da coluna, sendo que o 

somatório deles resulta na unidade. A seguir calcula-se a média dos valores de cada 

linha, dispondo-as num vetor coluna. Esse procedimento é de fundamental 

importância na aplicação do método, pois permite a análise de elementos 

quantitativos dimensionais junto com os pareceres subjetivos do avaliador. 

 

3.1.3 Vantagens do método 

 

Segundo Schmidt (1995), o método AHP apresenta vantagens e limitações. 

As duas maiores vantagens que o AHP tem sobre outros métodos multicritério é a 

facilidade de uso e a habilidade de manusear julgamentos inconsistentes. Os 

julgamentos das pessoas que atuam unilateralmente raramente são consistentes. 

 

As vantagens das hierarquias apresentadas por Saaty (1990) são 

basicamente as seguintes: 

 A representação hierárquica de um sistema pode ser usada para 

descrever como as mudanças em prioridades nos níveis mais altos 

afetam a prioridade dos níveis mais baixos; 

1            a12          ...            a1n 

1/a12           1         ...        a2n 

...                      ...        ... 

1/a1n          1/a2n    ...         1 

(1) 
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 Podem ajudar a todos os envolvidos no processo decisório a entenderem 

o problema da mesma forma. Ao mesmo tempo, permitir visualizar os 

inter-relacionamentos dos fatores de nível mais baixo; 

 O desenvolvimento dos sistemas naturais montados hierarquicamente é 

muito mais eficiente do que os montados de forma geral; 

 As hierarquias são estáveis, pois pequenas modificações têm efeitos 

pequenos e flexíveis. As adições a uma hierarquia bem estruturada não 

perturbam o desempenho. 

 

3.1.4 Limitações do método 

 

Para Schmidt (1995), o método AHP apresenta algumas limitações: 

 Uma análise cuidadosa deve ser desenvolvida para identificar e 

caracterizar as propriedades dos níveis da hierarquia que afetam o 

desempenho do objetivo mais alto; 

 Subjetividade na formulação da matriz de preferência; 

 A priorização dos níveis mais altos da hierarquia deve ser feita com 

cuidado, por ser justamente onde o consenso se faz extremamente 

necessário, pois essas prioridades dirigirão o resto da hierarquia; 

 Em cada nível, deve ser assegurado que os critérios representados 

sejam independentes ou, no mínimo, suficientemente diferentes; 

 Os indivíduos envolvidos não devem levar idealismo demais e forte 

predisposição para liderança e ordem, ao unirem-se a qualquer processo 

de interação de grupo; 

 Requer procedimento para estruturar o questionário de perguntas e 

preferências; 

 Aumentando o número de alternativas, aumenta sensivelmente o custo  

computacional; 

 Elevada quantidade de trabalho requerido aos decisores. 

 

Algumas dessas desvantagens podem ser superadas com adaptações do 

método. Como exemplo, será apresentada no Capítulo 4 uma estratégia de 
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questionário, mais regras heurísticas, que evitam a necessidade da análise par-a-par 

das alternativas pelos decisores, diminuindo a quantidade de trabalho requerido. 

 

3.1.5 Exemplo de aplicação do método 

 

A escala recomendada por Saaty (1991), conforme Quadro 2 apresentado 

anteriormente, vai de 1 a 9, onde 1 significa a indiferença de importância de um 

critério para outro, e 9 significa a extrema importância de um critério sobre outro. 

Como exemplo desta aplicação, pode-se citar a compra de um veículo, onde 

deverão ser avaliadas as diferentes alternativas. A escolha pode ser feita através da 

comparação dessas alternativas com base em critérios considerados importantes, 

como preço, economia do veículo, garantia, segurança e beleza. Desta forma, é 

apresentada na Tabela 6 a matriz para a compra do veículo. 

 

Tabela 6 - Matriz de critérios e subcritérios 

 Preço Economia Garantia Segurança Beleza Total 

Preço 1 3 3 2 2 11,00 

Economia 1/3 1 1/3 1/2 1/2 2,67 

Garantia 1/3 3 1 1/2 1/2 5,33 

Segurança 1/2 2 2 1 1/2 6,00 

Beleza 1/2 2 2 2 1 7,50 

TOTAL 32,50 

 

Na seqüência, a determinação do vetor de prioridade é feita somando-se os 

pesos de cada elemento de uma dada linha i da matriz, conforme Tabela 9. Os 

valores obtidos devem ser normalizados. A normalização consiste na divisão do 

peso de cada critério da matriz pelo somatório dos pesos de todos os critérios. Desta 

forma, obter-se-á um valor escalar expresso por um número decimal para cada 

elemento da coluna, sendo que o somatório deles resulta na unidade, conforme 

mostrado na Tabela 7.  
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Tabela 7 - Vetor de prioridade 

Preço 1 + 3 + 3 + 2 + 2 11,00 

Economia 1/3 + 1 + 1/3 + 1/2 + 1/2 2,67 

Garantia 1/3 + 3 + 1 + 1/2 + 1/2 5,33 

Segurança 1/2 + 2 + 2 + 2 + 1 6,00 

Beleza 1/2 + 2 + 2 + 2 + 1 7,50 

TOTAL 32,50 

 

A seguir calcula-se a média dos valores de cada linha, dispondo-as num 

vetor coluna. Esse procedimento é fundamental para a aplicação do método, pois 

permite a análise de elementos quantitativos dimensionais junto com os pareceres 

subjetivos do avaliador. A Tabela 8 apresenta o exemplo de determinação do vetor 

de prioridade para o caso da compra do veículo. Note-se que a soma dos elementos 

será sempre igual a 1. 

 

Tabela 8 - Vetor de prioridade normalizado 

Preço 11,00      32,50     0,34 

Economia 2,67       32,50     0,08 

Garantia 5,33       32,50     0,16 

Segurança 6,00       32,50     0,18 

Beleza 7,50       32,50     0,23 

TOTAL 1,00 

 

Na seqüência, conforme apresenta a Tabela 9, será repetido o mesmo 

procedimento, porém agora para comparar as alternativas com um determinado 

critério, obtendo, desta maneira, a matriz hierárquica das alternativas para esse 

critério. 
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Tabela 9 - Matriz hierárquica das alternativas 

 

 

Seguindo o mesmo conceito, determina-se, na seqüência, o vetor de 

prioridade para cada alternativa como apresentado pelas equações, conforme 

descrito anteriormente, para a definição do vetor de prioridade de critérios. 

 

Tabela 10 - Vetor de prioridade para cada alternativa 

 

 

Na seqüência será construída uma matriz consolidada na ordem em que os 

critérios estarão alinhados na matriz hierárquica, onde cada coluna da primeira 

corresponderá a cada linha desta última.  
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Finalmente, multiplicando as duas matrizes, será obtido como resultado uma 

matriz de uma coluna e tantas linhas quantas opções foram analisadas e cada valor 

representa a hierarquia de cada uma delas, conforme mostra a Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Matriz de determinação das prioridades 

 

 

3.1.6 Verificação da coerência 

 

Segundo Padovani (2007), existe uma atividade importante a ser executada 

entre cada etapa, que é a verificação da coerência dos dados que foram utilizados 

no julgamento. Esta coerência é basicamente a indicação do desvio que apresenta o 

cálculo dos resultados a um valor ideal para a mesma quantidade de critérios 

adotados na avaliação e denomina-se índice de consistência. 

 

O indicador ou coeficiente de consistência IC é definido por Saaty (1980) por: 

 

 

 

Estima-se, inicialmente, o autovalor (λmáx), que pode ser calculado pela 

equação máx = w.v, onde w é calculado pela soma da matriz de comparação dos 

critérios (Tabela 8) e n é o vetor de prioridade de cada critério (Tabela 13). 

 

máx = w.v = (2,66 x 0,34) + (11,00 x 0,08)+ (8,33 x 0,16) + (6,00 x 0,18) + (4,5 x 0,23) = 5,232 

 

(2) 
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Na seqüência, encontra-se o Índice de Consistência. Deve ser considerado o 

número de critérios, representando na fórmula pela variável n, que neste exemplo é 

5. 

 

 Índice de Consistência (IC) = máx – n / (n – 1)  

 Índice de Consistência (IC) = (5,232 – 5) / (5 – 1) = 0,058 

 

Considerando o máx de 5,232, os julgamentos estão coerentes e, como o IC 

é menor que 10%, os resultados encontrados são aceitáveis. 

 

Segundo Forman e Selly (2001) e Saaty (1970) apud Padovani (2007), o 

índice de consistência menor ou igual a 10% é considerado aceitável, sendo que em 

circunstâncias particulares ele pode ser maior, pois é possível ser perfeitamente 

consistente, mas consistentemente errado. Para esses autores é mais importante ter 

precisão que consistência. 

 

3.2 Considerações finais do capítulo 

 

O AHP é uma ferramenta que encontra uso em áreas do conhecimento com 

problemas considerados simples aos mais complexos. Com o passar do tempo, vem 

encontrando adeptos, tanto na ciência aplicada, como na teórica. Apresenta-se como 

uma técnica de análise de decisão multicritério, cujo principal objetivo é simular a 

maneira pela qual a mente humana conceitualiza e estrutura problemas complexos. 

A estrutura hierárquica do AHP está baseada na definição do objetivo, dos critérios e 

das alternativas. Para avaliar e definir os fatores relevantes, o método utiliza o 

processo de comparações entre variáveis duas a duas, avaliando a importância 

relativa dos critérios e das alternativas para atingir o objetivo. 

 

O AHP utiliza essas comparações par a par de cada critério avaliado para 

classificar as possíveis soluções do problema. Os critérios utilizados são divididos 

em níveis de hierarquia, usada para representar o tipo de dependência de um nível 

ou componente de um sistema com outro de maneira seqüencial. O último nível 

sempre contém as alternativas a serem avaliadas. Através das comparações são 



53 

 

  

obtidos pesos relativos de cada elemento do mesmo nível que são usados para 

determinar as ponderações. 

 

A questão central do método é identificar com que peso os fatores individuais 

do nível mais baixo de uma hierarquia influenciam seu fator máximo. Dessa forma, a 

técnica reflete a maneira pela qual a mente humana conceitualiza e estrutura um 

problema complexo, desenvolvendo o processo fundamental da percepção: 

decomposição e síntese. 

 

 Uma das principais vantagens do método é que a representação hierárquica 

de um sistema pode ser usada para descrever como as mudanças em prioridades 

nos níveis mais altos afetam a prioridade dos níveis mais baixos. Assim, todos os 

envolvidos no processo decisório podem entender o problema da mesma forma e, ao 

mesmo tempo, permitir visualizar os inter-relacionamentos dos fatores de nível mais 

baixo. 
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4 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE 
P&D, VISANDO O USO DO AHP 

 

 

O processo de tomada de decisão nas organizações está em constante 

transformação, principalmente pelos adventos da tecnologia e da comunicação. Para 

Forman e Selly (2001), a tomada de decisão é um processo de escolha entre 

alternativas para atender metas e objetivos. As decisões precipitadas ou 

equivocadas podem prejudicar o negócio da organização, o que pode ser 

conseqüência de uma má definição das alternativas e de equivocada definição de 

critérios, ou a sua ordem de importância. 

 

Dessa forma, o objetivo deste capítulo é apresentar os requisitos da 

metodologia AHP, de modo a atender o objetivo deste trabalho, ou seja, estudar e 

propor um sistema de análise de investimentos em inovação e tecnologia. 

 

Turra (2007) afirma que, para minimizar as chances de discrepâncias nas 

avaliações, é preciso que se formalize o processo de avaliação do sucesso de um 

projeto, uma metodologia que contemple critérios e indicadores que permitam 

explicitar o que está implícito nas avaliações subjetivas. Um projeto de P&D não 

segue uma linha convencional de escolha pelo menor custo. Deve, sim, seguir uma 

linha de escolha pela melhor solução, considerando os diversos critérios 

apresentados. Entenda-se como melhor solução, aquela cujo resultado busca 

priorizar os projetos de P&D numa determinada empresa. 

 

Para Pinto, Szczupak e Macêdo (2007) a avaliação de projetos em P&D é 

uma tarefa árdua, pois é necessário mensurar o intangível, ou seja, o conhecimento 

e os benefícios associados ao projeto. Chapieski e Lacerda (2007) afirmam que há 

necessidade do desenvolvimento de um método para a seleção de projetos de P&D, 

alinhado ao direcionamento estratégico da empresa. 

 

Segundo Martino (1995), existem diferentes métodos de seleção de projetos 

de P&D, sendo que cada um apresenta diferentes aspectos. A seguir são 

apresentados alguns deles: 
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 Comparação entre pares: comparação de cada projeto com todos os 

outros projetos. 

 Métodos de classificação (ranking): estes métodos são fáceis de 

entender e simples de aplicar, pois procedem apenas a classificação de 

uma lista de projetos, isto é, selecionam dentre diversos projetos quais 

são os melhores. 

 Modelo de pontuação: envolve equação matemática ou expressões 

algébricas que produzem uma pontuação para cada projeto considerado. 

 Métodos econômicos: avaliam, em última instância, a contribuição dos 

projetos ao lucro da empresa. 

 Método de otimização de portfólio: projetos de P&D de uma mesma 

empresa não podem ser considerados isoladamente; e sempre que dois 

ou mais recursos impuserem restrições, é necessária uma abordagem 

diferente. 

 Valor presente líquido (VPL): é a soma do valor presente dos fluxos de 

caixa projetados para um determinado projeto, que são descontados a 

uma taxa que reflete o custo de oportunidade de se aplicar o dinheiro em 

outros fundos ou projetos alternativos. É freqüentemente utilizado 

quando existe uma série de custos e receitas diferentes ao longo do 

tempo, como a maioria dos projetos de P&D. 

 Taxa interna de retorno (TIR): a taxa interna de retorno corresponde à 

taxa de desconto que reduz a zero o VPL de um determinado fluxo de 

caixa. Pode ser utilizada para comparar o retorno de um investimento 

com a taxa de captação ou aplicação de recursos. 

 Retorno do fluxo de caixa (cash flow payback): mede o tempo necessário 

para tornar o fluxo de caixa do projeto positivo, isto é, o projeto retorna 

todos os recursos nele investidos até aquele ponto. 

 Valor esperado: usualmente, os métodos de VPL, a taxa interna de 

retorno e o retorno do fluxo de caixa pressupõem um único perfil de fluxo 

de caixa, do começo ao final do projeto. 

 Programação matemática: a programação matemática se refere a uma 

classe de técnicas para selecionar um conjunto de elementos dentre um 
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grande grupo, de tal sorte que o conjunto selecionado maximize uma 

dada função objetiva, sujeita a um conjunto de restrições. 

 Análise de sensibilidade (sensitivity analysis): qualquer esquema de 

otimização de portfólio (carteira) depende dos valores fornecidos de 

custos, probabilidades, etc. As mudanças destes valores obviamente 

alteram o portfólio “ótimo”. 

 Simulação: a simulação é utilizada quando os projetos de um portfólio 

têm como resultados alternativas às quais estão associadas 

probabilidades (por exemplo: sucesso, sucesso parcial e insucesso); 

quando os projetos apresentam caminhos alternativos para alcançar os 

objetivos, dependendo da probabilidade de cada resultado, e os projetos 

apresentam diferentes retornos para diferentes resultados. 

 Análise de grupo (cluster analysis): de um modo geral, são selecionados 

projetos de P&D que maximizem as receitas da organização. Pode 

haver, entretanto, outros motivos para seleção de projetos de P&D. 

 Métodos ad-hoc: são métodos pragmáticos e não considerados formais, 

mas apropriados para a apresentação dos projetos candidatos e auxiliar 

na negociação. 

 Perfis: este método refere-se a um modelo elementar de pontuação. A 

cada projeto é dada uma pontuação em diferentes critérios. Caso a 

pontuação fique abaixo de um limite estabelecido, o projeto pode ser 

rejeitado. Assim, os projetos dominantes na maioria dos critérios 

estabelecidos são selecionados. 

 Seleção interativa: funciona pela interação entre o gestor do programa 

de P&D (diretor, gerente ou qualquer outro executivo), com os demais 

gerentes da organização, na definição dos critérios de seleção. 

 Modelos cognitivos: analisa decisões globais para determinar os 

componentes que conduzem até ela. 

 

O método de seleção de projetos apresentado neste capítulo tem como base 

os conceitos teóricos apresentados no capítulo 3, onde foi apresentada a 

metodologia AHP, bem como as restrições impostas pelos órgãos reguladores. 
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4.1 Metodologia desenvolvida 

 

Conforme mencionado no capítulo 2, o processo de tomada de decisão 

depende da avaliação específica de alternativas propostas, resultando na seleção 

que melhor atenda a um conjunto de critérios. O que deve ser levado em 

consideração é que o processo de tomada de decisão é uma escolha entre 

alternativas para atender as metas e objetivos de uma organização. Portanto, é 

imprescindível, neste momento, classificar os critérios que melhor atendam a esses 

objetivos, além de ponderar as alternativas de decisões possíveis. 

 

4.2  Definição dos critérios 

 

A seguir no Quadro 3, são apresentados critérios e subcritérios julgados 

importantes no processo de avaliação de projetos de P&D, considerando os 

aspectos e recomendações citados em capítulos anteriores. Esses critérios e 

subcritérios foram definidos pelo autor deste projeto, para sua aplicação no estudo 

de caso descrito mais adiante no capítulo 5. Portanto, esta definição não pode ser 

considerada definitiva, pois em um processo de tomada de decisão, é recomendado 

que cada organização realize preliminarmente a definição de seus critérios e 

subcritérios de acordo com sua realidade. 

 

Quadro 3 - Critérios e subcritérios de decisão para projetos de P&D 

ITENS RELATIVOS À INSTITUIÇÃO DE PESQUISA 

Critérios/Subcritérios Definição 

Idoneidade Avaliar a idoneidade legal, técnica e financeira, 
além de comprovação de experiência mínima 
de dois anos na área de atuação. 

Patentes e/ou registros Avaliar se a instituição possui registro de 
marcas e patentes em seu nome. 

Publicações científicas Avaliar se o coordenador do projeto possui 
publicações científicas em seu nome. 

Excelência técnica comprovada 
(experiência em projetos 
anteriores) 

A equipe executora do projeto deverá ter 
capacidade técnica comprovada por 
Curriculum Vitae, devendo, pelo menos o 
coordenador do projeto, ter participado de 
projetos anteriores semelhantes. 

Estrutura física adequada A instituição deverá comprovar que possui 
estrutura física adequada para suportar o 
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desenvolvimento e conclusão do projeto. 

ITENS RELATIVOS À VIABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO 

Critérios/Subcritérios Definição 

Factibilidade do plano de 
pesquisa 

Avaliar a viabilidade técnica ou de execução 
do projeto, considerando seus objetivos, 
metodologia, etapas, cronograma e recursos 
previstos. 

Plano de treinamento Avaliar se há processo de treinamento definido 
para a implementação do projeto. 

ITENS RELATIVOS À ADERÊNCIA À MISSÃO DA EMPRESA 

Critérios/Subcritérios Definição 

Proposta aderente à missão da 
empresa (Diretor) 

Avaliar se a proposta está aderente ao que 
está estabelecido na “missão” da empresa. 

Consistência com a estratégia da 
empresa 

Avaliar se a proposta está aderente ao “plano 
estratégico” da empresa, de modo a atender 
seus objetivos direta ou indiretamente 
(planejamento a longo prazo). 

Consistência com a política da 
empresa em relação ao risco 

Avaliar se a proposta possui recursos para 
minimizar qualquer impacto de riscos no 
andamento do projeto e após sua conclusão. 

Consistência com a imagem da 
empresa 

Avaliar se a proposta não irá denegrir, de 
alguma forma, a imagem da empresa, 
durante a após a execução do projeto. 

Aderência e concordância com os 
acionistas/proprietários/associados 

Avaliar se a proposta está em conformidade 
com as premissas e diretrizes estabelecidas 
pela empresa, de modo a tornar o projeto 
transparente aos acionistas, proprietários e 
associados. 

ITENS RELATIVOS À CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE 

Critérios/Subcritérios Definição 

Capacitação do coordenador Avaliar se o coordenador possui formação 
compatível com o tema proposto (formação 
acadêmica, titulação, atuação profissional e 
produção técnico-científica nas áreas afins). 

Disponibilidade do coordenador 
para o projeto 

Avaliar a disponibilidade do coordenador, a 
carga horária prevista e sua alocação nas 
etapas do projeto. 

Capacitação da equipe Avaliar se a formação, experiência e atuação 
da equipe técnica são compatíveis com as 
atividades do projeto. 

Disponibilidade da equipe do 
projeto 

Avaliar a disponibilidade de cada integrante 
da equipe e a carga horária prevista na 
execução do projeto. 

ITENS RELATIVOS À METODOLOGIA DA PROPOSTA 

Critérios/Subcritérios Definição 

Metodologia aderente aos 
objetivos (Técnico e Gerente) 

Avaliar se a quantidade de horas alocadas 
são suficientes para a obtenção dos 
resultados previstos, bem como avaliar se o 
prazo está adequado aos objetivos e a 
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metodologia proposta. 

Atendimento dos requisitos do 
Edital (Coordenador do Programa) 

Avaliar se a proposta está atendendo a todos 
os requisitos exigidos no Edital. 

ITENS RELATIVOS A CUSTOS 

Critérios/Subcritérios Definição 

Recursos humanos Avaliar se há coerência entre o custo de um 
profissional (pesquisador, técnico ou auxiliar) 
e sua contribuição para o alcance dos 
objetivos e resultados propostos ou 
esperados. 

Materiais e equipamentos Avaliar o custo individual de cada item e sua 
necessidade ou importância para o 
desenvolvimento do projeto. 

Viagens Devem ser compatíveis com a natureza do 
projeto, objetivos e resultados esperados. 
Devem, também, ser justificados pelos 
proponentes e avaliadores. 
 

Custos adequados ao 
desenvolvimento proposto 
(Gerente) 

Analisar se os custos apresentados na 
proposta são adequados para o 
desenvolvimento do projeto. 

Custos adequados ao orçamento 
do programa de P&D 
(Coordenador do Programa) 

Analisar se os custos apresentados na 
proposta estão em acordo com o orçamento 
do programa de P&D da empresa. 
 

ITENS RELATIVOS AOS RESULTADOS OBTIDOS 

Critérios/Subcritérios Definição 

Transferência de resultados Avaliar os mecanismos efetivos e potenciais 
de transferência de tecnologia, difusão 
tecnológica ou a disseminação de 
conhecimentos. 

Benefícios do projeto Avaliar os impactos potenciais do projeto nas 
atividades da empresa, incluindo possíveis 
melhorias em seus processos internos e na 
qualidade. 

Continuidade do projeto pós-
execução 

Avaliar as condições de continuidade do 
projeto após sua execução. 

Realização do controle da 
qualidade (monitoramento de 
resultados) 

Avaliar as condições, durante a 
implementação do projeto, de controle de 
qualidade. 

ITENS RELATIVOS AO RISCO DO PROJETO 

Critérios/Subcritérios Definição 

Riscos relacionados ao meio-
ambiente 

Avaliar se o projeto oferece riscos ao meio-
ambiente. 

Riscos em relação ao mercado Avaliar a competitividade do projeto. 

Impactos sociais e econômicos Avaliar os possíveis impactos sociais e 
econômicos que podem ser gerados pelo 
projeto. 
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ITENS RELATIVOS AOS ASPECTOS POLÍTICOS 

Critérios/Subcritérios Definição 

Regulamentação do órgão 
controlador 

Avaliar se regulamentos específicos dos 
órgãos reguladores estão sendo atendidos. 

Regulamentação econômica Avaliar a ordem econômica, de modo a 
proteger os consumidores contra os preços 
injustamente altos, além de assegurar aos 
fornecedores preços justos. 

 

4.3 Avaliação de propostas 

 

No processo de avaliação de propostas de P&D, cabe aos atores (decisores) 

analisar a Matriz de Critérios e Subcritérios, a qual deve ser constituída de valores 

atribuídos a partir da avaliação subjetiva de importância relativa de um desses 

critérios, comparando, aos pares, com outros critérios. Esses valores, ou 

ponderações, devem ser atribuídos para cada critério ou subcritério, considerando 

seus aspectos tecnológicos, concordância com os acionistas, proprietários e 

associados, missão, riscos, etc. Procura-se, dessa forma, quantificar em termos 

relativos, ou seja, aos pares, quanto vale um critério em relação a outros. 

 

Através de comparações aos pares em cada nível da hierarquia baseadas na 

escala de prioridade do AHP, os atores desenvolvem pesos relativos, chamados de 

prioridade, para diferenciar a importância dos critérios. 

 

4.4 Decisores para a avaliação de propostas 

 

Para Schmidt (1995), os decisores têm diferentes opiniões e personalidades, 

dentre os quais todos têm um lugar no processo de decisão. Sendo assim, os 

decisores devem ser classificados por categorias, e estas categorias podem se 

fundir. Para Schmidt (1995), quanto maior for a complexidade de uma situação 

(entenda-se situação como sendo o processo de tomada de decisão de propostas de 

projetos de P&D), maior será o número de decisores envolvidos direta ou 

indiretamente no processo. Ela esclarece, ainda, que decisor pode ser compreendido 

como um indivíduo, vários indivíduos ou várias entidades e que nem todos detêm o 

poder de decisão. O aspecto importante para essa questão é definir o grau de 
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influência de cada decisor no processo de tomada de decisão, uma vez que nem 

todos têm o poder de decisão. 

 

Esses profissionais deverão ter formação pertinente ao tema do projeto e 

sólida experiência no assunto. Segundo Chapieski (2007), entre os itens para 

avaliação do perfil e da qualificação do coordenador, destacam-se os seguintes: 

formação acadêmica, titulação, atuação profissional e produção técnico-científica na 

área de estudo e/ou áreas afins. Ainda segundo o autor, esta verificação poderá ser 

realizada através de uma auditoria no currículo desses profissionais. 

 

4.4.1 Gerente do projeto 

 

O Gerente do Projeto (GP) é o responsável pela viabilidade técnica do 

projeto e pela capacitação da equipe técnica do projeto. Cuida tecnicamente da 

execução do projeto técnico em si. 

 

4.4.2 Gerente técnico 

 

Já o Gerente Técnico (GT) é responsável pelo alinhamento, priorização e 

qualidade dos projetos técnicos. Deve possuir conhecimento técnico específico 

sobre o projeto em questão, além de conhecer o dia-a-dia da empresa 

(planejamento, operação, manutenção, comercialização, etc.). Isto lhe propicia uma 

visão realista quanto aos méritos e as possibilidades de cada projeto. Deve proceder 

a revisão das propostas apresentadas, de modo a aproximá-las mais dos critérios 

pré-estabelecidos. 

 

4.4.3 Coordenador do programa 

 

O Coordenador do Programa (CO) tem o papel de intermediar o processo de 

avaliação, ajudando na compreensão do contexto e na identificação dos critérios e 

das alternativas das propostas apresentadas. Deve analisar os aspectos pertinentes 

à instituição de pesquisa, acompanhar as metas físico/financeiras para que os 

resultados propostos sejam atingidos com a qualidade necessária, além de 



62 

 

  

acompanhar o atendimento dos requisitos do edital. Deve, também, observar as 

regras do órgão regulador e da empresa, além de zelar pela qualidade dos projetos. 

 

4.4.4 Diretores 

 

O principal papel do Diretor (DI) na análise de propostas de P&D é verificar 

se a proposta está alinhada à estratégia da organização e se seu escopo não fere a 

missão, visão e os objetivos estratégicos da organização, além de observar se o 

projeto está em concordância com os acionistas, proprietários e/ou associados. 

 

 

4.5 Relacionamento decisores versus critérios/subcritérios 

 

A metodologia para análise de viabilidade técnica e econômica de projetos 

de P&D, proposta neste trabalho, possui quatro estruturas de decisão, onde cada 

decisor se relaciona com critérios/subcritérios correspondentes às suas 

responsabilidades e conhecimentos específicos. Assim, os projetos passam a ser 

avaliados dentro dessas estruturas, onde cada decisor avalia um mesmo projeto de 

acordo com os critérios e subcritérios relacionados à sua área de atuação. 

 

A Tabela 14 apresenta o relacionamento dos decisores com os critérios e 

subcritérios relacionados ao seu campo de conhecimento. Para a construção deste 

relacionamento, foram utilizados os critérios e subcritérios do Quadro 3, alinhando-os 

com as características dos decisores, de acordo com o foco de cada um dentro de 

suas atribuições na Instituição. Esta tabela é uma proposta e, portanto, necessita ser 

validada de acordo com as diretrizes de cada empresa. 

 

Quadro 4 - Relacionamento atores versus critérios/subcritérios 

CRITÉRIOS/SUBCRITÉRIOS GP GT CO DI 

QUANTO À INSTITUIÇÃO DE PESQUISA 

Idoneidade – ID   X  

Patentes e/ou registros – PR   X  

Publicações científicas – PC   X  
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Excelência técnica comprovada (experiência em projetos anteriores) – ETC   X  

Estrutura física adequada – EFA   X  

VIABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO 

Factibilidade do plano de pesquisa – FPP X X   

Plano de treinamento – PT X X   

ADERÊNCIA À MISSÃO DA EMPRESA 

Proposta aderente à missão da empresa – PAM    X 

Consistência com a estratégia da empresa – CEE    X 

Consistência com a política da empresa em relação ao risco – CPR    X 

Consistência com a imagem da empresa – CIE    X 

Aderência e concordância com acionistas/proprietários/associados - ACA    X 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE 

Capacitação do coordenador – CC X X   

Disponibilidade do coordenador para o projeto – DCP  X   

Capacitação da equipe – CE X X   

Disponibilidade da equipe do projeto – DEP  X   

METODOLOGIA DA PROPOSTA 

Metodologia aderente aos objetivos – MAO X    

Atendimento dos requisitos do Edital – ARE   X  

CUSTOS 

Recursos humanos – RH  X   

Materiais e equipamentos – ME  X   

Viagens – VI  X   

Custos adequados ao desenvolvimento proposto – CAD  X X  

Custos adequados ao orçamento do programa de P&D – CAO   X X 

RESULTADOS OBTIDOS 

Transferência de resultados – TR X X   

Benefícios do projeto – BP X X   

Continuidade do projeto pós-execução – CP X X   

Realização do controle da qualidade (monitoramento de resultados) – CQ X X   

RISCOS DO PROJETO 

Riscos relacionados ao meio-ambiente – RMA   X X 

Riscos em relação ao mercado – RM   X X 

Impactos sociais e econômicos – ISE   X X 

ASPECTOS POLÍTICOS 

Regulamentação do órgão controlador – ROC   X  

Regulamentação econômica – RE   X  

GP: Gerente do projeto 

GT: Gerente técnico 
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CO: Coordenador do programa 

DI: Diretor 

 

4.6 Como analisar os critérios de múltiplos níveis 

 

Para a análise dos critérios de múltiplos níveis, deve-se, primeiramente, 

expressar a importância relativa dos diversos elementos, medindo o grau de 

importância do elemento de um determinado nível pelo processo de comparação par 

a par feito pelo decisor. Para a quantificação dos julgamentos é utilizada a escala de 

valores apresentada no Quadro 2, que varia de 1 a 9. 

 

4.6.1 Heurística 

 

 Ao expressar o grau de importância de um critério em relação a outro critério 

de nível superior, ou mesmo comparando as alternativas em relação a um 

determinado critério, a ferramenta utiliza a escala de preferências de Saaty (1970), 

que posteriormente é traduzida para números. Essa escala de nove valores fornece 

flexibilidade suficiente para diferenciar dois elementos. 

 

 A seqüência a seguir representa os valores que indicarão os caminhos e 

possibilidades a serem julgados, através das seguintes regras de produção no 

formato “se <condição> então <ação>”: 

 

 Se P1 = “E” e Pn = “E” então P1Pn = 1 

 Se P1 = “E” e Pn = “MB” então P1Pn = 3 

 Se P1 = “E” e Pn = “B” então P1Pn = 5 

 Se P1 = “E” e Pn = “R” então P1Pn = 7 

 Se P1 = “E” e Pn = “MR” então P1Pn = 9 

 Se P1 = “MB” e Pn = “E” então P1Pn = 1/3 

 Se P1 = “MB” e Pn = “MB” então P1Pn = 1 

 Se P1 = “MB” e Pn = “B” então P1Pn = 3 

 Se P1 = “MB” e Pn = “R” então P1Pn = 5 

 Se P1 = “MB” e Pn = “MR” então P1Pn = 7 
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 Se P1 = “B” e Pn = “E” então P1Pn = 1/5 

 Se P1 = “B” e Pn = “MB” então P1Pn = 1/3 

 Se P1 = “B” e Pn = “B” então P1Pn = 1 

 Se P1 = “B” e Pn = “R” então P1Pn = 3 

 Se P1 = “B” e Pn = “MR” então P1Pn = 5 

 Se P1 = “R” e Pn = “E” então P1Pn = 1/7 

 Se P1 = “R” e Pn = “MB” então P1Pn = 1/5 

 Se P1 = “R” e Pn = “B” então P1Pn = 1/3 

 Se P1 = “R” e Pn = “R” então P1Pn = 1 

 Se P1 = “R” e Pn = “MR” então P1Pn = 3 

 Se P1 = “MR” e Pn = “E” então P1Pn = 1/9 

 Se P1 = “MR” e Pn = “MB” então P1Pn = 1/7 

 Se P1 = “MR” e Pn = “B” então P1Pn = 1/5 

 Se P1 = “MR” e Pn = “R” então P1Pn = 1/3 

 Se P1 = “MR” e Pn = “MR” então P1Pn = 1. 

 

Onde: - P1 = Proposta 1; 

- Pn – Proposta n (levando em conta que podem existir n propostas num 

processo de viabilidade); 

- E = Excelente; 

- MB = Muito Bom; 

- B = Bom; 

- R = Ruim; 

- MR = Muito Ruim. 

 

4.7 Como integrar os julgamentos dos diversos decisores 

 

Para integrar os julgamentos dos diversos decisores envolvidos num só 

indicador, deve ser construída uma matriz consolidada na ordem em que os vetores 

de prioridade dos decisores estarão alinhados na matriz hierárquica, onde cada 

coluna da primeira corresponderá a cada linha desta última. Assim, multiplicando as 

duas matrizes, será obtido como resultado, uma matriz de uma coluna e tantas 
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linhas quantos decisores estiverem participando do processo de avaliação das 

propostas. 

4.8 Fluxograma de análise das propostas 

 

O Fluxograma representado na Figura 2 apresenta as etapas para a análise 

dos critérios e alternativas para a tomada de decisão da melhor alternativa de 

proposta apresentada. 

 

 

Figura 2 - Fluxograma das etapas para tomada de decisão 
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4.9 Considerações finais do capítulo 

 

Pode-se afirmar que existe, por conta de uma transformação no processo de 

tomada de decisão nas empresas, certa pressão para se buscar alternativas e 

projetos tecnológicos eficientes. Por conta disso, o processo de tomada de decisão 

se tornou um evento de escolha entre alternativas para atender a esta demanda, 

buscando minimizar as chances de erro no processo de avaliação. 

 

Este trabalho apresentou uma ferramenta de seleção de projetos de P&D, 

com base em conceitos teóricos, estudados anteriormente, através da metodologia 

AHP, a qual depende da avaliação específica de alternativas propostas, resultando 

na seleção que melhor atenda a um conjunto de critérios. 

 

Nesta metodologia o processo de avaliação de propostas de P&D 

proporciona aos decisores a possibilidade de poder analisar a Matriz de Critérios e 

Subcritérios, a qual deve ser constituída de valores atribuídos a partir da avaliação 

subjetiva de importância relativa de um desses critérios, comparando com outros 

critérios. Assim, a ferramenta possibilita quantificar, em termos relativos, quanto vale 

um critério em relação a outros, o que possibilita diferenciar a importância dos 

critérios. 

 

Sabe-se que os decisores têm diferentes opiniões, personalidades e 

objetivos e que todos têm um lugar no processo de decisão. Desta forma, a 

metodologia possui quatro estruturas de decisão, onde cada decisor se relaciona 

com critérios/subcritérios correspondentes às suas responsabilidades e 

conhecimentos específicos, passando a ser avaliados dentro dessas estruturas. Com 

isso, atribuídos pesos relativos a cada decisor, a ferramenta possibilita uma 

avaliação dentro da responsabilidade e competência que cada decisor representa no 

processo. 
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5 APRESENTAÇÃO DO CASO ESTUDADO 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a empresa objeto do caso estudado, 

seu sistema de seleção de projetos, seus critérios para aprovação e os resultados da 

aplicação da técnica AHP em três projetos previamente cedidos pela empresa ora 

citada. 

 

5.1 Caracterização da Empresa 

 

A empresa objeto deste estudo é uma empresa de capital aberto e atua nas 

áreas de geração, transmissão e distribuição de energia e de telecomunicações. 

Além de estar comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento do Estado do 

Paraná, a empresa está presente no dia-a-dia dos paranaenses ao promover o 

crescimento sócio-econômico, responsabilidade ambiental e o desenvolvimento 

sustentável. A empresa vem, ao longo dos anos, praticando importantes ações em 

estudos e relatórios de impacto ambiental, atestando seu compromisso com o 

desenvolvimento sustentável. 

 

5.2 Os Projetos de P&D 

 

A empresa investirá em 2009 mais de R$ 5 milhões em programas de P&D. 

De um total de 13 projetos em andamento, 10 estão previstos para serem concluídos 

até o final do primeiro semestre de 2009, enquanto que os demais continuarão seu 

desenvolvimento. Além disso, seis novos projetos devem ser iniciados ainda este 

ano, com previsão de conclusão para 2010. O valor desses projetos representa 

aproximadamente 0,39% da receita operacional líquida da empresa, o que 

corresponde a R$ 1,32 bilhão. 
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5.3 Resultado da aplicação da técnica AHP 

 

Para a aplicação do método AHP, primeiramente foi desenvolvida uma 

planilha eletrônica (Sistema de Análise de Investimento em Inovação & Tecnologia), 

em MS Excel, de forma a registrar os resultados do estudo de caso com a 

metodologia AHP. Para isso, foram utilizadas as Fichas de Avaliação de Propostas 

de P&D dos decisores. 

 

Os critérios e subcritérios considerados relevantes para este estudo foram 

os apresentados nos quadros 5 a 8 a seguir: 

 

Quadro 5 - Critérios e subcritérios - Gerente de Projeto 
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Quadro 6 - Critérios e subcritérios - Gerente Técnico 

 

 

Quadro 7 - Critérios e subcritérios - Coordenador 
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Quadro 8 - Critérios e subcritérios - Diretor 

 

 

5.3.1 Autorização da empresa e apresentação da técnica AHP 

 

 Na seqüência foi solicitada à empresa objeto deste estudo, junto ao seu 

corpo diretor, a autorização para se utilizar três projetos de P&D, nos quais 

pudesse ser aplicada a técnica AHP. Da mesma forma, foi solicitado um espaço 

para demonstração da técnica e explanação do projeto para um grupo de 

profissionais da empresa, os quais fariam o papel dos decisores. Com as 

solicitações prontamente atendidas, as seguintes etapas foram executadas: 

 Apresentação do objetivo deste trabalho para o grupo de decisores 

participantes do estudo de caso (Diretor, Coordenador, Gerente de Projeto 

e Gerente Técnico): 

- Contextualização do problema; 

- Apanhado da literatura (revisão bibliográfica); 

- Método AHP; 

- Exemplo de aplicação; 

- Recomendações futuras. 

 Distribuição dos projetos e das fichas de avaliação de propostas de P&D 

aos decisores, previamente definidas de acordo com os critérios e 

subcritérios de cada decisor, conforme mostram os Quadros 9 a 10 

respectivamente, sendo uma ficha para gerente de projeto, uma para o 
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gerente técnico, uma para o coordenador e uma para o diretor. Para a 

definição dos critérios para cada decisor, utilizam as considerações e 

determinações estabelecidas na Tabela 14. 

 

O objetivo principal desta etapa, e que foi exposto aos decisores, era 

priorizar os projetos de P&D da empresa, o qual faz parte da estrutura hierárquica 

do método AHP. Assim, os decisores passaram a preencher suas respectivas 

fichas de avaliação. 

 

Quadro 9 - Ficha de avaliação de proposta de P&D - Gerente de Projeto 
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Quadro 10 - Ficha de avaliação de proposta de P&D - Gerente Técnico 

 

 

Quadro 11 - Ficha de avaliação de proposta de P&D - Coordenador 
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Quadro 12 - Ficha de avaliação de proposta de P&D - Diretor 

 

 

5.3.2 Tabulação dos resultados 

 

 Após recolhimento das fichas de avaliação, procedeu-se o registro dos 

resultados na planilha de Sistema de Análise de Investimento em Inovação & 

Tecnologia. Foram utilizadas quatro planilhas distintas, sendo uma para cada 

decisor, de forma a registrar os resultados das avaliações dos decisores. Essas 

planilhas, após preenchidas, proviam os valores para a matriz de comparação de 

alternativas, conforme apresentado nas Tabelas 19 a 22. 

 

5.3.3 Resultados do estudo de caso 

 

 Os procedimentos seguintes demonstram as etapas do AHP, com os 

resultados do referido estudo de caso. 
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a) Estrutura da hierarquia: o esquema da Figura 3 apresenta a 

estrutura hierárquica deste estudo de caso. 

 

 

Figura 3 - Estrutura hierárquica do estudo de caso 
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b) Registro dos resultados: os resultados nas planilhas foram registrados 

de acordo com o conteúdo das fichas de avaliação de cada decisor, conforme 

mostram as Tabelas 12 a 15. 

 

Tabela 12 - Planilha de resultados - Gerente de Projeto 
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Tabela 13 - Planilha de resultados - Gerente Técnico 
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Tabela 14 - Planilha de resultados - Coordenador 

 



79 

 

  

Tabela 15 - Planilha de resultados - Diretor 
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c) Matriz de comparação dos critérios: esta etapa consiste na comparação 

dos critérios par-a-par. O objetivo é transformar critérios qualitativos em 

quantitativos, pela comparação em pares desses critérios. Para isso, foi 

desenvolvida uma matriz de comparação paritária, MCP, para cada decisor, 

conforme mostram as Tabelas 16 a 19.  As comparações foram realizadas 

considerando os níveis de importância de cada critério. 

 

Tabela 16 - Matriz de comparação de critérios – Gerente de Projeto 

 

 

Tabela 17 - Matriz de comparação de critérios - Gerente Técnico 
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Tabela 18 - Matriz de comparação de critérios – Coordenador 

 

 

Tabela 19 - Matriz de comparação de critérios – Diretor 

 

 

 d) Normalização da matriz: nesta etapa os valores obtidos na matriz de 

comparação dos critérios foram normalizados, ou seja, foi realizada a divisão do 

peso de cada critério da matriz pelo somatório dos pesos de todos os critérios. Foi 

elaborada uma matriz de vetor de prioridade para cada decisor, de modo a obter um 

valor escalar expresso por um número decimal, conforme mostram as Tabelas 20 a 

23. 
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Tabela 20 - Vetor de prioridade – Gerente de Projeto 

 

 

Tabela 21 - Vetor de prioridade – Gerente Técnico 
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Tabela 22 - Vetor de prioridade – Coordenador 

 

 

Tabela 23 - Vetor de prioridade – Diretor 

 

 

e) Matrizes de comparação das alternativas: esta etapa consiste na 

comparação dos critérios com cada proposta apresentada. Os resultados obtidos 

dos julgamentos dos decisores, através das respectivas fichas de avaliação, são 

apresentados nas Tabelas 24 a 27. 
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Tabela 24 - Matrizes de comparação das alternativas - Gerente de Projeto 
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Tabela 25 - Matrizes de comparação das alternativas - Gerente Técnico 
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Tabela 26 - Matrizes de comparação das alternativas - Coordenador 
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Tabela 27 - Matrizes de comparação das alternativas - Diretor 

 

 



88 

 

  

f) Normalização das Matrizes: nesta etapa os valores obtidos nas matrizes 

de comparação das alternativas são normalizados, seguindo a mesma condição da 

normalização dos critérios. Assim, se obteve um valor escalar expresso por um 

número decimal, conforme mostram as Tabelas 28 a 31. 

 

Tabela 28 - Matrizes de normalização das alternativas - Gerente de Projeto 

 

 

Tabela 29 - Matrizes de normalização das alternativas - Gerente Técnico 
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Tabela 30 - Matrizes de normalização das alternativas - Coordenador 

 

 

Tabela 31 - Matrizes de normalização das alternativas - Diretor 

 

 

g) Vetor de prioridade das alternativas (propostas): na seqüência foi 

determinada a matriz consolidada, que teve como resultado uma matriz com três 

linhas, número de propostas analisadas, e os valores representando a hierarquia de 

cada uma delas, conforme mostram as Tabelas 32 a 35. 
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Tabela 32 - Matriz consolidada – Gerente de Projeto 

 

 

Tabela 33 - Matriz consolidada – Gerente Técnico 

 

 

Tabela 34 - Matriz consolidada – Coordenador 
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Tabela 35 - Matriz consolidada – Diretor 

 

 

h) Verificação da coerência: a verificação da coerência dos valores 

obtidos, que indica se os dados estão logicamente relacionados, foi executada 

conforme mostra o esquema a seguir: 

 

Estimou-se, inicialmente, o autovalor (λmáximo) pela equação máximo = w.v., 

onde w foi calculado pela soma de cada coluna da matriz de comparação dos 

critérios (Tabelas 16 a 19) e n, é o vetor de prioridade de cada critério (Tabelas 20 a 

23).  

 

Gerente de Projeto 

máximo = (20,819 x 0,074) + (18,921 x 0,075) + (14,565 x 0,118) + (16,756 x 

0,088) + (22,089 x 0,092) + (20,698 x 0,093) + (52,000 x 0,015) + (6,387 x 

0,137) + (82,000 x 0,009) + (77,333 x 0,017) + (26,063 x 0,088) + (2,952 x 

0,194) = 16,708 

 

Gerente Técnico 

máximo = (18,771 x 0,080) + (15,597 x 0,086) + (9,876 x 0,118) + (13,952 x 

0,104) + (17,254 x 0,111) + (15,921 x 0,108) + (48,543 x 0,047) + (63,343 x 

0,034) + (79,000 x 0,011) + (83,000 x 0,008) + (82,333 x 0,013) + (23,317 x 

0,100) + (3,730 x 0,179) = 19,110 

 

Coordenador 

máximo = (56,667 x 0,024) + (61,333 x 0,016) + (80,000 x 0,009) + (48,476 x 

0,032) + (43,676 x 0,040) + (69,200 x 0,022) + (21,130 x 0,086) + (6,330 x 
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0,112) + (14,330 x 0,112) + (9,270 x 0,128) + (18,419 x 0,091) + (32,019 x 

0,071) + (5,771 x 0,162) + (14,229 x 0,096) = 19,386 

 

Diretor 

máximo = (49,000 x 0,643) + (38,200 x 1,551) + (22,733 x 1,975) + (31,476 x 

2,115) + (12,454 x 1,740) + (3,667 x 0,662) + (4,238 x 0,856) + (7,133 x 

1,028) + (13,800 x 1,727) = 12,301 

 

Na seqüência foi encontrado o Índice de Consistência (IC) pela equação 

IC = (máximo – n) / (n – 1). Foi considerado o número de critérios da avaliação de 

cada decisor, representado na fórmula pela variável n. Neste caso, 

 

Gerente de Projeto 

 - Índice de Consistência (IC) = (16,708 – 12) / (12 – 1) = 0,428 

 

 Gerente Técnico 

 - Índice de Consistência (IC) = (19,110 – 13) / (13 – 1) = 0,509 

 

 Coordenador 

 - Índice de Consistência (IC) = (19,386 – 14) / (14 – 1) = 0,414 

 

 Diretor 

 - Índice de Consistência (IC) = (12,301 – 9) / (9 – 1) = 0,413. 

 

 Ainda, a partir do cálculo do IC, pode-se calcular a Razão de Consistência 

(RC), que é a razão entre o IC e um Índice de Consistência Aleatória (CA), dada pela 

seguinte equação: RC = IC / CA. 

 

 O índice CA, apresentado na Tabela 36, é proveniente de uma amostra de 

500 matrizes recíprocas positivas geradas aleatoriamente, de tamanho até 15 por 

15. 
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Tabela 36: Valores de CA em função da ordem da matriz 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CA 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

Fonte: Saaty (1992) apud Cavassin (2004). 
 

Gerente de Projeto 

 - Razão de consistência (RC) = IC / CA = 0,428 / 1,48 = 0,289 

 

 Gerente Técnico 

 - Razão de consistência (RC) = IC / CA = 0,509 / 1,56 = 0,326 

 

 Coordenador 

 - Razão de consistência (RC) = IC / CA = 0,414 / 1,56 = 0,264 

 

 Diretor 

 - Razão de consistência (RC) = IC / CA = 0,413 / 1,45 = 0,285. 

 

i) Conclusões da verificação da coerência: 

 

Verificou-se que tanto os Índices de Consistência (IC) como os valores da 

Razão de Consistência (RC) de cada decisor apresentaram valores maiores de 10%. 

Para Saaty (1970), se o valor do IC é menor ou igual a 10%, a incoerência é 

aceitável. Se o IC é superior a 10%, deve-se rever as decisões subjetivas. 

Recomenda-se, neste caso, uma revisão nas matrizes de comparações, até que se 

obtenham o IC e RC menor ou igual a este valor. 

Este fato pode ter ocorrido por uma das condições abaixo, ou pelo conjunto 

de algumas delas: 

 

1. Má definição de critérios, ou de sua ordem de importância; vale lembrar 

que tanto a definição como a comparação par-a-par dos critérios deste 

trabalho foram desenvolvidos deliberadamente pela percepção do autor 

quanto à importância de cada critério. Isto foi feito para diminuir a 

quantidade de trabalho requerido aos decisores, tópico apresentado na 

subseção 3.2.4 (limitações do método AHP). Recomenda-se, portanto, 

que estes processos sejam previamente desenvolvidos pelo Coordenador 
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do Projeto, o qual tem como função, além de outras pertinentes ao seu 

campo de conhecimento e responsabilidades, intermediar o processo de 

avaliação e identificação dos critérios e alternativas das propostas 

apresentadas; 

2. Universo reduzido para o estudo de caso, ou seja, apenas três propostas 

para avaliação, o que não permitiu uma abordagem maior e mais 

contundente para o estudo de caso; 

3. Número elevado de considerações “Excelente” e “Muito bom”, conforme 

mostra a Tabela 44, no processo de avaliação dos decisores. Isto pode 

ter ocasionado o percentual elevado do IC e da RC. Numa situação real, 

estas avaliações poderiam ser revistas. 

 

j) Contagem das avaliações: 

 

 Pode-se observar na Tabela 37 que a grande concentração de avaliação dos 

níveis dos critérios concentra-se nos níveis “1”, “1/3”, “3”, “5” e “1/5”. Isto pode 

significar que a avaliação de cada um dos decisores não contemplou uma distinção 

relevante entre as propostas para cada critério de avaliação. Pode-se atribuir isto a 

uma das limitações do método, citadas na subseção 3.2.4, que aponta a dificuldade 

em caracterizar as propriedades dos níveis da hierarquia que afetem o desempenho 

do objetivo mais alto. 

 

Tabela 37 - Contagem das avaliações dos decisores 

 

 

k) Matriz consolidada: os valores das matrizes consolidadas de cada 

decisor (Tabela 38), foram apresentados numa planilha final, de modo a apontar a 

proposta que apresenta a maior prioridade de execução.  
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Tabela 38 - Apresentação dos resultados 

 

 

 l) Vetor de prioridade dos decisores: Os pesos relativos de cada decisor 

foram definidos não pelo poder hierárquico desses dentro da empresa, mas pela 

quantidade de critérios avaliados e pela importância desses no processo de 

avaliação. Primeiramente os decisores foram comparados par-a-par, com o objetivo 

de transformar valores qualitativos em quantitativos. Para isso, foi desenvolvida uma 

matriz de comparação paritária, MCP, conforme mostra a Tabela 39.   

 
Tabela 39 - Matriz de comparação dos decisores 

 

 

 Na seqüência, os valores obtidos na matriz de comparação dos decisores 

foram normalizados, ou seja, foi realizada a divisão do peso de cada decisor da 

matriz pelo somatório dos pesos de todos os decisores. Foi elaborada uma matriz 

de vetor de prioridade dos decisores, de modo a obter um valor escalar expresso 

por um número decimal, conforme mostra a Tabela 40. 
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Tabela 40 - Vetor de prioridade dos decisores 

 

 

Finalmente foi desenvolvida uma matriz consolidada (Tabela 41), que teve 

como resultado uma matriz com três linhas, número de propostas analisadas, e os 

valores representando a hierarquia de cada uma delas. Esses valores foram 

definidos através da multiplicação das linhas da matriz consolidada (Tabela 38), 

com a coluna da matriz do vetor de prioridade dos decisores (Tabela 40). 

 
Tabela 41 - Matriz consolidada do resultado final 

 

 Assim, obteve-se os vetores de prioridade de cada proposta, consolidados 

numa Matriz, onde a proposta 2 (P2) se apresentou em primeiro lugar, a proposta 1 

(P1) em segundo lugar e a proposta 3 (P3) em último. 

 

5.4 Considerações finais do capítulo 

 

O resultado final, comparando com a real situação das três propostas 

analisadas internamente na empresa ora estudada, apresentou as seguintes 

características, conforme apresentado no Quadro 13. 
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Quadro 13 – Comparação dos resultados 

PROPOSTA SITUAÇÃO REAL 
NA EMPRESA 

(colocação) 

COLOCAÇÃO NO 
ESTUDO DE CASO 

COLOCAÇÃO 
FINAL 

GP GT CO DI 

A 2º  2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

B 1º  1ª 3ª 1ª 3ª 1ª 

C 3º  3ª 2ª 3ª 2ª 3ª 

 

Observa-se, primeiramente, que o resultado final deste estudo de caso está 

exatamente como a real colocação das propostas na empresa estudada. Observa-

se também, que as avaliações do GP (Gerente de Projeto) e a do CO 

(Coordenador), refletiram exatamente as condições reais das propostas. Isto talvez 

se deva ao fato de que estes dois decisores possuem uma quantidade elevada de 

critérios a serem avaliados, o que os torna, de certa forma, os principais 

avaliadores dos projetos, e também pela importância de seus critérios. 

 

As avaliações do GT (Gerente Técnico) e do DI (Diretor) mostraram-se 

diferentes da situação real, não tendo coerência em nenhuma das propostas. Estas 

divergências podem ter ocorrido por conta do menor envolvimento direto do decisor 

na elaboração das propostas de projetos. 

 

Finalmente, a colocação das propostas se apresenta exatamente como da 

situação real das mesmas dentro da empresa objeto do estudo de caso. Isso 

comprova um dos benefícios do método AHP, que é a sua facilidade de estruturar o 

processo de tomada de decisão, através da elaboração de uma hierarquia de 

critérios de decisão, a qual sistematiza o pensamento e permite aos decisores 

enxergarem as alternativas de forma relativa, admitindo um conjunto de 

possibilidades de forma a melhorar o processo de tomada de decisão.  
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6 CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTO FUTUROS 

 

6.1 Conclusões 

 

No decorrer da dissertação, foram abordadas questões que apontaram a 

importância no processo de decisão numa empresa, e que a escolha de uma 

alternativa em várias é uma decisão que deve ser parte de uma seqüência onde 

vários elementos devem ser considerados. É um processo gerencial que pode ser 

aplicado nos mais diversos ambientes empresariais, e que não pode, de forma 

alguma, ser dissociado do negócio da empresa. Além disso, deve levar em 

consideração: 

 Os aspectos da lei; 

 A viabilidade técnica e econômica do projeto; 

 Aderência à missão da empresa e a concordância com os acionistas, 

proprietários e associados; 

 Os cenários do setor; 

 Padrões de comportamento dinâmico de tendência e sazonalidade; 

 Os riscos econômicos na tomada de decisões; 

 As hierarquias e graus de preferência entre alternativas na gestão e 

planejamento de investimentos estratégicos. 

 

Assim, o objetivo principal deste trabalho, que era contribuir para a 

otimização dos recursos envolvidos em investimentos em I&T e para a 

transparência do processo de tomada de decisão quanto à aprovação ou não de 

um plano de investimentos em I&T para uma empresa, foi alcançado quando se 

propôs uma metodologia baseada na ferramenta AHP, esta descrita no capítulo 4. 

 

Além disso, na subseção 1.4.1, foram propostos objetivos específicos, os 

quais são resgatados a seguir: 

 Pesquisar um novo método de suporte a decisão baseado na ferramenta 

AHP: objetivo alcançado no capítulo 3;  
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 Desenvolver uma metodologia de análise de investimentos em Inovação 

& Tecnologia: objetivo alcançado no capítulo 4 (com ponderações); 

 Testar e validar essa metodologia em um caso base: objetivo atingido e 

resultados descritos no Capítulo 5. 

 

A implantação desta metodologia para a seleção de projetos de P&D é 

flexível e adaptável a qualquer empresa. Esta flexibilidade é possível uma vez que 

os critérios e subcritérios a serem julgados podem ser determinados de acordo com 

o nível de detalhamento das diretrizes, estratégias e configuração administrativa de 

cada empresa, observando as alternativas de decisões possíveis. O processo de 

seleção de projetos de P&D é dinâmico devido à constante evolução da tecnologia 

e de técnicas administrativas. 

 

Vale ressaltar que o objetivo deste trabalho não era comprovar o conjunto 

de critérios e subcritérios, mas demonstrar a importância de um estudo mais 

detalhado na definição desses critérios e subcritérios para avaliação de cada 

proposta. 

 

Não se pretendeu, em nenhum momento, apresentar um método que não 

permitisse flexibilização durante o processo de definição de sua hierarquia. Pelo 

contrário, o que se pretendeu foi mostrar a flexibilidade do método AHP, quando se 

propõe uma análise multicritério. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 

 

Com a constante evolução dos programas de P&D no Brasil e com métodos 

e técnicas de análise cada vez mais sofisticadas, as empresas de P&D 

provavelmente buscarão soluções que atendam seus requisitos, tanto de qualidade e 

produtividade como de viabilidade econômica, com rapidez e confiabilidade. 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se unir o método AHP com a 

lógica nebulosa, de modo a permitir ao AHP lidar com processos de gestão e 

planejamento de investimentos estratégicos que apresentam muitos problemas com 
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características complexas, como imprecisões em modelos matemáticos de análise 

variantes que apresentam incertezas. 
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